
Protokol Nr 7/15
posiedze n ia Zarzqdu Powiatu M i 6s l<iego

w dniu 2 lutego 2015 r"

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni Jan Tafczynski
Wicestarosta - Krzvsztof Ptochocki

czNonkowie Zarzadu'. t-ukasz Bogucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

orazii Danuta Strpjczyk * Sekretarz Powiatu
Teresa BqK - Skal'bnik Powiatu
Emilia Piotl'kowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji
Wojciech Osinski i nacz. Wydz. Gospodarki Nierucl"romo5ciami
Wincenty Bartnicki -nacz. Wydz. Inwestycji
Janusz Zdzieborslki - dyr. PCPR w Minsku Maz.
GraZyna Bprowiec - dyr. PUP w Minsku Maz

Porzqdek posieQzenia:

Otwarcie posieQzenia
Przyjqcie porzqdku obrfld.
Informacja o dzialalnoSoi Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
Podjqcie uchwaly w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczqcych projektu ,,Programu
Rozwoju Pieczy Zastqpbzej w Powiecie Minskim na lata 2015-2017'.

5. Podjgcie uchwaly w sprpwie przylgcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzqdu Pracy
w Mihsku Mazowieckimi

rawte powolania komisji do wyboru partnera

nienia dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych
cJt.

i:i l:ll5::y:h do rozpatrywania ofert na
uJE yv4qraquvvve Ofaz pOdmiOty WyfnieniOne

w art 3 ust. 3 ustatvy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie w 201Q r.

Sprawy oswiatpwe
Sprawy r62ne.
Przyjqcie protokolu posledzenia w dniu 19 stycznia 2015 r.

Zamknigcie popiedzenia.
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Ad. 1

Ad.2

Starosta - Antoni an Tarczynski otworzyl posiedzenie.

Starosta przpdstawil porzqdek posiedzenia, ktory zosllal przyjgly jednogtosnie.



Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal o nastqpujqcych sprawach:

- od 26 stycznia br. w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa trvva kontrola Mazowieckiego
Ur;zqdu Wojewodzkiego dotyczqca wydawania koncesji nia wydobywanie kruszyw,
- Minister Finansow wyznaczyl na 20 marca br. ostatec;:ny termin na rozpatrzenie
sprawy dotyczqqej zakwestionowanych kwot subwencji,
- wplyngta pozytywna opinia RIO dolyczqca planowanej kwoty dtugu Powiatu
Mitiskiego, przedstawionej w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021.

Ad.4
Dyrektor PCPR - Janusz Zdzieborski powiedziaN, 2e zgodnie z arl.. 180 ust. 1

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej organizator pieczy
zastgpczej oprqcowuje 3-letni Program Rozwoju Piecz:y Zastqpczej. W 2012 r.
opracowany byt pierwszy trzyletni program, wowczas powolanych zostalo dwoch
korrrdynatorow pieczy zastqpczej. Koordynator mial zajmowac sig 30 rodzinami
zastqpczymi o najmniejszym stazu tj od 0 do 3 lat funkcjonowania. Ponadto
powolane zostaly Kluby Rodzin Zastqpczych.
P. Janusz Zdzieborski powiedzial, 2e sqd, ktory do tej pc,ry wydawat postanowienia
o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastqpczej lulc placowce opiekunczo-
wyr:howawczej wydale leraz ogolne postanowienie o umieszczeniu dziecka w pieczy
zastgpczej i terVz zadaniem organizatora pieczy zastgpczej jest podjgcie decyzji
o umieszczeni w rodzinie lub placowce. Ponadto drugq waZnq zmianq jest
zatrudnianie koordynatgrow pieczy zastqpczej. Zmieniony zostal zapis i obecnie
korrrdynator ma opiekowac siq 15 rodzinami zastqpczyrni (wszystkimi, a nie tylko
z rtajni2szym stqzem). W zwiqzku z tym powinno byc 9 l<oordynatorow, a mamy 2.
Wyja6nit, takhe 2e w powiecie funkcjonujq dwa domy dziecka (w Siennicy
iw Falbogach) i Dom Dziecka w Falbogach nie spefnia wymogow, gdyZ do 2021 r.

ieci i powinni6my rozpoczEc juZ dzialania

ie programu wprisane zostalo jako zadanie
h do obslugi placowek opiekunczo-
zy sqjakies do6wiadczenia w tym zakresie

sqrsiednich powiatow.
Dyrektor PCPR powiedzial,2e od lat takie centrum dzial;et w Otwocku i tam dyrektor
PC;PR w swoich zadaniach ma zawiadywanie takim centrum administracyjnym.

wrocil sig z pytaniem, ile na terenie powiatu
dzieci pod opiek:q.
renie powiatu jerst 130 rodzin zastqpczych,

aly w sprawie pt-zeprowadzenia konsultacji
Pieczy Zastgpc;zej w Powiecie Minskim na

latia 2015-2017'i', przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaty
Zarzqd opowiedziaN siq jed nogtosn ie.

Zarz4d P0wiatu podjql uchwalg Nr 57115 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczqcych projektu ,,Program Rozvvoju Pieczy Zastgpczej
w Powiecie Minskim na lata 2015-2017".



Ad.5
Dyrektor Powiatowego Urzgdu Pracy w Minsku \Aaz. - GraZyna Borowiec

prz:edstawila projekt Regulaminu Organizacyjnego PUP. Wyjasnita, ze regulamin
dot;tosowany zostal do zapisow ustawy o promocji zatru<Jnienia i instytucjach rynku
pracy. Do urzEdu doszlo szereg roznych zadan wynikajqcych z tej ustawy
np. roznego rodzaju bony; szkoleniowe, zatrudnieniowe, rstazowe, dla osob powyzej
50 roku Lycia, na telepracq, a lak2e zadania zwiqzane z uruchomieniem Krajowego
Funduszu Szkoleniowego. WyjaSnila, ze w PUP zirtrudnione sq s2 osoby
(51,5 etatu), w tym 4 osoby zatrudnione w ramach projel<tow. Dyrektor zwrocila sig
o z:.abezpieczenie Srodkow na te 4 etaty, gdyz projekty konczq siq 30 czerwca br.
Poinformowaia, 2ebeznobocie na terenie powiatu jest na poziomie io,Bok.
Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie przyjqcia Regulaminu
organizacyjnego Powiatowego Urzgdu Pracy w Minsku Mazowieckim;
przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial siq jednogfosnie.

ZarzEd Powiatu podjqN uchwalg Nr 58/15 w spravvie przyjqcia Regulaminu
organizacyjnego Powiatowego Urzgdu Pracy w Minslru Mazowieckim,

Ad.6
Naczelnik Wydziatu Gospodarki NieruchomoSciami Wojciech Osinski

poinformowal, 2e w decyzji wydanej przez wojewodq: stwierdzono, 2e zespot
dworsko-parkowy wchodzqcy w sklad dawnego majqtku z:iemskiego Janow podlegat
dzialaniu przepisow dekretu PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
i uznal, ze Skarb Panstwa nabyt tq nieruchomo6c w sposob prawidtowy. Natomiast
Minister Rolnicti,,ra i Rozwoju Wsi uchylll zaskar2onq dercyzjg wojewody w calosci
i s;twierdzil, 2e dzialki polozone w granicach zespolu dworsko-parkowego nie
podlegaly przejqciu na wiasnoSc Skarbu Panstwa na podstawie dekretu i stwierdzil,
le22e czg6c dzialek poza tymi granicami podlegaly dzialaniu dekretu. Dodat, 2eprzed
wydaniem tej decyzji Minister Rolnictwa i Rozwoju r/Vsi wydal postanowienie
o rCopuszczeniu dowodu z opinii biegtego w przedmiocie ustalenia na mapie
ewidencyjnej grqnic zespolu dworsko-parkowego w Janowie. Biegly mial przeniesc
doktadnie granice majqtku na mapq ewidencyjnq, Wobec nieodnalezienia
w zasobach archiwalnych i dokumentach map, ktore precyzyjnie pokazywalyby
syluacjq na gruqcie w dniu 6 grudnia 1944 r., za podstawowy dokument historyczny
prz:y1ql mapQ tgpograficznq w skali 1.25 000 wykonarnE na podstawie zdjgcia
toprograficznego wykonanego w 1BB3 r. W podsumow,aniu geodeta napisal, ze
prz:edstawione na nlapie granice zespotu dworsko-parkowego wymagajq
geodezyjnego postgpotruania podzialowego zakoriczoneelo decyzlq administracyjnq
lubr postanowieniem sqdu.
Naczelnik zwrogit uwagg, ze geodeta nie mogt ustalic dokladnych granic i sq one
prz:yblizone,w zwiqzku z tym jak na podstawie takiej dokurnentacji Minister Rolnictwa
m6gt orzec. Nig okreslil, ktora czgsc majqtku zoslala dla powiatu minskiego, a ktora
powinna byc wlasnoSci poprzednich wtascicieli.
Ta decyla te? nie moze zostac wprowadzona do ewidencji gruntow, nie moze
stanowic podstawy ujawnienia w ksiqdze wieczystej, bo sqd bazuje na ewidencji
gruntow. W tej sytuacji nalezaloby wykonac mapg podzialowq do celow prawnych,
alerjak ma jE zrgbic geodeta skoro nie ma okre6lonych granic. Dodal, 2e trzy dziatki
stanowiq rzekg Srebrnq, a grunty ptzez ktore przebiegajq rzeki sE gruntami
pahstwowymi i nie podlegajq obrotowi prawnemu.



Podsumowujqc p Wojciech Osinski powiedzial, 2e wiclzi przeslanki do zloZenia
skilrgi do NSA za posrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto poinformowal, 2e wplynqlo pismo z kancelarii radcy prawnego, ktora
reprezentuje spadkobiercow majqtku Janow, w ktorym zwrocono siQ
o ;zorganizowanie spotkania celem omowienia zaistnialrej nowej sytuacji prawnej.
wyja6nil, ze jestesmy gotowi do oddania majqtku, ale jest problem w jakich
gratnicach. Dodal, ze nie budzi wqtpliwosci,2e palac nie podlegal dekretowi PKWN
i powinien stanowic wlasno5c poprzednich wlascicieli. W zwiqzku z powy2szym
podjqte zostanq proby, aby przekazac chociaZ zabudowania, zeby powiat nie musiai
ich utrzymywac.

Starosta zaproponowal, aby zloZyc skargg do NSA.
Zarzqd Powiatu przychylil siq do powyzszej propozycji.

Kolejno p. Wojciech Osiriski powiedzial, 2e w roku ubieglym wplynqly 4 wnioski od
wlaScicieli nieruchomo6ci, ktorzy dokonali podziatu nieruchomosci, a w planie
zaqospodarowania przestrzennego czqsc ich nieruchomosci byla przeznaczona poo
drogg powiatowq. Zgodnie z arL gB ustawy o gospodarce nieruchomosciami, jezeli
w planie przewidziane jest poszerzenie drogi to z mocy prawa w dniu, kiedy decy4a
porCzialowa stala siq ostateczna laka dzialka przechodz,i na wlasnoSc powialu za
odrszkod owa n iern usta lonym podczas negocj acj i.
Wyjasnil, 2e 4 wlalcicieli wystqpilo o podjqcie takich negocjacji, jednak ze wzglqdu
na to, ze nie bylo zabezpieczonych srodkow w 2014 r. odpisano,2e rozmowy zostanq
porCjgte po uchwaleniu budzetu na 2015 rok. W zwiqzkur z tym, 2e na rok biezqcy
srcrdki na odszkodowania zostaly zabezpieczone nale2y przeprowadzic negocjacje
wla6cicielami dziatki o pow. 397 mkw. polozonej w Halinornrie, dzialki o pow. 180 mkw.
pollozonej w t-gkawicy, dzialki o pow. 1 05 mkw. potozonej w Wielgolesie Brzezinskim
i dwoch dzialekolqcznej pow. 180 mkw. polozonych we wsi Dluzew gm. Siennica.

Zarzqd Powiatu upowaznil Wicestarostq - Krzysztofer Piochockiego i naczelnika
Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami Wojciecha Osinskiego do
przep rowa dzenia negocjacj i z wlaScicie I am i n ieru ch omo6r:i.

Ad.7
Naczelnik Wydzialu Inwestycji - Wincenty Bartnicki poinformowal, ze w pracach

komisji do wybol'u partnera prywatnego zglosil chqc udziarlu radny Andrzej Krasuski.
W zwiqzku z por'ryy7szym przygotowany zostal projekt uchwaly zmieniajqcej uchwatq
w sprawie powolania komisji do wyboru partnera prywatnego. Nastgpnie
prz:eprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
oprrwiedziat siq jednoglosnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 59/15 zmieniajqcq uchwatg w sprawie
powoNania komisji do wyboru partnera prywatnego.

Ad.8
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie udzielenia

uprcwaznienia dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych r,v Minsku Mazowieckim do
prcrwadzenia inwestycji. Wyjasnila,2e chodzi o realizacjq nastgpujqcych inwestycji:

- ,,Wykonanie dokumentacji na przebudowq przepustu ramowego 17Ox16O w km
10+643,85 w ciqgu drogi powiatowej nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kaluszyn";

- ,,Wykonanie dokumentacji na przebudowq mostu w m. fitarogrod na rzece Swider
w cirEgu drogi powiatowej nr 2246\N stara wie6-wolka Dlu;iewska-parysow";



- ,,Wykonanie dokumentacji na przebudowq drogi powiatorivej nr 2214W Stanistawow-
Mlqcin-Kamionka od km 5+561 ,12do km 7+g60, dt.2.3gB,Bg mb";
- ,,wykonanie dokumentacji na przebudowq drogi pow,iatowej nr 2227w Mihsk
Maz,owiecki-Jakubow (ul. KoScielna i Przemyslowa) km 0+000 do km 1+405,57, dl.
1.4C15,57mb opracowanie projektow branzowych przebudowy urzqdzen
koliclujqcych";
- ,,wykonanie dokumentacji na przebudowq przeprustur 2x1,2 m w ciqgu drogi
powiatowe j nr 2218w Dqbe wielkie - Pustelnik-Helenriw w km 0+302".
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial siq jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 60/15 w sprawie udzielenia
upowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim
do prowadzenia inwestycji.

Ad.9
Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz przypomniala, Ze

w dniu 7 stycznia br. Zarzqd oglosil otwarte konkursy ofert na realizacjg zadan
publicznych przez organizacje pozarzqdowe w 2015 r. V/ dniu dzisiejszym uprywa
terrnin skladania ofer1. Zgodnie z ogloszeniem oceny formalnej i merytorycznej
zloZonych ofed dokonuje komisja konkursowa powotana przez Zarzqd, w zwiqzku
z powyZszym nalezy powotac komisje.
Nastqpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie powolania Komisji Konkursowych do
rozpatrywanta ofert na realizaqq zadan publicznych przez organizacje pozarzEdowe
oraz: podmioty wymienione w ar1. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o d;lialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie w 2015 r.; przeprowadzono
gtosrrwanie, w ktorym za podjqciem uchwaNy Zarzqd Powiatu opowiedzial siQ
jednoglosnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 61/15 w sprawie powotania Komisji
Konkursowych do rozpatrywania ofert na realizacjg z:.adan publicznych przez
organizacie pozdrzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
w 2015 r.

Ad. 10
Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji omirwila koszty ksztalcenia

w jednostkach oswiatowych odnoszqc sig do otrzymywanej subwencji i ponoszonych
wyd;atkow.
WyjirSnila, ze porownujqc rok 2014 z rokiem 2013 nale2y zauwa2yc,2e w 2014 r.
poziom wydatkow jest na podobnym poziomie tj ok 44.600 mln zl. Powiat w 2014 r
otrzymaN subwencjq ni2szq o 1.574.313 zl. Roznica w kvrrocie subwencji w 2014 r.
iw 12013 r. wynikala, z faktu, 2ew roku2013 funkcjonowaty jeszcze dwie jednostki
ksztaNcenia specjalnego SOSzW i ZSS w lgnacowie, a lqczna liczba uczni6w w tych
dwor;h placowkach wynosila 224 uczniow oraz 32 wychowarrkow w internacie SOSzW,
co skutkowalo naliczeniem subwencji w tqcznej wysokoSr:i 8.246.444 zl (w tym na
internat 1.050.950 zt). W 2014 r. liczba uczniow w ZSS wynosila 197 osob, czyli o 27
uczniow mniej i w zwiqzku z tym subwencja wyniosla €i.358.393 zl, stqd spadek
subwencii o 1.888 050 zf.



Nastqpnie podkreSlifa, ze subwencja na ucznia w szkolnictr,rrie specjalnym jest wyzsza,
niz w pozostalych szkolach.
Dodala, ze spadek liczby uczniow nastqpil rowniez w innych szkolach:
- w Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcym w Minsku N4az.- o 41 uczniow mniej,
subwencja nizsza o 156.765 zl
- w Zespole Szkot Nr 1 w Minsku Maz. - o 14 uczniovu mniej i 4 wychowankow
internatu, subwencja ni2sza o 93.150 zl
- w Zespole Szkot im. M. Sklodowskiej-Curie w Minsku Maz. - 42 uczniow mniej,
subwencja nilsza o 99.551 zl.l_qczniejest to kwota G63.205 zl.
P. Emilia Piotrkowiczpowiedziala,2e w 4 szkolach liczba uczniow siq zwiqkszyla:
- w Zespole Szkol Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz. o 15 uczniow, a subwencja
wyZsza o 193.671 zl
- w,Zespole Szkot Ekonomicznych w Minsku Maz. o 31 uczniow wiqcej, a subwencja
wyZ:sza o 231.768 zl,
- w )lespole Szkol Agrotechnicznych w Minsku Maz. o 27 uc>zniow wiqcej, a subwencja
wyZsza o 219.251 zt
- w Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Minsku Maz. zwiqkszenie
subwencji o 18.513 zl, co daje Nqcznie wigkszq subwencjq o kwotq G03.205 zl.

Zwrocila uwagg, ze wzrost liczby uczniow lub ich spadek powinien miec rowniez wplyw
na k:oszty ponoszone w szkolach, w tym na wydatki biezqce. Wyjasnita, ze w ZS
im. fi/. Sktodowskiej-Curie w Minsku Maz. wydatki na urynagrodzenia i pochodne
zmniejszone zostaly o kwotq 78.645 zl. Mimo spadku liczby uczniow w ZS Nr 1

w N/insku Maz. nastqpiN wzrost wydatkow biezqcych r) 307.400 zl, w tym na
wynirgrodzenia o 191.371 zl, a powodem tego wzrorstu jest mala liczebnoSc
w otidzialach, duza grupa nauczycieli przebywajqcych na roznego rodzaju urlopach.
Kolerjno w Zespole Szkol Ekonomicznych nastqpil wzrost wydatkow biezqcych
o '1ti1.595 zl, a w ZSA wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosty o 275.096 zl,
a wydatki biezqce o 319.674 zt ijest to jedyna szkola, gdzir: subwencja nie wystarcza
na wynagrodzenia

Na przestrzeni 5 lat liczba uczniow zmalala o 1i47, a koszty utrzymania
wzrastajq. Wydatki na wynagrodzenia majq najwigkszy udzial w wydatkach, bo ok.
8001,. Otrzymywana subwencja wystarcza glownie na wynagrodzenia. Stwierdzila, ze
jednym z wyzwan, ktore sq przed nami to optymalizacja kosztow ksztalcenia, m.in.
poprzez maksymalne ograniczenie do dwoch zawodow w oddziale.

Wicestarosta Krzysztof PNochocki powroci{ do kwestii naboru do klas
pienruszych. WyjaSnrl, Zew Zespole Szk6l Nr '1 dyrektor chce utworzyc zamiast zawodu
technik urzqdzen sanitarnych i technik drogownictwa, kierunek technik mechanik
lotniczy, a w ZSZ Nr 2 jest propozycja dyrektora dotyczqca utworzenia 3 klas
lqczonych. Dodal, 2e dyr. ZSZ Nr 2 ma rozmawiac z radq pedagogicznE w zakresie
dot. jednej klasy lqczonej. w tym zakresie powinien wypowiedziei sig Zarzqd.

Cztonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek powiedzial, 2<> zamiast takiego zawodu
lepic.j bytoby utworzyc klasq sporlowq.
Wicr:starosta powiedzial, 2e w klasie sporlowej caNkovvicie spetniajqcej wymogi
powinna byc innowacja pedagogiczna, muszq byc zapewnione posilki, obozy
sportowe, wigcej godzin wychowaniafizycznego, a co za t)rm idzie wy2sze koszty.

