Protok6l Nr 8/15
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi riskiego
w dniu 9 lutego 2015 r.
W prosiedzeniu uczestniczyli:
Starrcsta - Antoni JanTarczytiski
Wicerstarosta - Krzysztof Plochocki

czlonkowte Zarzqdu

oraz:": Danuta

kasz Bogucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

: t-u

Strejczyk; Sekretarz Powiatu

Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchromo6ciami
Malgorzata Beczek - dyrektor ZS Nr 1 w Minsku Ma,z.
Tomasz Plochocki - dyrektor ZSZ Nr 2 w Minsku Maz.
Por;zqdek posiedzen ia :
Otwarcre posiedzenia
Przyjgcie porzqdku obrad.
Informacja o d4ialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
Przyjgcie projefitow uchwal i innych materiatow na lV sesjq Rady Powiatu Minskiego
Sprawy oSwiatowe.
Podjqcie uchwflly w sprawie wyrazenia zgody na prowadzernre dziennikow lekcylnych wylqcznie
w formie elektronicznej.
Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2015 r.
Podjqcie uchwq{y w sprawie zwolania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Minskiego
Sprawy roZne.
Zamknigcie posiedzenia.

Ad.

1

Starosta

- Antoni Janf arczynski otworzyl

posiedzenie.

Ad.2
M

i

Starosta pizedstawil porzqdek posiedzenia, do ktort;go wprowadzono jako pkt
B Podjgcie uohwaty w sprawie zwolania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
nskieg o. Z wprow adzonq zmianq porzEd ek zostal p rzyj gty jed nogto6n ie.

Ad.3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal o narstgpujqcych sprawach:
- nastqpila zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Minsku Maz.,
ml. insp. Robert Zebrowski zostaN Komendantem Rejonu 3 w Warszawie, a pefniqcym
obowiqzki Komendanta Powiatowego Policji zostat nadkom. Bartlomiej Dydek,
- w dniu 4 lutego br. odbyta siq odprawa roczna Policji, ,rv ktorej uczestniczyt m.in.
Z-ca Komendanta Stolecznego Policji Hubeft Kowalczewski, wojtowie
i burmistrzowie,

-

uczestniczY+ w uroczystosci zmiany na stanowisku Kornendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy PoZarnej, gen. G. Mikotajczyk zostal z-cqKomendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozarnej, a jego miejsce zajqN plk Jozel'Galica,
- odbylo siq spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Akademii Technicznej, na
ktorym ustalono zasady wspolpracy migdzy WAT a powiatem minskim
repr,ezentowanym przez ZSZ Nr 2 w Minsku Maz.
- odbyt siq Konwent powiatow wojewodztwa mazowieckirago, na ktorym dokonano
wyb,cru wtadz; szefem Konwentu zostal starosta wqgrowski - Krzysztof Fedorczyk,
- odbylo siq pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczenstwa i Porzqdku, na ktorym
przyjqto sprawozdanie zdzialalnoSci i plan pracy,
- prz:ygotowane zostalo stanowisko w sprawie lokalizacji vvysypiska odpadow w gm.
Zielonka przy granicy z Michalowem i przeslane zostalo staro6cie wolominskiemu,
wojerwodzie oraz zainteresowanym wojtom i burmistrzom,
- w dniu 30 stycznia br. powotana zostala Powiatowa Rada Rynku Pracy.
Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki poinformowal o nastgpujqcych sprawach:

-

oclbyly siQ posiedzenia Komisji Zdrowia

i

Komisji O5wiaty, omawiano m.

in.

propronowane kierunki ksztalcenia,
- odbyt spotkanie z Radq PedagogicznqZSZ Nr 2 w Minsku Maz. odnosnie kierunkow
ksztatcen ia,
- odbyto sig posiedzenie komisji w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, firmy
wizytowaty szpital,
- z inicjatywy zwiqzkow zawodowych dzialajqcych w SPZOZ odbyto siq spotkanie, na
ktorvm zwiqzki zglosity sprzeciw dotyczqcy przekszlak;enia szpitala w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego; zwr6cono sig do zwiqzkow
zgloszenie
prze,dstawiciela do udzialu w pracach komislr.

o

Ad.4

-

Starosta powiedzial, ze sesja zaplanowana zostala na25lutego br. godz. 14.00
Informacja Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Minsku

Mazowieckim o stanie bezpieczenstwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Matr:rial przyjqto bez uwag.
- Sprawozdanie z dzialalno6ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku
Mazowieckim i efektow pracy organizatora pieczy zastqpcz:ej za 2014 rok oraz wykaz
potr,zeb w zakresie pomocy spolecznej i systemu pieczy zastgpczej.
Matr-.riat przyjqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaiy w sprawie Programu Rozwoju Piecz:y Zastgpczej w Powiecie
Minskim na lata 2015 - 2017.
Starosta powiedzial, ze do dnia 18 lutego br. trwajq konsultacje w sprawie projektu
Programu.
- Podjgcie uchwaly w sprawie okre6lenia zadan finansowanych ze Srodkow
Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnospran'nych w 2015 r.
Matrerial przyjqto bez uwag.
- Sprawozdanie Starosty z dzialalnosci Komisji Bezpieczenstwa i Porzqdku za 2014 r.
Matrerial przyjqto bez uwag.
- Sprawozdanie Zarzqdu Powiatu dotyczqce umarzania, odraczania terminow oraz
rozkladania na raly naleznoSci pienigznych majqcych charakter cywilnoprawny
przy'padajqcych Powiatowi Minskiemu i jego jed nostkom organizacyj nym.
Mat,erial przyjgto pez uwag.

- Prz:edstawienie raportu ze stopnia realizacji,,Strategii Pronrocji Powiatu Minskiego na
lata 2011 - 2014".
Material przyjqto bez uwag.

-

Podjqcie uchwaly

w sprawie wyrazenia zgody na realizacjg projektu

,,Sladami

Andriollego" w ramach programu ,,Erasmus+".
Materiat przyjqto bez uwag.
- P<rdjqcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na renlizacjq projektu ,,Piqkna
przy:szloSc w klasie dwujqzycznej" w ramach programu ,,Eritsmus+".
Material przyjqto bez uwag.
- Porjjqcie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na realizaclg projektu ,,Brama ogrodu
przej6ciem do Europy" w ramach programu ,,Erasmus+".
Mak-.rial przyjqto bez uwag.
- Pcrdjqcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na realizacjg projektu ,,Mobilnosc
miqdzynarodowa nauczycieli minskiego CKZTU kluczem do rozwoju kompetencji
zaw,odowych" w ramach programu ,,Erasmus+".
Material przyjqto bez uwag,
- Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na realizacjq projektu w ramach
programu ,,Erasmus+".
Material przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalQ w sprawie wyrazenia zgody na realizacjg
projektu ,,Profesjonalna kadra" w ramach Vl Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitat
Lud;zki.

Material przyjgto bez uwag.
- Porjjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia opinii dotyczqcej nrabycia prawa uzytkowania
wiec;zystego nieruchomoSci polozonych w Mrozach.
Materiat przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaty w sprawie wyrazenia opinii dotyczqcej sprzedaZy nieruchomosci
stanowiqcych wlasnosc Powiatu Minskiego potozonych w Minsku Mazowieckim
i Gliniaku.
Starosta poinformowaN, 2e chodzi o wyrazenie opinii na temat sprzedazy
nieruchomoSci pozostatych po SOSzW. Dodal, ze z uzyskanych informacji z Urzqdu
Miasta Minsk Maz. wynika,2e w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przerstrzennego wprowadzony bgdzie zapis, ze teren Ien przeznaczony bqdzie pod
uslu,Ji.

Matrarial przyjqto bez uwag.

-

Prcdjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie okre6lenia przystankow
komunikacyjnych, ktorych wla5cicielem lub zarzqdza.iqcyrn jest Powlat Minski oraz
warunkow i zasad korzystania z tych przystankow.
Matrerial przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finarnsowej Powiatu Minskiego na lata 2015 -2021.
Matreriat przyjgto bez uwag.
- Pcidjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie uchwaty budzetowej Powiatu
Minskiego na 2015 r.
Skarbnik Powiatu powiedziala,2e zmiany dotyczq rnr.in.:
- zwiqkszenia planu wydatkow inwestycyjnych o 200.000 zl z przeznaczeniem na
zadianie ,,Przebudowa pomieszczert w ZS Nr 1 z przeznaczeniem na archiwum
zakladowe Starostwa Powiatoweqo"

- zwiqkszenia planu wydatkow o 150.000 zl ztylulu wplaty na Fundusz Wsparcia PSP
przeznaczeniem na remont garaZu, pomieszczen technicznych oraz placu
wewngtrznego Komendy,
- zwiqkszenia planu wydatkow o 11.500 zl ztylulu wplaty na Fundusz Wsparcia Policji
z p|zeznaczeniem na zwigkszenie do kwoty 41.500 zl dofinansowania powiatu do
zakupu 2 pojazdow sluzbowych dla KPP w Minsku Maz.
Matr:rial przyjgto bez uwag.

z

Ad.5

Wicestarosta Krzyszlof Ptochocki powiedzial, 2e realizujqc ustalenia

dotyczqce kierunkow ksztalcenia w roku szkolnym 20'1512016 podjgte zostaly pewne
ogretniczenia m.in. liczba wszystkich oddzialow - 41, minimalna liczba uczniow
w orldziale 28, ograniczenie oddzialow dwuzawodowych. Informacjq dot. kierunkow
ksztalcenia przeslano do dyrektorow jednostek, z klorych tylko czqsc uwzglqdnila
przyjgte ustalenia.
Nastqpnie Wicestarosta przedstawit propozyqe naboru fl? fok 201512016 zgloszonq
ptZe:zdyrektorow.
- Girnnazjum i Liceum Oqolnoksztalcace im. Polskiei Macierzv Szkolneiw Minsku Maz.
5 oddziatow liceum, 3 oddziaty gimnazjum + dodatkowy oddzia{ sportowy
w girnnazjum.
P. Krzysztof Ptochocki, wyjasnil2e oddzial sportowy stanowilby konkurencjq dla klasy
spottowej funkcjonujqcej w Gimnazjum Miejskim przy ul. Kopernika. Ponadto Komisja
OSwiaty opowiedziata siq, 2e nie powinna byc tworzorra klasa stricte sportowa,
a usporlowiona.
- Zel;pol Szkol Nr 1 w Minsku Maz. - 3 oddziaty w liceum (w tym 1 oddzial integracyjny),
4 kirrrunki w technikum + dodatkowy kierunek technik mechanik lotniczy, 2 oddzialy
zasadniczej szkoly zawod owej.
Wicrestarosta powiedzial, 2e zwrocono uwagg, 2e \ / oddziale integracyjnym
odprcwiednia liczba uczniow powinna miec orzeczenia, a nie opinie z Poradni
Psyr:hologiczno-Pedagogicznej. W sytuacji, gdy warunek ten nie bqdzie spelniony
klasia taka nie zostanie utworzona.
:

Dyrektor Zespolu Szkol Nr 1 - Malgorzata Beczek, powiedziala, 2e pomysl
nowego kierunku - technik mechanik lotniczy wyptynql z jednostki wojskowej, atak2e
wynika z pzeprowadzonego rozpoznania rynku pracy. Shnierdzila, 2e lrzeba siqgac
po nowe kierunki ksztalcenia, Zeby przyciqgnqc ucznirlw. Dodafa, 2e rozmowy
prowadzila rowniez ze szkolq w Dqblinie, z przedstawicielami lotniska w Warszawie.
Zlo2:"ony zostal wniosek do Agencji Mienia Wojskowego o drrposazenie pracowni, gdyz
sq wstgpne ustalenia z 23 Bazq Lotnictwa Taktycznego dotyczqce warunk6w
odbywania przez uczniow praktyki i zajgc praktycznyr;h pod nadzorem pracownikow
23 Bazy, ktorzy staliby siq jednoczeSnie nauczycierlami. Pozostaje kwestia
dop,osazenia pracowni w modele, przekroje i plansze.
Dodala, 2e mlodziez stwierdzila,2e bylby to atrakcyjny nowy kierunek, ktory daje im
w pr:rspektywie czasu szansQ zatrudnienia. Stwierdzila,2<> przy tak niskim nakladzie
na k.sztalcenie mozna byloby sobie pozwolic na ksztatcenie 1S-osobowej grupy co roku
w pcllqczeniu z innym zawodem.
Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik zwrociN siq z pytaniem, czy nie ma jakis
przeszkod w zwiqzku z tym, ze jest to baza NATO.
Dyrt:ktor Matgorzata Beczek powiedziala, 2e mechanika nie jest objqta tajemnicq
NAI-O-wskq, kierownictwo Bazy wyrazilo zgodg na odb,/wanie praktyk na terenie

w tym zakresie jest rowniez zgoda Ministerstwa Obrony
Narodowej.
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki zwrocil si o przedstawienie alternatywnego
rozwiqzania, jezeli nie bgdzie zgody na utworzenie takiego kierunku.
Dyr<iktor powiedziala, 2e nie ma alternatywy, gdyz podejmowano proby uruchomienia
kierunku technik renowacji architektury i przez 2lata nie byto chgtnych. W wyniku
przeprowadzonej przez Wydziat OSwiaty i Promocji arrkiety okazalo siQ, 2e za
drog;ownictwem opowiedziato sig 7 osob, nie ma chgtrrych na kierunek technik
urzqdzen sanitarnych (poza tym kierunek ten jest w zasadriczej szkole zawodowej).
Wicr:starosta zwrocit sig z pytaniem, czy w przypadku gdy zlltosiloby sig duzo chgtnych
na k.ierunek technik informatyk, to utworzony zostalby kolejny oddzial.
P. MalgorzataBeczek powiedziala, ze uczniowie z k.ierunku technik informatyk
zaigli 1 miejsce w Polsce w wynikach egzaminow zawodorvych. Powiedziala, Ze fakt,
iz jest to jedna klasa gwarantuje bardzo dobry nabor i zalezzy jej na jego utrzymaniu.
Wicestarosta dodal, ze Powiatowa Rada Zatrudnienia opiniujqc ten kierunek
zwrc'.tcila uwagg, 2e je2eli taki kierunek miatby powstac to w ZSZ Nr 2, a poza tym nigdy
nie lrylo zadnego ogtoszenia pracodawcy, kt6ry poszukiwa,lby osoby w tym zawodzie.

jednostki. Dodala, 2e

i

- Zespol Szkol Zawodowvch Nr 2 w Minsku Maz. pelne klasy technik informatyk
technik pojazdow samochodowych i 3 klasy lqczc>ne (technik spedytor, technik

cyfrrrwych procesow graficznych, technik elektronik
mecrhatronik).

-

elektryk, technik mechanik

-

Wicestarosta powiedzial, ze Wydziai O6wiaty i Promocji przygotowat kalkulacjq
kos;rtow ksztalcenia na kierunkach mechanik i mechatrorik oraz spedytor i technik
cyfrrrwych procesow graficznych, z ktorej wynika, 2e roZnica w kosztach ksztalcenia
wynosi od 145.000 zt do '180.000 zt.
Starosta zwrocil siq do dyrektora Tomasza Ptoc;hockiego o uzasadnienie
zlo|onej propozycji dotyczqcej kierunkow ksztalcenia.
Dyrektor ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. - Tomasz Ptochocki powiedzial, 2e
proprozycja przedstawiona w zakresie struktury ksztalcenia wynika ze specyfiki szkoty
i jej mozliwosci. Wszystkie zaproponowane zawody posiadajq bardzo dobrze
wyposazonq bazq dydaktycznq (ponad 6,5 mln zl srodki pozyskane z programow
unijnych i z budzetu powiatu).
Propozycja wynika z polrzeb rynku pracy i zol>owiqzan w stosunku do
prac;odawcow, z ktorymi wspolpracuje szkola (46 podmiot6w). Proponowana struktura
wynika z tego, ze pracodawcy potrzebujq pracownikow w wielu zawodach, ale niewielu
(nie sq w stanie przylqc na praktyki grupy 30 osob z jednego kierunku)
Dyrektor Tomasz Ptochocki zwrocrl siQ rlo )7-arzqdu w imieniu Rady
Pediagogicznej, aby decyzjq w sprawie kierunkow ksztatcerria podjqc po rekrutacji.
Podsumowujqc stwierdzil, 2e sE zobowiqzania zwiqzane z realizowanymi
projr:ktami unijnych i ich trwaloSciqprzez okres 5 lat.
Po analizie tematu dotyczqcego kierunkow ksztatcernia w ZS Nr 1 i ZSZ Nr 2
Zarz:-qd przyjql, i2'.
- nie ma zgody na utworzenie kierunku technik mechanik lotniczy, a dyrekcja
powinna przedstawi6 alternatywg,
- zgoda na utworzenie klasy integracyjnej w ZS Nr '1 tylko w sytuacji, gdy bgdzie
odprcwiednia liczba uczniow z orzeczeniami z Foradni PsychologicznoPediagog icznych,

- dyrektor ZSZ Nr 2 powinien przedstawic alternaty\ /nq propozycjq, gdy bqdzie
zgocla na uruchomienie dwoch lqczonych kierunkow (bez kierunku technik spedytor).

Ponadto Starosta zwrocil sig o dokonanie analizy, ktore kierunki w ZSZ nr

musizE miec trwalosc po zakonczeniu realizacji projektu.

2

- Zespol Szkol im. M. Sklodowskiei -Curie w Minsku_Wz- 3 oddzialy liceum,
3 ocldzialy technikum, 1 zasadnicza klasa wielozawodowa,
- Zespol Szkol Ekonomicznvch w Minsku Maz-- 4 <>ddziaty liceum, 3 oddzia{y
tech nikum, liceum plastyczne,
- Zespol Szkol Aqrotechnicznvch w Mihsku Maz,. - 4 oddzialy technikum
(technik architektury krajobrazu, technik zywienia i ustug gastronomicznych, technik
hoterlarstwa, technik kelner), 1 zasadnicza klasa zawocjower (kucharz).
Nastqpnie p Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek dyrektora ZSS
w lgnacowie, w ktorym zwraca sig z prosbq o wspotfinansowanie kampanii spolecznej
,,Na{iz wspolny Swiat". Wyjasnila , 2e w roku biezqcym Zesprot planuje juz po raz lrzeci
przerprowadzic kampanig w zwiqzku z powiatowymi obchodami Dnia Osob
Niepetnosprawnych i Swiatowego Dnia Zespolu Downa. Zadanie realizowane bqdzie
w tr;zech wymiarach: film promujEcy osoby niepelnosprawne w lokalnej spoleczno5ci,
przerglqd teatralny dla uczniow, spotkania podsumowujalce w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.
Kos;zt calkowity to kwota 16.500 zt, z czego 9.500 zl pozyska Stowarzyszenie
,,Dzieciom Radosc" ze Srodkow zewngtrznych, kwotg 3.000 zl bqdzie stanowil wklad
wlasny, azwracajqsiq o kwotg 4.000 zl nazakup materialow promocyjnych, wykonanie
plakiatow i zaproszen.
Zarzqd Powiatu postanowil powrocic do tematu na kolejnym posiedzeniu.
Nastqpnie p. Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek prezesa Fundacji ,,MIVENA",
({s1rr zwrocil siq z propozyqq zorganizowania Powiatowego Swiqta Plonow wraz
z Xl Festiwalem Chleba w terminie 6 wrzesnia br. i wnioskuje o dotacjg w wysokosci
20.Ct00 zl poza otwartymi konkursami oferl
Starosta powiedzial, 2e w zakresie wspolnej organizacji Powiatowego Swiqta
Plorrow sprawa jest bezprzedmiotowa, bo dozynki orgernizowane bgdq wspolnie
z Grninq Jakubow. Natomiast w zakresie dofinansowaniie Festiwalu Chleba oferta
powinna zostac zlo2ona w ramach ogloszonych konkursow ofert.

Ad.

6

Naczelnik Wydziatu OSwiaty

i Promocji -

Emilia Piotrkowicz wyjasnila, 2e

z wnioskiem o wyrazenie zgody na prowadzenie dziennikow lekcyjnych wylqcznie

w formie elektronicznej od 1 wrzesnia 2015 r. wystqpit dyrektor ZSZ Nr 2 w Minsku
Maz. Dodala, 2e zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 rsierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzeniar przez publiczne szko{y
dokumentacji przebiegu nauczania, za zgodq organu prov,tadzqcego dzienniki mogq
byc prowadzone wytqcznie w formie elektronicznej. Nastqpnie odczytala projekt
uchwaty w sprawie wyraienia zgody na prowadzenie dziennikow lekcyjnych wylqcznie
w formie elektronicznej', przeprowadzono glosowanie, w ktc,rvm za podjgciem uchwaly
Zarz:qd Powiatu opowiedziat sig jednoglosnre.
Zarzqd Powiiatu podjql uchwaNg Nr 62/15 w sprarwie wyrazenia zgody na
prowadzen ie dzien n ik6w lekcyj nych wylqczn ie w form ir-' elektronicznej.

Ad.7
Skarbnik Powiatu

-

Teresa Bqk przedstawita projekt uchwaly w sprawie zmian
WyjasniNa, 2e zmiany polegajq na przeniesieniu
wydatkow miqdzy $$ w ramach tego samego dzialu w zakresie wydatkow biezqcych
oaz- przeniesieniu wydatkow z rczerwy budzetowej i dotyc;zyty:

w budzecie Powiatu na 2015 rok.

- Stiarostwa Powiatowego w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Specjalnych w lgnacowre,
- Girnnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Nr 1 w Mirisku Maz.
- Zespotu Szkot im. M. Sklodowskiej - Curie w Minsku Maz
- cerntrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mirlsku Maz.
- Zespol Szkot Ekonomicznych w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Agrotechnicznych w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkol Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Minsku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
- Powiatowego Urzqdu Pracy w Minsku Maz.
- Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Minsku Maz.
- ce'ntrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Minsku Maz.
Nastgpnie przeprowadzono gtosowanie, w ktoryrn za podjqciem uchwaly
czlonkowie Zarzqdu glosowali nastqpujqco:
- Starosta - Antoni Jan Tarczynski - za podjgciem uchwaty'
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwafy,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaly,
- Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly.
Gloriow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie bylo (nieobecny K. ptochocki)

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 63/15
Powiatu na 2015 rok.
Ad.

w sprawie zmian w

bud2ecie

8

Starosta wyjasnil, 2e potrzeba zwolania sesji nadzwyczajnej wynika zfaktu,2e
ogtoszonym przez Ministerstwo Infrastrulltury i Rozwoju naborem
wnioskow o dofinansowanie zadan w zakresie przebudorvy obiektow inzynierskich,
nale'Zy wprowadzic do budzetu zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa mostu przez
rzekq Dtugq w msc. Dluga Ko6cielna w ciqgu drogi Nr 2202W Stary Konik-Chobot
w krm 3+074". Wartos6 zadania to kwota 2.392.230 zl w tym przewidziane
dofirransowanie to kwota 1.192.230 zl, ze srodkow wlasrrych naleZy zabezpieczyc

w zwiqzku z

1.2Ct0.000 zl.

Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktoryrn za podjgciem uchwaty
w sprawie zwolania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu l\ilinskiego, Zarzqd Powiatu
opowiedziat sig jednoglosnie (nieobecny K. Plochocki).

zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 6411s w sprawie

zwoNania

nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Minskiego.
Ad.

9

Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie sig 23 lutego br. o godz 11.00.
Naczelnik Wydzialu Gospodarki NieruchomoSciami Wojciech Osinski
poinformowal, 2e na zlecenie PGE Dystrybucja si.A. wykonywany jest projekt
techniczny budowy przyNqcza kablowego niskiego napiqcia w m. Mirlsk Mazowiecki
w cerlu zasilenia oswietleniem terenu boiska. Projektancizwrocili siq o wyra2enie zgody
na budowq przylqcza kablowego nn. napigcia przez teren dziatek: 865i17, 865/18,
865121 bgdqce w trwalym zarzqdzie ZS Nr 1 i CKZTU w Milrsku Maz

Dodlal, ze dyrektorzy jednostek pozytywnie zaopiniowali pcrwlzsz! wniosek.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na budowq przylqcza kablowego nn. napiqcia
prz<rz teren dzialek 865/17, 865118, BGS|21
Koleijno p. Wojciech Osinski powrocil do wniosku Zaklitdu Inwestycji Organizacji
Traktatu Polnocnoatlantyckiego, ktory w ubieglym roku zwr6cil siq o wyrazenie zgody
na umiejscowienie w dzialce powiatowej rurociqgu paliwowego, ktory miatby
doprowadzac paliwo na lotnisko w Janowie.
Po irnalizie materialu Zarzqd Powiatu nie wyrazil zgody na umiejscowienie w dzialce
powiatowej rurociqgu paliwowego.

Powiatu Teresa BEk zwrocira siQ o wyrazenie zgooy na
jednorazowego
uruc;homienie
wydatku dodatkowego wynagrodzenia rocznego
starrowiqcego ogolem kwotq 4.867.590 zt (netto 2.g04.000 zl).
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na uruchomienie jeclnorazowego wydatku tzw.
,,13-tki" od dnia 16 lutego br.
skarbnik

Ad. 10
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Wicesta rost a

- Krzy szlof Plochoc ki

C,zlonkowie Zarzqdu'. Lukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek

