
Protok5t Nr 28/15
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi riskiego

w dniu 18 sierpnia 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta - Antoni JanTarczvnski

czNon kowie Zarzqdu: t-u kasz Bog ucki
Marek Pachnik

orazt Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
lwona Warszawska - Lulko - nacz. Wydz. Architektury i Budownictwa
Wojciech Dqbski - z-ca nacz.Wydz. Srodowiska i Rolnictwa,
Urszula Soroka -z-canacz. Wydz. Oswiaty iPromocji
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki NieruchomoSciami
Wincenty Baftnicki -nacz. Wydz. lnwestycji

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. lnformacja o dziaialnosci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
4. Przyjqcie projektow uchwal i innych materialow na Vlll sesjq Rady Powiatu Minskiego
5. Podjqcie uchwaly w sprawie okreSlenia osob uprawionych do skladania w imieniu

powiatu oSwiadczen woli w sprawach majqtkowych.
6. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polnocnej

czg6ci Milosny - etap I w Sulejowku.
7. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziaiek

oznaczonych numerami ew. 16 i 17 obrqb 54 w Sulejowku.
8. Sprawa wycinki drzewa w Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach.
9. lnformacja nt. wyniku zakoficzonego postgpowania konkursowego na stanowisko

dyrektora SPZOZ w Minsku Mazowieckim
10. Podjqcie uchwaly w sprawie naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Spolecznej

Sw. Jozefa w Mieni.
'11. Podjgcie uchwaty w sprawie przylqcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Powiatowego w Minsku Mazowieckim.
12. Rozpalrzenie oferty zlo2one) z pominiqciem otwartego konkursu oferl przez Fundacjq

"Mivena" w Minsku Mazowieckim na realizaqq zadania publicznego pn 'Xl Festiwal
Chleba"

13. Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia wicedyrektorowi Poradni
Psycholog iczno-Pedagogicznej w Minsku Mazowieckim.

14 Podjqcie uchwa{y w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii drog
powiatowych drogi gminnej na terenie Powiatu Wolomiriskiego.

15 Podjqcie uchwaly w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinkow drog na
terenie Powiatu Wolomiriskiego kategorii drog powiatowych.

16. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2015 rok.
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Sprawy roZne.
Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 3 sierpnia 20i5 r.
Zamkniecie posiedzenia.

Ad. 1

Ad. 2

Starosta - Antoni JanTarczynski otworzyl posiedzenie.

Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostat przyjqty jednogloSnie
w obecnosci trzech czlonkow Zarzqdu.

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

- wptynqly dwie decyzje Ministra Skarbu Panstwa dotyczqce Janowa, stwierdzajqce
niewaznosc decyzji komunalizacyjnej Wojewody Mazowieckiego z roku 2012
w zwiqzku ze zlozeniem wniosku przez przedstawiciela spadkobiercow. Nalezy
przekazac nieruchomosc, zeby nie generowac kosztow. Nastqpnie zostanq
dokonane podzialy.

Ad.4
Starosta powiedziat, ze termin sesji ustalony zostat na dzien 9 wrzesnia br.,

komisje Rady Powiatu bqdq siq odbywaly w dniach od 31 srerpnia do 4 wrzesnia br
Posiedzenia Zarzqdu Powiatu w dniach 31 sierpnia i przed sesjq Rady w dniu
7 wrzesnia br.
Nastgpnie przedstawione zostaly materialy na sesjg Rady Powiatu.
- Rozpatrzenie Informacji Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska o stanie
Srodowiska na obszarze wojewodzlwa, ze szczegolnym uwzglgdnieniem powiatu
minskiego.
Materiat przyjqto bez uwag.
- Rozpatrzenie informacji dyrektora Powiatowego Urzgdu Pracy w Mirisku
Mazowieckim o realizacji zadan powiatu w zakresie promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaty zmieniajqcej uchwalq w sprawie wyrazenia zgody na realizacjq
projektu ,,Aktywizacja osob powyzej 30 roku zycia pozostajqcych bez pracy
w powiecie minskim (l)" w ramach Vlll Osi Priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
Starosta powiedzial, 2e udzial powiatu ogranicza sig do pozyskania osob, ktore
wezmE udziat w projekcie spoSrod bezrobotnych. Nie ma finansowego udzialu
powiatu.
Material przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na realizacjq projektu ,,Bqd2my
mobilni-wygrajmy przyszto6c" \y'y' ramach lV osi Priorytetowej Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020.
Material przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzial Powiatowego Urzqdu Pracy
w Minsku Mazowieckim w projekcie ,,Nowy start-aktywni zawodowo" w ramach lV Osi
Priorytetowej Programu operacyjnego wiedza Edukacja Rozwoj 201 4-2020.
Material przyjgto bez uwag.



