ProtokoN Nr 36/15
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Minskiego
w dniu 13 listopada 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni Janf arczynski
Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki

czlonkowie Zarzqdu:

kasz Bog ucki
Marek Pachnik
Piotr WieczoreK

t-u

oraz: Danuta Strejczyk

- Sekretarz Powiatu

Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Andrzej Solonek - dyr. ZDP w Minsku Maz.
Wincenty Bartnicki - nacz. Wydz. Inwestycji
Malgorzata Nowak
Porzqdek posiedzenia:

L
2.
3.
4.

Otwarcie posredzenia.

Przyjgcie porzqdku obrad.
lnformacja o dzialalno6ci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
Podjqcie uchwaiy w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mihskiego na
lata 2016- 2024.
5 Podjqcie uchwaly w sprawie projektu uchwaly budzetowej na 20'16 rok.
6 Sprawy drogowe.
7 lnformacja dotyczqca dzialan w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.
8 Sprawy rozne.
9 Przylqcie protokolu posredzenia w dniu 26 pa2dzierntka2015 r.
10. Zamknigcre posiedzenia.

Ad.1
Starosta

- Antoni Jan Tarczynski otworzyl

posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostaf przylgty jednogfo5nie.

Ad.

3

Starosta -Antoni Janf arczynski poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
- odbyto sig spotkanie z Komendantem Komendy Gtownej OHP dotyczqce spraw
wtasnoSciowych gruntow i zgody na dysponowanie czqSciami gruntu, ktore sq
w trwalym zarzqdzie Komendy Glownej OHP, a niezbqdnymi do przygotowania
realizacji inwestycji - budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Minsku Maz.
Osiqgniqte zostalo wstgpne porozumienie, wigc mogtyby siq rozpoczEc prace
zwiqzane z dokumentacjq, na ktorq zabezpieczone zostaty Srodki.

Ad.4

Skarbnik Powiatu Teresa Bqk powiedziala, 2e w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 sE upowaznienia Zarzqdu
Powiatu do zaciqgania zobowiqzan zwiqzanych z realizacjq przedsrqwzigc ujqtych

w zalEczniku nr 2 i z tytulu umow, ktorych realizaqa w roku budzetowym i w latach
nastqpnych jest niezbqdna do zapewnienia ciqglosci, w roku 2016 limit okreslony na
15 mln zl. Zawarte zostato upowaznienie dla Zarzqdu do przekazywania kierownikom
j ed n oste k b u d zetowyc h u p rawn e n d o zaciqgania zob owiqzan
Skarbnik Powiatu wyjasnita, ze Wieloletnia Prognoza Finansowa opiera sig na
dlugoterminowej prognozie nadwyzki operacyjnej, ktora obrazuje zdolnoSc obstugi
i

.

