
Protokol Nr 33/15
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi riskiego

w dniu 12 pa2dziernika 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta - Antoni Janf arczynski
Wicesta ro sla - Krzysztof Plochocki

czlonkowie Zarzadu: t-ukasz Booucki
Marek Pacinik
Piotr Wieczorek

orazi Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Artur Wigckowski - dyr. SPZOZ w Minsku Maz.
Agnieszka Cyran - kierownik RUM
Wincenty Bartnicki - nacz. Wydz. Inwestycji

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcieoosiedzenia.
2 Przylqcie porzqdku obrad
3 Informacja o dziatalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Przedstawienie koncepc.li funkcjonowania SPZOZ w Mifrsku Maz.
5 Przyjgcie projektow uchwat i innych materialow na X sesjq Rady Powiatu Minskiego
6 Sprawa wycinki drzewa na terenie Zespolu Szkol im M Skiodowskiej - Curie w Minsku Maz
7 Podjqcie uchwaly w sprawie przyznania Stypendiow Starosty za wysokie wyniki w nauce,
B Sprawy inwestycyjne
9 Sprawy rozne
'10 Zamknigcie posiedzenia

Ad. 1

Starosta - Antoni Jan f arczynski otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjgly jednogtoSnie.

Ad. 3

Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowat o nastqpujqcych sprawach:
- z WFOS|GW otrzymali6my dofinansowanie w kwocie 10.800 zl do konkursu
ekologicznego,
- podpisana zoslala umowa zfumq Hydrotech z Minska Maz. na uprzqtnigcie terenu
po SOSzW przy ul. Stankowizna (kwota 55.000 zl brutto, termin realizaQi do
18 grudnia br.),
- uptynqta kadencja Powiatowej Spotecznej Rady do Spraw Osob Niepelnosprawnych.
Powolana zostala nowa S-osobowa Rada na 4-letniq kadencjq. Przewodniczqcq
zostala p. Gra2yna Wiqcek.

Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki poinformowal o nastqpujqcych sprawach:
- odbyto sig spotkanie z pielggniarkami pracujqcymi w DPS Sw. Jozefa i DPS,,Jedlina"
w Mieni. Spotkanie zorganizowane zostalo po klosie medialnej informacji o podwyzce



wynagrodzef o 1.600 zl w ciqgu 4 lat (podwylka ma dotyczyc wytqcznie pielggniarek
pracujqcych w szpitalach w ramach realizacji kontraktu z NFZ). Kolejne spotkanie
zaplanowane zostalo na 19 pa2dziernrka br.
- odbyto siq spotkanie z dyrektorami szkol, na ktorym m.in, dokonano podsumowania
naboru, rozmawiano nt. ksztalcenia zawodowego i zaproponowano zorganizowanie
spotkania z dyrektorami gimnaz)ow. Ponadto rozmawiano nt. projektow unijnych
i wyrazono wolg napisania wspolnego projektu w obszarze ksztalcenia ogolnego.

Ad.4
Sekretarz Powiatu Danuta Strejczyk powiedziala, 2e w przedstawionej

koncepcji funkcjonowania SPZOZ wpisane zostaty zadania statutowe SPZOZ, a nie
ze Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Minskiego. WyjaSnita, 2e dzialania SPZOZ
reguluje cel strategiczny 4 Strategii ,,Zwigkszenie poziomu integracji spotecznej oraz
bezpieczefstwa zdrowotnego i publicznego w powiecie", cel operacyjny - poprawa
stanu bezpieczenstwa zdrowotnego mieszkahcow powiatu. Ponadto Strategia
formuluje 7 dzialan'.
- rozbudowa i modernizacja obiektow szpitala powiatowego i budynku przychodni
w celu osiqgnigcia wymaganych standardow ,