-Podjgcie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na udzial Powiatowego Urzqdu Pracy
w Mihsku Mazowieckim w projekcie ,,Kierunek sukces" w ramach lV Osi Priorytetowej
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020.
Material przyjqto bez uwag.
-Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzial Powiatowego Urzqdu Pracy
w Minsku Mazowieckim w projekcie ,,Okno na swiat" w ramach lV Osi Priorytetowej
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020.
Materiat przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie zaliczenia do kategorii drog powiatowych drogi gminnej
ul. Adama Mickiewicza w Minsku Mazowieckim.
Material przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Dqbrowki
na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Adama Mickiewicza na terenie Miasta Minsk
Mazowiecki.
Starosta wyjasnil, ze odcinek od ulicy Warszawskiej do ulicy Adama Mickiewicza
tylko w kierunku Siedlec jest drogq powiatowq, jadqc od Ceglowa ulica Dqbrowki ma
tylko prawoskrqt, wigc to nie spelnia zalo2en drogi powiatowej. Przy ulicy Adama
Mickiewicza jest sygnalizacja swietlna, dobrze skomunikowana jest ta ulica z A-2, sq
wszystkie uzgodnienia z Zarzqdem Drog Wojewodzkich z zarzqdami powiatow
sqsiednich, ktore wyraztly swoje opinie, rowniez Burmistrz Miasta Minsk Mazowiecki
wydat opiniq pozytywnq. Ulica Adama Mickiewicza nie wymaga nakladow ani nie
wymaga remontow.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie ustalenia przebiegu istniejqcych drog powiatowych.
Starosta powiedzial, 2e ZarzEd Powiatu Wqgrowskiego wystqpit o zaopiniowarrie
drogi powiatowej na terenie Kaluszyna, ktora jest na terenie Powiatu Wqgrowskiego
Wierzbno- Korytnica- Roguszyn - Pelplin, aby nadac numer drodze potrzeba jest
uchwata Rady Powiatu Minskiego.Zmienia siq nazwa drogi ijej przebieg, ale nie na
terenie Powiatu Minskiego.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwaNq w sprawie okreslenia zadan finansowanych
ze Srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych
w 2015 r.

Material przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaty zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia rozkfadu godzin pracy
aptek ogolnodostgpnych na terenie powiatu minskiego
Material przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Minskiego na lata 2015-2021.
Material przylqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwaly budzetowej Powiatu
Minskiego na 2015 r.

Skarbnik poinformowala o nastqpujqcych wnioskach:
- zwiqkszenie planu finansowego w PUP o 160 tys. zl na nagrody w 2015 r, skladki
na Fundusz Pracy nie mogE byc finansowane z tego 2rodla, muszE zostac
zabezpieczone w budzecie Srodki na ten cel w kwocie 3.500 zl.
- kolejny wniosek dotyczy przyznanej rezerwy czqsci o6wiatowej 30 tys. zl na
wyposazenie sal lekcyjnych, kwota wniosku wynosila 38 tys, zl, dla szesciu
jednostek,



