
FrotokoN Nr 26/15
pos iedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi riskiego

w dniu 27 lipca 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta - Antoni Jan Tarczynski

czlon kowie Zarz4du : t-u kasz Bog ucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

oraz; Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Stanislaw Smater -nacz. Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
Andrzej Solonek - dyr. ZDP w Minsku Maz.
Wincenty Bartnicki - nacz. Wydz. Inwestycji

Porzqdek posiedzenia:

L Otwarcie posiedzenia
2. Przyjgcie porzqdku obrad
3. Informacja o dziatalno5ci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
4 Informacja nt wyniku zakohczonego postqpowania konkursowego na sti,rnourisko zastqpcy

dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Minsku Mazowieckim
5. Podjgcie uchwaly w sprawie okreSlenia osob uprawnionych do skladanira oSwiadczen woli

w sprawach majqtkowych
6. Podlqcie uchwaly w sprawie przyznania dotacji celowej z budzetu Powiatu )Minskiego spolkom

wodnym na realrzacjg zadanw 2015 r
7 Podjgcie uchwaly w sprawie nieodptatnego przekazania sktadnika miajqtku ruchomego

Starostwa Powiatowego w Mrnsku Mazowieckim
8. Podjqcie uchwaty w sprawie uZyczenia nieruchomoSci potozonej w miejscowr:sci Rakowiec

stanowiqcej drogg powiatowq nr 2213W.
L Podjgcie uchwaly w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinkcw drog na terenie

Powiatu Garwolihskiego kategorii drog powiatowych.
10. Sprawy drogowe.
11 Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Po'wiatu Minskiego na

lala 2015-2021.
12 Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 20'15 rok
'13. Sprawy roZne.
14. Przyjgcie protokoiu posiedzenia w dniu 10 lipca 2015 r.

15 Zamkniqcie posiedzenia

Ad. 1

Starosta - Antoni Janf arczynski otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjety jednoglo6nie

w obecno6ci 4 czlonkow Zarzqdu.



Ad. 3
Starosta - Antoni Janf arczynski poinformowat o nastgpujqcy,oh sprawach:

- podpisany zostal wniosek na kwotq 400.000 zl do Ministerstwa Edukacji Narodowej
z rezerwy subwencji o5wiatowej na sprzqt, wyposazenie i pomoce naukowe d6
Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego w Minsku Maz. w zwiqzku z pranowanyffr
zakonczeniem inwestycji. Do ogtoszonego postqpowania na w,lposazenie sali
wptynqly 3 oferty, najtansza na kwotq 219.000 zl, a w budzer:ie na ten cel
zabezpieczone sq srodki w kwocie 250.000 zl, w zwiqzku z tym jest propozycjet
rczszerzenia za mowien ia,
- odbylo sig spotkanie z burmistrzem i zastqpcq burmistrza Sulejowka w zakresier
propozycji modernizacji dwoch przejazdow kolejowych iwykonanie turreliw ciqgu drogi
wojewodzkiej idrogi powiatowej. Dodal, ze kolej oczekuje naszego aktywnego udzialu
Koszt calkowity zadania szacowany jest na 30 mln zl. Projekt porozumieniar
o wspolpracy w tym zakresie, ktory zostal przeslany jest nie do przyjgcia. Podjqter
zostanq proby poprowadzenia rozmow z PKP w ten sposob, aby wzigli na siebier
wykonanie catego tunelu lqcznie z dojazdami, a my wykonaliLrysmy wspolnier
z miastem Sulejowek pozostaNe sprawy, ale nie w roku 2016.
- podpisany zostal akt notarialny z PKP w zakresie nabycia prawa uzytkowaniar
wieczystego nieruchomosci polozonej w Barczqcel,
- rozpoczela sig kontrola NIK u Powiatowego Rzecznika Konsumentow,
- ogtoszone zostalo postqpowanie i wytoniony zostat wykonawca Planu
Zrownowazonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego - Zr:spol Doradcow
Gospodarczych ,,ror" za kwotq 27,000 zl zlerminern realizacji do 10.'l2.2ojs r.
- uczestniczylw obchodach Swiqta Policji,
- goscilismy przedstawicieli Fundacji Rowni wSrod Rownych, ktora wspotpracuje
z Fundacjq KoSciuszkowskq. Wolontariusze prowadzili naukq jqzyka rangielskiego dla
B0 dzieci.