zobowiqzan oraz mozliwoSci samodzielnego finansowania przedsiqwzigc.
Sporzqdzona prognoza obejmuje lata 2016-2024 tj. okres w jakim spfacane bqdq
zaciqgnigte orcz planowane do zaciqgnigcia zobowiqzania. Zaciqgniqty w roku 2016
kredyt bankowy splacany bqdzie w ratach rocznych do 2024 r.
Dodala, ze zgodnie zart,229 ustawy o finansach publicznych WPF musi byc zgodna
w zakresie wyniku, przychodow i rozchodow i dlugu z budzetem jednostki. Prognozg
dla lat 2017-2024 oparto na szacunku PKB i inflacji zawartym przez Ministerstwo
Finansow w ,,Wytycznych dotyczqcych zalolen makroekonomicznych na potrzeby
wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzqdu terytorialnego"
z 6 pa2dziernika 2015 r. Przyjqto dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku
dochodowego od osob fizycznych oraz z subwencji ogolnej zgodnie z informacjami
otrzymanymi od Ministra Finansow.
Dochody majqtkowe z tytulu dotacji oraz Srodkow przeznaczonych na inwestycje
przyjqto na podstawie wnioskow gmin planujqcych przekazanie pomocy finansowej dla
powiatu na zadania drogowe w kwocie 1.734.497 zl. Dochody ze sprzedazy majqtku
w 2016 r, przyjqto w kwocie 2 mln zl, co zwiqzanejest z planowanq sprzedaZqdzialek.
Wydatki biezqce ustalono w kwocie 110.736.083 zl. Wynik budzetu stanowi roznicg
miqdzy dochodami ogolem a wydatkami ogolem iw 2016 r. jest zaplanowany
z ujemnym znakiem - 5.154.790 zt. Kredyt bankowy na zbilansowanie tego budzetu
na rok 2016 to jest kwota 10.350.000,71 zl oraz rozchody z tytutu splat wczeSniej
zaciqgniqtych kredytow i pozyczek to jest kwota 5.195.210 zl. Przewidywana kwota
dlugu na koniec roku 2016 tJ.23.468 185,27 zl.
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Minskiego na lata 2016-2024; przeprowadzono
gfosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly cztonkowie Zarzqdu gfosowali
nastgpujqco:
- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjqciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly,
Glosow przeciwnych i wstrzymujqcych siq nie bylo.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 215/15 w sprawie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Minskiego na lata 2016-2024.
Ad.
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Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaty w sprawie projektu
uchwaty budzetowej na 2016 rok. Wyja6nita, ze dochody zaplanowano w kwocre
122.822.417 zl, w tym biezqce - '1 19.087 .920 zl i majqtkowe - 3.734.497 zl. Wydatki
zaplanowano w kwocie 127 .977.207 zl, w tym biezqce - 110.736.083 zl i majqtkowe 17.241.124 zl. Deficyt budzetu to kwota 5.154.790 zl i zostanie sfinansowany
przychodami pochodzqcymi z zaciqgniqtych kredytow w kwocie 5.154790 zl.
Przychody w celu zbilansowania budzetu - 10.350.000,71 zl. Rozchody budzetu

ustalone zostaty w kwocie 5.195.210,71 zl, z tytulu splaty otrzymanych po?yczek
w kwocie 121.210,71 zl isptaty kredytow w kwocie 5.074.000 zl. Ustala siq rowniez
limit zobowiqzan z tytulu kredytow zaciqgniqtych na sfinansowanie przejsciowego
deficytu budzetu w kwocie 8 mln zl. Ponadto ustala siq limit zobowiqzan z tytulu
kredytow zaciqgnigtych na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie
5.154.790 zl.
Kolejno wyjasnila, ze ustala sig limit zobowiqzan z tytutu kredytow zaciqgniqtych na

sptatg wczesniej zaciqgniqtych zobowiqzan

z

tytutu kredytow

i

pozyczek

-

5.195.210,7121.
Dodala, 2e rezerwa ogolna zaplanowana zostala w wysokosci 300.000 zt, a rezerwa
celowa w wysokosci 200.000 zt.
Skarbnik Powiatu wyjasnita, 2e w uchwale jest rowniez upowaznienie dla
Zarzqdu Powiatu do zaciqgania kredyt6w do wysoko6ci poszczegolnych limitow
zobowiqzan oraz upowaznienie do dokonywania zmian w planie wydatkow migdzy
rozdzialami i paragrafamiw ramach dzialu, polegajqcych na zmianach planu wydatkow
na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmianach w planie wydatkow na
zadania inwestycyjne, z wyjqtkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania
istniejqcego zadania inwestycyjnego. Upowaznienie do lokowania wolnych Srodkow
budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niz bank prowadzqcy
obstugg budzetu Powiatu,
Dodala, 2e zapisana zostala mozliwosc lokowania wolnych Srodkow w innych
bankach, niz bank prowadzqcy obstugg budzetu.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly
cztonkowie Zarzqdu glosowali nastqpujqco:
- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjgciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaly,
- Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly,
Gtosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie byto.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 216/15 w sprawie projektu uchwaNy
bud2etowej na 2016 rok.
Ad.
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Dyrektor ZDP - Andrzej Solonek przedstawil pismo Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie dotyczqce ustalenia granic autostrady 42
z drogami powiatowymi. Nastqpnie odniost siQ do ustalenia przebiegu granic
autostrady A2 z drogq powiatowq nr 2219W Arynow-Cyganka w rejonie wqzNa Arynow
i zaopiniowal pozytywnie zaproponowane rozwiqzanie. W przypadku przedstawionych
granic pasow drogowych autostrady A2 i drog powiatowych Nr 2223W, Nr 2224\N,
Nr 2227W i Nr 2212W zaopiniowal negatywnie.
Wyja5nit, 2e zgodnie z art.4 pkt 9b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 215 r. poz. 460) przecigcie siq autostrady A2 z drogami
powiatowymi Nr 2223W, Nr 2224\N, Nr 2227W i Nr 2212W stanowi skrzyzowanie
wielopoziomowe t1. krzylowanie siq lub potqczenie drog powiatowych na roznych
poziomach, zapewniajqce petnq lub czgsciowq mozliwoSc wyboru kierunku jazdy
(wgzet drogowy) lub krzy2owanie siq drog na rolnych poziomach uniemozliwiajqce
wybor kierunku lazdy (przejazd drogowy). Ponadto w mySl art. 25 ust. 3 ustawy
przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyzowania autostrady lub drogi

ekspresowej z innymi drogami publicznymi wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
w pasie drogowym orazurzqdzeniami bezpieczenstwa i organizacji ruchu, zwiqzanymi
z funkcjonowaniem tego skrzyzowania, naleZy do zarzqdcy autostrady lub drogi
ekspresowej. W zwiqzku z powyzszym stwierdzit, ze zasadne jest, aby cale
skrzyZowania autostrady A2 z drogami powiatowymi Nr 2223W, Nr 2224\N, Nr 2227W
i Nr 2212W, nie tylko obiekty mostowe, pozostaty w pasie drogowym drogi wylszel
kategorii.

Zarzqd Powiatu przychylit siq do powyzszej propozycji.
Nastqpnie przedstawiony zostal wniosek Biura Projektowego ,,D-9" dziatajqcego
w imieniu Burmistrza Miasta Minsk Mazowieckim dotyczqcy zaopiniowania rozbudowy
ulicy Zwirowej w Minsku Mazowieckim,
Dyrektor ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowat powyzszy wniosek.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal przedstawione materialy do wydania
opinii na rzecz Inwestora w zakresie rozbudowy ul. Zwirowej w Minsku Mazowieckim.
Dyrektor ZDP Andrzej Solonek poinformowal, 2e dokonano odbioru
technicznego mostu przez rzekq Dtuga w m. Dtuga Koscielna wraz z dojazdami.
Przygotowywane sE materiaiy do zgloszenia do uzytkowania. Odebrane zostaiy
rowniez dojazdy do mostu, wykonane zostaly nawierzchnie bitumiczne na czgsci
ul. Jana Pawla ll iczgsci ul. Powstania Styczniowego. Dodal, 2e na ukonczeniu jest
budowa chodnika na ul. Powstania Styczniowego.
Ad.
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Naczelnik Wydzialu Inwestycji - Wincenty Bartnicki wyjasnif, 2e na propozycjg
firmy Collect Consulting dotyczEcq zaplaty kwoty 180 000 zl za ll etap umowy,
przeslana zostala odpowiedz w oparciu o stanowisko Zarzqdu Powiatu, ze kwota ta
jestzawyZona i nie moze byc zrealizowana. Firma doradcza w odpowiedzi przeslala
fakturq na ponad 400.000 zl. W odpowiedzi na zaistniatq sytuacjg przeslane zostaNo
pismo, ze nie uznajemy tej kwoty, a zgodnie z przyjqtymi w trakcie prowadzonych
rozmow ustaleniami dotyczqcymi zaprzestania realizaqi tego projektu, tj., ze etap lll
i lV nie bedq realizowane.
Poinformowal, 2e czlonkom Zarzqdu przestana zostala informacja dotyczqca
zrealizowanych zadan w ramach ll etapu z okreslonymi kwotami. W zwiqzku
z powy2szym zwrocil siq do cztonk6w Zarzqdu Powiatu o zajqcie stanowiska, w jakiej
kwocie uznajemy roszczenie.
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki powiedzial, 2e rozmawiat z radcq prawnym
i zaproponowal, aby przedstawic firmie naszq propozycjg kwoty za realizacjq ll etapu
wrazzzaprzestaniem roszczen do etapu lll ilV. Wyja6nil, ze kwota'180.000 zlzoslala
podzielona na 6 obszarow, z ktorych 2 uznano za zrealizowane, 2 obszary uznano za
czgsciowo zrealizowane, a 2 nie zrealizowane. Stwierdzil, 2e jezeli mozna bytoby
przyqc, 2e realizaila nastqpita nawet w 4 obszarach to jest to kwota ok. 151.000 zl.
Wicestarosta zaproponowat za realizaqg ll etapu kwotq 145.000 zl.
P. Malgorzata Nowak powiedziala, 2e trzeba miec tez na uwadze, 2e aktualna kwota
roszczen to 404.977 zl. Vlyjasnifa, 2e szczegolowych wyliczen nikt nie przedstawi,
gdyz grupy czynnoSci zaproponowane przez firmq w ofercie sq ogolne. Dodala, 2e to
co przekazalaby firma ostatecznie to zostatoby zweryfikowane w postqpowaniu, ale 2e
postqpowania nie bylo to dokument, ktory posiadamy nie wiemy jakq ma waftosc.
Ponadto dodala, ze postgpowanie bylo 2-etapowe. Na pierwszym etapie wykonawcy
sktadali wytqcznie wnioski, a w drugim etapie dopiero po negocjacjach sktadaliby
faktyczne oferty. Czqsc tych prac firma wykonala, gdyz odno6nie wnioskow

przedstawita ogolnq ocenq (czy wniosek spelnia wymogi, czy nie). Przygotowana
zostala analiza, ktora po2niej posluzyla nam w postgpowaniu przed WSA i ktorq
wygraliSmy.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala, ze gdybySmy przyjqli, ze dwa
pierwszeobszaryzostalywykonanewl00%,aobszar3i4wwielkosci po%towyjdzie
kwota 1 10.000 zl. Dodala, ze mamy obowiqzek negocjowa c najnizszq kwotq.
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki powiedzial, 2e kwota zaproponowana
powinna przekonac firmg do podjqcia decyzji. Jezeli firma przyjqlaby takq propozyqe
i odstqpila od catkowitych roszczen dotyczqcych lll i lV etapu, to w tym momencie
bytaby sprawa rozstrzygnigta. W zwiqzku ztym nie moze to byc kwota zbyt niska, bo
firma stwierdzi, 2e dla 70.000 zl lo przejdzie calq procedurq sqdowq. Dodal, ze
chcielibySmy zakonczyc wspolprace z tq firnrq bez prowadzenia procesu, tylko dojsc

do porozumienia w drodze negocjacji. Wyjasnil, 2e 1u2 kiedy6 zaproponowana byla
w rozmowach z firmq kwota 40.000 zlifuma nie byta w stanie tego zaakceptowac.
Obecnie roszczenie ze strony firmy jest duzo wyzsze.
P. Matgorzata Nowak powiedziala,2e w ostatnim pismie byla informaqa,2e
odmawiamy zaplaly za elap lll bo nie zostat zrealizowany, odmawiamy zapNaty za etap
lV, bo zostaf zrealizowany wbrew naszej woli, bo nikt nie chcial tego opracowania

izostalo ono odeslane. Natomiast zadeklarowaliSmy chqc odbioru etapu ll
w ograniczonYm zakresie i przeslana zostala propozycja naszego protokolu. Firma
przyslala swoje protokoly, ktorych nie podpisali5my, a w Slad za tymi protokolami
przyslali fakturg zarzucajqc nam zlq wolq, ze nie podpisujemy protokolow. W zwiqzku
z tym z naszej strony przeslana zostala odpowiedz, ze proponujemy w ograniczonym
zakresie zaplatg za ll etap bez podawania kwoty.
Starosta Antoni Jan Tarczyhski powiedzial, 2e jest propozycja kwoty
145.000 zt, w jakis sposob uzasadniona.
Zarzqd Powiatu przychylit siq do przeslania firmie propozycji zaplaty za ll etap
kwoty 145.000 zl.

Ad.
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Starosta

- Antoni JanTarczynski

poruszyl temat ogloszenia XIV edycji Nagrod
2e termin skladania wnioskow uplywa

Powiatu Minskiego ,,Laura". Dodal,
31 grudnia br.

Zarzqd Powiatu podjqt decy4q

o

ogtoszeniu XIV edycji Nagrod Powiatu

Minskiego ,,Laura".

Ustalono,

2e kolejne posiedzenie odbqdzie siq w dniu 30 listopada br.

o godz. 9.00.
Starosta powrocil do tematu nagrod z oka4i Dnia Pracownika Socjalnego.
Skarbnik Powiatu przedstawila informacjg dotyczqcq wysokosci Srednich nagrod
z okali Dnia Pracownika Socjalnego:
- DPS w Kqtach - 25.000 zt (625 zllos)
- DPS ,,Jedlina" w Mienia - 66.000 zl (917 zllos)
- DPS 5w. Jozefa w Mieni - 1 92 000 zl (1 .325 zllos)
- PCPR w Minsku Maz, - 17.500 zt (993 zllos)
- Dom Dziecka w Falbogach - 24 000 zl (1.143 zllos)
- PSDS w Minsku Maz. - 12.OOO zl (1.333 zllos)
Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik zwrocll uwagq na duze zr6znicowanie
w wysoko5ci Srodkow przeznaczonych na nagrody w poszczegolnych jednostkach.

P. Teresa Bqk powiedziala, 2e z powylszych danych wynika Srednia na osobg
1,007 zl. Dodala, Zeby w DPS w Kqtach Srednia na osobq byla 1.000 zl, potrzeba
dodatkowo 15.000 zl.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na pzeznaczenie dodatkowych srodk6w w budzecie
DPS na nagrody.
Nastqpnie Skarbnik Powiatu przedstawila propozycjq dyrektora PCPR w zakresie
wysoko6ci nagrod dla dyrektor6w jednostek:
- dyrektorzy domow pomocy spotecznej - po 5.000 zt
- dyrektor Domu Dziecka w Falbogach i dyr. PSDS w Mirisku Maz. po 4.500 zl
Zarzqd Powiatu po analizie postanowll przyznac nagrody z okali Dnia Pracownika
Socjalnego w nastqpujqcej wysokoSci
- dyrektorowi DPS sw. Jozefa w Mieni - 3.000 zl
- dyrektorowi DPS ,,Jedlina" w Mieni - 3.000 zl
- dyrektorowi DPS w Kqtach - 3.000 zl
- dyrektorowi Domu Dziecka w Falbogach - 2.500 zl
- dyrektorowi PSDS w Minsku Maz. - 2.500 zl
- dyrektorowi PCPR w Minsku Maz. - 3.000 zt
:

Ad.9
Protokof posiedzenia w dniu 26 pa2dziernrka 2015 r. zostal przylqty.

Ad. 10
Zamkn iqcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarost a

- Krzy sztof Ploch ocki

Czlonkowie Zarzqdu'. t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek