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e dyrektor GiLO wystosowata
pisnto, w ktorym zwroctla siq o wyrazenie zgody nzl utworzenie w gimnazjum od
1 wrzeSnia 2015 r. oddziatu sportowego z ukierunkowaniem na piNkg siatkowq i pitkq
kos;tykowq. Przedstawiona zostafa kalkulacja kosztow, kl,ore obejmujq zwigkszenie



liczlty godzin zalqc sporlowych (10 godz. tygodniowo), podziat na grupy, owa tazy
w roku powinny byc zorganizowane obozy sportowe. Na prowadzenie takiego oddzialu
sportowego niezbgdne sE Srodki wyZsze o ok. 83.000 zt.

Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji odniosta siQ do sprawozdan
z wykorzystania Srodkow przeznaczonych na dofinansowernie zawodowe nauczycieli
w 21113 r. Wyjasnrla,2e wowczas jednostki olrzymaly Cl,7% odpisu od wynagrodzenia,
a poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1% (o mniej niL O,7ok zwrocily siq GiLO
i SCISZW).
z przyznanej ogolnie kwoty 171 .502 zl szkoly nie wykorzystaty 18.34s zl'.
- Girnnazjum i Liceum Ogolnoksztatcqce w Minsku Maz.- otrzymalo 12.700 zl, anie
wykorzystalo kwoty 8.077 zl
- Zespot Szkol Nr 1 w Minsku Maz. otrzymalo 27.902 zl nie wykorzystalo 14 zl
- Zerspot Szkot im. M. Sklodowskiej-Curie w Mirlsku Maz.. otrzymalo 15.437 zl nie
wyk,orzystalo 1.033 zt
- Zerspol Szkol Ekonomicznych w Minsku Maz. z otrzymanej kwoty 19771 zl nie
wykorzystalo 616 zl
- Zespol Szkot Agrotechnicznych w Minsku Maz. z otrzymanej kwoty 11.982 zl nie
wyk,orzystalo 500 zl
- Zespol Szkot Specjalnych w lgnacowie z otrzymanej kwoty 26.400 zl nie wykorzystalo
6.72)"6 zl
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Minsk:u Maz. z otrzymanej kwoty
12.CtB7 zl nie wykorzystala 1.378 zl.
Dodala, 2e Zespol Szkol Zawodowych Nr 2, Poradnia Psyr:hologiczno-Pedagogiczna
w Siulejowku i Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego wykorzystaly
wsz'ystkie przyznane srodki.

Naczelnik - Emilia Piotrkowiczzwrocila sig o wyraZenie zgody na uruchomienie
proc;edury konkursowej na stanowisko dyrektora Zespotu Szkol Nr 1 w Minsku
Mazowieckim, gdyz z koncem sierpnia uplywa kadencja dyrektor Malgorzacie Beczek.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na uruchomienie procedury konkursowej.

Ad.11
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie sig g lutergo br. o godz. 11.00.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk poinformowala, ze wplynqta uchwala RIO

w sprawie opinii o prawidlowoSci planowanej kwoty cllugu Powiatu Minskiego,
przeldstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2021. Dodala, 2e
wplyngta rowniez uchwala RIO dotyczqca oddalenia odwolania Powiatu Minskiego od
uchwaty Nr Si.535.2014zdnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie opinii oprzedlolonym przez
Zarz:qd Powiatu projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Minskiego na lata 2015-2021w czqsci dotyczqcej wyliczenia prognozowanej
kwoty dlugu na 2015 r.

Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki poruszyl temat protestow mieszkancow
Sulerjowka w zwiqzku z budowq masztu telefonii komorkowej na jednym z domow.
Seknetarz Powiatu powiedziala, 2e wplyngla skarga mies;zkancow Sulejowka w tym
zakresie.
Wicestarosta powiedzial, 2e z tych informacji ktore posiarCa inwestycja realizowana
byfa na zgloszenie iteraz odpowiednie sluzby powinny go odebrac.

Ad. 12
Protokol posiedzenia w dniu 19 stycznia 2015 r. zostal przyjqty.



Ad. 13
Zamkniqcie posief, zenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarost a - Krzy szlof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu: Lukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