- wyposazenie szpitala i poradni specjalistycznych w nowoczesny sprzqt dla
diagnozowania i leczenia pacjentow,
- rozwo) istniejqcego ratownictwa przedszpitalnego i szpitalnego w zakresie
doposazenia w wysokiej jakoSci sprzgt, aparaturq i srodki transportu,
- budowanie lqdowiska dla helikopterow,
- wspieranie realizacji zadan w zakresie zapobiegania chorobom oraz wdraZanie
innych programow zdrowotnych oraz promujqcych zdrowie,
- dostosowanie struktury opieki zdrowotnej do aktualnych potrzeb spolecznych,
- wspieranie podnoszenia wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych przez zatrudniony
personel medyczny.
Wyjasnila, 2e lo sq dzialania dotyczqce SPZOZ wpisane w Strategii. Dodala, ze
obecnie trwajq prace w zakresie monitoringu realizacji tych dzialan.
P, Agnieszka Cyran powiedziala,2e pewne dzialania nie sq juz aktualne m.in. budowa
lqdowiska.

Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e trwajq prace Zespolu, ktory zajmuje siq
aktualizacjq Strateg ii.

Starosta powiedzial, 2e zadania wynikajqce ze Strategii powinny byc wpisane
bo Strategia nadal obowiqzuje.

Dyrektor SPZOZ powiedzial, ze doprecyzowano pkt na stronie 1611.,,Przewiduje
siq w przyszloSci przy zachowaniu obecnego trendu urodzen zmniejszenie
zapolrzebowania na Swiadczenia w specjalno6ciach polo2niczych, pediatrycznych,
a zwigkszenie w zakresie kardiologii, onkologii, geriatrii, urologii oraz rehabilitacji",
Rowniez uwaga dotyczqca monitoringu realizowania kontraktu zostaNa wprowadzona
i w tej chwili ujqto to w ten sposob, ze w systemie informatycznym, ktory funkcjonuje
wprowadzono dodatkowq funkcjonalno6c, ktora uszczelni ten system (bqdzie sam
sygnallzowal, kiedy zbliZamy sig do limitu zakontraktowanych porad). Natomiast
szkolenia z ratownictwa wpisano tylko dla kierowcow z zewnqtrz.
Starosta wyjaSnil, 2e zorganizowane zostanie spotkanie radnych, na ktorym
zaprezenlowany zostanie ten material. Ponadto powiedzial, 2e wptyngto pismo
o dodatkowe Srodki na 2016 rok.
Dyrektor SPZOZ powiedzial, ze chodzi o karetkg do kolumny transportowej, ktorq
przewozeni sq chorzy do innych szpitali. WyjaSnit, 2e ju2 kilkakrotnie karetka siq psula



i w tej chwili korzystajq z wynajgtej karetki. Ponadto wniosek dotyczy srodkow na
sprzqt, ktory sig amortyzuje.
Dyrektor poinformowal, 2e wystqpit do gmin z prosbq o darowizny na zakup karetki.
WyjaSnil, ze pod uwagg brany jest rowniez leasing, gdyby nie byto Srodkow na zakup
nowej karetki.
Starosta zapoznal czlonkow Zarzqdu ze zlo2onym przez dyrektora SPZOZ pismem
z proSbq o zabezpieczenie w budzecie powiatu na 2016 r. kwoty ok. 260.000 zl na
karetkq i rozwa2enie mozliwosci dofinansowania zakupu sprzgtu i urzqdzen
medycznych, w zakresie ktorych potrzeby okreSlono wstgpnie na 2,501.324 zl. Dodal,
ze w poprzednim pismie byta prosb a o zabezpieczenie 1 0 mln zl na budowq pawilonu
oraz 1 ,2 mln zl na modernizacjq przychodni lekarskiej.

starosta w nawiqzaniu do spraw inwestycyjnych zapytat, czy bylaby taka
mozliwosc podjqcia proby okre5lenia przez SPZOZ mozliwoSci udziatu finansowego
w inwestycjach w poszczegolnych latach. Wyjasnit, 2e przeanalizowaliSmy
sfinansowanie catego przedsigwziqcia w wysoko5ci 35 mln zl w rozbiciu nalala, przy
zaloZeniu 50% kredytowania i 50% ze srodkow wlasnych i okres sptaty strasznie sig
wydlu2yl. Zwrocil siq o podjqcie proby okreslenia tych srodkow w poszczegolnych
latach.

Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e umowa na pawilon konczy sig 10 grudnia br.
wiqc pozostaty tylko dwa miesiqce i zwrocrla sig z pytaniem, czy jest przygotowany
nowy harmonogram, gdy2 na chwilq obecnq zaplacona jest kwota 4.400 zl oraz
wptyngta faktura na 28.000 zl (z po2niejszym terminem ptatno5ci). Zwrocila sig
z pytaniem, co z resztq Srodkow, bo koszt calkowity to 1.364.000 zl, a na realizacjq
pozostaly tylko dwa miesiqce.

Dyrektor SPZOZ powiedzial, ze jest przygotowany nowy harmonogram, ktory
przekaZe. WyjaSnil, 2e nastqpna faktura bqdzie ju2 na petnq kwotq i realizaqa
zakonczy siq 10 grudnia br., gdyZ harmonogram nie przewiduje innego terminu
zakonczenia, niL przyjqty w umowie. Wyjasnil, 2e duZo prac rozpoczgtych zostalo
jednoczeSnie, a nie sq zakonczone, wiqc nie mozna bylo zafakturowac. Dodal, ze nie
widzi zagro2enia realizaqi prac.

Starosta poruszyl kwestig dotyczqcq wykonania poprawek na dachu pawilonu
przez wykonawcq firmg AKPOL.

Dyrektor SPZOZ powiedzial, 2e fuma AKPOL zlecila wykonanie ekspertyzy
i przelo2yli termin spotkania.

Ad.5
Starosta - Antoni Jan Tarczynski przedstawit przygotowany porzqdek obrad na

najbli2szq sesjg Rady Powiatu
- Rozpatrzenie informacji dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych o stanie drog

powiatowych oraz przygotowaniu do sezonu zimowego 201512016.
Material przyjqto bez uwag.

- Informacja o przebiegu wykonania budzetu powiatu, informacja o ksztattowaniu sig
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja z przebiegu wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki zdrowotnej w Minsku
Mazowieckim za I polrocze 2015 r.
Materiat przyjqto bez uwag.

-Podjgcie uchwaly w sprawie Programu Zapobiegania PrzestgpczoSci oraz Ochrony
Bezpieczehstwa Obywateli i Porzqdku Publicznego Powiatu Minskiego na lata 2015
- 2018.
Materiat przyjqto bez uwag.



- Podjgcie uchwaly w sprawie Programu wspolpracy Powiatu Mif skiego
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o dziatalnoSci pozytku publicznego oraz o wolontariacie.

Material przyjqto bez uwag.
- lnformacja o stanie realizacji zadan o6wiatowych za rok szkolny 201412015.
Material przyjgto.
- Podjqcie uchwaty w sprawie wyrazenie zgody na realizacjq projektu ,,Szkota

zprzyszlosciq" w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Wicestarosta Krzysztof Ptochocki powiedzial, 2e na dzien dzisiejszy takiej

mozliwoSci nie powinnismy dawac Zespolowi Szkol Zawodowych Nr 2. Jesli bqdzie
wiqcej informacji, bgdzie konkretny projekt to wowczas bgdzie wyra2ona zgoda.
Zwrocil sig o nierozpatrywanie tego punktu
czlonek zarzqdu Marek Pachnik zwrocil uwagQ, iz projekt konczy siQ,
a zobowiqzania pozostajq, Dobrze byloby, zeby autorzy projektu okreSlili, jakie sq
skutki finansowe.
Starosta powiedzial, 2e mo2e trzeba przyJEc takie stanowisko, 2e zglaszany projekt
uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na realizacjq projektu powinien w uzasadnieniu
zawierac informacjq o trwaloSci projektu lub jej braku.
Zarzqd podjql decyzjg o wykre5leniu tego punktu z porzqdku obrad
- Podjqcie uchwaly w sprawie likwidacji Uzupelniajqcego Liceum Ogolnoksztalcqcego
dla Doroslych wchodzqcego w sktad Centrum Ksztalcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Minsku Mazowieckim.