- zmiana w zakresie planu na Wzylqcze do sieci cieptowniczej PEC w Zespole Szkot
Nr 1, zmniejszenie lqcznej kwoty o 118 tys. zl., w tym pozyczki o 126 tys. zt. kwota
poZyczki pierwotnie zaopiniowana byla do kwoty 400 tys. zl i zwiqkszenie wkladu
wtasnego o kwotg 8.314 zl 18 gr. nale2y na nowo ustalic plan finansowy dotyczqcy
przylqcza. Zoslal zmieniony grafik splat, gdyz muszq byc zachowane odpowiednie
liczby miesigcy, trzy lata, ale w innych okresach,
- wyposa2enie w sprzqt sportowy hali w GiLo o 30 tys zl. w wyniku
przeprowadzonego postqpowania przetargowego pozostaly pieniqdze i kwota do
wielkosci w planie dodana,
- zakup sprzqtu informatycznego z oprogramowaniem w Wydziale Srodowiska
i Rolnictwa 6.500 zl. dofinansowanie z wFos, lqczna kwota to 13 tys. zt.
- wnioski z placowek o5wiatowych dotyczqce dofinansowania szkolen finansowanych
z Powiatowego Urzqdu Pracy (dofinansowanie w wysokoSci 8O%), dofinansowanie
jest w formie refundacji:
- CKZ|U 8.312 zl.- szkolenie dla 3 nauczycieli i 1 pracownika administracji
z Krajowego Fundusz Szkoleniowego za posrednictwem Powiatowego Urzqdu Pracy,
- ZS Nr 1 - 2.949 zl. - na zabezpieczenie planu finansowego za szkolenia oraz na
sfinansowanie kosztow materiaNow i surowcow niezbgdnych do przeprowadzenia
czq6ci praktycznych egzaminow kwalifikacyjnych w zawodzie projektowanie
lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami i produkcja przetworow
miqsnych itluszczowych. Okrggowa Komisja Egzaminacyjna zwraca srodki na zakup
tych materiatow i surowcow.
- ZSZ Nr 2 - BB0 zl. - na kurs ,,Dyplomowany specjalista w zakresie kadr"
- ZSE - 4.625 zl. - zwiqkszenie o Srodki pozyskane z PZtJ i PUP, stanowiq one
dochod, Srodki bgdq przeznaczone na rozbudowanie monitoringu szkoly i internatu,
zakup komputera i kamer,
- ZS im. Marii Sklodowskiej - Curie - BB0 zl oraz 119 zl na szkolenia,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Minsku Mazowieckim - 1.680 zl na
szkolenia: ,,Dyplomowany specjalista ds. kadr", ,,Dyplomowany specjalista ds. ptac"
- Dom Pomocy Spotecznej sw Jozefa w Mieni informuje, 2e poniosl wydatki
w kwocie 24.600 zl, na usuniqcie awarii kolektorow slonecznych, Jednostka miata
Srodki w planie,
- Dom Pomocy Spotecznej 5w Jozefa w Mieni - na terenie dziedzinca przed
budynkiem palacu pgkla rura wodociqgowa, awaria byla usuwana,
- dyrektor Domu Dziecka w Falbogach prosi o wprowadzenie dochodu w kwocie
13.489 zl z otrzymanych darowizn oraz po stronie wydatkow tej samej kwoty
z przeznaczeniem na przejazd i pobyt dzieci na wakacjach,
- Dom Pomocy Spolecznej w Kqtach wprowadzenie kwoty 2.500 zl. darowizna z PZIJ
z funduszu prewencji, srodki zostanq przeznaczone na pokrycie wynajmu sceny oraz
namiotow na potrzeby organizacji spotkania integracyjnego osob niepelnosprawnych
organlzowanego ze stowarzyszeniem SIGMA w dniu 17 wrzelnia br. pn. ,,Bajkowa
jesie6."
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mirisku Mazowieckim wnioskuje
o zwiqkszenie kwoty na rodziny zastgpcze o 13.148 zl, oraz kwota 7.244 zl., klora
jest wptywem z roznych dochodow z pzeznaczeniem na zakup uslug roanych oraz
szkolenia oraz rozliczenie projektu ,,Wsparcie na starcie."
- umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na
dofinansowanie dla Powiatu Minskiego w zakresie zbierania pojazdow wycofanych
z eksploatacji. Byto szeSc takich pojazdow w roku 2014,w 2015 roku jest podpisana



umowa na realizacjg tego zadania. Wyplata nastqpi w terminie do 31 grudnia 2015 r.
24 000 zl mole zostac wprowadzonych do budzetu jako dochody.
Materiat przyjqto bez uwag.

Ad. 5
Starosta - Antoni JanTarczynski powiedzial, 2e w zwiqzku ztym, Ze w dniach

18-21 sierpnia br, Wicestarosta bqdzie przebywal na urlopie nale2y upowaznic
czlonka Zarzqdu do skladania oSwiad czen w sprawach majqtkowych.
Ustalono, 2e oswiadczenia wraz ze Starostq bqdzie sktadat p. Marek Pachnik.
Nastqpnie przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly w sprawie
okreSlenia osob uprawnionych do sktadania oswiadczen woli w sprawacn
majqtkowych Zarzqd opowiedzial siq jednogtosnie (w obecnoSci trzech czlonkow
Zarzqdu).

