
Protok6l Nr 34/15
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi nskiego

w dniu 26 pa2dziernika 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli :

Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Pfochocki

czlon kowie Zarzqdu : t-ukasz Bog ucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

orazi Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Stanislaw Smater - nacz. Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
Emilia Piotrkowicz - nacz.Wydz. Oswiaty i Promocji
Arkadiusz Wilk - nacz. Wydz. Komunikacji i Transportu
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomo6ciami
Wincenty Bartnicki - nacz. Wydz. Inwestycji
GraZyna Borowiec - dyr. PUP w Minsku Maz.

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3 Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie wnioskow do projektow uchwal i innych materialow na X sesjg Rady Powiatu

Minskiego.
5 Przedstawienie raportu z realizacji Programu Ochrony Srodowrska w Powiecie Minskim za lata

2013-2014
6 Podjgcie uchwaly w sprawie powotania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu

powiatowego 15 edycji ,,Konkursu ekologicznego dla dzieci i mlodzieZy ze szkol na terenie
powiatu minskiego
Podjgcie uchwaly w sprawte ogloszenia informacji o opracowanym projekcie ,,Planu
zrownowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Mihskiego".
Podjqcie uchwaly w sprawie u2yczenia czgScr nieruchomoSci potozonej w miejscowoSci
Piaseczno i Kiczki Drugie, gmrna Ceglow stanowiqcych drogg powiatowq nr 2242W oraz
w miejscowoSci Kamronka, gmina Latowicz stanowrqcej drogg powiatowq nr 2241W.
Podjgcie uchwaly w sprawie przyznania Stypendiow Starosty za wysokie wyniki w nauce
Rozpatrzenie wniosku zlo2onego przez Stowarzyszenie Biegacz Ceglow z siedzibq
w Ceglowie o wprowadzenie zmian w umowie nr 1412015/s o wsparcie realizacji zadania
publicznego pn. ,,lV Ceglowski Bieg NiepodlegtoSci"

'11. Sprawy oswiatowe.
12 Sprawy inwestycyjne
13. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2015 rok.
'14. Sprawy rozne
15. Przylgcie protokolow z posiedzeri w dniu 5 pa2dziernika 2015 r i 12 pa2dziernika 2015 r
16 Zamknigcie posiedzenia.

Ad, 1

Starosta - Antoni JanTarczynski otworzyf posiedzenie.

8.

9.
10



Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjqty jednoglosnie.

Ad. 3
Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowat o nastqpujqcych sprawacn:

- odbyly sig konsultacje z dyrektorami jednostek w zakresie przygotowywanego
projektu budzetu na 2016 r,, na ukonczeniu sE prace dotyczqce przygotowania
projektu budzetu, opracowany jest zarys zadan inwestycyjnych drogowych,
- uczestniczyl w otwarciu komisariatu w Stanistawowie, ktory obsluguje Dobre,
Jakubow i Stanislawow, wartoSc tej inwestycji to 3,5 mln zl,
- uczestniczyl w otwarciu dwoch stacji gazowych w Krolewcu i Stanislawowie, cala
inwestycja to blisko 40 km sieci, wartosc inwestycji to ponad 20 mln zt (w tym
ok, 3,7 mln zl z Programu Infrastruktura i Srodowisko),
- odbyty sig obchody Powiatowego Dnia Edukacji potqczone zjubileuszem 95-lecia
Zespolu Szkot Ekonomicznych w Mirisku Maz.
- w ramach ogloszonego postgpowania na kredyt wplyngto 7 ofert.

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki poinformowat o nastgpujqcej sprawre:
- w dniu 22 pa2dziernika br. odbylo siq uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni
gastronomicznej w Zespole szkol Agrotechnicznych w Minsku Maz.

Ad.4
Starosta - Antoni Jan f arczynski powiedzial, ze Komisje nie zglosity uwag do

projektow uchwal i innych materialow. Natomiast zgtoszone zostaly 4 nowe projekty
uchwal:
- w sprawie wyrazenia zgody na podjqcie parlnerskiej wspolpracy z Wojewodztwem
Mazowieckim przy realizaQi projektu konkursowego w ramach Regionalnego
Programu operacyjnego wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2oj4 2oro,
zatytulowanego ,,Regionalne partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji
spoleczenstwa i nformacyj nego w zakresie e-ad m in istracji i geoinformacji".
starosta wyjasnit, 2e udzial powiatu to kwota 550.000 zl na okres 3 lat.
- zmieniajqca uchwatg w sprawie okre6lenia przystankow komunikacyjnych, ktorych
wlascicielem lub zarzqdzajqcym jest Powiat Minski orazwarunkow i zasad korzystania
z tych przystank6w.
- w sprawie wyrazenia zgody na realizacjq projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, OS priorytetowa lX
Wspieranie wlqczenia spotecznego i walka z ubostwem, Dzialanie 9.1 Aktywizacja
spoleczno-zawodowa osob wykluczonych i przeciwdziafanie wykluczeniu
spolecznemu.

Sekretarz Powiatu wyjaSnila, ze warto6c projektu to '1 mln zl, wktad wlasny
stanowi 20% warloSci. Przyznawane bgdq Swiadczenia na czqsciowe pokrycie
utrzymania dziecka w rodzinie oraz pomoc na kontynuowanie nauki. Partnerem
w realizacji projektu bgdzie Miejski Dom Kultury. Dodala, ze bgdq angazowane firmy
zewnglrzne do przeprowadzenia szkolen.
- w sprawie wyra2enia zgody na realizacjg projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa X
Edukacja dla rozwoju regionu, Dzialanie 10.3.4 Ksztalcenie oraz doskonalenie
zawodowe osob dorostych.

Sekretarz Powiatu powiedziala,2e projekt realizowany bgdzie od 1.04.2016 do
31.03.2018. Projekt skierowany jest do 50 osob niepelnosprawnych powyzej 18 roku
2ycta z terenu powiatu, ktorzy chcq podnie6c kwalifikacje zawodowe. Wartosc projektu



to kwota 500.000 zl, wklad wlasny w wysokoSci 1O% warloSci. Wklad wlasny stanowic
bgdq zwroty kosztow dojazdu, catering, wynajem sal w siedzibie PCPR, angazowany
bqdzie rowniez personel PCPR.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zlo2enie wnioskow, a tak2e na wprowadzenie do
porzqdku obrad dodatkowych projektow uchwal.

Ad.5
Naczelnik Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa - Stanislaw Smater powiedzial, ze

zgodnie z arL. 18 ustawy Prawo ochrony Srodowisk a Zarzqd Powiatu powinien co dwa
lata sporzqdzac raport z realizaqi Programu ochrony srodowiska, ktory nastgpnie
przedstawia sig Radzie Powiatu. Wyjasnil, 2e przygotowany raport dotyczy okresu
2013-2014 i zostal opracowany przez pra :ownikow Wydziafu Srodowiska i Rolnictwa.
Wyjasnit, 2e dla potrzeb opracowania raportu dokonano analizy realizowanych
zaloZen, dzialan dtugoterminowych, krotkoterminowych i dzialan stalych. Wystqpiono
do gmin z terenu powiatu, nadlesnictw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska,
KPPSP, Urzqdu Marszatkowskiego, Mazowieckiego Osrodka Doradztwa Rolniczego,
Zarzqdu Drog Powiatowych, WFOS|GW z opracowanymi ankietami. Zebrine
informacje pozwolily na przygotowanie raportu. Poddano analizie 27 zalolonych
wskaznikow i mozna stwierdzic, ze generalniewzrastajq, a dwa wska2niki malejq, gdyz
chodzi o masy odpadow komunalnych zebranych jako zmieszane oraz emis ja gazow.
Dodal, 2e w przygotowanym raporcie podane zostaly rowniez naktady finansowe oraz
informacja, ze na 75 zadan przewrdzianych do wykonania zostato wykonanych
55 zadan.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski zwrocil uwagQ, 2e w lasach jeszcze nie
uprzqtniqte zostaly wysypiska Smieci. Zwrocil rowniez uwagQ, ze pomimo obowiqzku
placenia przez wszystkich mieszkancow za odbior nieczystoSci, problem
zwyrzucaniem Smieci do lasu nadal ma miejsce.
Ponadto stwierdzit, 2e mo2na byloby wystosowac apel do zarzqdcow drog o czqstsze
sprzqtanie.

Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki powiedzial, 2e na Komisji poruszany byt
problem zanieczyszczania wod i ostatni przypadek zanieczys zczenta rowu
melioracyjnego od Dgbego Wlk. do rzeki Mienia.

Naczelnik Wydzialu powiedziaf, ze nie sq to Scieki szkodliwe, w rzece nie zanika
2ycie biologiczne. Ponadto nie ma uprawnien do skontrolowania zakladu.

Czlonek Zarzqdu - Lukasz Bogucki zwrocll sig do naczelnika z pylaniem, czy
Wydzial nie ma uprawnien do przebadania tego co zrzuca przedsiqbiorca do rowu.
P. Stanisiaw Smater powiedzial, ze takie uprawnienia posiada Wojewodzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska. Dodal, 2e kaZdy kto wie o zrzucaniu nieczyitosci powinien takie
informacje przekazywac do WIOS.

Ad. 6
Naczelnik Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa poinformowat, ze ogtoszona zostala

XV edycja konkursu ekologicznego pt. ,,odpady zbieram, nie marnujg, nowe rzeczy
z nich budujg". Zaproszenia wyslano do B0 szkol, zglosilo sig 61. Wrqczenie nagrod
odbgdzie siq 9 grudnia br. Wyjasnil, 2e do wylonienia laureatow nalezy powolac
komisjq i zwrocil siq o oddelegowanie czlonka Zarzqdu do prac w komisji.
Zarzqd Powiatu zgtosil Wicestarostg - Krzysztofa plochockiego.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaiy w sprawie powolania komisji konkursowej
do przeprowadzenia etapu powiatowego 15 edycji ,,Konkursu ekologicznego dla dzieci



i mlodzieZy ze szkol na terenie powiatu minskiego"; przeprowadzono gtosowanie,
w ktorym za podjgciem uchwaly zarzqd opowiedziaf siq jednogtosnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 204115 w sprawie powolania komisji
konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego 15 edycji ,,Konkursu
ekologicznego dla dzieci i mNodziezy ze szkol na terenie powiatu minskiego.

Ad. 7
Naczelnik Wydziafu Komunikacji i Transporlu Drogowego - Arkadiusz Wilk

powiedzia l, 2e zasadnicze zmiany, j a k ie wp ro w adzila ustawa o p u b I iczn ym tra nspo rcie
zbiorowym dotyczq nalo2enia obowiqzku na jednostki samorzqdu terytorialnego
w zakresie organizaqi publicznego transportu zbiorowego. Rozwiqzanie to powoduje,
ze to organizator, a w tym przypadku wlasciwa jednostka organizacylna lub wlaSciwy
minister do spraw transportu odpowiada za funkcjonowanie publicznego transporlu
zbiorowego na danym obszarze. Do gtownych zadan organizatora transportu nalezy
planowanie tego transportu, organizowanie i zarzadzanie publicznym transportem
zbiorowym. W ramach planowania organizalor jest zobowiqzany do uchwalenia planu
zrownowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Nie kahdy organizator
jest zobligowany do uchwalenia takiego planu, natomiast w przypadku powiatu
obowiqzek ten dotyczy jednostek powyzej 80.000 mieszkancow. W naszym przypadku
jest to koniecznosc, tym bardziej, ze chcemy realizowac i organizowac publiczny
transpoft zbiorowy, a dokladniej przewozy o charakterze uZytecznosci publicznej.
Projekt planu zostal przygotowany przez Zespol Doradc6w Gospodarczych ,,TOR"
Sp z o.o. z Warszawy. Dodal, ze jestesmy przed konsultacjami spolecznymi, bo
zgodnie z ustawq o publicznym transporcie zbiorowym akt ten musi byc poddany
konsultacjom spolecznym, ktore muszq tnr,rac 21 dni. Taka informacja zamieszczona
zostanie na stronie internetowej powiatu, w prasie i na tablicy ogloszen.
P. Arkadiusz Wilk dodat, ze istotnq sprawE sq bilety ulgowe. Od 1 stycznia2OlT r.
w przypadku niezorganizowania przewozow o charakterze u2ytecznoSci publicznej,
mieszkancy naszego powiatu tracq prawo do korzystaniazbiletow ulgowych. Wyjasnil,
2e to przede wszystkim mialo wptyw na to, 2e przyslqpiliSmy do sporzqdzenia tego
projektu planu. Wyjasnit, ze ustawa nie zabrania organizacji i uchwalenia planu przez
jednostki, ktore nie spelniajq o kryterium liczby mieszkancow.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e w dniu 4 listopada br.
o godz. '11.00 zorganizowane zostanie w tym zakresie spotkanie, na ktore zaproszeni
zostali wojtowie, burmistrzowie i radni. Na spotkaniu tym przedstawiciele firmy, ktora
przygotowata projekt planu dokonajq prezentacji,