Material przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaty w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzqcego

w sklad Zespolu Szkot im. Marii Sklodowskiej - Curie w Minsku Mazowieckim.
Materiaf przyjqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzqcego

w sklad Zespolu Szkol Agrotechnicznych w Minsku Mazowieckim.
Materiat przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaiy w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzqcego

w sklad Zespotu Szkol Ekonomicznych w Minsku Mazowieckim.
Material przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaty w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzqcego
w sklad Zespolu Szkot Zawodowych Nr 2 im. Powstancow Warszawy w Minsku
Mazowieckim.

Materiat przylgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaty w sprawie zamiaru likwidacji Szkoly Policealnej wchodzqcej

w sklad Zespolu Szkot Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Minsku Mazowieckim.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Doroslych
wchodzqcego w sklad Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Minsku Mazowieckim.

Material przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupetniajqcego
dla Dorostych wchodzqcego w sktad Centrum Ksztalcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Minsku Mazowieckim.

Material przyjqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly w sprawie wyrazenia opinii dotyczqcej likwidacji Gminnego

Osrodka Zdrowia w Strachowce.



Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk wyjaSnila, 2e zgodnie ze Statutem SPZOZ
likwidacja jakiejkolwiek komorki organizacyjnej w tej jednostce powinna byc
zaopiniowana przez Radq Powiatu.
Materiat przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly w sprawie wyboru biegtego rewidenta do przeprowadzenia badania

sprawozdania finansowego za 2015 r. Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckim.

Material przyjqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwatq w sprawie okreSlenia zadan finansowanych
ze Srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych
w 2015 r.

Material przyjqto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy

aptek ogolnodostqpnych na terenie powiatu minskiego.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly w sprawie opinii dotyczqcej nieodptatnego nabycia nieruchomosci

polozonej w Barczqcej,
Materiat przyjqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly w sprawie obowiqzujqcych w 2016 roku wysokosci oplal za

usunigcie i przechowywanie pojazdu usunigtego z drogi oraz wysokoSci kosztow
powstaiych w razie odstqpienia od usunigcia pojazdu.

Material przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Minskiego na lata 2015-2021.
Material przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwatq w sprawie uchwafy budzetowej Powiatu

Minskiego na 2015 r.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk poinformowala, 2e zmiany w budzecie na sesjq
dotyczq m.in.:
- wprowadzenia ponadplanowych dochodow w Zespole Szkot Agrotechnicznych

w Minsku Maz. w kwocie 1.955,90 zl
- uzupelnienie brakujqcej kwoty 644 zl do projektu ,, Przyspieszenie wzrostu

konkurencyjnosci wojewodztwa mazowieckiego przez budowanie spoleczenstwa
informacyjnego i gospodarki oparlej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
bazwiedzy o Mazowszu" realizowanego w 2015 r. (realizacja trwa juz ponad 5 lat) ,

- zwigkszenia planu dochodow biezqcych o kwotg 40.000 zl z rezerwy subwencji
oswiatowej na dofinansowanie wyposazenia hali sportowej w Gimnazjum i Liceum
Ogolnoksztatcqcym w Minsku Maz.,

- wprowadzenie dodatkowej kwoty 5.520 zl w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Minsku Maz. w zwiqzku z dofinansowaniem do szkolen z KFS,

- wprowadzenie dodatkowej kwoty 800 zl w Zespole Szkol Zawodowych Nr 2 w Minsku
Maz. w zwiqzku z dofinansowaniem do szkolen z KFS,

- Srodki w kwocie 50.674,75 zl z tytulu odszkodowania za spalony budynek na
ul. Stankowizna,

- przeniesienie w SPZOZ z planu budowy pawilonu lll etap kwoty 182.528,76 zl (po
postgpowaniu przetargowym) na zakup zestawu do histeroskopii i operacji
laparoskopowych w ramach drugiego zadania - zakup sprzgtu i aparatury medycznej
w SPZOZ,

- wprowadzenie kwoty 1'1.590,80 zl w Starostwie Powiatowym w zwiqzku
z dofinansowaniem do szkolen z KFS,



- przeniesienie kwoty 7.000 zl w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku
na zakup kserokopiarki,

- w Domu Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w Mieni przeniesienie kwoty 3.500 zl z zakupu
materialow i wyposazenia na zakup inwestycyjny klimatyzator do gabinetu
pielqg niarskiego,

Ponadto p. Teresa Bqk powiedziala,2e olrzymalismy projekt umowy partnerstwa na
projekt ,,Regionalne Parlnerstwo Samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji
spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".
Szacunkowa wado6c wkladu wtasnego to ok. 300.000 zl, bqdqwykonane trzy rodzaje
prac: modernizaqa ewidencji gruntow, utworzenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, skanowanie dokumentow stanowiqcych zasob geodezyjny
Wartosc lqczna zadania to ponad 98 mln zl. Realizacja podzielona zostala na Irzy lata
i wklad wlasny wynosi w 2016 r. 58.498,67 zl, w 2017 r. 116.997 zl, a w 2018 r.
116.997 zt. Nastgpnie zwrocita sig o wyrazenie zgody na podpisanie umowy.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na podpisanie umowy.
Skarbnik Powiatu dodala, 2e na sesji zadanie zostanie wprowadzone do Wieloletniej
Prognozy Finansowej.

Nastqpnie Starosta poruszyl kwestig zgfoszenia zadan drogowych do
dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019. Wyjasnil, 2e istnieje mozliwo6c zgloszenia do
dofinansowania do 50% wartosci zadania, dwoch zadan drogowych. Analizowano
zlo2enie wniosku na drogg Minsk Mazowiecki-Jakubow-Dobre na odcinku
ul. Ko5cielna i ul. Przemyslowa w Minsku Maz. Wszystkie dokumenty wymagane do
realizaqi tej inwestycji sq przygotowane. Wyja6nil, ze calosc zadanis wynosi blisko
9 mln zl, przy finansowaniu 50/50 jest mozliwoSc pozyskania dofinansowania, ktorego
gorna granica wynosi 3 mln zl, Dodal, 2e rozmawial z Burmistrzem Miasta Minsk
Mazowiecki, ktory wykazal zainteresowanie realizaqq w padnerstwie. Dodat, zeby
partnerstwo Miasta Minsk Maz. bylo punktowane to wklad musi byc co najmniej 10%
(na '1 pkt, aby uzyskac 2 punkty za parlnerstwo kwota powinna byc ok. 1 mln zl),
Przeanalizowano to rowniez przy cafoSci budzetu i nie ma mozliwoSci realizacji tego
zadania w calo6ci.
Starosta powiedzial, 2e dyrektor ZDP przygotowal propozycjq podzielenia tego
zadania na dwa etapy. Pierwszy etap odcinek od ul, Warszawskiej do ul. Przemyslowej
(na wysokosci piekarni), wartosc zadania 5.563.000 zl (odcinek 900 m), wowczas
dofinansowanie mogtoby wynie5c 2.790.000 zl. Wyjasnil, 2e gdyby Zarzqd
zaakceptowat tq propozycjq to mogtby rozmawiac o tych kwotach etapowania
z Burmistrzem Miasta.
Kolejna propozycja zloZenia wniosku dotyczy drogi Latowicz-Parysow, odcinek
ok. 900 m, wartose 1,2 mln zl. Gmina Latowicz zlo2yla deklaracjq na 300.000 zt
Wyjasnit, 2e jeieli w tym przypadku Zarzqd wyrazilby zgodq na zloZenie wniosku,
wowczas Gmina Latowicz na sesji 15 pa2dziernika br. podejmie uchwalg, w tym
zakresie. Po stronie budzetu powiatu bytaby kwota 300.000 zl.
Reasumujqc Starosta powiedzial, 2e jezeli chcemy skorzystac z tego Programu to
powinniSmy w budzecie na rok 2016 zapisac na te dwa zadania ponad 2 mln zl i na
najblizszej sesji wpisac zabezpieczenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek zapytal, co wplywa na tak duzy koszt
realizaqi pierwszeg o zadania.
Starosta wyjaSnil, 2e na tak duzq kwotg wplywa przebudowa infrastruktury w okolicach
cmentarza.



Nastgpnie Skarbnik Powiatu przedstawila informacjg dotyczqcq zadlu2enia
powiatu. wyjasnita, 2e mamy 19 mln zl zadlu2enia, mamy kredyty do sptaty do
2021 r. Na sptatg kredytow w kwotach jakie mamy musimy miec zabezpieczenie
w postaciwolnych srodkow (nadwyzka dochodow nad wydatkami). W 2015 r. do splaty
kwota 4.619.000 zl, w 2016 r. - 5.195 000 zl, w 2017 r.- 5.665.000 zt.
Nastgpnie przedstawita symulacjg dot. kredytowania w zwiqzku z sytuacjq w SPZOZ,
zaloZenie 10 mln zlw 2016 r., 5 mln zl w 2017 r.,5 mlnzlw 2018 r., w 2019 r.7 mlnzl
i w 2020 r, 8 mln zl. Zeby nie powodowac takich wysokich kwot w splatach to jest to
rozlo2one na ro2ne okresy, najdtuZszy do 2029 r. (kredyt z 2020 r. konczy sig
w 2029 r). Wowczas do sptaty w 2018 r. - kwota 4,845.000 zl, w 2019 r
3500000 zl,w2020 r-4500000zl,w2021 r - 5 mln zl,w2022r.- 4.500000zt,
w 2023 r. - 5 mln zl.
P. Teresa Bqk powiedziala, ze w tym momencie mamy 3 kredyty itrwa postgpowanie
przetargowe na wybor 4 kredytu.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e wplynql wniosek Burmistrza
Miasta Sulejowek dotyczqcy budowy tunelu w drodze wojewodzkiej i w drodze
powiatowej. Jesli chodzi o drogg powiatowq to lqczna wartosc zadania to blisko
35.300.000 zl, udzial PKP w tych kosztach to 11 mln zl, udzial ZDP w Minsku Maz.
w kosztach to kwota 23.670.632 zl, a udzial Miasta Sulejowek - 709.000 zl. Burmistrz
zwrocil siq o zadeklarowanie maksymalnej mozliwo6ci do zabezpieczenia przez powiat
kwoty Srodkow na realizacjq budowy oraz deklaracjg gotowosci przez powiat
podpisania stosownego porozumienia.

Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik odniosl sig do propozycji dwoch wnioskow
drogowych i powiedzial, 2e jest za zlo2eniem wniosku na realizacjq zadania droga
Latowicz-Parysow. Natomiast odnoszqc siQ do drugiego zadania, stwierdzil, 2e
ustaliliSmy, ze priorytetem na najblizsze lata bqdzie szpital. Dodal, 2e moze
powinniSmy zrezygnowac ze zloZenia wniosku i pozostatyby srodki i moglibysmy
splacic kredyt lub przeznaczyc na szpital.

Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek powiedzial, ze kwota za wykonanie odcinka
900 m jest bardzo duZa.
Starosta wyjasnil, ze etapujqc to zadanie jest ono do udzwignigcia przez budzet
powiatu, natomiast w calym zakresie nie.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na zlohenie wniosku na zadanie Latowicz-
Parysow, a z drugim wnioskiem postanowiono sie wstrzymac.

Ad. 6
Z-ca naczelnika Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Wojciech Dgbski

powiedziat, ze dyrektor Zespotu Szkol im. M, Sklodowskiej-Curie w Minsku Maz.
zlo2yla wniosek o wyrazenie zgody na przycigcie drzewa (jawor) bo w czqsci jest
uschnigte. Zaopiniowal powyzszy wniosek pozytywnie, gdyz uschniqta czqsc znajduje
sig przy parkingu.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na wykonanie przycinki drzewa.

Ad. 7
Specjalista w Wydziale OSwiaty i Promocji - Leszek Szostak poinformowal,2e

w budzecie powiatu na2015 r. na stypendia za wysokie wynikiw nauce zabezpieczona
zostala kwota 40.000 zl, w czqSci zostaly rozdysponowane i pozostalo 14.800 zl.
WyjaSnit, 2e przy przedstawionej propozycji przyznania '13 uczniom po 300 zl
miesigcznie brakuje kwoty 800 zt. Przedstawiony zostat drugi wariant przyznania po



284 zllm-c w6wczas pozostata w budzecie kwota wystarczy na stypendia dla
13 uczniow.

cztonek zarzqdu Marek Pachnik zwrocil uwagq, 2e nie ma wsrod
wymienionych uczniow zadnego z ZSS w lgnacowie.

P. Leszek Szostak powiedzial, 2e nie wplynqt wniosek z Zespolu Szkol
Specjalnych w lgnacowie.
Zarzqd Powiatu odroczyl podjqcie uchwaty w powyzszym zakresie na kolejne
posiedzenie.

Ad. 8
Naczelnik Wydzialu Inwestycji - Wincenty Bartnicki powiedzial, ze odbyto sig

spotkanie z prezesem PEC z Minska Maz. i kierownikiem administracyjnym ZS Nr 1

w Minsku Maz. w sprawie formuly przejqcia kotlowni gazowej w Zespole. Przypomnial,
ze jakis czas temu PEC wystqpit o przejgcie technologii kotlowni jako rezerwowe1
kotlowni dla polnocnej czgSci miasta Minsk Mazowieckr.
WyjaSnil, 2e przy ul. Budowlanej wykonanych zostato g wqztow cieplnych, ktore bqdq
dostarczaly cieplo do obiektow szkolnych ZS Nr 1, ZSA, CKZ|U i innych obiektow-
W tym momencie kotlownia Zespolu jest zbgdna i PEC chce jq wykorzystac jako
kotlownig rezerwowq.
Dodai, ze wszystkie urzqdzenia w tej kottowni oprocz kominow zostaly zamorlyzowane
i nie przedstawiajq warto6ci ksiggowej. Jedynq warto6c przedstawiajq 3 kominy
i naczynie zbiorcze. Szkola zlecila Politechnice Warszawskiej wykonanie eksperlyzy,
z ktorej wynika, ze wartosc kominow po kosztach demontazu to ok. 700 zl.
WyjaSnit, ze spotkaniu uznano,2e najlepszym rozwiqzaniem bgdzie wydzieraawienie
przez szkotg na okres 3-4 lat kotlowni PEC. Czynsz dzierlawny za powierzchniq
wyniostby ok.770 zllm-c i ok. 800 zl za urzqdzenia, czyli lqcznie ponad 1.550 zl netto
/m-c.
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki powiedzial, ze PEC przygotuje instalacjq, ze
bgdzie jq moZna w razie potrzeby szybko uruchomic, bQdq utrzymywa c w dozorze
technicznym i przejmq cesjq dostawy gazu.

Zarzqd Powiatu przychylit sig do tej propozycji
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki poinformowal, 2e PEC zaproponowal rowniez
wykonanie modernizaqi przylqcza, ktore znajduje sig w ZS im. M. Sklodowskiej-Curie
w Minsku Maz., poniewaz obecnie ponosimy duze koszty, a istnieje mozliwo6c ich
obnizenia wykonujqc wqzel indywid ualny.
P. Wincenty Bartnicki poinformowal, 2e zostalo wyslane do firmy Collect Consulting
pismo dotyczqce wyceny za wykonane prace w ramach ll etapu. Do chwili obecnej nie
wplynqta Zadna informacja w tym zakresie.

Ad. 9
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie siq 26 pa2dziernika br. o godz. g.00.

Skarbnik Powiatu powiedziata, ze PCPR otrzymafo dodatkowe srodki w kwocie
20.000 zl z PFRON, ktore przeznaczone sE na warsztaty terapii zajqciowe j. Zachodzi
potrzeba wprowadzenia zmian do umowy zarowno z WTZ Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej i WTZ ,,LEKO" z Sulejowka (zmiany w zasadzie dotycz4
wszystkich pozyqi prel im ina rza).

Zarzqd Powiatu wyraztl zgodg na dokonanie zmian w powyzszym zakresie.



Ad. 10
Zamkniqcie pos iedze n ia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyfrski

Wicestarosta - Krzy sztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu: tukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