Ad.4
sekretarz Powiatu przedstawita informacjq przekazanq przez.

Przewodniczqcego Komisji Konkursowej do wytonienia kandydata na stanowisko z-cy
dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ, w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej
wybrany zostal p. Mieczysfaw Romejko.

Zarzqd Powiatu przyjql do wiadomo6ci przedstawionq informac,jq.

Ad. 5
starosta Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e w zwiqzku z tym, 2e

Wicestarosta przebywa na tygodniowym urlopie naleZy upowaznic czlonka Zarzqdu do
sktadania o6wiadczef w sprawach majqtkowych.
Ustalono, 2e oswiadczenia wraz ze Starostq bqdzie skladal p. lVlarek Pachnik.
Nastqpnie przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly w sprawie
okreSlenia osob uprawnionych do skladania oswiadczen woli w sprawacn
majqtkowych Zarzqd opowiedziat siQ jednoglosnie (przy nieobecnosci
K. Plochockiego)

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 170/15 w sprawie ol<re6lenia osob
uprawnionych do skladania o6wiadczen woli w sprawach majqtkrowych.



Ad. 6

Naczelnik Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa - Stanislaw Smater poinformowal,
ze wnioski o przyznanie dotacji celowyt:,h ;zlo2yly spolki wodne. Dr:rdal, ze dotacjel
stanowiq 50% kosztow poniesionych przez sipolkq i na dotacje przeznaczona zostater
w budzecie kwota 30.000 zl. Po analizie wnioskow Wydzial zaproponowal nastgpujqcer
kwoty dotacji:

1) Rejonowemu Zwiqzkowi spotek wodnych - 1 B. B4g,s7 zl, w tym dla:
a) Gminnej Spolki Wodnej Ceglow - 1.348,20 zl
b) Gminnej Spolki Wodnej Dgbe Wietkie - 1 471,55 zl
c) Gminnej Spolki Wodnej Dobre - 1 .78A SO zl
d) Gminnej Spolki Wodnej Jakubirw - 1.50,1 ,57 zl
e) Gminnej Sp6tki Wodnej Katuszyn - 1.330,95 zl
f) Gminnej Spotki Wodnej Siennica -3.804,75 zl
g) Gminnej Spolki Wodnej Latowir;z - 5.S9g,35 zl
h) Gminnej Spolki Wodnej Minsk Mazowiecki-2.015,90 zt

2) Gminnej Spolce Wodnej Mrozy - 5.286,75 zl
3) Gminnej Spolce Wodnej Halinow -. 5 860,86 zl

Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie przyznania dotacji celowej
z bud2elu Powiatu Minskiego spolkom wodnym na realizacjg zarlan w 2015 r.;
przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaty Zarzqd opowiedziai sig,
jednogtosnie (przy nieobecnoSci K. Plochockiego).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 171t'15 w sprawie przyznania dotacjl
celowej z budzetu Powiatu Minskiego spoNkom wodnym na reralizacjq zadan
w 2015 r.
P. Marek Pachnik zwrocil sig do naczelnika Wydzialu z pytaniem, czy jako powial
mamy jakies obowiqzki zwiqzane z likwidacjqbarszczu Sosnowskiegcr.
P. Stanistaw Smater powiedzial, 2e ro6lina ta nie jest uznana jako roslina, ktora
powinna byc zwalczana z urzqdu, jest uznana jako pasza, a obo,wiqzki ciq2q na
wNascicielach nieruchomo6ci, na ktorych barszcz Sosnowskiego rosnir:.
Starosta zobowiqzal naczelnika Stanislawa lsmatra do skontaktowania sie z woitem
CegNowa, ktory podjqt w powyZszym zakresie dzialania.

Ad, 7
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawita projekt uchwaty w sprawie

nieodplatnego przekazania sktadnika majqtku ruchomego Starostwa Powiatowego
w Minsku Mazowieckim. Wyjasnita, 2e chodzi o przekazanie centrali telefonicznej
Zespotowi Szkot Agrotechnicznych w Minsku Maz. Nastqpnie przeprowadzono
gtosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziat siQ
jednoglosnie (przy nieobecno5ci K. P,lochockiego).

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 172115 w sprawie nieodplatnego
przekazania skNadnika majqtku ruchornego Starostwa Powiatovr,rego w Minsku
Mazowieckirn.

Ad. 8
Starosta - Antoni JanTarczynski powiedzial,2e w dniu 1O lipca br. wptynqt

wniosek wojta Gminy Dobre o uZyczenie do 30 wrzesnia br. nieruchomo6ci



stanowiqcej drogq powiatowq Rudzienko-Rakowiec-Gqsianka w celu przebudowy te1
drogi.
Nastgpnie odczytal projekt uchwaly w sprawie uZyczenia nieruchornosci polozonej
w miejscowoSci Rakowiec stanowiqcej drogg powiatowq nr 2213W; przeprowadzoncr
gtosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd opowiedzial sig je,Cnoglo6nie (przyr
nieobecnosci K, Plochockiego).

zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 17311s w sprawie u2yczenia
nieruchomoSci polozonej w miejscowo6ci Rakowiec stanowiqcej drogg
powiatowq nr 2213W.

Ad. 9

Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaiy w sprawier zaopiniowaniar
propozycji pozbawienia odcinkdrw drog na terenie Powiatu Garwoliriskiego kategorii
drog powiatowych. Dodala, 2e Zarzqd Drog Fowiatowych w Minsku l,Aaz. pozytywnier
zaopin iowal powyzszy wniosek
Kolejno przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqal
opowiedzial siq jed nogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjq{ uchwaNq Nr 174115 w sprawie zaopiniowania
propozycji pozbawienia odcinkow dr6g na terenie Powiatu Garwolinskiego
kategorii d169 powiatowych.

Ad. 10
Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Maz. - A,ndrzej Solonek:

przedstawit pismo, ktore wplynqlo z powiatu wggrowskiego informujqce o zamiarze:
podjgcia uchwaty przez Radg Powiatu Wqgrowskiego w sprawi ustarlenia przebiegu,r
istniejqcych drog powiatowych nr 2247W Kaluszyn (granica powialiu) - Wierzbno-
Roguszyn oraz nr 4238W Paplin-Korytnica-Roguszyn. Uchwala nierzbqdna jest dc,
utworzenia jednego ciqgu drogowego i nadania jednego numeru w zwiqzku
z wymogiem Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. W zwiqzku z powy4szym
Starosta Wqgrowski zwrocil siq o podjgcie uchwaly przez Radq Porruiatu Minskiegc
i przekazanie kopii do Mazowieckiego Zarzqc)u Drog Wojewodzkich w Warszawie.
P. Andrzej Solonek powiedzial, 2e jest jednoznacznie zapisanr:, Ze przebieg
istniejqcych drog powiatowych nastqpuje w drodze uchwaly Rady Powiatu. Po tych
zmianach droga powiatowa bqdzie miaNa przebieg Kaluszyn-Roguszyn-Paplin. Dodal,
2e zajdzie potrzeba dokonania zmian w ewidencji drog oraz dol,lonania zmiany'
oznakowania.

Ad.11
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly zmieniajqcej

uchwalg w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Minskier3o na lata 2O1S-
2021. Wyjasnita, 2e zmiana dotyczy zalqcznika nr 1 , w zakresie wprowadzenia kwoty
dotacji 1.050.325 zN, aponadto wprowadzone zostanq wszystkie zmiany wprowadzone
przez Zarzqd na posiedzeniu w dniu 25 czerwca br.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchrrualy czlonkowie
Zarzqdu glosowa I i nastgpujqco:
- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjgciem uchwaly,
- Cztonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaly,
- Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly,
- Cztonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaly.



Glosow przeciwnych i

Krzyszlof Plochocki.

Zarzqd Powiatu
Wieloletniej Prognozy

4d.12

wstrzymujqcych sig nie bylo, nieobecny Wicestarosta

podjql uchwatg Nr '175115 zmieniajqcq uchwaNg w sprawier
Finansowej Powiatu Minskiego na lata 2015-2021.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaty r,v sprawie zmian
w budzecie Powiatu na 2015 rok. WyjaSnila, 2e zmiany polegajq n;a zmianie planu
dochodow iwydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych ptrzekazywanycl^r
z budzetu panstwa, przeniesieniu wydatkow migdzy $$ w ramach teg,c samego dziaNtt
w zakresie wydatkow biezqcych dotyczyly:

- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot Specjalnych w lgnacowie,
- Poradni Psychologiczno-Pedar;ogicznej w Minsku Maz.,
- Powiatowego srodowiskowego Domu Samrcpomocy w Minsku Maz.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uch,waly czlonkowier
Zarzqdu glosowa I i n astgp uj qco :

- Starosta - Antoni JanTarczyr1ski - za podjqciem uchwary,
- Czlonek Zarzqdu - t_ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaly,
- Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciern uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaly.

Glosow przeciwnych i wstrzyrnujqcych sie2 nie byto, nieobecny Wicestarosta

Krzyszlof Plochocki.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 176/15 w sprawie zmian w budzecie
Powiatu na 2015 rok.

Ad. 13
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie siq 3 sierpnia o goclz. g.oo.

Naczelnik Wydzialu Inwestycji - Wincenty Bartnicki poinformowal, ze w dniu 17 lipca
br. wplynglo zawiadomienie wykonawcy hali gimnastycznel w GiLO Frzedsigbiorstwa
Budowlano-Produkcyjnego Spoldzielnia ,,ZlB" o zakonczeniu budowy. Dodal, 2e
20 lipca br. odbyt sig wstqpny odbior wykonanych robot, a na dzien 28 lipca br. na
godz. 12.00 zaplanowany zostal odbior koricowy inwestycji, P. Wirrcenty Bartnicki
zwrocil siq o oddelegowanie do skNadu komisji odbiorowej przedstawic;iela Zarzqdu.

Zarzqd Powiatu do komisii odbiorowej oddelegowal p. Marka Pachnika.
Kolejno naczelnik Wydziatu Inwestycji poinformowal, 2e wykonawca dokumentacji
projektowei oraz samego przylqcza kabrlowego dla budynku Zarzqdu Drog
Powiatowych PGE Dystrybucja wystqpilo o wyrazenie zgody na :raprojektowanie
i wykonanie przylqcza na odcinku 2 m.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq.
Kolejno p. Wincenty Bartnicki przedstawil propozycie rozszerzenia zamowienia na
wyposazenie hali gimnastycznej w GiLO w ramach zamowienia uzuperlniajqcego o:
- zakup 2 rolet przeciwstonecznych wewnqtrznych (1 1.333,72 zl)
- zakup maty zabezpieczajqcej parkiet o pow. 460 m (17.710 zl)
- zakup 29 krzesel sktadanvch.