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki zwrocil uwagQ, 2e na naszym terenie
funkcjonujq gminy miejsko-wiejskie, ktore realizujqte przewozy. Jezeli w takiej gminie
autobus liniq swojq nie bqdzie wyje2d2al poza danq gminq to jest to transport miejski,
ktory nie posiada ulgi.
Dodal, 2e konkluzjq tego opracowania jest to, ze ma powstac 13 etat6w
odpowiedzialnych za organizacjq tego przedsigwzigcia. Nalezy podnieSc rowniez brak
linii komunikacji autobusowej do Warszawy, bo w planie wojewodzkim nie zostala ujgta
2adna linia komunikacji autobusowej. Jest rowniez zapis dotyczqcy zwigkszenialiczby
autobusow niskopodlogowych, a przy naszym stanie drog powiatowych raczej nie do
spelnienia.

Naczelnik - Arkadiusz Wilk powiedzial, ze ulga wynika z ustawy i jest wyplacana
przewo2nikom przez marszalka. Na podstawie przepisow nowej ustawy posrednikiem
bgdzie starosta, czy wojtlburmistrz w zalelnosci, kto bgdzie organizatorem danych
przewozow. Bgdzie wyplacana na podstawie sprzedanych biletow ulgowych



z przeKazanych Srodkow od marszalka do starostwa, a nastqpnie wyplacona
przewo2nikowi,
Nastgpnie odczytal projekt uchwaly w sprawie ogloszenia informacji o opracowanym
projekcie ,,Planu zrownowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Powiatu Mit'rskiego"', przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uChwaly
Zarzqd Powiatu opowiedziat sig jednogtosnie (przy nieobecnosci p. t-. Boguckiego).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 205/15 w sprawie ogloszenia informacji
o opracowanym projekcie ,,Planu zrownowa2onego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla Powiatu Minskiego',.

Ad. 8
Naczelnik Wydzialu Gospodarki NieruchomoSciami Wojciech Osinski

powiedzial, 2e woit Gminy Cegfow wystqpil z wnioskiem o wyrazenie zgody na
dysponowanie terenem na cele budowlane. Wniosek dotyczy odcinka ok. gO mb drogi
powiatowej nr 2242W Stara WieS-Kuflew, dzialki o nr ew. 318,56412,56512, obrgb wii
Piaseczno oraz dzialek nr ew. 918 obrgb wsi Kiczki Drugie, nr 452 obrgb wsi
Kamionka, lezqcych w obrgbie skrzyZowania drogi powiatowej nr 2241W posiadaly-
Kiczki z drogq gminnq nr 220110W, Przedmiotowe dziatki sq niezbqdne do realizacji
inwestycji polegajqcej na przebudowie drogi gminnej 220110W wraz z przebudowq
skrzy|owan z drogami powiatowymi oraz budowq chodnikow, peronow autobusowvch
i odtworzeniem istniejqcych rowow.
P. Wojciech Osinski dodal, ze dyrektor ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowai
powyZszy wniosek.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie u2yczenia czgsci
nieruchomo6ci polozonej w miejscowosci Piaseczno i Kiczki Drugie, gmina Ceglow,
stanowiqcych drogg powiatowq nr 2242W oraz w miejscowosci Kamionka, gmina
Latowicz stanowiqcej drogq powiatowq nr 2241W; przeprowaozono glosowanie,
w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNq Nr 206/15 w sprawie u2yczenia czgsci
nieruchomo6ci poNo2onej w miejscowo6ci Piaseczno i Kiczki Drugie, gmina
Ceglow, stanowiqcych drogg powiatowq nr 2242w oraz w miejscowo$ci
Kamionka, gmina Latowicz stanowiqcej drogg powiatowqnr 2241w.

Ad. 9
Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, Ze

wptynqlo 14 wnioskow w sprawie przyznania stypendiow Starosty za wysokie wyniki
w nauce. Dodala, ze stypendium moze otrzymac jeden uczen zka2dego typu szkot,
ktory uzyskal najwy2szq Sredniq w szkole, nie ni2szqni2 4,8. Dodala, ze stypendium
wynosi 264 zllm-c i przyznawane jest na okres 1O miesiqcy. Stypendn przyznane
zostaly:
- Kamilowi Pasik uczniowi Liceum Ogolnoksztatcqcego w Zespole Szkot

Ekonomicznych w Minsku Mazowieckim;
- Aleksandrze Czerniakowskiej uczennicy Technikum w Zespole Szkof

Ekonomicznych w Minsku Mazowieckim;
- Klaudii Bla2ejczyk uczennicy Liceum Plastycznego w Zespole Szkol

Ekonomicznych w Mirisku Mazowieckim;



- Wiktorii Smolenskiej - uczennicy Liceum Ogolnoksztafcqcego w Zespole Szkot Nr 1

im K. Wielkiego w Minsku Mazowieckim;
- Luizie Aleksandrze Zwierz uczennicy Technikum w Zespole Szkol Nr 1

im. K. Wielkiego w Minsku Mazowieckim;
- Przemyslawowi Gadaj - uczniowi Zasadniczej Szkoty Zawodowej w Zespole Szkol

Nr 1 im. K. Wielkiego w Minsku Mazowieckim;
- lwonie Stanislawie Banasiak - uczennicy Zasadniczej Szkofy Zawodowej Specjalnej

w Zespole szkot Nr 1 im. K. wielkiego w Minsku Mazowieckim;
- Marii Jagodziriskiej - uczennicy Technikum w Zespole Szkol Zawodowych Nr 2 im.

Powstancow Warszawy w Minsku Mazowieckim;
- Joannie Chabrowskiej uczennicy Gimnazjum w Gimnazjum i Liceum

Ogolnoksztalcqcym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Minsku Mazowieckim;
- Robertowi Pawlowi Parobczak uczniowi Liceum Ogolnoksztalcqcego
w Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcym im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w Minsku Mazowieckim;

- Karolinie Kuberskiej - uczennicy Liceum Ogolnoksztalcqcego w Zespole Szkol im.
M, Sklodowskiej-Curie w Minsku Mazowieckim

- Martynie Wojcik - uczennicy Technikum w Zespole Szkot im. M. Sktodowskiej-Curie
w Minsku Mazowieckim

- Aleksandrze Julii Dgbskiej uczennicy Technikum w Zespole Szkot
Agrotechnicznych w Minsku Mazowieckim

- Marcinowi Jeznackiemu - uczniowi Gimnazjum w Zespole Szkot Specjalnych im.
Janiny Porazinskiej w lgnacowie

Nastgpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie przyznania Stypendiow Starosty za
wysokie wynikiw nauce; przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedziat sig jednogtosnie.

zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 2o7t1s w sprawie przyznania
Stypendiow Starosty za wysokie wyniki w nauce.

Ad. 10
Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e

Stowarzyszenie Biegacz Cegtow z siedzibq w Ceglowie w dniu 22 pa2dzrernika
2015 r. zloZylo wniosek, w ktorym zwracajq sig z pro5bq o zaakceptowanie zmian
w kosztorysie zadania lV Ceglowski Bieg Niepodleglo6ci, na ktory otrzymali dotacjq
w wysokosci 3.000 zl. Dodala, ze wprowadzone zmiany w kosztorysie sq wynikiem
otrzymania dotacji z urzgdu Gminy ceglow w wysokosci 2.000 zt.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dokonanie zmian i przygotowanie aneksu do
umowy.

Ad.11
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz wyjasnila , 2e zgodnie z art.90 ustawy o systemie

oSwiaty dotacje szkofom niepublicznym o uprawnieniach szkol 
-publicznych

przeKazywane sE pod warunkiem, ze osoba prowadzqca szkolg przekaae informacjg
o planowanej liczbie uczniow nie pozniej niz do 30 wrze5nia roku poprzedzalqcego rok
udzielenia dotacji. Tego ustawowego terminu nie dotrzymaty dwa podmioty,-ktore



ubiegajq siq o dotacjg Fundacja ,,Otwaftych Serc" w Sulejowku przeslala wniosek
o udzielenie dotacji na rok 2016 dla Zespotu Szkol Specjalnych ,,Otwartych Serc',, tj.
dla szkoty podstawowej i gimnazjum mailem w dniu gO.0g .2015 r., ale wniosek na
piSmie wptynql 1 pa2dziernika br.
wyjasnita, 2e wedlug radcy prawnego wniosek najpo2niej powinien wptynqc
30 wrzeSnia,
Kolejny wniosek Collegium Mazoviense dla sluchaczy Szkoly Medycznej ksztalcqcej
w kierunku higienistka stomatologiczna wptynqt 2 pa2dziernika br.
Wyjasnita, 2e ustawodawca poszedt na korzysb t"tim podmiotom, ponrewaz od
1 wrzesnia br. obowiqzuie zmiana w ustawie o systemie oswiaty w zakresie art. 90
ust' 29, zgodnie, z ktorym na wniosek osoby prowadzqcej odpowiednio niepubliczne
szkoly organ wykonawczy jednostki samorzqdu terytorialnego wlasciwej do udzielenia
dotacji moze wyrazic zgodg na odstqpienie od ierminu lub na udzielenie dotacii
w terminie wczesniejszym, niz od poczqtku nastgpnego roku budzetowego. )

Naczelnik dodata, ze w systemie informacji oSwiJtowej zarowno Fundacla ,,Otwartych
Serc",. jak j Collegium Mazoviense wykazaly w statysfyce informacji oswiatowel sian
na dzien 30 wrze5nia i dane te zostaly przeslane do Ministerstwa i MEN wyliczy
subwencjg na sluchaczy.
Nastqpnie zwrocila siq o pozytywne rozpalrzenie
o odstqpienie od tego terminu.

Zarzqd Powiatu przychylil sig do zlolonych wnioskow i wyrazil zgodg na
odstqpienie od terminu.
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz poinformowata, 2e rzqd podjqt uchwalg o realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ijest mozliwosc'pozyskania Srodkow na
nowo6ci wydawnicze. Du2y zespol szkoi liczqcy powyzej 170 ucznow (mamy 6 takich
zespolow) mole pozyskac od wojewody 12.000 zl, a dla Zespolu Szkol Specjalnych
4 000 zl, z tym ze musimy zabezpieczyc wklad wlasny w wysokosci 2Ooh'kwoty
wnioskowanei, czyli lqcznie 19.000 zl. Dodala, ze do 2o tirtopada br. dyrektorzy
powinni zloZyc wnioski do Starostwa, a nastgpnie do 15 grudnia br. zlo2ymy wnioslii
do wojewody.
Starosta powiedzial,2e nale2y przygotowac w tym zakresie projekt uchwaNy na sesjq.

Ad. 12
Naczelnik Wydzialu Inwestycji - Wincenty Barlnicki przedstawil pismo firmy

Co||ectConsu|tingdotyczqcezadaniainwestycyjnego
podatkowe, ekonomiczne, finansowe i techniczne 

-w 
lakresie przygotowania do

r ealizacii przez powiat m i nski zadania i nwestycyj nego poleg ajqceg o n a I RozO ud owie,
modernizacji, restrukturyzacji SPZOZ w formie partnerstwr 

'prblicrno-prywatnego,

w szczegolnosci w procesie wyboru padnera prywatnego i zawarcia umowy

-z 
pafinerem prywatnym". WyjaSnit, ze chodzi o wyceng za wykonane dotycnc zas przez

firmg Collect Consulting prace zwtqzane z przedmiotowym zadaniem. po
e zostalo do fir a

: ?r""l'la':r 3
tym nalezy im l,2e podczas spotkan informowano, ze nie ma potrzeby realizowania lll i lV etapu

umowy. ll etap umowy zrealizowany zostal tylko w czqsci, ale firma stoi na stanowisku,
ze nale2y im siq wynagrodzenie. Dodat, 2e nalezy domySlac sig, ze firma zmterza na
drogg postgpowania sqdowego.

zloZonych wnioskow z pro6ba



P. Wincenty Bartnicki powiedzial, 2e mole zaproponowac jakq6 konkretnq kwotq
firmie.

Starosta - Antoni JanTarczyriski powiedzial, Ze w odpowiedzi na nasze pismo
firma stwierdzila, 2e w 100% zrealizowala umowg i nale)y sig pelna odpfatnosc.
Zwrocil siq do czlonkow Zarzqdu z pytaniem, czy podejmujemy probg poruszanra siq
w obrqbie zaproponowanej kwoty 180,000 zt i proponujemylakqS'formq'porozumienia.

Cztonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki powiedzia l, 2e firma sama sobie za1zecza.
bo najpierw wyceniajq swojq pracQ na '1g0.000 zl, a po2niej wystqpujq o platnosc
caloSci kwoty.

Naczelnik Wydzialu Inwestycji powiedzial, ze dokumenty, ktore firma dosylata
na poczqtku wrzeSnia, byty tworzone pod potrzebg czasu. Firma miala informacjq, ze
caly proces zwiqzany z restrukturyzacjq SPZOZ zostat zakonczony, a na silg tworzyli
dokumenty i udowadniali, 2e realizujq zadanie (przestali po termlnie rowniez r"port
koncowy). Wtamtym czasie chodzilo o wyceng przeznas, o przedstawienie konkreinej
kwoty do zaplacenia przez powiat. Firma zaproponowala 18O.O0O zl, na co siq nie
zgodzilismy, bo uwazalismy, ze jest to za du2a kwota.

Starosta zwrocil siq do czlonkow Zarzqdu o podjgcie decyzli, czy skladamy
propozycJg w zakresie kwoty za zrealizowane etapy, ale na podstawie czego mamy je
wycenic, czy czekamy.
Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki stwierdzil, 2e naleZy powotac sig na pterwsze
prsmo z wycenE 180.000 zt.

P' Wincenty Barlnicki powiedzial, 2e w trakcie wyboru oferty wystqpiono
z zapylantem, czy przedstawiona przez firmq oferta nie jest ra2qco niska. Na dowod
tego przedstawiona zostala wycena poszczegolnych elementow sktadowycn umowy,
a leraz firma twierdzi, 2e byt to material pomocniczy, a nie zalqcznik do oferty.

Po analizie tematu Zarzqd Powiatu postanowil odmowic zaplaty calosci
wynagrodzenia wnioskowanego przezfirmq collect consulting,

Naczelnik Wydzialu Inwestycji przedstawil wniosek wOlta gminy Stanislawow,
ktory poinformowal, 2e w zwiqzku z trwajqcymi pracami nad 

-projektem 
budzetu

powiatu na 2016 r. gmina w swoim projekcie budzetu przeznaczyta srodki w wysoko6ci
100.000 zl jako dotacja na wspolfinansowanie zadania inwestycyjnego budowa
chodnika przy drodze powiatowej w m. Wolka Czarninska. Criini iwrocila sig
o uwzglgdnienie w budzecie powiatu tej bardzo potrzebnej inwestycji.

Naczelnik wyjaSnil, ze zgodnie z nowymi zasadamiwykonywa'nia zadan powiatu
w zakresie drog publicznych przy pomocy j torialnego termin
skladania wnioskow uptynql 31 sierpnia br. nien byi zlolony
na okreslonym wzorze, a zlo\ony wniosek w. Dodal, ze $ izasad daie Zarzqdowi uprawnienie, aby w uzasadnionych przypadkach odstqpilLd
wymogow okreSlonych w ust. 3 i 4, ale dotyczq one wartosci wniosku i ilosci zloh'onych
wnioskow, natomiast nie ma odniesienia do terminu iwzoru wniosku.
Starosta zwrocil siq do naczelnika o wyjasnienie powyzszych kwestii zraacqprawnym.

Kolejno p. Wincenty Bartnicki poruszyl sprawg zakonczonej budowy hali
sportowej przy Gimn a4um i Liceum Ogolnoksztafcqcym w Minsku lVtaz. W zwiqzku ze
zlo2onqfakturq wptynqlo pismo firmy ZIB z prosbq o przyspieszenie terminu platnosci.
Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e dokumenty nie sq kompletne, brak jest daty na
protokole odbioru.

Zarzqd Powiatu podjqt decy4q, 2e platnosc zostanie
uzupelnione zostanq dokumentv

uruchomiona, gdy



Nastqpnie p Wincenty Barlnicki poinformowal, 2e wptyngla oferta pEC
w sprawie przylqczenia do sieci cieplowniczej SPZOZ. PEC przeznaczylby na ten cel
ok. 400 000 zl netto, a SPZOZ ok. 320.000 zl netto.
Starosta powiedzial, 2e nalely zorganizowac spotkanie z dvrektorem S1ZOZ
i przygotowac propozycjq

Wicestarosta Krzyszlof Plochocki poinformowal, Ze z wnioskiem
o t{gze6niejszq ptatnosc zwrocila sig firma Mazowieckie Mosty z ul. przemyslowej
w Minsku Maz. wykonawca przepustu na ul. Pustelnickiej w Dgbem Wielkim.
Dokonano wczesniejszej platnoSci - kwota 156,000 zt

Naczelnik Wydziatu Inwestycji przedstawit wystqpienie dyrektora S1ZOZ
informujqce, 2e w zwiqzku z zakonczeniem budowy pawilonu w roku bie1qcym oraz
zwiqkszeniem mocy przytqczeniowej energii elektrycznej pod potrzeby obiektu
zgodnie z warunka mi przylqczeniowym i zachodzi potrzeba wybudowania wewnqtrznej
stacji transformatorowej. Zgodnie z warunkami przylqczenia PGE zqda wydzielenia
dzialki pod trafostacjq oraz dzialki dojazdowej i dopiero na wydzietonej dziaice bgdzie
wykonana stacja transformatorowa.
Dodal, ze wynika to zzawarlej umowy,2e na 6 m-cy przed terminem przylqczenia
nale2y wydzielic dziatkg oraz drogq dojazdowq.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski zwrocil sig do naczelnika o wyjasnienie tej
kwestii z dyrektorem SPZOZ

Ad. 13
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2015 rok. Wyjasnita, 2e zmiany polegajq na zmianie planu
dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
zbud2elu panstwa, przeniesieniu wydatkow migdzy $$ w rama"h tugo samego dzialu
w zakresie wydatkow biezqcych oraz przeniesieniu wydatkow . ,eiurwy budzetowej
dotyczyty:
- Starostwa Powiatowego w Mihsku Maz.,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
- Komendzie Powiatowej Strazy poZarnej w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot Specjalnych w lgnacowie,
- Zespolu Szkol im. M. Sktodowskiej - Curie w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Zawodowych Nr 2 w Mihsku Maz.
- Dom Pomocy Spolecznej sw. Jozefa w Mienia,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
- Powiatowego srodowiskowego Domu samopomocy w Minsku Maz.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly czlonkowie
Zarzqdu glosowa I i n astqp uj qco :

- Starosta - Antoni Jan Tarczynski - za podjgciem uchwaly,
- wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podiqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - t_ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaiy,
- Czlonek Zarzqdu - Piot uchwaiy,
- Czlonek Zarzqdu - Mar uchwalv.
Glosow przeciwnych iws

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 208/15 w sprawie zmian w budzecie
Powiatu na 2015 rok.



4d.14
Starosta - Antoni Jan Tarczyhski zwrocil sig o wyjaSnienie kwestii dotyczqcej

zloZonych dwoch kolejnych wnioskow o wyrazenie zgody na zmiany w planie
finansowym Powiatowego Urzgdu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dyrektor PUP - Gra2yna Borowiec powiedziala, 2e wniosek z czetwca ar.
dotyczyl dofinansowania w kwocie 41.200 zl z przeznaczeniem na wyplatq
wynagrodzen i pochodnych dla 4 doradcow klienta. Dodata, 2e 4 doradcow bylo
zatrudnionych w realizowanym przezjednostkq projekcie, ktory trwat kilka lat. Dodala,
2e na mocy obowiqzujqcych przepisow byl obowiqzek zatrudnienia tych osob po
zakonczeniu projektu. Wowczas byta zgoda, zeby te same osoby byty zatrudnione ze
Srodkow w kolejnym projekcie, wigc zrezygnowano z obsadzenia tych etatow przez
budzet powiatu, zeby siqgnqc po Srodki unijne. Osoby te pracowaly kolejne lata, w tym
projekcie, ktory trwat do 30 czerwca 2014 r. WyjaSnila, 2e ze wzglqdu na utrzymanie
zatrudnienia na takim poziomie, PUP zwrocit siq o przyznanie tej kwoty na dalsze
zatrudnienie tych osob.
Dyrektor PUP powiedziala, ze dowiedziata sig, ze tych etatow nie bgdzie, wigc
poczyniono przygotowania do tego, zeby sytuacjg rozwiqzac w sposob optymalny.
Wyjasnila, 2e sqto osoby mtode i stangla przed takim dylematem , czy zwolnic te mlode
osoby po projekcie, czy szukac innych rozwiqzan Dodala, Ze bylo polecenie,Zeby na
2016 r. zmniejszyc stan zatrudnienia o te 4 elaty, w zwiqzku zlym przeprowadzono
rozmowy z osobami, ktore nabywajq prawa emerytalne i pod tym kqtem stworzono
budzet bez 4 osob.
P. Grazyna Borowiec powiedziala, 2e pracownicy, klorzy pracowali w tym projekcie to
sq osoby mtode. Wyjasnita , 2e w migdzyczasie doszty zadania w zakresie Krajowego
Funduszu Szkoleniowego i pozyskana zostala kwota 1,5 mln zl. Na zatrudnienie
pracownikow oprocz srodkow z budzetu powiatu jest 5% z Funduszu Pracy
z przeznaczeniem na zatrudnienie doradcow klienta. Te osoby, ktore pracowaly
w projekcie wlasnie IeZbyly doradcami klienta idla nich Srodki znale2libySmy z tych
5%, natomiast chcielibySmy, 2eby Zarzqd Powiatu przychylit siq do prosby, aby mozna
bylo zatrudnicte osoby, a te ktore wyrazily zgodq odesztyby na emeryturq. Dodala,Ze
obecnie realizowane sq dwa projekty i obstugujq je dwie osoby. Wyja6nita, ze obecnie
na urlopie macierzynskim przebywa osoba, ktora jest specjalistq ds. projektu i nie
wroci.
Kolejno dyrektor PUP wyjaSnila, 2e koszty, ktore wynikajqz tych projektow to przede
wszystkim sktadka na ubezpieczenie, skfadka na Fundusz Pracy 2,45o/o tj. kwota
617,40 zl rocznie, czyli w kahdym projekcie bytoby takie obciq2enie. Natomiast w grQ
wchodzi dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osob zatrudnionych w projektaih.
Dodala, 2e nie moze tego na dalsze lata przewidziec z uwagi na to, ze nie zna wartosci
projektu, 3% jest pzeznaczone na wynagrodzeniatych osob i na ewentualnq ,,'13-tkq".
W 2016 r, bqdzie to kwota 1.465 zl, natomiast w latach nastqpnych 2.030 zii ma byc
realizowane do 2020 roku. JeSli chodzi o uprawnienia to w 2016 r. bedzie ie miala
jedna osoba,
P. Gra2yna Borowiec zwrocila sig o wyrazenie zgody na zaproponowane rozwiqzanie
dotyczqce zmniejszenia o 4 liczby etatow.

Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik zwrocil siq z pytaniem ile jest obecnie etatow
w Powiatowym Urzqdzie Pracy.

Dyrektor PUP w Minsku Maz. powiedziala, 2e jest 47,5 etatu. Dla osob
od chodzq cy ch zaplanowa no od p rawy.
Glowna ksiqgowa PUP powiedziala, 2e wynagrodzenia dla osob odchodzacvch
zaplanowano do konca marca.



Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki zapylal, czy wszystkie 4 osoby, ktore
wchodzity do tego projektu byty zatrudnione na tych samych warunkach, czy byty to
umowy terminowe, cly by+y osoby, ktore byly zatrudnione na umowie bezterminowej.
Gtowna ksiqgowa PUP powiedziala, ze jedna osoba zatrudniona jest na czas
nieokre6lony, bo wrocila po urlopie macierzynskim i weszla do tego piojektu z takq
umowE jakq miata wczeSniej.

Wicestarosta zwrocil siq z pytaniem, czy Iaka osoba mogta wejSc do projektu.
Dyrektor PUP powiedziala, ze jest to osoba, ktora wczesniej byta przyjqta i wynikalo
z Kodeksu pracy.Bylazawarta kolejna umowa, ktora siq przekszta{cila w umowq na
czas nieokreslony.
Wicestarosta zwrocit siq z pytaniem skqd w projekcie wziql sig pracownik, ktory wrocil
po jakims czasie z urlopu, taki pracownik mial etat, nie powinien znale2c sig w tvm
projekcie, nie byl osobq, ktora moglato realizowac.

Dyrektor PUP wyjasnila,2e byla taka sytuacja, ze ktos odszedl w miqdzyczasie
i ta osoba dostala umowg na czas nieokreslony bo byla doradcq zawodowym.
Wicestarosta zwrocil sig z pytaniem, dlaczego ta osoba zostafa zatrudniona
w projekcie, gdy do projektu mialy byc zatrudnione 4 osoby z umowami terminowymi.

P. Gra2yna Borowiec wyjasnita, 2e na poczqtku zatrudniona byla w projekcie
terminowo, a poniewa2byta taka sytuacja,2e kto6 odszedl to ta osoba weszta w to
miejsce. Mo2na bylo obsadzicto stanowisko ichciala tq osobg zalrzymac.
Wicestarosta powiedzial, 2e w czerwcu projekt sig zakonczyl to na jakiej podstawie
dalej zatrudnione byly osoby.
Dyrektor PUP wyjasnila,2e byly oszczqdnosci. Dodata, 2e rozmawiala zWicestarostq
i PUP mial otrzymac etat dla osoby samotnie wychowujqcej dziecko, ale nie otrzymano
tego etatu. Chciata zatrudnic te osoby w PUP bo sq to dobrzy pracownicy istato sig
tak, ze mialy mozliwoSc )eszcze pracowac.

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki stwierdzil, 2e pani dyrektor podala, ze to sq
3 osoby, ktore majq uprawnienia emerytalne, nastgpnie zwrocif sig z pytaniem, czy lo
sq wszystkie osoby, ktore majq uprawnienia emerytalne?
P. GraZyna Borowiec odpowiedziala,2e lak, ale jest jeszcze jedna osoba, ktora
odejdzie na swiadczenie przedemerytalne, bo jest zmuszona zlikwidowac ten etat, bo
nie widzi mozliwosci, aby ta osoba pracowala zlud2mi.
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki zapytal,jakie stanowiska zajmujqte osoby?
Dyrektor - Gra2yna Borowiec powiedziala, 2e dwie osoby sE z Dztalu Swiadczen
i lnformacji, a dwie osoby zatrudnione w Centrum Aktywizacji zawodowej.
Wicestarosta ponowit pytanie, czy lo sq wszystkie osoby, ktore majq swiadczenia
emerytalne?
Dyrektor Powiatowego Urzqdu Pracy odpowiedziala, 2e tak.
Poinformowala, ze w PUP doszto wiele nowych zadan wprowadzonych ustawq m.in.
Krajowy Fundusz szkoleniowy, bony na zatrudnienie bony szkoleniowe.

Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik powiedzial,2e trzy osoby o uprawnieniach
emerytalnych majq prawo, a nie obowiqzek pojsc na emeryturg, wiqc jakq mamy
pewnosc, ze odejdq.

Dyrektor PUP powiedziala, 2e je2eli osoby, ktore zadeklarowaly, Ze przejdq na
emeryturg nie przejdq, wowczas bgdzie musiaNa rozwiqzac umowy z tymi osobami ,ktore sq zatrudnione po projekcie. Dodala, 2e chciala wybrac jak najlepsze
rozwiqzanie, zarowno dla jednej, jak i dla drugiej grupy.

Wicestarosta zwrocit siq z pytaniem dotyczqcym zabezpieczenia srodkow na
wynagrodzenia do konca 2015 roku.



Dyrektor PUP powiedziala, 2e ma oszczgdnosci, ktore wynikajq ze zwolnie6
lekarskich i urlopow macierzynskich (3 osoby) Dodata, ze z osobumi, ktor" miaty
umowy na zastgpstwo zostaly umowy rozwiqzane, natomiast dwie osoby sq na
urlopach bezplatnych iwyrazily na to pisemnq zgodg,

Starosta - Antoni Jan Tarczynski zwrocil sig z pytan iem, czy do korica roku sq
zabezpieczone srodki na sytuacjg przedstawionq przez dyrektora.

Dyrektor - Grazyna Borowiec powiedziala, 2e Srodki zabezpieczone sq do
kohca roku z oszczqdnosci. Wyjasnila,2e robi wszystko, zeby zrealizowa6 budzet
w sposob, jak najbardziej prawidlowy,Zeby prawidtowo wywiqzac siq z Funduszu
Pracy, bo majq ok, 14 mln zl srodkow. Osoby, ktore idq na zwolnienia to na to miejsce
nie zatrudnia osoby na zastqpstwo, tylko pracownicy zostajq po godzinach pracy, leby
zrealizowac zadania, Zwrocila siq o zrozumienie sytuacji Powiafowego Urzgdu'pracy.

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki zwrocil sig z pytaniem, czy'wykonaia
w ostatnim czasie analizg wykorzystania i obciqzenia stanowisk pracy,

P, Gra2yna Borowiec powiedziala, ze sq w trakcie, muszq wszystko
przeorganizowac i przygotowac sig do zmian, zeby obciqzyc stanowiska.

Wicestarosta stwierdzil, 2e pani dyrektor powied ziala, 2e to sq wszystkie etaty,
ktore majq Swiadczenie emerytalne w zwiqzku zlym zwrocil siq pytanie m, czy dyrektor
PUP posiada Swiadczenie emerytalne.

Dyrektor PUP powiedziala, Ze nie pobiera swiadczenia emerytalnego,
Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik zwrocil siq z pytaniem , czy ma uprawnienia
emerytalne.
Dyrektor PUP powiedziala,2e ma uprawnienia emerytalne, ale nie pobiera emerytury.
P. Marek Pachnik zwrocil sig z pytaniem , czy w trojce osob, ktore odchodlq na
emeryturq jest rownieZ pani dyrektor,

P. GraZyna Borowiec powiedziala, Ze nie odchodzi na emeryture odchodza
pracownicy.

P, Marek Pachnik zapytal, czy pani dyrektor nie czuje z tego powodu
dyskomfortu,
P. GraZyna Borowiec powiedziala, 2e podchodzi inaczej do swojej pracy i zwrocita sig,
Zeby teZ inaczej podeszli czlonkowie Zarzqdu, Przyjdzie czas, ze odejdzie nu
emeryturg i zostawi to stanowisko,

Zarzqd Powiatu jednogto6nie podjql uchwaNq Nr 2Ogl1S w sprawie
u2yczenia nieruchomo6ci poNo2onej w miejscowo6ci Kluki, gmina Kaluszyn,
stanowiqcych drogq powiatowq nr 2249W,

Skarbnik Powiatu * Teresa Bqk przedstawila wniosek p.
ktory ze wzglqdu na trudnq sytuacjq finansowq zwrocil siq o rozlozenie na raty zqOanej
kwoty 1.200 zl, po 200 zllm-c. Kwota ta dotyczy zastqpsrwa prawnego zasqozonego
na rzecz powiatu wyrokiem Sqdu Rejonowego w Minsku Maz,
Dodala, 2e radca prawny w opinii napisata, ze do wniosku nie dolqczone zostaty Zadne
dokumenty potwierd zajqce trudnq sytuacjq wnioskodawcy, w tym sytuacjg finansowq.
W zwiqzku z tym brak jest mozliwo6ci podjgcia decyzji w'sprawie Ctozenia tej
naleznosci na raty, Zaproponowala ponowne wezwanie do uiszczenia nalezno5ci pod
tunotuS,:,9"11X'l''o.toni 

Jan Tarczynski zaproponowat, aby wezwac tq osobq do
uzupelnienia dokumentow iw6wczas zostanie naleznosc rozloaona na raty.

Skarbnik Powiatu przedstawila pro6bg przedstawiciela pracownikow Starostwao przyspieszenie wyptaty wynagrodzenia na dzieh 28 pa2dziernika br., gdyz



z harmonogramu wynika dzien 29 pa2dziernika br. Dodala , Ze w przypadku wniosku
Starostwa, rowniez wszystkie jednostki otrzymajq wynagrodzenie w tym samym
terminie.

zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na wczesniejszq wyplatq wynagrod zenia.
Ustalono, ze kolejne posiedzenia odbgdq sig w-dniu Sj listopaia i1s tittopada br
o godz. 9.00.

Starosta Antoni Jan Tarczynski zwrocit siQ do p. Piotra Wieczorkai p. t-ukasza Boguckiego z pytaniem , czy podtrzymuiq swoiq rezygnacjq z pracy
w komisji konkursowej w zakresie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora DpS
Sw. Jozefa w Mienr.
Czlonkowie Zarzqdu podtrzymali swoje rezygnacje.

Wicestarosta Krzyszlof Plochocki poinformowat, 2e spotkal sigz pielggniarkami pracujqcymi w domach pomocy spolecznej odnoSnie pozyskanej
informacji o podwyzce wynagrodzen o 1.600 zl w ciqgu 4lal, a ktora ma dotyczyi
wylqcznie pielqgniarek pracujqcych w szpitalach w ramich realizacji kontraktu zNFZ.
Pielggniarki skierowaly pismo do Ministra pracy i polityki spotecznel,

Ad. 15
Protokoly posiedzen w dniach 5 pa2dziernika 2015 r. i 12 pa2dziernika 2018 r.

zostaiy przyjqte

Ad. 16
Zamknigcie posiedzenra.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski

Wicesta rost a - Krzy sztof Ptochocki

Czlonkowie Zarzqdu. t_ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