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNq Nr 179/15 w sprawie okre6lenia osob
uprawnionych do skladania o6wiadczen woli w sprawach majqtkowych.

Ad. 6

Naczelnik Wydziatu Architektury i Budownictwa - przedstawila wniosek
zastqpcy Burmistrza Miasta Sulejowek w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego polnocnej czgsci Milosny etap I

w Sulejowku. P. lwona Warszawska - Lulko powiedziata, 2e na wnioskowanym
terenie nie ma nieruchomoSci stanowiqcych wtasnosc Powiatu Minskiego, ani zadnej
drogi powiatowej Jest to obszar wydzielony pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne oraz na malym kawalku mieszkaniowe jednorodzinne i uslugi

Zarzqd Powiatu Mihskiego postanowit uzgodnic projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego polnocnej czqsci Mitosny - etap I w Sulejowku.

Ad.7
Naczelnik Wydziatu Architektury i Budownictwa - przedstawila wniosek

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 16 i 17 obrqb 54
w Sulejowku. P. lwona Warszawska - Lulko powiedziala, 2e dziatki te stanowiq
wlasnosc ksigzy Marianow. Nie ma drog powiatowych, ani nieruchomosci
stanowiqcych wlasnoSc powiatu, jest to dzialka lesna i mala jej czgsc jest pod
zabudowq.

Zarzqd Powiatu Minskiego postanowil uzgodnic projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 16 i 17 obrgb 54 w Sulejowku.

Ad. 8
Z-ca naczelnika Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Wojciech Dgbski

poinformowal, 2e dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach wystqpil
z wnioskiem o wyrazenie zgody na wycinkq '1 drzewa zniszczonego przez wichurq.
P Wojciech Dgbski powiedzial, ze dokonal oglgdzin drzewa i wskazanym jest jego
usunrgcre.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na usunigcie drzewa z terenu DPS w Kqtach.

Ad. 9
Starosta p rzedstawit i nformacj q przekazanE przez Przewod n iczqcego Kom isj i

Konkursowej do wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego



Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim, w wyniku
przeprowadzonej procedury konkursowej wybrany zostal p. Artur Wigckowski.

zarzqd Powiatu przyiqt do wiadomosci przedstawionq informaciq.

Ad. 10
Starosta powiedzial, 2e p. Malgorzacie Chwedoruk zakonczyl sie okres

wypowiedzenia, rozliczyla siq z DPS-em w obecnosci dwoch pracownikow starostwa
p. Jaroslawa Kulmy - Naczelnika Wydzialu Finansowego i p. Marzanny Brzozowskiej
lnspektora w Wydziale Administracyjno - Gospod arczym. Rozwiqzany jest stosunek
pracy mimo tego, 2e Ioczy sig postgpowanie sqdowe.
Starosta poprosit Sekretarza Powiatu o przedstawienie projektu uchwaly w sprawie
naboru na stanowisko dyrektora.

Sekretarz Powiatu przedstawiNa projekt uchwaNy w sprawie naboru na
stanowisko dyrektora Domu Pomocy Spolecznej sw. Jozefa w Mieni.

P. Marek Pachnik zadal pytanie, co w przypadku, kiedy sqd pracy zasqdzi
przywrocenie do pracy p. Malgorzaty Chwedoruk i czy nie lepiej zaczekac na
rozstrzygnigcie w tej sprawie, a dopiero po2niej oglosic konkurs na stanowisko
dyrektora. Ponadto zwrocil sig z pytaniem czy obowiqzkow nie mozna powierzyc
zastqpcy dyrektora DPS sw. Jozefa.

P. Marek Pachnik zadal rowniez pytanie, czy prawo nakazule wybor dyrektora
przed zakonczeniem postgpowania sqdowego.

Starosta powiedzial, ze jest wolne stanowisko dyrektora, na ktore przepisy
nakazujq oglos ic kon ku rs.

P. I-ukasz Bogucki powiedzial, 2e postqpowanie sqdowe nie zawiesza
dzialania Starosty.

P. Marek Pachnik zwrocrl siq z pytaniem, czy mo|na oglosic konkurs, zebrac
ofefty i rozslrzygnqc konkurs po zakonczeniu postqpowania sqdowego. Dodal, ze
mieszkancy sq zabezpieczeni, poniewaz jest w DPS - ie zastgpca dyrektora.

Kolejno przeprowadzono glosowanie w sprawie podjgcia uchwaly w sprawie
ogloszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej sw. Jozefa
w Mieni, w ktorym Zarzqd glosowal w nastqpujqcy sposob:
- Starosta - Antoni Janf arczynski - przeciw podjqciu uchwaNy,

- Cztonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - wstrzymal siq od glosu,
- CzNonek Zarzqdu Marek Pachnik przeciw podjgciu uchwaly. Nieobecni
p. Krzysztof Plochocki i p. Piotr Wreczorek.

Zarzqd Powiatu nie podjql uchwaNy w sprawie naboru na stanowisko
Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej 5w. J5zefa w Mieni.

Ad.11
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie Regulaminu

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim. Powiedziala,2e
ostatnia zmiana ustawy o samorzqdzie powiatowym wprowadzila nowq kompetencjg
dla Zarzqdu Powiatu tj uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa
powiatowego. Zmiany w Regulaminie sq niewielkie wynikajqce z wejscia w zycie
nowych ustaw bqdz nowelizacji dotychczasowych.

Kolejno przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd
opowiedziat sig jednogtosnie (w obecnoSci trzech czlonkow Zarzqdu).

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 180/15 w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim



4d.12
Z ca Naczelnika Wydziatu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka

powiedziala,2e w dniu 13 sierpnia 2015 r. wplyngta oferla na realizacjq zadania
publicznego pn. ,, Xl Festiwal Chleba" zlolona przez Fundacjq Mivena w Minsku
Mazowieckim, ktora zlgZona zostala z pominiqciem otwartego konkursu ofert.

WartoSc zadania 40 tys. zl., wnioskowana dotacja 5 tys. zl., srodki finansowe
wlasne 30 tys. zl. oraz 5 tys. zN. srodki pozostate.

Z - ca Naczelnika Wydzialu Oswiaty i Promocji wyja6nila, 2e zgodnie z arL lg a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie
Zarzqd Powiatu na podstawie zlo2onel oferty, uznalqc celowosc realizacji tego
zadania, mo2e zlecic organizacji pozarzqdowej realizaqq zadania publicznego
o charakterze lokalnym lub regionalnym. P. Urszula Soroka powiedziala, 2e warunki
okreSlone w ustawie zostaly spelnione przez Fundacjq Mivena w zwiqzku
z powyZszym Zarzqd musi podjqc decyzjq o celowosci realizacji tego zadania.

Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik zwrocil siq o uregulowanie kwestii zwiqzanych
ze skladaniem ofert, gdy2 niesprawiedliwym jest, ze organizacja nie sklada oferty
w konkursach (bardzo sformalizowane wymogi), a za kllka tygodni sktada ofertq
w tzw. matych grantach i przyznana zostaje jej dotacja.

Starosta wyjasnil, 2e regulacja tych kwestii bgdzie rozwalana przy okali
opracowywania Programu WspoNpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi, ale dopiero
na kolejny rok.

Po analrzie oferty Zarzqd Powiatu uznal celowoS6 realizaqi tego zadania.

Ad. 13
Sekretarz Powiatu przedstawita projekt uchwaty w sprawie udzielenia

upowaznienia wicedyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Minsku
Mazowieckim.

Kolejno przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaiy Zarzqd
opowiedziat sig jednogtosnie (w obecno6ci trzech czlonkow Zarzqdu).

Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 181115 w sprawie udzielenia
upowa2nienia wicedyrektorowi Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
w Mirisku Mazowieckim.

Ad. 14
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie zaopiniowania

propozycji zaliczenia do kategorii drog powiatowych drogi gminnej na terenie Powiatu
Wolominskiego. Dodala, 2e Zarzqd Drog Powiatowych w Minsku Maz. pozytywnie
zaopi n iowal powyzszy wn iosek.
Kolejno przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
opowiedziat sig jednogtosnie (w obecnoSci trzech czlonkow Zarzqdu).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr '182115 w sprawie zaopiniowania
propozycii zaliczenia do kategorii drog powiatowych drogi gminnej na terenie
Powiatu WoNom i riskiego.
Ad. 15

Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie zaopiniowania
propozycji pozbawienia odcinkow drog na terenie Powiatu Wolominskiego kategorii
drog powiatowych. Dodala, 2e Zarzqd Drog Powiatowych w Minsku Maz. pozytywnie
zaopiniowal powyzszy wniosek-



Kolejno przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
opowiedzial siq jednoglosnie (w obecnosci trzech czlonkow zarzqdu).

Zatzqd Powiatu podjql uchwaNq Nr 183t15 w sprawie zaopiniowania
propozycji pozbawienia odcinkow d169 na terenie Powiatu WoNominskiego
kategorii d169 powiatowych.

Ad.16
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2015 rok. Wyjasnila, 2e zmiany polegajq na zmianie planu
dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych
przekazywanych z bud2etu paristwa, przeniesieniu wydatkow migdzy SS w ramach
tego samego dzialu w zakresie wydatkow biezqcych dotyczyly'.
- Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim,
- Komendzie Powiatowej Strazy Pozarnej w Minsku Mazowieckim
- Zespolu Szkot Specjalnych w lgnacowie,
- Powiatowy srodowiskowy Dom samopomocy w Minsku Mazowieckim
- Zespot do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnosci,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mirlsku Mazowieckim,
- Dom Pomocy Spolecznej w Kqtach,

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Minsku Maz. o wyrazenie zgody na zmianq w obsadzie stanowiska
glownej ksiqgowej Do 31 sierpnia br. glowna ksiggowa jest na urlopie bezplatnym ze
wzglgdu na problemy zdrowotne i poprosila o urlop wypoczynkowy do
21 pa2dziernika br. Dyrektor zwtaca siq z prosbq o zgodq na kontynuowanie
dotychczasowego zastqpstwa przez glownq ksiqgowq zs Nr '1 w Minsku
Mazowieckim. Skarbnik Powiatu powiedziala, ze srodki na ten cel sq w planie, gdyz
w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej sE oszczqdnosci wynikajqce ze
zwolnien, tak wigc chodzi tylko o zaakceptowanie tego wniosku.

Zarzqd Powiatu zaakceptowal przedstawiony wniosek.
Skarbnik Powiatu poinformowata, ze w zwiqzku z podjqciem uchwaty przez Radq
Powiatu Minskiego w sprawie przystqpienia Powiatu Minskiego do stowarzyszenia
Lokalna Grupa Dzialania Ziemi Minskiej konieczne jest uiszczenie skladki rocznej w
wysokoSci 10 tys. zt. Skarbnik Powiatu powiedziala,2e skladkg nale2y uiscic bez
wezwania do dnia 31 marca kazdego roku sktadkowego. Skladka czlonkowska jest
niepodzielna i nie jest uzalezniona od czasu przynale2nosci do stowarzyszenia.
Pierwsza sktadka jest wptacana do konca miesiqca po wstqpieniu.

Zarzqd Powiatu wyrazll zgodq na przekazanie sktadki czlonkowskiej
w wysokosci '10 tys. zl. do stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania Ziemi Minskiej.

Nastqpnie przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly cztonkowie
Zarzqdu glosowa I i n astqp uj qco :

- Starosta - Antoni Janf arczyriski - za podjgciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly,
Glosow przeciwnych i wstrzymujqcych siq nie bylo, nieobecny Wicestarosta
Krzysztof Plochocki oraz czlonekZarzqdu - Piotr Wieczorek.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 184/15 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2015 rok.



4d.17

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 185/15 w sprawie udzielenia
upowa2nienia wicedyrektorowi Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
w Minsku Mazowieckim do realizacji projektu ,,Budowanie kompleksowego
systemu wspomagania rozwoju szkoN i plac6wek w powiecie mifiskim"
wspolfinansowanie ze Srodkow Europejskiego Funduszu socjalnego.

Naczelnik Wydziatu Inwestycji - poinformowaN, ze Gmina Ceglow wystosowala
pismo, 2e w zwiqzku z podjqciem prac projektowych kanalizacji sanitarnej
w miejscowoSci Wiciejow (od strony Ceglowa) i zwraca siq z pytaniem, czy Powiai
Mihski bylby zainteresowany przylqczeniem DPS 5w. Jozefa w Mieni do tego
projektu.
Naczelnik Wydziatu Inwestycji przypomnial, 2e w 2012 roku zostaNa przeprowa dzona
modernizacja istniejqcej przy DPS. oczyszczalni Sciekow i jestesmy zwiqzani
projektem z Funduszem Ochrony Srodowiska, jednak wskazane jest spotkanie
z dyrektorem DPS w tej sprawie. P. Bartnicki powiedziaN, 2e przylqczenie do sieci
wiqzaloby siq z ograniczeniem kosztow rzgdu 30 tys. zl w skari roku.
Zarzqd. Powiatu zobowiqzal Naczelnika do sprawdzenia trwalosci projektu
z WFOSiGW.

Naczelnik Wydzialu Inwestycji poinformowat, 2e Przewodniczqcy Komisji
Przedsiqbiorczosci i Rozwoju Powiatu P. Norbert Wielgos wystqpil z pismem
o przekazanie informacji dotyczqcej stref ekonomicznych, przemystowych,
gospodarczych i innych z terenu wszystkich gmin powiatu minskiego.

Zarzqd Powiatu zobowiqzaN Naczelnika Wydzialu Inwestycji o przygotowanie
pisma do Wojtow i Burmistrzow w powyzszym zakresie.

Naczelnik Wydzialu Inwestycji - poinformowal, 2e w zwiqzku z przebudowq
drogi powiatowej 2230W Mirisk Mazowiecki - Mrozy tj. ulicy Dqbrowki, Rada Powiatu
Mitiskiego podjgta uchwalg, 2e ta inwestycja bqdzie realizowana na zasadzie
porozumienia. Dokument taki zostal przygotowany ijest to wykonanie uchwaly Rady
Powiatu Minskiego.

Naczelnik Wydziatu Inwestycji powiedzial, 2e w zwiqzku z przebudowq wgzla
cieplowniczego w ZS Nr 1, kottownia staje sig zbyteczna, a pozyskaniem kotNowni
zainteresowany jest PEC w Minsku Mazowieckim, ale potrzebna jest eksperlyza
wykonana pzez przedstawicieli Politechniki Warszawskiej z Wydzialu Ochrony
Srodowiska, kwota za wykonanie tej eksperlyzy wynosi 7.000 zl + vAT. po
konsultacjach z P. Belkiewiczem z PEC cena za ekspertyzq jest za wysoKa cena.
Nalezy skonsultowac siq z ekspertami w zakresie uzgodnienia ceny.

Naczelnik Wydziatu Inwestycji poinformowal, 2e wptynqta informacja
z Mazowieckiej Jednostki Wdralania Programow Unijnych, 2e z uwagi na koncowy
etap wdrazania RPo Wojewodztwa Mazowieckiego 2007 2013 Zarzqd
Wojewodztwa dokonuje analizy zaangalowania 6rodkow, ktore mogE pochodzic
z oszczqdnoSci wygenerowanych w projektach dofinansowanych w ramach RPO
Wojewodztwa Mazowieckiego. Wniosek Powiatu Minskiego dotyczqcy hali sportowej
na ul. Pigknej w Mihsku Mazowieckim tj. przy G|LO zostat umieszczony na liscie
rezerwowej. Naczelnik Wydzialu Inwestycji poinformowat, ze informacje, o ktore



zwroci+a sig Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programow Unijnych sq gromadzone
i zostanq przekazane w wymaganym terminie do 25 sierpnia br.

Naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomo6ciami poinformowal, ze wplynql
gdpis wyroku Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego, ktory oddalil skargg Zarzqdu
Powiatu Minskiego na decyzjg Ministra Rolnictwa. Mamy mozliwoSc w ciqgu 14 dni
wniesienie odwolania do NSA.

P. Wojcieclr Osinski zaproponowal, Zeby spotkac sig z pelnomocnikiem bytych
wlascicieli w celu przekazania nieruchomosci, gdyz nie mamy juz deiyai
komunalizacyjnyclr.

zarzqd Powiatu wyraziN zgodg na podjgcie dzialan zwiqzanych
z przekazaniem nieruchomo6ci w Janowie.

Naczelnik Wydziatu Gospodarki N ieruchomosciami poinformowal, 2e byN po2ar
w budynkach na ul. Stankowizna. Na poczqtku wrzesnia jest przetarg na sprzedaz
nieruchomosci, do ktorego zaproszeni zostali wszyscy deweloperzy, k{orzy inwestujq
na terenie Minska Mazowieckiego.

Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie sig 31 sierpnia br. o godz. 9.00.

Ad. 18
Protokot posiedzenia w dniu 3 sierpnia 201s r. zostat przyiqty.

Ad. 19
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Czlonkowie Zarzqdu. t-urkasz Bogucki

Marek Pachnik