Zarzqd wyrazil zgodq na zamowienia uzupelniaiace.
Sekretarz Powiatu przedstawila pismo dyrektora Powiatowego Urzqdu pr;acy w Minsku
Maz. informujqce o otrzymanej propozyr;ji udziatu w 

-projekiach jako pafiner
z Mazowieckq Grupq Szkoleniowo-Doradczq s,c z siedzibq w Warszawie, Centrum
Ksztatcenia specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu ,,polbi,, sp, z o,o.
w Warszawie, Wyzszq Szkolq Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Jozefowie.
\N zwiqzku z powyZszE propozycjq zwrocono siq do Zarzqdu o wyrazenie zgody na
uczestnictwo w projektach, w ktorych zadaniem PUP byloby zapewnienie udziatu osob
bezrobotnych bez wnoszenia wkladu finansowego.

Starosta powiedzial,2e w powyzszym zakresie powinny zostal przygotowane
projekty uchwal Rady Powiatu,

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila wniosek Zwiqzku l,(ombatantow
RP i bytych Wigzniow Politycznych o wsparcie finansowe w Kwor:ie 1,500 zl
zpzeznaczeniem na upamigtnienie 76 rocznicy zwyclgskiej bitwy pod Kaluszynem,

Zarzqd Powiatu przyznal kwotg 1.500 zl.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosekZsZ Nr 2 w Minsku Maz, o wyrirzenie zgody
na zwolnienie PSDS z SOoh koszt6w utrzymania lokalu uzytkowego od wrr"Snia do
grudnia 201 5r. (kwota 4.800 zl).

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg.
Skarbnik - Teresa Bqk przedstawila wniosek dotyczqcy zajqcia vrrierzytelnosci

szkoly niepublicznej p. prowadzqcej rozne rodzaje dzialalnosci. Naleznosc,
ktora dotyczy tego zalqcia tj. 10.502,20 zl, odsetki na dzien 26.06. br. 165 zl kosztv
5.000 zl
P. Teresa Bql< powiedziala,2e zaleglosc dotyczy dzialalnoSci nie o6wiatowej, a firmy
doradczej i to z tej z tej dzialalnoSci jest dlug, a wta6cicielka wsk azala nasze
wierzytelnosci z tytutu dotacji dla szkot, ktore prowadzii dla ktorych powiat przekazule
dotacje jako mozliwoSc do sptaty tych zalegtosci,
WyjaSnila, ze przepisy nie wylqczajq dotacji jako 2rodla finansowania tego rodzalu
zaleglosci. Dodata, ze komornik zwrocila siq o udzielenie odpowiedzi na kilka pytan,
Ponadto poinformowaia, ze radcowie prawni stwierdzili ,2e przekazanie clotacji na taki
cel jak sptata dlugu, a do tego z innej dzialalno6ci powoduje,2e dotacja juz w tym
momencie bqdzie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem . Przy przeprowadzeniu
kontroli stwierdzone bytoby, 2e dotacja zostala wykorzystana niezgodnie
z ptzeznaczeniem i podlega zwrotowi.

Skarbnik Powiatu zwrocila siq o wyrazenie zgody na wstrzymianie wyptaty
srodkow komornikowi do czasu otrzymania odpowiedzi od komornika na pismo przez
nas przeslane.

Zarzqd Powiatu przychylil siq do powyzszej prosby.
Starosta poinformowal, ze podpisana zostala skarga do WSA, na decyzjq

w sprawie w zakresie zwrotu nienaleznie pobranej subwencji oSwiatowel na
ksztalcen ia osob niepelnosprawnych.
Starosta poinformowal,2e w dniu dzisiejszyrn wpiyngla informacja z wykonania planu
finansowego SPZOZ za I polrocze 2015 r,, ktora zostanie omowiona na l<oleinvm
posiedzen iu.

Ad, 14
Protokol posiedzenia w dniu 10 lipca 2015 r. zostal przyjgty jednol;{osnie,



Ad. 15
Zamkniqcie pos iedze n ia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Czlonkowie Zarzqdu: t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


