
Protokot Nr 37115
pos iedze n ia Zarzqdu Powiatu M i ris kiego

w dniu 30 listopada 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli :

Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki

czlonkowie Zarzqdu : t-ukasz Bog ucki
Marek Pachnik

orazt Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Artur Wigckowski - dyr. SPZOZ w Minsku Maz.
Czeslaw Mazek - z-ca dyr. SPZOZ w Mirisku Maz.
Wojciech Dgbski - z-ca nacz. Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
Wojciech Osir'rski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomo6ciami
Emilia Piotrkowicz-nacz. Wydz, OSwiaty i Promocji
Wincenty Bartnicki - nacz. Wydz. Inwestycji
Malgorzata Nowak
Agnieszka Usciriska - radca prawny

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3 Informacja o dzialalno6ci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy sluzby zdrowia,
5 Przyjqcie projektow uchwal i innych materialow na Xl sesjg Rady Powiatu Mihskiego.
6 Sprawa wycinki drzewa z terenu Centrum Ksztalcenia Zawodowc'go i Ustawicznego w Mihsku

Mazowieckim.
7. Podjqcie uchwaly w sprawie powolania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizaclg

zadania publicznego polegajqcego na udzielaniu nieodplatnej pornocy prawnej w 20'16 roku.
8. Sprawy zzakresugospodarki nieruchomo5cramr.
9. Sprawy oSwiatowe
10. lnformacja dotyczqca dzialan w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.
11 Sprawy drogowe.
12. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mihsk

Mazowiecki obejmujqcego tereny o lqcznej powierzchni 95 5 ha.
'13. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2015 rok.
'14. Sprawy rozne
15. Przyjgcie protokolow posiedzeh w dniach 9 listopada 2015 r. i 13 listopada2015 r.

16. Zamknigcie posiedzenia

Ad. 1

Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie.

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



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

- odbyl sig przetarg na wyposazenie w meble biurowe budynku administracyjnego
ZDP w Minsku Maz., wplyngty 4 oferty, najni2sza oferla na kwotq 103.800 zl,
a najwyzsza na kwotq 268,666 zt. wyjasnil, ze nie mozna podpisac umowy, gdyz
brakuje kwoty ponad 3 800 zl i srodki. nale|y przesunqc na sesji.
- podpisana zostala umowa z WFOSiGW na kwotq 10.800 zl z przeznaczeniem na
konkurs ekologiczny,
- otrzymaliSmy z rczetwy subwencji oSwiatowej kwotq 90.000 zl na przygotowanie
pracowni w ZS Nr 1 oraz kwotq 27.000 zl w zwiqzku z nowE organizacjq roku
szkolnego,
- wptyngla decyzla ostateczna dot. zaplaty nienaleznie pobranej subwencji w kwocie
874.566 zl. Nadal trwa postqpowanie przed sqdem administracyjnym.
- uczestniczyl w Konwencie Powiatow Wojewodztwa Mazowieckiego w Ptonsku.
W Konwencie uczestniczyli m.in. dyrektorzy szpitali prowadzonych przez powiaty
i miasta na prawach powiatu. Wystosowany zostal protest, gdyz NFZ zaproponowalo
mniejsze kontrakty, a w ramach Srodkow na Swiadczenia zdrowotne zaplanowane
zostaly podwyzki dla pielggniarek.
- odbyto siq lV Powiatowe Swigto Pracownika Socjalnego,
- odbyt siq X jubileuszowy Przeglqd Piosenki Nauczycieli zorganizowany w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
- odbyto siq spotkanie z dyrektorami gimnazjow z terenu powiatu minskiego, na ktorym
przedstawiona zostala oferta ksztatcenia. Zgloszona zostala propozycja
przygotowania ptyty z informacjq o petnej ofercie ksztatcenia.
- odbylo siq spotkanie dotyczqce organizacji Swiatowych Dni Mlodziezy w Krakowie
w 2016 r. Pielgrzymi majq byc zakwaterowani u rodzin, a jeleli rodziny nie zgtoszq siq
wowczas trzeba bgdzie zaanga2owae nasze szkoly i internaty (4 dni pobytu).
Zasygnalizowal, ze pojawil siq problem dotyczqcy samego uczestnictwa, gdyZ wiq2e
siq ono z oplatq ok, 700 zl (tzw. pakiet uczestnictwa).

Ad.4
Z-ca dyrektora SPZOZ Czeslaw Mazek powieclzial, 2e konczona jest

realizaila lll etapu inwestycji dot. pawilonu. WyjaSnil, 2e fizycznie roboty w zasadzie
zostaly wykonane, trwajq prace porzqdkowe, a w dniu 3 grudnia br. z wykonawcq
i inspektorem nadzoru dokonajq przeglqdu przedodbiorowego. Najpozniej do
10 grudnia br. dokonany bgdzie odbi6r ostateczny. Wyjasnil,2ebqdzie jedna faktura
po odbiorze koficowym, a ponadto prawdopodobnie bgdzie opiewala na kwotq
o kilkadziesiqttysigcy mniej, niz podpisana umowa, bo rozliczenie bqdzie kosztorysem
powykonawczym. Dodal, 2e ro2nica w kwocie jest spowodowana tym, 2e byfo mniej
wykonanych tynkow niZ przewidziano w obmiarze do przetargu, rowniez w branzy
sanitarnej sq oszczgdnoSci.

Dyrektor SPZOZ - Artur Wigckowski powiedzial,2e w ramach oszczqdnosci na
tym zadaniu chciatby dokonac zakupu aparatu do znieczulaniia (ktory jest nieszczelny),
a przewidziany jest do zakupu na przyszly rok.
Kolejno p. Artur Wiqckowski odniost siq do kwestii naprawy wad na dachu budynku
pawilonu. Wyjasnil, ze odbylo siq spotkanie zfirmq,,AKPOL" i firma podtrzymaia swoje
stanowisko. Stwierdzil, 2e sq dwie mozliwoSci tj. albo sprawa zostanie skierowana do
sqdu, albo mozna powolac wspolnq komisjg i zbadac sprawQ. Dodal, 2e
z dokumentacji wynika, 2e u2yta byta inna wetna, bo podano parametry tylko wgzszej



warstwy, ktora jest bardziej odporna, a nie podano parametr6w szerszej warstwy, ktora
jest mniej odporna. Wyjasnil, 2e firma wstgpnie zgodzila siq na powolanie wspolnej
komisji, ktora dokona odkryciaw 2-3 miejscach, jezeli oka2e sig, ze to wlasciwa welna
to nie bgdzie mial zadnych roszczef . Dodal, ze gwarancja biegnie i nie tracimy jej.
Kolejno p. Artur Wiqckowski poruszyl temat Oddziatu Wewnqtrznego i wyjasnil, ze nie
wptyngto wiqcej rezygnacji lekarzy. ZloZono zlecenie do firmy zewnqtrznej w celu
obsadzenia dyzurow. Ponadto podjqt decyzjq, ze grudniu bgdzie zwiqkszona stawka
za dy2ury w okresie Swiqtecznym i noworocznym. Powiedziat, ze stara sig pozyskac
3-4 lekarzy, Zeby moc przeorganizowac Oddzial (po ustaleniu zespolu na poziomie
10-12 osob).

Czfonek Zarzqdu - Marek Pachnik zwrocil siq z pytaniem, jak do kwestii
wadliwie wykonanego dachu na pawilonie odnosi siq inspektor nadzoru.
P. Artur Wiqckowski powiedzial, 2e inspektor nie wypowiada sig co do zastosowanej
welny, najprawdopodobniej nie sprawdzal parametrow, nie zajmuje stanowiska w tym
zakresie. Dodat, ze inspektor godzil siq na to co firma ,,AKPOL" proponowala Izn.
naklejenie kolejnych warstw papy. Wyjasnit, 2e po fakcie stwierdzono, 2e w dzienniku
budowy bylo zbyt malo wpisow, ktore byty zbyt ogolnikowe oraz nie ma odebrania robot
przykrytych.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala,2e poziom wykonania inwestycji to
48% wg zafakturowanych rob6t, faktura powinna wplynqc w dniu jutrzejszym, 2eby
moc wprowadzic zmiany do uchwaly na sesjg.
P. Czestaw Mazek powiedziat, ze jest w stanie w dniu jutrzejszym okreslic kwotq, jaka
bgdzie do zaplaty na fakturze koncowej.
P. Teresa Bqk powiedziala,Ze miala otrzymywac sprawozdania na25 dzien miesiqca,
a nie olrzymywala. Ponadto miat zostac przekazany harmonogram po zmianach, ktory
tez nie wptynql. \N zwiqzku z tym zwr6cita sig, aby w komplecie dokumentacji
zakoncza)qcej inwestycjg znalazty siq wszystkie dokumenty wynikajqce z umowy.

Ad. 5
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski przedstawit propozyqe porzqdku obrad

Xl sesji Rady Powiatu Minskiego w dniu 16 grudnia 2015 r.'.

- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwatg w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Miriskiego na lata 2015-2021.
Material przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalQ w sprawie uchwaly budzetowej Powiatu
Minskiego na 2015 r.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala,2e zmiany doty<:zq m.in.:
- wprowadzenia srodk6w z rezetwy subwencji o6wiatowej w kwocie 27.303 zl
w zwiqzku z nowq organizacjq roku szkolnego,
- wprowadzenia Srodkow z rezerwy subwencji o6wiatowej w kwocie 90.000 zl na
wyposazenie pracowni chtodniczo-klimatyzacyjnel w ZS Nr 1 w Minsku Maz.
Zarzqd Powiatu postanowil Srodki w wysokosci 117.303 zl (otrzymane z rezerwy
subwencji o5wiatowej) przeznaczyc na wyposazenie pracowni w ZS Nr 1.
- wprowadzenia srodkow w kwocie 83.000 zl z Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej
za rok 2015 z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla pracownikow Powiatowego
Urzgdu Pracy w Minsku Maz. za wykonanie wskaznikow,
- przeniesienie zadania ,,Budowa sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Mihsku Maz. -
dokumentacja projektowa" do starostwa. Kolejno wyjasnila, ze w slad za tym, ze
wykonanie zadania przenosimy do Starostwa, to plan w wysokoSci 100.000 zl
przechodzi na rok 2015 na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja bgdzie na nowq



nazwQ zadania,,Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS Nr 1 w Mihsku
Maz. o halq sporlowq i tqcznik wraz z niezbgdnq infrastrukturq technicznq".
Szacunkowy koszt zadania 3.800.000 zl.Zadanie bqdzie wprowadzone do Wieloletniej
Prognozy Finansowejjako podstawa do zloZenia wniosku.
- przeniesienie srodkow w DPS w Kqtach w kwocie 5.500 zl z zakupu materiatow
i wyposazenia na wydatek inwestycyjny - zakup zmywarki do naczyn,
- uzupelnienia srodkow przeznaczonych na zakup wyposazenia do nowego budynku
administracyjnego zDP w Mihsku Maz. o brakujqcq kwotg ponad 3.800 zt,
- wprowadzenie zmiany dot. zakupu aparatu do znieczulania.
- Podjqcie uchwaty w sprawie ustalenia wykazu wydatkow, ktore nie wygasajq
z koncem roku budzetowego 2015.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Minskiego na
lata 2016-2024.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie uchwaly budzetowej Powiatu l\/|inskiego na2016 r.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e zlo2ony zostanie wniosek
w zakresie pozyskania srodkow na budowq sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Minsku
Maz. Zadanie realizowane byloby w cyklu 2016-2018. W zwiqzku z powyZszym nale2y
wprowadzic autopoprawkq wprowadzajqc to zadanie i zabezpieczyc symbolicznq
Kwotq na rozpoczqcie np. 200.000 zt.
Ponadto poinformowaN, 2e wojt Gminy Minsk Mazowiecki wystqpit o parlnerstwo
w zakresie realizacii drogi gminnej Nowe Osiny-Targowka przylegajqcej do drogi
powiatowej. Po stronie powiatu bytoby wtqczenie drogi powiatowej do drogi gminnej
(koszt '13.501 zl), ale glownie chodzi o partnerstwo. Zwrocil rsig o wprowadzenie tego
zadania.
Kolejno Starosta poinformowal, 2e Burmistrz Sulejowka wystqpit z propozycjq
dofinansowania zadania dot. ul. Asfaltowejw Sulejowku w kwocie 250.000 zl. WyjaSnif,
ze w projekcie budzetu zadanie to wpisane jest do realizacji w cafo6ci pzez powiat.
Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e jest takze wystqpienie CKZ|U w Minsku Maz. na
realizailg projektu ,,Erasmus" wartosc zadania 114.013 zl i powinni6my zabezpieczyc
Srodki w wysokosci 20oh.
- Podjqcie uchwaty w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkol
publicznych prowadzonych przez inne niz Powiat Minski osoby prawne lub osoby
fizyczne oraz niepublicznych szkol i placowek, a takZe trybu i zakresu kontroli
prawidlowosci pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski wyjasnit, 2e przygotowany zostal projekt
uchwaiy, gdyz poprzedni traci moc z dniem 3'1 grudnia br.
- Podjqcie uchwaty zmieniajqcej uchwalq w sprawie okreslenia zadan finansowanych
ze Srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych w 2015 r.
Materiat przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy
aptek ogolnodostgpnych na terenie powiatu miriskiego.
Materiaf przyjqto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie wyra2enia opinii dotyczqcej likwidacji apteki
ogolnodostgpnej w Przychodni Lekarskiej w Minsku Mazowieckim.
Material przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwatg w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim.



Starosta wyjasnil, 2e zmiany dotyczq wykre6lenia ze Statutu SPZOZ Osrodka
Zdrowia w Strachowce.
- Podjqcie uchwaty zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustanowienia Nagrody Powiatu
Minskiego.

Starosta Antoni Jan Tarczynski powiedziat, 2e przygotowana zostala
propozyila zmian, ale w zwiqzku z tym, 2e zoslala juz ogtoszona kolejna edycja
nagrody zaproponowal, aby zmiany wprowadzic w przysztym roku. W zwiqzku z
powyzszym zaproponowal wykre6lenie tego punktu z porzqdku obrad.
Zarzqd Powiatu przychylil sig do powyzszej propozycji.
- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwatq w sprawie powolania komisji Rady Powiatu
i ustalenia przedmiotu ich dzialania.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski wyjaSnil, ze do zakresu dzialania Komisji
Rewizyjnej wpisane zostanie zadanie w zakresie rozpatrywania petycji.
Material przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia liczby czlonkow
i powolania skladow osobowych pozostalych komisji statych Rady Powiatu Minskiego,
- Raport z realizaqi Programu Ochrony Srodowiska w Powiecie Miriskim za lala 2013
- 2014.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly w sprawie planu pracy Rady Powiatu Minskiego na2016 r.
- Podjgcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2016 r.

Materiat przyjqto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie zalwierdzenia planow pracy komisji stalych Rady
Powiatu na 2016 r.

Material przyjqto bez uwag.
Starosta - Antoni JanTarczynski powiedzial, 2e w zwiqzku zlym,2e zgloszona

zostala zmiana w zakresie wykreslenia przystanku w gminie |\/rozy zachodzi potrzeba
uzupelnienia porzqdku sesji o podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie
okreSlenia przystankow komunikacyjnych, ktorych wla6cicielem lub zarzqdzajqcym
jest Powiat Minski oraz warunkow i zasad korzystania z tych przystankow. Ponadto
dodal, 2e Wydziat O5wiaty i Promocji zasygnalizowat, 2e mogq pojawic sig jeszcze
projekty uchwat dotyczqce wyrazenia zgody na udzial szkol w projektach.

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

powiedzial,2e dyrektor Centrum Ksztafcenia Zawodowego i Ustawicznego w Minsku
Maz. wystqpila o wydanie zezwolenia na usuniqcie 1 kasztanowca, ktory rosnie przy
budynku warsztatow. wyjasnrl,2e liscie zapychajq rynny na budynku i powoduje
uszkodzenia elewacji i uznal za zasadne usunigcie drzewa.

Zarzqd Powiatu wyraztl zgodq na usunigcie 1 kasztanowca z terenu CKZiU
w Minsku Maz.

Ad.7
Starosta - Antoni Jan Tarczynski przedstawit projekt uchwaly w sprawie

powotania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizaqq zadania
publicznego polegajqcego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej. Wyjasnil, ze
termin skladania ofert upNywa w dniu 30 listopada br. i do rozstrzygnigcia konkursu
nale2y powolac komisjq i zwrocil sig o oddelegowanie przedstawiciela Zarzqdu
Powiatu do prac w komisii.



Zarzqd zglosil do prac w komisji p. Krzyszlofa Plochockiego.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie w obecnoSci 4 czlonkow Zarzqdu (nieobecny
p Piotr Wieczorek).

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 217115 w sprawie powoNania Komisji
Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizacjq zadania publicznego
polegajqcego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej.

Ad. 8
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami Wojciech Osinski

powiedzial, 2e dyrektor ZS Nr 1 w Minsku Maz. wystqpifa o korektq czynszu najmu
powierzchni 28 mkw. na prowadzenie sklepiku szkolnego. Dodal, 2e osoba
prowadzqca sklepik szkolny zwrocila siq o zmniejszenie czynszu argumentujqc, ze
wejscie w zycie 1 wrzesnia 2015 r. ustawy o zdrowej zywnoSci wptyngto negatywnie
na prowadzenie sklepiku szkolnego, gdyZ mtodzieZ w znikomym stopniu korzysta ze
sklepiku, zaopatrulqc sig w pobliskich sklepach spozywczych. w zwiqzku
ztym zwrocila sig o obnizenie czynszu o 50%.
Dodat, ze dyrektor ZS Nr 1 w Minsku Maz. potwierdzila,2e po wprowadzeniu w zycie
ustawy o zdrowej zywnoSci znaczEco zmniejszyta siq liczba uczniow korzystajqcych
ze sklepiku izaproponowala, aby przychylic siq do pro5by osoby prowadzqcej sklepik
i obnizyc czynsz o 50% tj do wysoko6ci 721,31 zl +23oh vAT na okres do
30 czerwca 2016 r.

Zarzqd Powiatu przychylil siq do powyzszej propozycji.
Nastgpnie naczelnik Wydziatu Gospodarki NieruchomorSciami odczytal projekt
uchwaly w sprawie zmiany uchwaiy Nr 739/14 Zarzqdu Powiatu Minskiego z dnia
4 listopada 2014 r. w sprawie wynajgcia pomieszczenia w budynku Zespolu Szkol
Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Minsku Mazowieckim. Przeprowadzono glosowanie,
w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziaf sig jednogloSnie
(w obecno6ci 4 cztonkow Zarzqdu, nieobecny p. P. Wieczorek).

Zarzqd Powiatu podjqt uchwalq Nr 218/15 w sprawie zmiany uchwaNy
Nr 739/14 Zarzqdu Powiatu Minskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
wynajgcia pomieszczenia w budynku ZespoNu Szkol Nr 1 im. Kazimierza
Wielkiego w Minsku Mazowieckim.

Kolejno p. Wojciech Osinski powiedzial, 2e dyrekcja ZS Nr w Minsku Maz.
poinformowata, 2e zostaly zawarle dwie umowy z PEC Sp. z o.o. na wydzierlawienie
pomieszczenia kotlowni szkolnej o pow. 77 mkw. i urzqdzen kottowni (3 kotfy
z osprzgtem technologicznym) na czas okre6lony tj do 30.09.2018 r. imiesiqczny
czynsz za dzier2awq powierzchni wynosi 770 zl +VAT, a za dzierZawq urzqdzen
770 zl + VAT. Dodal, 2e przekazanie pomieszczenia kottowni i urzqdzeri nastqpifo
w dniu 16.11.2015 r.

Nastgpnie naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomo6ciami wyjaSnit, Ze
dyrektor ZS im. M. Sklodowskiej - Curie w Mirisku Maz. poinformowata, ze w dniu
15 wrzeSnia br. zlo2yla pismo informujqce o wynajmie powierzchni uzytkowych
i powierzchni reklamowej, a po tym terminie podpisanie zostaly jeszcze umowy z:
- p. K. Narojczyk na prowadzenie sklepiku szkolnego na okres od 19.10.2015 do
30.06.2017 r. czynsz miesigczny 475 zl,
- p R. Blazejewskim na wynajem sali gimnastycznej na okres od 19.10.2015 r.
do 01 .03.2016 r. - 30 zllqodz,



- Fundacjq Akademii Pilki Noznej D. Jastrzqbski na wynajem sali gimnastycznel na
okres od 9.1 1.2015 do 31 .03.2016, 10 zllgodz.
Zarzqd przyjql przedstawionq i nformacjg.
Ponadto poinformowal, 2e wplynqt wniosek od SPZOZ w Sulejowku, ktory zwrocil siq
z pro5bq o wyrazenie zgody jako wspoiwtasciciela dziaNki ewidencyjnej nr 24w obr. 42
w Sulejowku przy ul. ldzikowskiego na przebudowg Przychodni Miejskiej Nr 1

polegajqcq na wydzieleniu na poziomie parteru pomieszczen na aptekg
ogolnodostgpnE.
Dodal, 2e zwroci siQ o opiniq w powyzszym zakresie do dyrektora Poradni
Psycholog iczno-Pedagogicznej w S u lejowku.
Nastqpnie p. Wojciech Osinski powiedzial, 2e w zwiqzku ze zgloszonE na sesji Rady
Powiatu interpelacjq dotyczqcq kosztow funkcjonowania i zabezpieczenia
nieruchomosci polozonej w Janowie, zebral takq informacjg i koszty przedstawiajq sig
nastgpujqco.
- za okres od 01.09.2012 r. do 31.12.2014 r. dyrektor ZSA poinformowala, 2e koszty
wyniosly 418.973,84 zl w tym: wynagrodzenie 4 dozorcow 258.327 ,40 zl, sktadki ZUS
51.477 zl, odprawy 20.063 zl, ekwiwalenl za urlop 7.883 zt, odpis na ZFSS 10.252 zl,
15.676 zl zakup wggla, monitoring po2arniczy 10.332 zl, energia elektryczna
4'1.656 zl, woda 234 zl, scieki 548 zl, uslugitelekomunikacyjne 688 zl, Srodki czystoSci,
paliwo, koszenie trawy 1.760 zl.
Ponadto wyja6nit, 2e po przejgciu nieruchom oSci przez Starostwo tj od 01 .01 .2015 do
15.09.2015 r. koszty wyniosly 71.171,81 z+, w tym: ochrona fizyczna budynku
61.167 zt, monitoring przeciwpozarowy 3.124 zl, woda i Scieki 213 zl, dystrybucja i

dostawy energii elektryczn ej T .666 zl.
Starosta - Antoni JanTarczynski powiedziat, ze jest propozycja, aby wystqpic

do wojewody o zwrot poniesionych kosztow, bo ostatecznie okazalo siq, ze zajmujemy
sig nie swoim budynkiem.

Zarzqd Powiatu przychylil siq do powyzszej propozycji.

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

Spoleczny Komitet ,,Dzigkujemy za wolnosc" zwrocil siq z proSbq o przeznaczenie
kwoty 1.000 zl na zakup 200 pakietow startowych dla uczestnikow biegu ,,Wilczym
tropem", ktory bgdzie organizowany w ramach kolejnych obchod6w Narodowego Dnia
Pamiqci Zolnierzy Wyklgtych 1 marca 2016 r. Odbgdzie siq na terenie Zespolu Szkot
Nr 1 w Minsku Maz. Planowana jest rowniez konferencja naukowa dla nauczycieli,
festiwal filmow o Zolnierzach Wyklqtych, odslonigcie glazu poSwiqconego Danucie
Sgdzikownej ps. Inka, konkurs wiedzy, a Iakle planowane jest wydanie 400 szt. gry
planszowej poswigconej bohaterom podziemia antykomunistycznego igra przekazana
zostanie do szkot na terenie powiatu minskiego. Dodata, 2e honorowy patronat
obejmie Prezydent RP.

Zarzqd przychylif sig do powyzszej propozycji dotyczqcej przeznaczenia kwoty
1.000 zl na zakup pakietow startowych.
Kolejno p. Emilia Piotrkowicz wyjaSnita, 2e w ubiegtym tygodniu ogloszone zostaly
konkursy w ramach RPO Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 X OS
Priorytetowa Edukacja dla Rozwoju Regionalnego. Termin skladania pierwszych
wnioskow od 30 listopada br., 14 grudnia br. 16 grudnia, 28 grudnia do 1B stycznia
2016 r, W ramach Dzialania 10.3 czterech dyrektorow zlo2ylo wnioski o wyrazenie
zgody na realizaqq projektow:



- Zespol Szkot Agrotechnicznych w Mihsku Maz. w ramach Dzialania 1 0.1 Kompetentni
na rynku pracy ma dotyczyc podniesienia kompetencji nauczycieli i uczniow oraz
wyposazenia pracowni przedmiotowych informatycznej, matematycznej, jqzykowej,
biologicznel oraz do przedsiqbiorczoSci. Szacunkowa wartosc 1 mln zl, wymagany
wklad wfasny niepieniqzny 5%. Projekt dwuletni rozpoczyna)qcy siq od 1 wrze6nia
2016 r
- Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqce w Minsku Maz. w ramach Dzialania 10.1
,,Czas start - wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych" skierowane do uczniow
gimnazjum i liceum. Brak jest informacji o szacunkowym koszcie, gdyz trwajq
wyliczenia.
- Zespol Szkot Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz. - w ramach Dzialania 10.3
,,Doskonalenie zawodowe uczniow" projekt ,,Szkola z przyszloSciq". Projekt dwuletni,
ktory rozpocznie siq 1 wrzesnia 2016 r. Nabor wnioskow trwa od 28.12.2015 do
18.0'1 .2016. Szacunkowy koszt projektu 1,2 mln zl, minimalny wktad wlasny 10%
wydatkow kwalifikowalnych. W ramach projektu planowane sq praktyki zawodowe,
staze kursy.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mirisku Maz. planowane jest zlozenie
dwoch wnioskow, z Dzialania 10.1 ,,Wyzsza jako5c, wigksze mozliwo6ci, wsparcie
ucznia ze specjalnymi potrzebami", drugi projekt w ramach Dzialania 10.3 na
doradztwo zawodowe uczniow w powiecie minskim na lepszy start.

Ad. 10
P. Matgorzata Nowak powiedziala, 2e firma doradcza przyslala wezwanie do

zaplaty na kwotq 404.937 zl trzy faktury za etap ll, lll i etap lV. Termin zaplaly
wYznaczono 5 dni i juz uplynql. Dodala, 2e firma informuje, ze jesli nie zostanie
dokonana zaplata to uruchomiq procedurq wpisania do Biura Informacji Gospodarczej.

Starosta - Antoni JanTarczynski zwrocil siq z pytaniem, czy firma odniosla sig
w jakis sposob do zlo2onej przez nas propozycji.

Radca prawny - Agnieszka Uscinska powiedziala, 2e na naszE propozycjg
wplyngto wezwanie do zaptaty z duplikatami faktur. Odnosnie wpisu do BIG sE rozne
mozliwoSci wpisu, sam wpis nie rodzi konsekwencji. Konsekwencje mogq siq pojawi6
na etapie kiedy bqdziemy siq ubiegac o kredyt lub pozyczkg, wtedy to bgdzie
informacja dla podmiotu, ktory udziela poZyczki, ze jesteSmy podmiotem, ktory nie
splaca swoich zobowiqzan. BIG jest prowa dzony dla podmiotow gospodarczych, sluzy
informacji o kondycji i sytuacji finansowej podmiotow gospoda rczych. Wyjasnita , Ze dla
nas najwazniejsze na tym etapie sprawa prawdopodobnie trafi do sqdu. Slabym
punktem jest to, 2e brakjest naszego oswiad czenia o odstqpieniu od umowy na duzo
wczesniejszym etapie (firma nie rekomendowata takiego postgpowania).
Dodala, ze w odpowiedzi napiszemy,2e podtrzymujemy swoje stanowisko dotyczqce
zaplaty kwoty 145.000 zlzall etap. W przyszlosci moze sig to przydac w procesie,
odnoSnie kosztow, ze jakqs czqsc chcielismy zaptacic.

Wicestarosta Krzysztof Plochocki zaproponowal, 2eby ponowic naszq
propozycjg zakonczenia tego sporu kwotq 145.000 zt iodstqpienia od roszczenzaetap
lll i etap IV.

Zarzqd Powiatu przychylit sig do powy2szej propozycji.

Ad.11
Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedziat, ze wplynglo pismo firmy Projekt

Drogowiec dotyczqce wydania opinii o planowanej rozbudowie:



- ul. Paderewskiego na odc. od granicy z m.st. Warszawa do al. Pitsudskiego
w Sulejowku,

- ul. Paderewskiego na odcinku od al. Pitsudskiego do ul. GrabskieEo w Sulejowku,
- ul. Dworcowej na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Zeromskiego w Sulejowku.

WyjaSnit, 2e ZDP pozytywnie zaopiniowat przedstawione materiaty' do wydania opinii
na rzecz Inwestora.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal przedstawione materialy dotyczqce
rozbudowy ulic w Sulejowku.

Kolejno przedstawiony zostal wniosek firmy Mosty Katowice dotyczqcy zaopiniowania
dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,,Budowa autostracly A2 Warszawa-
Kukuryki na odcinku wgzet,,Lubelska" - poczqtek obwodnicy Mihska Mazowieckiego"
- ,,Czasowa organizacja ruchu" etap I i etap ll.

Starosta wyjaSnil, 2e ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek
zgodnie z przedlozonymi uwagami z posiedzenia ZOPOR, w ktorym uczestniczyl
przedstawiciel ZDP.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal przedstawiony projekt czasowej
organizacji ruchu zgodnie z uwagami przedNo2onymi na posiedzeniur ZOPOR.

4d.12
Naczelnik Wydziatu Architektury i Budownictwa - lwona Warszawska - Lulko

powiedziala, 2e z wnioskiem o uzgodnienie projektu miejscoweEo planu wystqpit
Burmistrz Miasta Minsk Mazowiecki. Przedstawiony projekt miejscowego ptanu
zagospodarowania przestrzennego obejmuje swym zasiggiem 3 nieruchomosci
stanowiqce wlasnosc powiatu minskiego tj. teren G|LO w Minsklu Maz., teren po
SOSzW na ul. Stankowizna orazteren ZSZ Nr 2 w MinskuMaz. Na terenie G|LO iZSZ
Nr 2 zaprojektowano funkcjq terenu U - tj. uslugi w szerokim tego sNowa znaczeniu,
Nieruchomosc po soSzw ptzeznaczono pod NW/U tj teren pod zabudowg
mieszkaniowq wielorodzinnq i zabudowg uslugowq.
Wniosek zlo2ony przez Starostg w dniu 6 maja br. dotyczqcy Wzeznaczenia dzialek
nr 176411 ul. Pigkna i nr 2887 i nr 2BBg na ul. Stankowizna zostaty uwzglqdnione
w przedstawionym projekcie planu.

Zarzqd Powiatu uzgodnil pozytywnie przedlo2ony projekt nriejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujqcego tereny o lqcznej pow. g5,5 ha.

Ad. 13
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwatv 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 budzetu panstwa, przeniesieniu wydatkow migdzy $$ w ramach tego samego dzialu
w zakresie wydatkow biezqcych oraz przeniesieniu wydatkow z rezerwy budzetowej
dotyczyty:
- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej Panstwowej strazy polarnej w Minsku Maz.
- Zespolu Szk6t Specjalnych w lgnacowie,
- Zespolu Szkol Nr 1 w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot im. M. Sklodowskiei-Curie w Minsku Maz.



- Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot Ekonomicznych w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot Agrotechnicznych w Minsku Maz.
- Zespotu Szkol Zawodowych Nr 2 w Mirisku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Minsku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku
- Domu Dziecka w Falbogach
- Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach,
- Dom Pomocy Spotecznej 5w. Jozefa w Mienia,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
- Powiatowego Urzqdu Pracy w Minsku Maz.
- Powiatowego Srodowiskowego Domu samopomocy w Minsku Merz.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem ur:hwafy czfonkowie
Zarzqdu glosowa I i nastqp uj qco :

- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjqciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjqciem uchwaly,
- Cztonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie byto, nieobecny p. p. Wieczorek.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 219/15 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2015 rok.

4d.14
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie siq'14 grudnia br. o godz. 9.00.
Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowal,2e wspolne posiedzenie komisji

Rady Powiatu odbgdzie sig w dniu 7 grudnia br. o godz. 16.00, na ktorym omowiony
zostanie projekt budzetu na 2016 rok.

Skarbnik Powiatu Teresa Bqk powiedziala, 2e w zwiqzku z tym, ze
Ministerstwo Finansow przestalo ostateczne rozstrzygniqcie w zakresie subwencji za
2010 r. uznanej przez UKS za nienaleznie pobranq w dniu dzisiejszym dokonana
zostanie ptatnosc,
Ponadto odczytala pismo Burmistrza Miasta Minsk Mazowiecki dotyczqce
porozumienia w zakresie powierzenia Miastu Mirisk Mazowiecki zadan w zakresie
utrzymania czystosci i porzqdku na drogach powiatowych w Mirisfi<u Maz. W pismie
poinformowano, 2e ceny jednostkowe za od6niezanie, usuwanie SliskoSci jezdni
z zalokami parkingowymi i ulic nie zapewniajq rentownoSci a gene;rujq wrQcz straty.
Ponadto zwrocono uwagg na zmiang zakresu zadan wynikajqce ze zmiany kategorii
drog ul. Mickiewicza i czgsci ul. Dqbrowki oraz zwiqkszenie krotnosci zbierania
odpadow gromadzonych w Smietniczkach, Zaproponowano wprowadzenie zmiany
wysokoSci dotacji od dnia 1 stycznia 2016 r.
P. Teresa Bqk powiedziala, 2e zwrocila siq do Zarzqdu Drog Powiatowych o opiniq
w powyzszym zakresie.
Po analizie Zarzqd Powiatu postanowil powrocic do tematu w najblizszym czasie.

Ad. 15
Protokoly posiedzen w dniach 9 listopada 2015 r. i 13 listopada 2015 r. zostaly

przyjgte



Ad. 16
Zamknigcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarosta - Krzy szlof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu'. t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik


