Protokot Nr 9/15
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Minskiego
w dniu 23 lutego 2015 r.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki
czNo n

kowie Zarzqdu'.

N-ukasz Bog

u

cki

Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

orazt Danuta Strejczyk

- Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji
Urszula Soroka - z-ca nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomosciami
Wincenty Bartnicki -nacz. Wydz. Inwestycji
Andrzej Solonek - dyr. Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Maz.
GraZyna Borowiec - dyrektor PUP w Minsku Maz.

Porzqdek posiedzenia:

1.
2.
3.
4
5.
6.
7
8.

Otwarcieposiedzenia.
Przyjgcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.

i innych material6w na V sesjg Rady Powiatu
Minskiego
Przedstawienie wynikow konsultacji projektu ,,Program Rozwoju Preczy Zastgpczej w Powiecie
Mihskim na lata 2015-2017'
Zaopiniowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn ,,Budowa autostrady 42 WarszawaKukuryki na odcinku wqzel Lubelska-poczqlek obwodnrcy Minska Mazowieckiego w zakresie
d169 powiatowych.
Zaopiniowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwE,,Budowa drogi ekspresowej
S'17 na odcinku wgzel ,,Zakrgt"-wqzel ,,Lubelska" (bez wgzla) od km 14+2OO do km '16+700
w zakresie drog powiatowych
Rozstrzygnigcie otwartych konkursow ofert na realizacjq zadan publicznych przez organizacje
Rozpatrzenie wnioskow do projektow uchwal

pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art, 3

ust 3 ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003

r

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie w zakresie,
- ochrony i promocji zdrowia,
- dziatalnoSci na rzecz osob niepelnosprawnych,
- turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodzieZy,

- kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznel,
- dzia'lalnosci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwtlania kontakt6w

i wspo{pracy migdzy
spoleczehstwami
9 Podjqcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie dziennikow lekcyjnych wy{qcznie
w formie elektronicznej.
10. Podjqcie uchwaly w sprawie wysokoSci dotacji na jednego ucznia i wychowanka niepublrcznych
szkol i placowek oSwiatowych dotowanych z budzetu Powiatu Minskiego.
11. Sprawy oSwiatowe.
12. Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia pracownikowi Powiatowego
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Minsku Mazowreckim.

'13. Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwatq

w sprawie powolania komisji do wyboru

partnera

prywatnego.
14. Podjgcie uchwa.ly w sprawie zmian w budzecie powiatu na2015 r.
'15. Sprawy rozne
'16. Przyjqcie protokolow posiedzeh w dniu 2 lutego
i 9 lutego 2OjE r.
17 . Zamknigcie posiedzenia

Ad.1
Starosta

Ad.

- Antoni JanTarczynski

otworzyl posiedzenie.

2

Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia ktory zostal przyjQty jednoglo6nie.

Ad.

3

Starosta

- Antoni JanTarczynski

poinformowal o nastqpujEcych sprawacn:

- zakonczYly sig kontrole Mazowieckiego Urzqdu Wojewodzkiego w Wydz. Srodowiska

i Rolnictwa oraz kontrola Inspekcji Transportu Drogowego w Wydziale Komunikacji
i

Transportu Drogowego (pozytywne wyniki kontroli),

-

odbyto sig spotkanie ze spadkobiercami dobr Janow; (4.03 br. przekazanie

nieruchomoSci),

- odbyty siq dwa postgpowania przetargowe na drogi:

.
.

wptyngto g ofert, najnilsza na kwotq 3.833.413,98
zl, a naiwyZsza na kwotq 4.776100 zl (wartosc kosztorysowa to 6 mln zl,
w budzecie zabezpieczona zostala kwota 3 mln zl),
Minsk Mazowiecki - Wolka Czarninska - wptyngto 1 1 ofert , najniZsza na kwotg
1.337 .228,96 zl, najwylsza na kwotg 2.250.528 zl,
Latowicz-Mrozy-KaNuszyn

-

Ad.4
Starosta poinformowal, 2e Komisja Budzetu i Komisja Bezpieczenstwa i Srodowiska
nie zglosily uwag do materialow na sesjq. Dodal, 2e radny Wojciech Rastawicki zglosit
trzy wnioski drogowe dotyczqce drogi w gm. Jakubow i dwoch drog w gm. Dobre.
Zaproponowat, zeby wnioski zostafy przeslane do zDP do zaopiniowania.
Wicestarosta powiedzial, 2e Komisja PrzedsiqbiorczoSci i Rozwoju, Komisja
O5wiaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Zdrowia nie zglosity uwag. Dodat, ze Komisja
Oswiaty przeanalizowala petycjq dotyczqcq utworzenia klasy sportowej i zaopiniowala
)q negatywnie. Ponadto Komisja wysluchala dyrektorow jednostek o6wiatowych
odnosnie kierunk6w ksztatcenia i naboru do klas pierwszych.

Zarzqd podjqN decyzjq o wniesieniu do porzqdku obrad dodatkowych punktow:

1)

2)
3)

Podjgcie uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na realizaqg projektu ,,Rozbijajqc
granice i uprzedzenia" w ramach programu ,,Erasmus+",
Podjqcie uchwalywsprawie wyraZenia zgody naudzial Powiatu Minskiego jako
partnera w realizacji projektu ,,oddajmy dzieciom glos" w ramach programu
,,Erasmus+",

Podjqcie uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na realizacjq projektu w ramach
I osi Priorytetowej Programu operacyjnego wiedza Edukacja Rozwoj.

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki zaproponowat, aby w uchwale w sprawie zmian
w uchwale budzetowej dokonac zmiany polegajqcej na obnizeniu z 38.000 zl
wnioskowanych ptzez dyrektora CKZ|U w Minsku Maz. na remont (m.in. wvlanie
posadzki betonowej) do kwoty 26.000 zt.
Zarzqd przychylit siq do powyzszej propozyclr.

Ad.

5

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala, 2e konsultacje projektu
,,Program Rozwoju Pieczy Zastqpczej w Powiecie Minskim na lata 2015-2017" trwaly
od 3 lutego do 18 lutego br. Konsultacje odbyly sig w formie zebrania opinii o projekcie
organow gmin i miast z terenu powiatu, organow opiniodawczo-doradczych oraz
organizacji pozarzqdowych oraz internetowego forum mieszkancow. W ramach
przeprowadzonych konsultacji nie wplynqla 2adna propozycja zmian do projektu
,,Program Rozwoju Pieczy Zastqpczej w Powiecie Minskim na lata 2015-2017".
Ad.

6

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych

w

przedstawil pismo zlo|one pzez Mosty Katowice

Mihsku Maz.

-

Andrzej Solonek

Sp z o.o. dotyczqce zaopiniowania
dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwq ,,Budowa autostrady A2
warszawa-Kukuryki na odcinku wgzel ,,Lubelska" - poczEtek obwodnicy Minska
Mazowieckiego w zakresie drog powiatowych.
Nastqpnie kierownik projektu p. Marcin Biela w formie prezentacji multimedialnej
zaprezentowal rozwiqzania przyjqte w dokumentacji projektowej, a dotyczqce drog
powiatowych.
Po analizie przedstawionego materialu i zgloszonych uwag ptzez dyrektora ZDP,
Zarzqd Powiatu uzgodnit przedmiotowq dokumentacjq z nastgpujqcymi uwagami:
1. W zakresie drogi powiatowej nr 4318W Okuniew-Halinow-Brzeziny na odcinku
pomigdzy liniq kolejowq Warszawa-Terespol, a drogq krajowq DK2 w km 495+860:
- w zakresie przekroju poprzecznego drogi powiatowej opiniuje pozytywnre,
- w zakresie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej opiniuje pozytywnie,
- w zakresie przebiegu w planie drogi powiatowej wnioskuje o utrzymanie
prostoliniowego przebiegu z wykonaniem obiektu inzynierskiego w skrzy2owaniu
z autostradq w km 495+450,
- w zakresie drogi dojazdowej D9 wnioskuje przyjqcie szerokosci nawierzchni na
drodze oraz wiadukcie min. 6,0 m.
Droga powiatowa nr 4318W jest intensywnie modernizowana (m.in.
zwykorzystaniem Srodkow unijnych), poniewaz stanowi istotny ciqg komunikacyjny
w zachodniej czqsci powiatu.
Przedstawione w projekcie rozwiqzania praktyczne uniemozliwiajq w przyszlo6ci
bezko lizyj ne skrzyzowan ie d rog i z liniq ko lej owq Wa rszawa-Te respol.
2. \N zakresie drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzezinski-Desno-Chobot na
odcinku pomigdzy liniq kolejowq Warszawa-Terespol a m. Zwuowka
w km 497+336
- w zakresie przekroju poprzecznego, konstrukcji nawierzchni oraz przebiegu
w planie drogi powiatowej opiniuje pozytywnie.
3. W zakresie drogi powiatowej nr 2218W Dgbe Wielkie-Pustelnik-Helenow
w km 500+533,27:
- w zakresie przekroju poprzecznego, konstrukcji nawierzchni oraz przebiegu
w planie drogi powiatowej opiniuje pozytywnie,
- wnioskuje o przedluzenie drogi dojazdowej D1B do drogi D20.

J ed nocze Snie Zarzqd Powiatu wn osi o uwzg gd n ien ie wzm ocn ie n ia nawie rzch n
drogi powiatowej nr 4318W, nr 2203W oraz nr 2218W na odcinkach od drogi krajowej
DK2 do nowych przebiegow tych drog w rejonie autostrady ,w zwiqzku z koniecznoSciq
zabezpieczenia przed ich zniszczeniem i degradacjq w okresie budowy autostrady.
Powyzsze drogi aktualnie przystosowane sE do przenoszenia ruchu kategorii KR-1
i KR-2.
l

i

Ad.7
Dyrektor ZDP w Minsku Maz. - Andrzej Solonek powiedzial,2e firma AECOM
w zwiqzku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji pn ,,Budowa drogi
ekspresowej s17 na odcinku wqzel ,,zakrqt" wgzet,,Luberska" (bez wqzta) od km
14+200 do km '16+700" zwroclla siQ o zaopiniowanie rozwiqzania drogowego
w zakresie drog powiatowych.

-

P. Andrzej Solonek wyjasnil, 2e przedmiotowa inwestycja nie wchodzi w kolizjg

z drogami powiatowymi.

zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal przedlolony projekt, gdyZ
przedmiotowa inwestycja nie wchodzi w kolizjq z drogami powiatowymi.
Ponadto Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal przedlo2ony projekt statej organizacji
ruchu dla powyzszego zadania.

Ad.8

starszy inspektor w PCPR w Minsku Maz. llona Kolodziejczyk
poinformowala, Ze'.
. w zakresie dzialalno6ci na rzecz os6b niepelnosprawnych wplyngty czlery
oferty, z ktorych wszystkie spelnialy wymogi formalne:
- Mazowieckie Stowarzyszenie naRzecz Dzieci i Mlodziezy zMozgowym Porazeniem
Dziecigcym ,,Krok Dalej" w Minsku Maz. na realizaqq zadania ,,Przyjazny czas",
calkowity koszt zadania 42.520 zl, wnioskowana kwota dotacji 30.000 zt. Komisja
zaproponowata dotacjq w kwocie 13.000 zl,Zarzqd przychylil sig do propozycji Komisji,
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci upo6ledzonych umyslowo ,,Dzieciom RadoSc"
w lgnacowie na realizaqe zadania,,Doswiadczam" calkowity koszt zadania 11 .650 zl.
wnioskowana dotacja 8.000 zl, Komisja zaproponowala dotacjq w kwocie 4.000 zt.
Zarzqd przychylit sig do propozycji Komisji
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepetnosprawnym ,,Mozesz wigcej" z Miriska
Maz. na realizaqq zadania ,,Lekcja na czterech lapach", cafkowity koszt zadania
39.080 zl, wnioskowana kwota dotacji 30.000 zt. Komisja zaproponowala dotacjq
w wysokosci 13.000 zl, Zarzqd przychylil siq do propozycji Komisji.
Z-ca Naczelnika Wydzialu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka przedstawifa
informacjg o ofertach, ktore wptyngly w zakresie realizaqi zadan przez organizacje
pozarzqaowe.
. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
Wptyngla 1 oferta, ktora nie spelniala wymogow formalnych.
. W zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mtodzie2y:
Wptyngly 2 oferty, z ktorych '1 spelniala wymogi formalne.
Zadanie 1: Organizacja rajdow, szkolen, konkursow i innych imprez popularyzujqcych
turystykg, za wylqtkiem obozow, wycieczek, kolonii:
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci uposledzonych umyslowo ,,Dzieciom Radosc"
w lgnacowie na realizacjq zadania ,,spotkanie z przyrodq i historiq" - rajd pieszy
Sciezkami Kozlowieckiego Parku Krajobrazowego", calkowity koszt zadania 5.840 zl,

wnioskowana kwota dotacji 2.930 zl, Komisja zaproponowala dotacjq
2.930 zl, Zarzqd przychylit siq do propozycji Komisji.
Zadanie 2 : Wsp iera n ie dziata nosci wyd awn iczej poswi gco n ej atra
powiatu minskiego - nie wplynqta 2adna oferta.
I

kcj

om

tu

w kwocie

rystycznym

. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i

dziedzictwa
narodowego
Zadanie 1 - Wspieranie rozwoju kultury muzycznej w powiecie mihskim, w tym
organizacja koncerlow, przeglqdow i festiwali muzycznych:
- Stowarzyszenie na zecz dzieci uposledzonych umyslowo ,,Dzieciom RadoSc"
w lgnacowie na realizacjg zadania Vlll lntegracyjny Koncerl Mikolajkowy catkowity
koszt zadania20.73B zl, wnioskowana kwota 11.400 zl, Komisja zaproponowata
dotacjg w kwocie 11.400 zN. zarzqd przychylil siq do propozycji Komisji.
- Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie na realizacjq zadania Koncerty
organowe w powiecie minskim, calkowity koszt zadania 8.840 zl. wnioskowana
kwota 4.400 zl, Komisja zaproponowala dotacje w kwocie 2.300 zl, Zarzqd
przychylit sig do propozycji Komisji.
- Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie na realizacjg zadania Koncerty
organowe w powiecie minskim calkowity koszt zadania 10.340 zt, wnioskowana
kwota dotacji 5.600 zl, Komisja zaproponowala dotacjg w kwocie 2.300 zl, Zarzqd
przychylil siq do propozycji Komisji.
- Stowarzyszenie ,,Koniczynka" dzialajqce na rzecz dzieci z niepelnosprawnosciq
umyslowq w Minsku Mazowieckim na organizacjq lV Miqdzyszkolnego Konkursu
Piosenki Obcojgzycznej calkowity koszt zadania 4.620 zl, wnioskowana kwota
dotacji 3.520 zl, Komisja zaproponowala dotacjQ w kwocie 2.500 zl. Zarzqd
przychylit siq do propozycji Komisji.
Zadanie 2 - Organizacja imprez kulturalnych, konkursow, przeglqdow i wystaw
artystycznych w powiecie minskim.
- stowarzyszenie ,,Jestesmy Razem" w Kaluszynie na organizacjg Pleneru
malarskiego - Miasto i gmina Kaluszyn w oczach mieszkancow powiatu minskiego
edycja nr 2, calkowity koszt zadania 4.800 zl, wnioskowana kwota dotacji 3.500 zl,
Komisja zaproponowata dotacjg w kwocie 2.000 zI, Zarzqd przychylil sig do
propozycji Komisji.
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci upoSledzonych umysfowo ,,Dzieciom Rado6c"
w lgnacowie na organizacjq Integracyjnej Czerwcowki catkowity koszt zadania
21.800 zt, wnioskowana kwota dotacji 16.900 zl,, Komisjazaproponowala dotacjg
w kwocie 16.900 zl. Zarzqd przychylit sig do propozycji Komisji.
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie iOkolice na organizaqe,,Z kulturq na
TAK od najmlodszych lat - lll integracyjne spotkanie przedszkoli z terenu powiatu
minskiego, calkowity koszt zadania 5.250 zl, wnioskowana kwota dotacji 3.350 zl,
Komisja zaproponowala dotacjQ w kwocie 3.000 zl, Zarzqd przychylit sig do
propozycji Komisji.

-

Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich ,,Drzewo Pokolen" w Kaluszynie na
realizacjq zadania ,,Vll Dzien Kultury Zydowskiej - SUKKOT - radosne Swiqto
symboli i zbiorow rolniczych w ramach cyklu spotkan Miasteczka Dwoch Kultur
calkowity koszt zadania 9.890 zl, wnioskowana kwota dotacji 7150 zl, Komisja
zaproponowala dotacjq w kwocie 5.500 zl, Zarzqd przychylil siq do propozycji
Komisji.

- Stowarzyszenie ,,Koniczynka" dziaNajEce na rzecz dzieci z niepelnosprawnosciq
umyslowq w Mirisku Mazowieckim na Integracyjny Konkurs Plastyczny i Gawgdy
,,Ziemia Minska pqdzlem, slowem i swiattem malowana" z cyklu,,O czym szumiq

mazowieckie wierzby?" Moja Okolica-M oja Olczyzna calkowity koszt zadania
9.000 zl, wnioskowana kwota dotacji 4.000 zl, Komisja zaproponowata dotacjq
w kwocie 4.000 zl. Zarzqd przychylil siq do propozycji Komisji.
- Stowarzyszenie ,,Koniczynka" dzialajqce na rzecz dzieci z niepelnosprawnoSciq
umyslowq w Mihsku Mazowieckim na organizacjg Xl Przeglqdu Piosenki
Dzieciqcej i Mtodziezowej ,,Wesote Nutki" calkowity koszt zadania 12.556 zl,
wnioskowana kwota dotacji 6.000 zt. Komisja zaproponowala przyznac kwotq
5.000 zt.
Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek zaproponowal obnizyc dotacjq do kwoty
4.000 zl.
Po analizie Zarzqd przychylil siq do propozycji Komisji.
- Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie na zadanie V Jarmark
Okuniewski, catkowity koszt zadania 21.350 zl, wnioskowana kwota dotacji
16.500 zl. Komisja zaproponowala przyznac kwotg 8.500 zt.
P. Piotr Wieczorek zaproponowal podwylszyc kwotg dotacji o kwotg 3,500 zl do
kwoty 12.000 zl.
Z-ca nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji wyjaSnila, ze Komisja przy ocenie oferty
kierowala siq m.in. tym, 2e Fundacja nie byta organizatorem tej imprezy, natomiast
organizowana byla przez Gminne Centrum Kultury. Ponadto w ofercie nie ma
ujawnionych zadnych srodkow z gminy lub innych Srodkow zewngtrznych.
P. Marek Pachnik przychylit sig do propozycji przedstawionej przez Komisjg.
P. t-ukasz Bogucki opowiedzial siq za zwiqkszeniem dotacji, argumentujqc, iz jest
to bardzo duZai widowiskowa impreza, a co zatymidziebardzo kosztowna. Dodat,
ze jest to rowniez lekcja historii dla mlodziezy.
Skarbnik Powiatu wnioskowala, aby w zadnej z omawianych ofert nie zwiqkszac
zaproponowanych przez Kom isje dotacji.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za propozycjq pozostawienia
kwoty dotacji na poziomie 8.500 zl gtosowata 1 osoba, a za propozycjq
zwiqkszenia do kwoty 12.000 zl gtosowaty 3 osoby.
Zarzqd Powiatu zaproponowat dotacjq w kwocie 12.000 zl.
Zadanie 3 - Wspieranie dzialalnoSci wydawniczej promujqcej dorobek kulturalny
i historiq powiatu mihskiego
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice na zadanie,,Folder i pocztowki
okolicznoSciowe promujqce dorobek kulturalny oraz historiq z okali 500-lecia
obchodow parafii Kuflew potozonej na terenie powiatu minskiego" calkowity koszt
zadania 7.200 zN, wnioskowana kwota dotacji 4100 zt. Komisja zaproponowala
dotacjg w kwocie 3.000 zl.
Starosta Antoni Jan Tarczynski zaproponowal zwiqkszyc kwotg dotacjo
o 1.000 zl do kwoty 4.000 zl,
Zarzqd Powiatu przychylil siq do powyzszej propozycji.
Zadanie 4 - Wspieranie dzialan majqcych na celu kultywowanie tradycji narodowej
oraz rozwoj SwiadomoSci obywatelskiej w tym zakresie:
- Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie na zadanie ,,Mieszkancy
Halinowa Spiewajq (nie)zakazane piosenki", calkowity koszl zadania 4120 zl,
wnioskowana kwota dotacji 3.200 zl, Komisja zaproponowala dotacjg w kwocie
1.000 zl.
P. Piotr Wieczorek zwrocil siq o zwiqkszenie dotacji na kwotg 2.000 zl.
Zarzqd przychylit siq do powyzszej propozyclr.

5 - Dzialania wspomagajqce arlystow amatorow (amatorskie zespoly
arlystyczne) reprezentujqcych powiat minski w przeglqdach, festiwalach, konkursach
o zasiqgu woiewodzkim, ogolnopolskim, miqdzynarodowym nie wptynqla2adna oferta.

Zadanie

.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Zadanie 1 - Organizacja powiatowego systemu wspolzawodnictwa sportowego dzieci
imlodzie?y:
- Powiatowy Szkolny Zwiqzek Sporlowy w Minsku Mazowieckim na organizacjq
powiatowego systemu wspolzawodnictwa sportowego dzieci i mlodziezy calkowity
koszt zadania 58.000 zN wnioskowana kwota dotacji 45.000 zl, Komisja
zaproponowala dotacjq w kwocie 45.000 zl, Zarzqd przychylit sig do propozycji
Komisji,
Zadanie 2 - Organizacja imprez i zawodow sportowych w powiecie minskim w roZnych
dyscyplinach:
- Minskie Towarzystwo Szachowe na organizacjg i przeprowadzenie cyklu
turniejow szachowych na terenie powiatu minskiego calkowity koszt zadania
18.700 zl wnioskowana kwota dotacji 7.400 zl, Komisja zaproponowala dotacjq
w kwocie 2.000 zl, Zarzqd przychylit siq do propozycji Komisji.
- Uczniowski Klub Sportowy Judo ,,Kontra" w Minsku Mazowieckim na Otwarte
Mistrzostwa Powiatu Minskiego w Judo Dzieci i Mlodziezy catkowity koszt zadania
5.990 zl, wnioskowana kwota 4.290 zl, Komisja zaproponowata dotacjQ w kwocie
3.000 zl, Zarzqd przychylil siq do powyzszej propozycji.
- Stowarzyszenie Spoleczno-Kulturalno-Sportowe ,,Ad Astra" w Sulejowku na
organizacjq ,,Pucharu Mazowsza - Ad Astra 2015 w tancach standardowych
i latynoamerykariskich" calkowity koszt zadania 50.984 zl, wnioskowana kwota
dotacji 20.000 zl, Komisja zaproponowala dotacjq w kwocie 15.000 zt
P. t-ukasz Bogucki zaproponowal, aby obnizyc zaproponowanq przez Komisjq
kwotq dotacji do kwoty 10.000 zl, a pozostalq w ten sposob kwotq 5 000 zl
przeznaczyc 4.000 zl dla Stowarzyszenia Rozwijamy talenty na cykl powiatowych
turniejow w pilce noznej oraz 1.000 zl dla Stowa rzyszenia Szkoty Podstawowej w
Dqbem Wielkim ,,Szkola z Usmiechem" na cykl powiatowych turniejow w tenisie
stolowym.
Starosta - Antoni JanTarczynski powiedzial,2e ,,Pucharu Mazowsza - Ad Astra
2015 w tancach standardowych i latynoamerykanskich" jest wyjqtkowym
wydarzeniem, wyjqtkowej rangi w wojewodztwie. lmpreza jest bardzo dobrze
przygotowana, przy duZym udziale zarowno tancerzy, jak i publicznosci.
Nastqpnie zaproponowal, aby pozostawic zaproponowanq dotacjq w kwocie
'15.000 zl, a kwotg 5.000 zl na zaproponowane zwigkszenie dwoch zadan
przenie6c na sesji z innego zadania.
Zarzqd Powiatu przychylit siq do powyzszej propozycji.
- Stowarzyszenie na zecz dzieci uposledzonych umyslowo ,,Dzieciom Rado6c"
w lgnacowie na Mazowiecki Turniej Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych lgnacow 2015, koszt calkowity zadania 4.400 zl, wnioskowana kwota dotacji
1.500 zt. Komisja zaproponowala dotacjg w kwocie 1 .500 zl. Zarzqd przychylil siq
do propozycji.
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci uposledzonych umyslowo ,,Dzieciom Radosc"
w lgnacowie na Vl Powiatowy Integracyjny Turniej w Krggle Minsk Mazowieckilgnacow 2015 calkowity koszt zadania 3.890 zl, wnioskowana kwota dotacji
1.630 zl, Komisja zaproponowala dotacjg w kwocie 1.500 zl Zarzqd Powiatu
przychylit sig do propozycji Komisji.

- Minski Klub Sporlowy ,,Kwadrat" Puchar Polski w Kulturystyce, Kulturystyce
Klasycznej i Fitness, calkowity koszt zadania 41 .300 zl, wnioskowana kwota dotacji
17.000 zt, Komisja zaproponowala dotacjq w wysokosci 5.500 zl. Zarzqd Powiatu
przychylit sig do powyzszej propozycji
- Stowarzyszenie ,,Koniczynka" dzialajEce na rzecz dzieci z niepelnosprawnosciq
umyslowq w lgnacowie na Integracyjny turniej tenisa stolowego, calkowity koszt
zadania 3.410 zl, wnioskowana kwota dotacji 2.500 zt, Komisja zaproponowara
dotacjq w kwocie 2.500 zl. zarzqd przychylit siq do powyzszej propozycji.
- fowarzystwo Przylaciol Sulejowka na organizacjg Vlll Biegu Marszatka,
calkowity koszt zadania 57.100 zl, wnioskowana kwota dotacji 20.000 zl, Komisja
zaproponowata dotacjQ w kwocie 11.000 zl, Zarzqd przychylil sig do powyzszej
propozycji.
- Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty na Cykl powiatowych turniejow w pitce noznej
dla dzieci ze szkol podstawowych pn. ,,Powiatowe Mistrzostwa w Pitce Noznej
Szkot Podstawowych o Puchar Starosty Minskiego" calkowity koszt zadania
17.780 zl, wnioskowana kwota dotacji 13.500 zt. Komisja zaproponowala dotacjg
w kwocie 3.000 zt.
Zarzqd Powiatu zwiqkszyl dotacjq do kwoty 7.000 zl
- Stowarzyszenie Szkofy Podstawowej w Dqbem Wielkim ,,Szkola z Usmiechem"
na Cykl powiatowych turniejow w tenisie stolowym dla dzieci ze szkot
podstawowych i gimnazjalnych oraz osob pelnoletnich pn. ,,Cykl Powiatowych
Turniejow Tenisa Stolowego o Puchar Starosty Minskiego" cafkowity koszt zadania
13.000 zl, wnioskowana kwota dotacji 7.000 zl. Komisja zaproponowafa dotacjg w
wysokoSci 2.000 zl.
Zarzqd Powiatu zwiqkszyl kwotq dotacji na 3 000 zl.
- Stowarzyszenie Biegacz Ceglow na organizacjq lV Cegtowskiego Biegu
NiepodlegloSci, calkowity koszt zadania 13.362,76 zl wnioskowana kwota dotacji
6.415 zl. Komisja zaproponowala dotacjq w kwocie 3.000 zl. Zarzqd Powiatu
przychylit siq do powyzszej propozycji.

Zadanie 3
Wspieranie udzialu sporlowcow reprezentujqcych powiat minski
w zawodach sportowych reprezentujqcych powiat minski w zawodach sportowych
o zasiqgu wojewodzkim, ogolnokrajowym i miqdzynarodowym:

-

Powiatowy Szkolny Zwiqzek Sportowy w Minsku Mazowieckim na wspieranie
udzialu sportowcow reprezentujqcych powiat minski w zawodach o zasiggu
wojewodzkim, catkowity koszt zadania 4.000 zl. wnioskowana kwota dotacji
3.000 zl, Komisja zaproponowala dotacjQ w kwocie 3.000 zl. Zarzqd Powiatu
przychylil sig do propozycji Komisji.
- Minskie Towarzystwo Szachowe na wspieranie udzialu zawodnikow, szczegolnie
juniorow reprezentujqcych Minskie Towarzystwo Szachowe w zawodach rangi co
najmniej Mistrzostw Polski Juniorow w szachach w 2015 r. calkowity koszt zadania
26.100 zl, wnioskowana kwota dotacji 5.000 zl, Komisja zaproponowala dotacjg
w kwocie 2.000 zl. Zarzqd przychyhl siq o prop ozyqi Komisji.

. DzialalnoSc na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow iwspolpracy
m iq dzy sp olecze n stw a m i :
W powyzszym zakresie nie wptynqfa Zadna oferta.
Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki powiedzial, 2e przedstawiciele organizacji
pozarzqdowych zwrocili siQ, aby organizacje, ktore sq polqczone z jednostkami

powiatowymi Srodki na realizaclq zadan mialy zabezpieczone bezpo6rednio
budzecie, a dla pozostalych organizacji srodki powinny byc zabezpieczone

w

w ramach konkursow.

Ad,

9

Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e
wptynqt wniosek dyrektora Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Polskiej
Macierzy Szkolnej w Minsku Maz. o wyrazenie zgody na prowadzenie dziennikow
lekcyjnych wylqcznie w formie elektronicznej od dnia 1 wrzesnia 2o1s r.
Nastqpnie odczylala projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie
dziennikow lekcyjnych wylqcznie w formie elektronicznej. Przeprowadzono
gtosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziat sig
jednoglosnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 65/15 w sprawie wyra2enia zgody na
prowadzenie dzien n ikow lekcyjnych wyNqczn ie w formie elektronicznej.
Ad.

10

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz poinformowala, 2e z dniem 1 wrzesnia 2014 r.
rozpoczql dzialalnosc Mtodzie2owy Osrodek Wychowawczy i Gimnazjum Specjalne
w Podcierniu, ale dopiero w lutym br. Osrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
skierowal 16 wychowankow do tej placowki iw zwiqzku z tym zaszla potrzeba ustalenia
dotacji na ucznia i wychowanka. Ustalono wysokoSc dotacji na jednego ucznia
niepublicznego gimnazjum specjalnego w mlod zieZowym o6rodku wychowaw czym
zlokalizowanym na terenie wiejskim w kwocie 1.162,14 zl oraz na jednego
wychowanka niepublicznego mlodzielowego osrodka wychowawczego w kwocie
4.288,34 zl.

Nastgpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie wysoko5ci dotacji na jednego ucznia
i wychowanka niepublicznych szkol i placowek oswiatowych dotowanych
z budzetu Powiatu Minskiego. Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem
uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial siq jednogto5nie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 66/15 w sprawie wysoko6ci dotacji na
jednego ucznia i wychowanka niepublicznych szkol i placowek o6wiatowych
dotowanych z bud2etu Powiatu Minskiego.

Ad.11
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki powiedzial, 2e po analizie kierunkow
ksztalcenia na rok 201512016 ostateczna propozycja przedstawia sig nastgpujqco:
- Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqce im. Polskiej Macierzy Szkolnejw Minsku Maz.
5 oddzialow, w tym w liceum oddziat politologiczny, oddzial biologiczno-chemiczny,
o ddzial m ate m aty czn o -f izy czny,
- Zespot Szkol Nr 1 w Minsku Maz. 3 oddzialy w liceum (w tym 1 oddzial integracyjny),
5 oddzialow w technikum (4 oddzialy petne i 1 oddzial lqczony), technik budownictwa,
technik informatyk, technik geodeta, technik uslug fryzjerskich, technik chlodnictwa
i klimatyzacji, technik urzqdzen sanitarnych, oraz 2 oddzialy zasadniczej szkoly
zawodowej,
- Zesp6t Szkof Zawodowych Nr 2 w Mirisku Maz. - technik informatyk, technik
cyfrowych procesow graficznych jako pelne oddzialy i technik elektronik i elektryk

lqczony i technik mechatronik i mechanik tqczony, w zasadniczej szkole zawodowej
1 klasa wielozawodowa i 1 klasa zzajqciami dydaktycznymi w cKZiU,
- Zespol Szkol im. M. Sktodowskiej-Curie w Minsku Maz. - 3 oddziaty w liceum
(biologiczno-chemiczny, prawno-administracyjny, poZarniczo-ratowniczy), 3 oddziaty
technikum (tech. weterynaryjny, tech. analityk, tech. lesnik), zasadnicza szkola
zawodowa - 1 oddzial klasa wielozawodowa,
- Zespol Szkol Ekonomicznych w Minsku Maz. - 4 oddzialy liceum (2 oddzialy
akademickie 1 oddzial humanistyczno-lingwistyczny,l oddzial biznesowy), 3 oddzialy
technikum (tech. ekonomista, tech. Logistyk, tech. organizacji reklamy),
- Zespot Szkol Agrotechnicznych w Minsku Maz. - 4 oddzialy technikum (tech.
architektury krajobrazu polqczony z tech. technologii zywno5ci, tech. zywienia i uslug
gastronomicznych, tech. hotelarstwa, tech. kelner), 1 oddzial zasadniczej szkoty
zawodowej (kucharz).
Wicestarosta podsumowujqc powiedzial,2e lqczile jest zaplanowanych 42 oddzialy,
w planie przyjgcie 1168 uczniow.
Zar zqd P owi atu przyjql p rzed stawi o n q nfo rm a cj q.
i

A.d.12

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala,2e z wnioskiem o udzielenie
upowaznienia p. Katarzynie Zalewskiej - terapeucie PSDS w Minsku Maz. zwrocila sig
dyrektor Domu - Justyna Juszczak, ktora od dnia 3 marca br. bqdzie nieobecna
w pracy z powodow zdrowotnych. W zwiqzku z powyZszym przygotowana zostala
uchwata w sprawie udzielenia upowaznienia pracownikowi Powiatowego
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Minsku Mazowieckim. Nastgpnie
przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaty Zarzqd Powiatu
opowiedzial siq jed nogtoSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 67115 w sprawie udzielenia
upowa2nienia pracownikowi Powiatowego Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Mi6sku Mazowieckim.
Ad. 13
Naczelnik Wydziatu Inwestycji - Wincenty Bartnicki powiedzial, Ze zostata
przygotowana uchwala zmieniajqcq uchwalg w sprawie powolania komisji do wyboru
partnera prywatnego, gdyZ w sktad komisji weszla przedstawicielka zwiqzkow
zawodowych p. Matgorzala Krupa, a ponadto z dniem 5 marca br. ze skladu odwoluje
siQ p. Mariusza Martyniaka zastqpcg dyrektora SPZOZ.
Nastgpnie odczytat projekt uchwaly, ktory zostal przyjqty jednoglosnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 68/15 zmieniajqcq uchwaNg w sprawie
powoNania komisji do wyboru partnera prywatnego.
Ad. 14
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawita wniosek PUP w Mirisku Maz.
dotyczqcy przej6ciowego sfinansowania projektu EFS POKL DziaNanie 6.1 .1. ,,Bqd2
aktywny - wygraj przyszlo|c" ze srodkow wlasnych powiatu w celu wypNacenia
Swiadczeri za m-c styczen 2015 r.
Dyrektor PUP - GraZyna Borowiec wyjaSnita, ze termin realizacji projektu 1.06.2014 r.
- 30.06.2015 r. Do 30 czerwca2014 r. wptynqta pierwszatransza, natomiast kolejna
transza w 2015 r. powinna wyniesc 504.431,8G zl.

Wyjasnila, ze wnioski o platnoSc muszE byc sktadane do 10 dnia roboczego miesiqca
nastqpujqcego po okresie rozliczeniowym. Dodala, 2e wniosek zostal zloaony
w terminie, natomiast Wojewodzki Urzqd Pracy w Warszawie nie przeslal leszcze
Srodkow na realizaqq tego projektu.
Poinformowala, ze w dniu 16 lutego 2015 r. uptynql termin wyplaty stypendium
stazowego dla 98 osob bezrobotnych w kwocie 96.547,30 zl + sktadki ZUS
27.827,40 zl, co daje lqcznie kwotq 124.774,70 zl.
W zwiqzku z zaistniatq sytuacjq dyrektor PUP w Minsku Maz. zwrocila sig
o przejsciowe sfinansowanie tej kwoty zbudZetu powiatu.
Zarzqd Powiatu po analizie zlozonego wniosku nie wyraziN zgody na przejsciowe
sfinansowanie ww. kwoty.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian
w budzecie Powiatu na 2015 rok. Wyja6nila, 2e zmiany polegajq na zmianie planu
dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z budzetu panstwa, przeniesieniu wydatkow migdzy $$ w ramach tego samego dziaNu
w zakresie wydatkow biezqcych i dotyczyly:
- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Minsku Maz.
- Zespolu Szkof Nr 1 w Milrsku Maz.
- Domu Dziecka w Falbogach,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
- Powiatowego Urzgdu Pracy w Minsku Maz,
- Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Minsku Maz.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly czlonkowie
Zarzqdu glosowa i n astqp uj qco
- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjgciem uchwaly
- Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie byto.
I

:

,

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 69/15 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2015 rok.
Ad. 15
Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji przedstawila projekt uchwaly w sprawie
uzgodnienia zawodu w Technikum w Zespole Szkot Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
w Mitisku Mazowieckim. WyjaSnila, ze chodzi o uzgodnienie zawodu technik
chlodnictwa i klimatyzacji.
Nastqpnie przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd
opowiedzial sig jednogfosnie.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 70/15 w sprawie uzgodnienia zawodu
w Technikum w Zespole SzkoN Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Minsku
Mazowieckim.

Naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami Wojciech Osinski
przedstawil informacjq o wynikach negocjacji przeprowadzonych z wtascicielami
nieruchomosci zajqtymi pod drogi. W przypadku nieruchomosci o pow. 105 mkw.
w Wielgolesie Brzezinskim nie udalo sie ustalic odszkodowania. W przypadku

wlaScicieli trzech nieruchomoSci ustalono odszkodowania
wysokoSciach:

w

nastgpujqcych

- dziatka o pow. 180 mkw. w t-qkawicy odszkodowanie w wysokoSci 6 zllmkw
(1080 zt),
- dzialka o pow. 160 mkw. w Dluzewie odszkodowanie w wvsokolci 21 zllmkw

(3.360 zt)
- dzialka o pow. 397 mkw. w Halinowie odszkodowanie 100 zllmkw (39.700 zt).
Zarzqd przyjql nfo rm a cj q z p rzepr owa d zo n yc h n e g o cj a cj i
i

.

Ponadto p. Wojciech Osinski poinformowal, 2e wplyngto pismo osoby
zainteresowanej zakupem dzialki nr B w Sulejowku. Dodal, 2e niezbgdne jest

wykonanie operatu szacu nkowego.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na zlecenie wykonania operatu szacunkowego.

Ad. 16
Protokoly posiedzen w dniach 2 lutego i 9 lutego 2015 r. zostaty przyjgte.

Ad. 17
Zamknigcie posiedzen ia.

Starosta

Wicestarost a

Jan Tarczyriski

- Krzy sztof Ploch ocki

Czlonkowie Zarzqdu: t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek

