Protokol Nr 25115
posledzen ta ZarzEdu Powiatu Minskiego
w dniu 10 llpca 2015 r.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki

cztonkowie Zarzadu : t-ukasz Boqucki
Marek Pacinir<
Piotr Wieczorek

orazt Danuta Strejczyk

- Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji
Wojciech Osiriski - nacz. Wydz. Gospodarki NieruchomoSciami
Artur Wigckowski - p.o. dyrektora SPZOZ w Minsku Maz.

Porzqdek posiedzenia:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie oosiedzenia.
Przyjqcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalno6ci Starosty w okresie od poprzedniego posiedz:enia
Podjgcie uchwaly w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo.lu Szkol Nr
im. Kazimierza Wielkiego w Mirisku Mazowieckim.
5. Omowienie harmonogramu prac inwestycyjnych w SPZOZ w Mihsku Maz.
6. Podjqcie uchwa{ w sprawie powolania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegajqcych siq o awans na stopien nauczyciela mianowanego
7 . Podjqcie uchwaly w sprawie przyznania stypendi6w sportowych dla zawodnikow.
8. Sprawy o6wiatowe.
9. Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie udzieleniia upowaznienia
Dyrektorowi Powiatowego Urzqdu Pracy w Minsku Mazowieckim do podpisania
wnlosku, umowy i realizacji projektu wspolfinansowanego ze Srodkow Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
'10. Podjgcie uchwaly zmieniajqcej ucl-rwalq w sprawie udzielenia upowaznienia Zastqpcy
Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w Mirisku Mazowieckim do realizacji projektu
wspotfinansowanego ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spoleczlnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckier;o na lata 20142020
1'1. Podjgcie uchwaly

'1

w sprawie nabycia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci
polozonej w Barczqcej.
'12. Podjqcie uchwaly w sprawie nieodplatnego nabycia nieruchornoSci polozonej
w Mrozach.
13. Podjqcie uchwaly w sprawie ogloszenia przetargu na sprzeda2 niezabudowanej
nieruchomoSci polozonej w Nowych Osinach, gmina Minsk Mazowiecki.
14. Podjqcie uchwaly w sprawie ogloszenia przetargu na sprzeda2 niezabudowanej
nieruchomoSci polozonej w Sulejowku przy ulicy Hotelowej.
'15. Podjqcie uchwaly w sprawie u2yczenia czq6ci nieruchomosci potozone;jw miejscowoSci
Mienia stanowiqcej drogq powiatowq nr 2243\N.

16. Podjqcie uchwaly zmieniajqcej ucl-rwalg w sprawie u2yczenia nieruchomo5ci polozonej
w Halinowie, stanowiqcej czqSc drogi ;cowiatowej nr 2202W.
17. Podjqcie uchwaly w sprawie przeprrowadzenia konsultacji dotyczqcych projektu
,,Program Zapobiegania Przestqpczcsci oraz Ochrony Bezpieczenstwa Obywateli
i Porzqdku Publicznego Powiatu Miriskiego na lata 2015 - 2018".
18. Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Dr6g
Powiatowych w Minsku Mazowiecl<im do prowadzenia inwestycji.
'19. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2015 rok
20. Sprawy ro2ne.
21. Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 30 czerwca 2015 r.
22. Zamknigcie posiedzenia.

Ad.1
Starosta

- Antoni JanTarczynski

otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przylgty jednogloSnie

Ad.

3

Starosta

- Antoni Jan Tarczynski

poinformowal o nastqpujqcych sprawach:
- podpisany zostal list intencyjny ,c vvspolpracy z Uniwersytetem PrzyrodniczoHumanistycznym w Siedlcach,
- ogloszone zostalo zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego na opracowanie Planu -f ransportowego
(w budzecie na ten cel zabezpieczone zostaly srodki w kwocie 50.0C)0 zt),
- otrzymalismy informacjg z Ministerstwia Pracy i Polityki Spolecznej,2e Powiatowy
Urzqd Pracy spetnil warunki za 2014 r., do tego aby olrzymac nagrody i na ten cel
przyznano kwotg 166.000 zl,
- 13 lipca br. w Starostwie bgdzie go6cil Glowny Geodeta Kraju.
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki poinformowal o nastqpujqcej sprawie:
- rozpoczEl siq proces rekrutacji w szkoftach ponadgimnazjalnych.

Ad.4
Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji

- Emilia Piotrkowicz

przerdstawita projekt

uchwaly w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu Szkol Nr 1
im. Kazimierza Wielkiego w Minsku lVlazowieckim. Nastqpnie przeprowadzono
glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig
jednogtosnie.

ZarzEd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 144115 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Zespolu Szkol Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Minsku
Mazowieckim.

Nastgpnie Starosta wrqczyl uchwatq dyrektor Malgorzacie Beczek, pogratulowa{
dalszych sukcesow.

i Zyczyl

Ad.

5

P.o. dyrektora SPZOZ- Arlur Wiqc;kowski przedstawit harmonogram inwestycji
z wyszacowaniem kosztow:
- 3 mln zl na modernizacjq i wyposazenie oddziaNow szpitala,

- 3,5 mln zl na modernizacjg przychodni,
- 10 mln zl na zakoficzenie budowy pawilonu.
P. Artur Wigckowski powiedzial, 2e 7,i3 mln zl to koszty budowlane piawilonu (bqdzie
przygotowywana aktualizacja kosztorysow), a 2,2 mln zt to koszty wyposazenia.
Ponadto wyjasnil, ze chcialby, aby oglos:zone zostalo jedno postqpo'wanie na prace
budowlane i wyposazenie, argumentujqc przyjqtymi rozwiqzaniami w projekcie oraz
wiqkszq efektywnosciq, jesli chodzi o v,rykorzystanie Srodkow. Dodal, ze jest kilka firm,
ktore majq urzqdzenia iwykonujq prace budowlane.
Kolejno wyjaSnit, ze modernizaqa szpitala zostata podzielona na 4 etapy, aby nie
zamykac oddzialow szpitala. Dodat, rze ,Co 2019 r. niezbgdne sE Srodki w kwocie
30 mln zt.
Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik zwrociN siq z pytaniem, czy sq pomysly na
zmiany restrukturyzacy)ne w szpitalu ur celu ograniczenia kosztow.
P. Aftur Wiqckowski powiedzial,2e: jesli zostanie wybrany dyrerktorem SPZOZ
wowczas przedstawi swoje propozycje' zfftian.
Nastqpnie wyjaSnil, 2e realizowany jest lll etap budowy pawilonu, w lrtorym wp{ynglo
7 ofed, najniZsza na kwotq 1.335.279zl,anajwyZszana kwotg 1.988.910 zl, natomiast
kosztorys opiewal na kwotg 1.737.900 zl.
Wicestarosta Krzysztof Plochocki powiedzial, 2e przedslawiony zakres
inwestycyjny jest pewnego rodzaju minimum, ktore musimy wykonac, a ponadto
pozostajq prace zwiqzane z ogrodzeniem terenu i parkingami.
Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik zwrocil uwagQ na niekulturalne zachowanie
personelu szpitala, co wptywa rownierz na to, ze pacjenci wolq kor;zystac z innych
szpitali.
P.o. dyrektora - Artur Wiqckolvski powiedzial, 2e opinig mozna popsuc sobie
bardzo szybko, ale Zeby jq odbudclwa(; potrzeby jest czas, konsekwencja i dyscyplina.
Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Brcgucki powiedzial, 2e duZym atutem szpitala
w Minsku Maz. jest tatwosc dojazdu.
Starosta poinformowal,2e 29 c;zerwca br. wystqpil do Burmistr;ta Miasta Minsk
Maz. o podjqcie pilnych dzialan znierzalqcych do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejnrujqcego siedzibg szpitala. 7-miany dotyczq

powierzchni biologicznie czynnej ora,z miejsc postojowych, zmianq ustaler'r
dotyczqcych dachu oraz rezygnacji z. zapisu dotyczqcego ws,kaznika zieleni
urzqdzonej i rezygnacji z ograniczenia wysoko6ci zabudowy.
Wyjasnil, ze w dniu 2 lipca br. wplynqtia odpowied2, ktora zostala odcz:ytana.
Skarbnik Powiatu - Teresa Balk przypomniala, ze dotacje nasze majq okres
rozliczeniaroczny. Ponadto powiedziala,):.enaleZywziEc pod uwagq aplikacje o srodki
zewnqtrzne. W chwili obecnej nie mamy wolnych srodkow, zeby wprowadzic kredyt
w jakiejs powaznej wysoko6ci.
Starosta wyjasnil, 2e w rarrach RPO na lata 2014-2020, je6li chodzi
o inwestycje kubaturowe w ochronie zdrornia nie ma srodkow i nie bqdzie.
P.o. dyrektora SPZOZ - Arlur Wiqr:kowski powiedzial, 2e chcialby wprowadzic
ucyfrowienie sprzqtu, co wiqze sig z kosztem ok. 1 mln zl, a ponadto nalezy przemy6lec
zakup rezonansu magnetycznego, zanriast ponosic duze koszty co 2-3 lata na zakup
lampy do tomografu. RownieZ na Oddziale Ginekologicznym i Oddziale
Noworodkowym uzyskac ll stopien refererncyjno6ci, co zwiqkszyNoby punktowanie za
poszczegolne procedury medyczne.
Wicestarosta Krzysztof Plc,chclcki stwierdzi{, 2e w zwiqzku z Iym, 2e
sukcesywnie ubywa deklaracji w POZ, ;r modernizaqq przychodni nie powinnismy
czekae do 2017 r., a rozpoczqc je w 2016 r.

P. Artur Wiqckowski powiedzial,2e projekt jest przygotowany, a ,:hodzi o srodki
finansowe.
Ponadto dodat, 2e ze Srodkow wlasnych 2,5 mln zl zrealizowany zostanie I etap
modern izacji szpitala.
Starosta - Antoni JanTarczynski powiedz:ial,2e na wrzesniowej sesji powinna zapalc
decyla w jakiej formule ma funkcjonou,'ac SPZOZ, w zwiqzku z odstqpieniem od
realizaQizadania,,Rozbudowa, rnodernizztqa i restrukturyzaqaSPZO)7-w Mihsku Maz.
w form u le pa rtne rstwa p u b iczno-p rywatneg o".
Wicestarosta powiedzial, ze firma doradcza poinformowala, ze musimy dokonac
zmiany w zamowieniu dot. partnerstrr'ra publiczno-prywatnego i na podstawie tego
zamowienia przygotowac dokumenty do przeslania do podmiotow. Musimy dokonac
wygaszenia wspolpracy, jeleli chodz:i o postqpowanie o wyborze PPP, nastqpnie
bgdzie okres, gdzie firmy bgdq mogly zloZyc do WSA zalalenia,jesli ten okres minie
to dojdziemy do etapu, w ktorym bgdz:iemy konczyc wspolpracq z fumq Cellect
Consulting.
I

Zarzqd Powiatu zaakceptowat propozycjg dyrektora dotyczqcq ogtoszenia
jednego postgpowania na prace budo,wlane iwyposazenie pawilonu.

Ad.6
Naczelnik Wydziafu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz przerdstawila projekt
uchwaly w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego
sig o awans na stopien nauczyciela mianowanego (dla p. Kalarzy,ny Jaworskiej).
Przeprowadzono glosowanie, w ktorynr za podjgciem uchwaiy )larzqd Powiatu
opowiedzial siq jednogtoSnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 145/15 w sprawie povvolania komisji

dla nauczyciela ubiegajqcego sie o awans na stopien
nauczyciela mianowanego.
Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly'w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej
dla nauczyciela ubiegajqcego sig o awans na stopien nauczyciela mianowanego
egzaminacyjnej

(dla p. Beaty Wasilewicz).
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly )l-arzqd Powiatu
opowiedzial siq jednogloSnie.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 146/15 w sprawie povrrolania komisji

egzaminacyjnej
nauczyciela

m

dla

nauczyciela ubiegajqcego

sig o awans na

stopien

ianowanego.

Odczytany zostal projekt uchwa{y w spriawie powotania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegajqcego sig o a\^/ans na stopieri nauczyciela mianowanego
(dla p. Marty Mroszczyk).
Przeprowadzono glosowanie, w ktorynr za podjgciem uchwaiy |'/-arzqd Powiatu
opowiedziat siq jed nogloSnie.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 147115 w sprawie poruolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sig o awans na stopieri
nauczyciela mianowanego.
Odczytany zostaN projekt uchwaly w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegajqcego siQ o a\/vans na stopierl nauczyciela mianowanego
(dla p. Mariusza Szelqga).
Przeprowadzono glosowanie, w ktorynr za podjgciem uchwaly )?-arzqd Powiatu
opowiedzial sig jed nogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 148/15 w sprawie porarolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sig o awans na stopieri

nauczyciela mianowanego.
Odczytany zostal projekt uchwaly w spriawie powolania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegajqcego siq o awans na stopien nauczyciela mianowanego

(dla p. Piotra K. Wycistowskiego).
Przeprowadzono glosowanie, w ktoryrr
opowiedziat sig jed nogtosnie.

za podjqciem uchwaly )l-arzqd Powiatu

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 149/15 w sprawie porvoNania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sie o awans na stopieri

nauczycIela m ianowanego.
Odczytany zostal projekt uchwaly w spriawie powolania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegajqcego siq o awans na stopieri nauczyciela mianowanego
(dla p. Marcina Grzegrzulki).
Przeprowadzono glosowanie, w ktorynr za podjqciem uchwaly 2Larzqd Powiatu
opowiedzial sig jed noglosnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwaNE tlr 150/15 w sprawie porarolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sie o awans na stopien
nauczyclela m ianowanego.
Odczytany zostal projekt uchwaty w spriawie powolania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegajqcego siq o awans na stopien nauczyciela mianowanego
(dla p. Bartlomiej a f urczynskiego).
Przeprowadzono glosowanie, w ktorynr za podjqciem uchwaty Z'-arzqd Powiatu
opowiedziat sig jed nogioSn ie.
Zarz4d Powiatu podjqN uahwaNg Nr 151/15 w sprawie pourolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sie o awans na stopien
nauczyciela m ianowanego.
Kolejno odczytany zostat projekt uchwaty,w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej
dla nauczyciela ubiegajqcego sig o awans na stopien nauczyciela mianowanego
(dla p Elzbiety B. Rawskiej).
Przeprowadzono glosowanie, w ktoryrn za podjqciem uchwaly )l-arzqd Powiatu
opowiedzial siq jednogtosnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 152115 w sprawie povrrolania komisji

egzaminacyjnej

dla

nauczyciela ubiegajqcego

nauczyciela mianowanego.

sig o awans na

stopien

Kolejno odczytany zostat projekt uchwaty,w sprawie powotania komisji egzaminacyjnej

dla nauczyciela ubiegajqcego siq o awans na stopieri nauczyciela mianowanego

p Agnieszki Bielakowskiej).
Przeprowadzono glosowanie, w ktorynr
(dla

za podjqciem uchwaly )'-arzqd Powiatu

opowiedzial siq jednogtosnie.
Tarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 153/15

egzaminacyjnej

dla

w sprawie pouroNania komisji
nauczyciela ubiegajqcego siQ o awans na stopieh

nauczyciela rnianowanego.

Kolejno odczytany zostat projekt uchwaly,w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej
dla nauczyciela ubiegajqcego sig o awans na stopieri nauczyciela mianowanego
(dla p. Elzbiety T. Paluch).
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly )'-arzqd Powiatu
opowiedzial siq jednogtoSnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 154/15 w sprawie povrrolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sie o awans na stopien
nauczyciela mianowanego.

Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly,w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej
dla nauczyciela ubiegajqcego siq o awans na stopien nauczyciela mianowanego
(dla p. Piotra Olkowicza).
Przeprowadzono glosowanie, w ktorynr za podjqciem uchwaly )'-arzqd Powiatu
opowiedziat sig jed nogtoSn ie.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 155/15 w sprawie pourolania komisji

egzaminacyjnej

dla

nauczyciela ubiegajqcego

nauczycIela mianowanego.

sie o awans na

stopien

Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie pov,rotania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajEcego siq o awans na stopien nauczyciela
mianowanego (dla p. MaNgorzaty B. Rokic;kiej).

Przeprowadzono glosowanie,

w ktorynr za podjgciem

opowiedzial siq jednogloSnie.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 156/15

egzaminacyjnej
nauczyciela

m

dla

uchwaly )l-arzqd Powiatu

w sprawie pouroNania komisji
nauczyciela ubiegajqcego siQ o awans na stopien

ianowanego.

Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly,w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej

dla nauczyciela ubiegajqcego siq o awans na stopien nauczyciela mianowanego
(dla p. Marka Sitka).
Przeprowadzono glosowanie, w ktorynr za podjqciem uchwaly 2'-arzqd Powiatu
opowiedziat siq jed nogloSnie.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 157/15 w sprawie powolania komisji

egzaminacyjnej

dla

nauczyciela ubiegajqcego

nauczyciela mianowanego.

sie o awans na

stopien

Ad.7
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz poinl'ormowala, ze w terminie do,Cnia '15 czerwca
br. wptyngto 6 wnioskow o przyznanie slr,,pendiow sportowych dla zarwodnikow, przy
czym jeden wniosek nie spelnial wymogow formalnych, gdyz brak l:rylo dokumentu
potwierdzajqcego, 2e dany zawodnik zostal zakwalifikowany do udzialu we
wspolzawod n ictwie sportowym.
Nastqpnie przedstawita wnioski zlolone przez Klub Sportel'yr,, Judo ,,Kontra"
w Minsku Mazowieckim dla 4 zawodnikow:
- Aleksandry Polkowskiej
- Patryka Pszonki,
- Jakuba Kretowicza,
- Dominika Adamczyka.
Dodala, 2e Wydzial proponuje dla tych ;zawodnikirw stypendia w wysokoSci 200 zl
przez okres 2 miesiqcy.

Kolejno przedstawiony zostal wniosek: Ochockiego Klubu Spodowego
w Warszawie dyscyplina lekka atletyka

,,Skra"

- r,zul mlotem i dyskiem dla Mikrrlaja Gorskiego

Wydziat Oswiaty i Promocji zaproponowal przyznanie stypendium w vvysoko 6ci 2OO zl
na 1 miesiqc.
Po analizie wnioskow Starosta zaproponowat zwigkszenie do kwoty 3t)0 zl stypendium
dla Mikotaja Gorskiego.
Zarzqd Powiatu przychylit sig do powyzszej propozycji.

Nastqpnie odczytany zostal projekt uc;hwaly w sprawie przyznania siypendiow
sportowych dla zawodnikow. Przeprowa,Czono gtosowanie, w ktoryrn za podjgciem
uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziat siq jednoglosnie.

Zarz4d Powiatu podjql uchwiaNg
stypendiow sportowych dla zawodnikow.

Nr

158/15

w

sprarnrie przyznania

Ad.8
Naczelnik Wydziaiu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowir:z przedstawila
informacjq o wynikach naboru do klar; pierwszych na rok szkolny 201512016.
Powiedziala, 2e w zaloleniach przyjqto, ze bedq to liczby na poziomie wykonania
tegorocznego tj 42 oddziaNy 1168 uczni6w. Po przeprowadzeniu w dniu 1 lipca

symulacji naboru wyniki byty bardzo pozytywne

, gdyz wynikalo, 2e jest

o 63 kandydatow wiqcej.
Dodala, 2e do dnia B lipca mlodzieZ miaNa obowiqzek dostarczyc cjo szkoly, ktorq
wybrala oryginaty swiadectw i na ten dzien plany zostaNy zweryfikowane.
- Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqce vrr Minsku Maz. - planowane byto 6 oddzialow,
jednak brakuje uczniow i zaproponowala powrot do 5 oddzialow,
- Zespot Szkol Nr '1 w Minsku Mitz. planowano 3 oddzlialy w liceum
ogolnoksztalcqcym (w tym 1 oddzial integracyjny) Dyrektor zaproponowala
uruchomienie zamiast klasy integracyjnej pelny oddzial i dodatkowo oddzial
psychologiczno-prawny W technikum nie wychodzi 5 oddzialow tylko 4, nie ma
chqtnych do oddziatu technik urzqdzen sanitarnych. Dyrektor polqczyla by dwa zawody
technik uslug fryzjerskich itechnik chiodnictwa i klimatyzaqi.
- Zespot Szkol Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz. - niedobory sE w dwoch oddziatach
zawodow tqczonych tj. elektronik z elektrykiem (fqcznie 23 uczniriw) i mechanik
i mechatronik (24 uczniow).
- Zespol Szkol im. M. Sklodowskiej-Curie w Minsku Maz. - w technikum niedobor
w technikum weterynarii i tylko polowa klasy technik lesnik. Dyrektor zwrocila siq
o utrzymanie klasy technik le6nik, bo mlodzieZ jest z wysokq ilosciq punktow,
zaproponowala, aby przedmioty ogolnoksztalcqce mlodzieZ z tych d,w6ch oddzialow
miala razem, a przedmioty zawodowe po<izielone bytyby na grupy.
- Zespot Szkol Ekonomicznych w Minsku lVlaz. niedobory w liceum og6lnoksztalcqcym
w klasie biznesowej (24 chqtnych), technik ekonomista (27 chgtnych), technik logistyk
(25 chqtnych), technik organizacji reklarmy (26 chgtnych), w liceum plastycznym
19 uczniow.
- Zespot Szkot Agrotechnicznych w Mihsku Maz. w klasie technik i:ywienia i uslug
gastronomicznych 48 chqtnych za duzo do jednej klasy, a za rnato do dwoch
oddzialow, w klasie kucharz 21 chgtnych.
Starosta - Antoni Jan f arczynski podsumowal, 2e mamy '1 1'1 wolnych miejsc,
a niepokojEcym jest rownieZfakt, ze nie bqdzie klas;y integracyjnej Nastgpnie zwroci{
sig do p. Emilii Piotrkowiczzpytaniem, iler bqdzie klas lqczonych.
Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji oclpowiedziala,2e bqdzie 5 klas tqczonych.
Wicestarosta Krzysztof Plochocki zaproponowal, aby pr;zychylic sig do
propozycji dyrektor ZS im. M. Sktodowski,ej-Curie w zakresie polqczenia klasy technik
lesnik z klasq technik weterynarii.
Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik zaproponowat, aby w Gimrrazjum i Liceum
Ogolnoksztalcqcym zamiast 6 oddzialow bylo 5 oddzialow ze wzglqciu na zbyt malq
liczbq uczniow w poszczegolnych klasach. Dodal, 2e moZna zrobic po 31 uczniow

w 5 oddzialach i wszyscy uczniowie sig dostanq rio tej szkoty. Stwierdzit, Ze skorc,

podjglismy decyzjq, ze klasa nie moze liczye mniej niZ28 uczniow, tcr nalezy lrzymac;
siq tych ustalen.
Wicestarosta zwrocil siq z pytaniem to z l,ltorego oddzialu nalely zrez'ygnowac.
P. Marek Pachnik powiedzial, ze nale2y, to do kompetencji dyrektora szkoly, ktory'
odpowiada za 1ej organizacjq.
Nastqpnie poddano pod glosowanie wniosek p Marka Pachnika dotyczqcy
zmniejszania z 6 oddziatow do 5 w Gimna4um i Liceum Ogolnol,lsztalcqcym. Za,
wnioskiem glosowaly 4 osoby, 1 osoba przeciw.
Nastqpnie Zarzqd Powiatu jednogtoSnie opowiedzial sig za wyrazerniem zgody na

polqczenie oddziatu technik leSnik

,:

im. M. Sklodowskiej-Curie w Minsku Maz.

oddziatem technik weterynarii

w

ZS

Nastgpnie p Emilia Piotrkowicz przedstawila wstgpne wyniki egzaminow
maturalnych (pozyskane od dyrektorow). Najwyzsze wyniki zdawalnoSci egzamin6w
maturalnych byty w Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcym (6 egzaminow
poprawkowych) iZespole Szkol Ekonomicznych w Minsku Mazowiecl<im (3 egzaminy
poprawkowe). Dodata,2e slaby wynik mlodzieZ osiqgngta z matemalyki. Ponadto na
ogolny procentowy wynik z egzaminow maturalnych 72% zawarzyly szkoly dla
doroslych \. 17% zdawalno6c w liceum vr CKZ|U i 0% w UzupelniajEcym Technikum
w CKZiU.
Kolejno Naczelnik Wydziatu Oswiarty i Promocji przedstawila urniosek Prezesa
Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Wielki Gosr;iniec Litewski", ktory wspolnie
zMuzeum Zbrojowni w Liwie organizuje w dniach 25-26 lipca br. ll N4iqdzynarodowy
Turniej Smakow izwraca siq o ufundowanie dwoch nagrod dla uczesllnikow konkursu
w kwocie 1.000 zl.
Zarzqd Powiatu wyraztl zgodq na pzeznaczenie kwoty 600 zl na ufundowanie
dw6ch nagrod dla wyroznionych osob z telrenu powiatu minskiego.
Ad.
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Sekretarz Powiatu Danuta Strejczyk przedstawila projekt uchwaly
zmieniajqcej uchwalg w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektororrui Powiatowego
Urzgdu Pracy w Minsku Mazowieckim rlo podpisania wniosku, urnowy i realizaqi
projektu wspoffinansowanego ze srodkr5w Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na
lata2014-2020. WyjaSnita ,2e zmiztna wynika ze zmiany tytulu projektu na ,,Aktywizacja
osob w wieku 30 lat i powyzej pozostajqcrych bez pracy w powiecie minskim (l)".
Nastqpnie przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly
Zarzqd opowiedzial siq jed nogto5nie.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 159/15 zmieniajqcq uchrrualg w sprawie
udziellenia upowa2nienia Dyrektorowi Powiatowego Urzgdu Pracy w Minsku
Mazowieckim do podpisania wniosku, umowy i realiz:acji projektu
wsp6lfinansowanego ze Srodkow l-uropejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Reg iona I nego Prog ra m u Opr-'racyj nego Wojew6dztwa lVlazowieckiego
na fata 2014-2020.
Ad. 10

P. Danuta Strejczyk

przedstawilfa projekt uchwaNy zmieniajqcej uchwalg
w sprawie udzielenia upowaznienia ZastrTpcy Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy
w Mitlsku lVazowieckim do realizaqi projektu wspotfinansowanego ze srodkow
Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnr:go Programu

operacyjnego wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dodata, 2e zmianer
wynika ze zmiany tytulu projektu na ,,A,ktywizaqer osob w wieku lto lat I powyzej
pozostajEcych bez pracy w powiecie minskim (l)".
Nastqpnie przeprowadzono g{osowanie, w ktoryrn za podjqciem uchwaly Zarzqd

opowiedzial sig jednogloSnre
Zarzqd Powiatu podjql uchwaNq

Nr 159/15 zmieniajqcq uchwalq w sprawier
udzielenia upowa2nienia Zastepcy Dyrektora Powiatowego UrzEdu Pracy w
Minsku Mazowieckim do realizacji projektu wspoNfinansowanello ze srodk6w
Europejskiego Funduszu SpoNecznego w ramach Regionalnrego Programu

OperacyjneEo Wojew6dztwa Mazowiec;kiego na lata 2014-2020.

Ad.11

Naczelnik Wydziatu Gospodarki NieruchomoSciami Wojciech Osinski

przedstawit projekt uchwaly w sprawie nabycia prawa uzytkowania wreczysrego
nieruchomo6ci poNozonej w Barczqcej. WyjaSnit, 2e chodzi o nieo,Cpfatne nabyCie
prawa uzytkowania wieczystego do nierur:homosci od spolki pKp.
Nastqpnie przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial siq jednoglosnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 161115 w sprawie rnabycia prawa
u2ytkowania wieczystego nieruchomo6ci polozonej w Barczqcej.
A.d.12

P Wojciech Osinski przedstawil projekt uchwaly w sprawier nieodplatnego
nabycia nieruchomosci polozonej w Mrozach. Wyjasnil, 2e chodzi o nieodplatne
nabycie prawa wlasno6ci nieruchomosr:i stanowiqcej wlasnosc Skarbu Panstwa
bqdqcej w uzytkowaniu wieczystym Powiatu Miriskiego, polozonej w Mrozach zajgtej
pod drogq powiatowq Nr 223'1W Latowicz:.-Mrozy-Kaluszyn.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedziat siq jednoglosnre.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 162115
nabycia nieruchomoSci polo2onej w Mrozach.
Ad.

w sprawie

nieodplatnego
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Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami przedstawit projekt uchwaly
w sprawie ogtoszenia przetargu na sprzeda2 niezabudowanej nieruchomosci
polozonej w Nowych Osinach, gmina Minsk Mazowiecki. Dodal, ze cenQ wywolawczq
nieruchomo6ci o pow. 0,'1851 ha ustalonc, w wysokosci 150.000 zt.
Nastqpnie przeprowadzono glosclwanie, w ktorym za podjqciem uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedziat sig jednoglo$nie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 163/15 w sprawie oglosz:enia przetargur
na sprzeda2 niezabudowanej nieruchomo6ci polo2onej w Nowych Osinach,

gmina Minsk Mazowiecki.
A.d.14

P. Wojciech Osiriski odczytat projerkt uchwaiy w sprawie ogloszenia przetargu
na sprzedaZ niezabudowanej nieruchomo6ci polozonej w Sulejowku przy ulicy
Hotelowej. Wyjasnit, ze cenQ wywoNawczq nieruchomosci ustalono w wvsoko6ci
240.000 zl.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednoglo$nre.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg lt,|r 164/15 w sprawie ogNos;zenia przetargur
na sprzedaL niezabudowanej nieruchomo6ci potozonej w Sulej6'wku przy ulicy'
Hotelowej.
Ad. 15
Naczelnik - Wojciech Osinski przedstawit projekt uchwaly w sprawie u|yczeniat
czgSci nieruchomosci polozonej w miejscowoSci Mienia stanowiqcej drogq powiatowq
nr 2243W. Wyjasnil, 2e chodzi o u|yczenie Gminie Ceglow na okres do 30 wrzeSnia
2015 r. czqSc nieruchomoSci stanowiqcej drogq Posiadaly-Cegl6w w celu wykonaniar
odnowy nawierzchni bitumicznej drogi.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podigciem uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogto$nre.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq, Nr 165/15 w sprawie uzyczenia czgsci
nieruchomoSci poNozonej w n'riejscowcl6ci Mienia stanowiqcej dr,ogg powiatowq
nr 2243W.

Ad.
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P. Wojciech Osiriski odczytal projerkt uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie
u2yczenia nieruchomosci polozonej w Halinowie, stanowiqcej czqsc clrogi powiatowej
nr 2202W. Dodal, 2e chodzi o zmianq $ 1 uchwaly 225 wrzeSnia 2012" r., ktory bqdzie
brzmial ,,UZyczyc na okres 3 lat gminie Halinow mienie Powiatu Minskiego, stanowiqce
czg6c drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Halinow-Mrowiska-Chobot, tj. dzialki
polozone w Halinowie oznaczone w ewidencji gruntow nr 160 o pow. 0,4350 ha, nr 81
o pow. 0,3607 ha oraz czq6c dzialki nr 232 o pow. 0,0560 ha".
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednoglo$nre.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg lrlr 166/15 zmieniajqcq uchrvaNg w sprawie

u2yczenia nieruchomoSci polo2onej
powiatowej nr 2202W.

w

Halinowie, stanowiqcerj czgsc drogi

Ad. 1V

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinl'ormowala, ze opracowany zostat
projekt ,,Programu Zapobiegania Przes;tgpczosci oraz Ochrony l3ezpieczenstwa
Obywateli i Porzqdku Publicznego Powiiltu Minskiego na lata 2011 - 2OiB", ktory
nale2y poddac konsultacjom. Nastqpnie odczylala projekt uchwaly w sprawie
przeprowadzenia konsultacji dotyczqr:ych projektu ,,program Zapobiegania
Przestqpczo5ci oraz Ochrony Bezpieczenstwa Obywateli i Porzqdku Publicznego
Powiatu Minskiego na lata 2015 - 2018".
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednoglo6nie.
Zarzqd Powiatu podjqN rlchwalg Nr 167/15 w sprawie pr;zeprowadzenia
konsuftacji dotyczqcych projektu ,,Pro,gram Zapobiegania Przestgpczo6ci oraz
Ochrony Bezpieczenstwa Obywateli i F'|orzqdku Publicznego Powiatu Minskiego
na ata 2A15 - 2018"
f

Ad.

"
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Sekretarz Powiatu

-

Danuta Strejczyk przedstawita projekt ucl-rwaty w sprawie
udzielenia upowaznienia dyrektorowi zarzqdu Drog Powiatowy'sh w Minsku
Mazowieckim do prowadzenia inwestycji. Wyjilsnita, 2e chodz:i o realizacie
nastqpujqcych zadari:

- ,,Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 2224W Stara Nierdzialka-MistowLibedow do drogi (Stanistawow-Mlgcirr-Kamionka) od km 8+6S)2 do 1O+769,
d+.2.077,00mb"

-

,,Wykonanie dokumentacji na przebr-rdowq
nr 2277W na ul. Budowlanej w IVlinsku Maz "

mostu

-

w

ciqgu drogi powiatowej

,,Wykonanie dokumentacji na przebudrcwQ drogi powiatowej
Jozefow do drogi nr 50 od km 4+122 do km S+744, dl. 1622mb',

nr 2748\N Rzakta

-.

- ,,Wykonanie dokumentacji na przebudowg drogi powiatowej nr 2222W Dqbe Wielkie
- chrosla - Jgdrzejnik - Kgdzierak od km 9+345 do km 10+943, dl 1ii9Bmb"
- ,,Budowa chodnika i 4azdow w c;iqgu drogi powiatowe j nr 2205\N oraz w ciqgu drogi
powiatowej nr 2202W w Halinowie na ul. Powstania Stycznic,wego na odc.
od skrzyzowania z ul. Kubusia Puchatka rjo skrzy2ctwania z ul. Mickiewicza"

- ,,Wykonanie dokumentacji na przebudowq drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik
Chobot od km 3+142 do km 7+993 koncepcja i projekt zagospooarowania"

-

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mihsk Maz.
1+210 do km 1+290"

-

- Mrozy (ul. Dqbrowki) od krn

- ,,Przebudowa mostu przez rz. Dluga w msc. Dluga Ko6cielna w ciqgu drogi nr 2202W
Stary Konik -Chobot w km 3+074 wraz z dojazdami".

Nastgpnie przeprowadzono glosowanie,
Powiatu opowiedzial siq jednoglosnie.

w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd

Nr 168/15 w spravrrie udzielenia
upowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Dr,6g Powiatowych w Minsku Mazowieckim
do prowadzenila inwestycji.
ZarzEd Powiatu podjql uchwalq

Ad.
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Skarbnik Powiatu

-

Teresa Bqk pr;zedstawila projekt uchwaly

v.r

sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2015 rok. Wyjas;nita, 2e zmiany polegajq na zmianie planu

dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych ptrzekazywanych
z budzetu panstwa, przeniesieniu wydatk<iw miqdzy $$ w ramach tego samego dzialu
w zakresie wydatkow biezqcych orcz pzeniesieniu wydatkow z rezetwy budzetowej
i dotyczyly:

- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.
- Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Nr 1 w Mirlsku Maz.
- Zespolu Szkot im. M. Sktodowskiej-Curie w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot Ekonomicznych w MiriskLr Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku,
- Powiatowego srodowiskowego Domu siamopomocy w Minsku Maz.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly czlonkowie
Zarzqdu glosowa i nastgp ujqco.
- Starosta - Antoni Janf arczynski - za podjqciem uchwary,
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjgciem uchwafy,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaly,
I

- Czlonek Zarzqdu
- Czlonek Zarzqdu

- Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly,
- Piotr Wieczorek - zer podjgciern uchwaly.

Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie byto.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 169/15 w sprawie zmian
Powiatu na 20'15 rok.

w

bud2ecie

Ad. 20
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila wniose,k firmy Projekl:
Drogowiec dzialaiqc z upowaznienia Elurmistrza Miasta Sulejowek zwrocila siq
z prosbq o wydanie opinii nt. planowanej przebudowy wraz z rozbudowq ul. Bema
i Narutowicza na odcinku od ul. Armii l.(rajowej do granicy miasta Sulejowek oraz
ul. Arrnii Krajowej na odcinku od ul. Bema do ul. Dtugiej w Sulejowku. Dodata ,2e ZDp
w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowalo powyzszy wniosek.
Zarzqd Powiatu pozytywn ie zaop n iowat p la n owa n q p rzeb ud ourg.
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki poinformowal,2e w zwiqzkuL z odstqpieniem
od realizacji zadania pn. Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja SPZOZ
w Minsku Maz. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego nalezy teraz na stronie
internetowej Dziennika Urzgdowego UE zamie6c ogloszenia na fc,rmularzu nr j4
i

''OGI-OSZENIE DODATKOWYCH

INFORMACJI,
INFORMACJE
NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE", 2er postgpowanie
o udzielenie zamowienia zostalo przerwane. Wydrukowane ogloszenie naleZy takze
zamie6c na stronie internetowej powiatu w zakladce zamowienia w BlP, a takZe
wywiesic w miejscu publicznie dostqpnyrn w siedzibie zamawiajqcego. Uczestnikom
postqpowania nale?y przeslac infornracjq o odwotaniu postqrpowaniu wraz
z zal'4czonym odpisem uchwaly Rady Powiatu - niezwtocznie po zamieszczeniu
ogloszenia.
Starosta - Antoni Janf arczyr'rski poinformowal, ze 29 czerwca br. wystqpili6my
do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o wyrazenie zgody na wykorzystanie petnej
kwoty srodkow z rezerwy, z ktorej otrzynralismy srodki na przebudo\//q mostu przez
rzekq Dluga. Wplynq{a odpowiedz z wstgpnq akceptacjq wykorzystania pelnej kwoty
Kolejno poinformowal o ostatecznej decyzji, ktora wptynqla od Ministra Finansow
w zakresie zwrotu nienaleznie pobranej subwencji oSwiatowej na ksztalcenia osob
niepelnosprawnych (wynik kontroli UKS). Dodal, ze po analizie z raclcami prawnymi
stwierdzono,2e nie ma podstaw prawnych do wystqpienia do sqdu, w zwiqzku ztym
wystqpimy o odroczenie terminu wplaty terj kwoty.
Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowal rowniez, ze WSr\ odrzucil naszq
skargq w sprawie dobr Janow. Podjqte zostaly dzialania ze stronr/ pelnomocnika
spadkobiercow wlaScicieli, ktory wystqpil yaL o uniewaznienie decyli k,cmunalizacyjnej
przyznajqcej powiatowi tytut wlasnoSci do nieruchornoSci w Janowie.
Czlonek Zarzqdu t-ukasz Bogucki przedstawiN wniosell mieszkancow
Sulejowka dotyczqcy namalowania pasow przejsciia dla pieszych prz:y skrzyzowaniu
ul. Sielankowej i ul. Przelazd w Sulejowkur.
Ustalono, ze wniosek zostanie przekazany do Zarzqdu Drog Powiatowych
w Minsku Maz.

O

Starosta - Antoni Jan f arczyrlski powiedzial, 2e w zwiqzku ze zbliZajqcym sig
Swigtem Policji zaproponowaN przyznanie nagrod dla kadry kierownic:zej w wysokoSci
po 2.500 zN dla Komendanta i Zastgpcy Komendantia.

Starosta poinformowal o trwajqcej kontroli Zakladu Ubezpieczen Spotecznyclt
obejmujqcej lata 2012-2014.
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie siq 27 lipca br. o godz. 9.00.
Starosta - Antoni JanTarczyhski zwrocit siq z pytaniem, kto byt organizatorenr
wizyly posel Beaty Szydto w SPZOZ i dlac;zego taka informacja nie zoi;tala przeKazanel
Zarzqdowi Powiatu.
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki powiedzial,2e zwiqzki zawodowe zaprosity
p. Beatq Szydto.
Starosta powiedziai, ze sprzeciwier sig i nie zgadza siq na uprawianie polityki
w powiatowych jednostkach oSwiatowych, pomocy spolecznej i ochrony zdrowia.

4d.21
Protokol posiedzenia w dniu 30 czerwca 2015 r. zostal przyjqty jednogtosnie.

4d.22
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarosta

- Krzy sztof Ptochocki

Czlonkowie Zarzqdu. t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek

