Protok6l Nr 30/15
posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mi nskiergo
w dniu 7 wrze6nia 2015 r.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Arrtoni Jan Tarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

czlonkowie,Zarzqdu

oraz:

kasz Bogucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

: t_u

Danutia Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Urszula Soroka - z-ca nacz. Wydz. Oswiaty i promocji
Artur Wigckowski - dyrektor SPZOZ w Minsku Maz.
Agniet;zka chojecka-Zaperly - gt. ksiqgowa spZoZ w Mirisku Maz.

Porzqdek posiedzenia:

1 Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3 Informatcja o dzialalnosci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
4. Rozpatrzenie wnioskow do projektow uchwat i innych materialow na lX sesjg Rady
Powiatu.
5. Inwestycje i remonty w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Minsku Maz.
6. Podjqcie uchwaly w sprawie u2yczenia nieruchomoSci polozrcnejw miejscowosci Nowa
Wies i lVlarcelin stanowiqcej drogq powiatowq nr 2208W.
7. Przedstawienie "Sprawozdania z realizacji Planu Roziruoju Lokalnego Powiatu
Miriskiergo na lata 2007 - 2013 wraz z efektami osiqgnigtymi w 2oi4 roku'
8. Przedstawienie sprawozdania o udzielonych zamowieniach publicznych za I polrocze
2015 r
9 Przyjqcie zalo2en do projektu budzetu powiatu na 2016 rok
10. Sprawy'rolne.
11. Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 31 sierpnia 20iS
12. Zamkniqcie posiedzenia.

Ad.

1

Starosta

Ad.

r.

- Antoni JanTarczynski

otworzyl posiedzenie

2

Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjgty jednoglosnie
w obecnoSci trzech czlonkow Zarzqdu.

Ad.

3

Starosta

-

Antoni Jan Tarczynski poinformowat o nastqpujqcych sprawach:

- w Urzqdzie Marszalkowskim podpisana zostala umowa na dofinansowanie zakupu
komputerow dla Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa (6.500 zt),

- z+oZony zos;tal wniosek (pozytywnie zaopiniowany) w zakresie poZyczki z WFOS;GW

na wykonanie przylqcza do sieci cieplowniczej PEC obiektow przy ul. Budowlanej
(kwota poZy<>zki 273.276,85 zl),
- wptynqta decy4a Ministra Finansow o zwiqkszeniu subwerncji oswiatowej o kwotg
37.305 zl z ttltulu wzrostu zadan o6wiatowych,
- odbyto siq spotkanie w PKP w zakresie wspolnej realizacli przejazdu w Sulejowku
(wstgpny kos;zt zadania to ok.30 mln zl),
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki poinformowai o nastqpujqcej sprawre:
- odbyto sig spotkanie z firmq Collect Consulting w zakresie rozliczenia, czynnosci
wyKonane w ramach etapu ll umowy firma wycenila no kwotq, 1g0.000 zt.

Ad.4
Starosta - Antoni Jan Tarczynski wniosl o uzupelnienie porzqdku obrad sesji
o projekt uchwaly zmieniajqcej uchwatq w sprawie zaciqgniqc"ia po2yczkr na realizacjg
zadania pn. ,,Przylqczenie do sieci cieptowniczej pEC Sp. z o.o. obiektow
zlokalizowanych na terenie Zespolu SzkoN Nr 1". Wyjasnil, Ze poprzednio wpisana byta
kwota po2yc,zki do 400.000 zl, a w chwili obecnej jest decyzja na kwotg 273.276,85 zL
Starosta porruiedzial, ze ponadto zmieniona zostanie uchwalar w sprawie zaciqgnigcia
w 2015 roku kredytu dlugoterminowego. Dodal, 2e po dokonaniu roznych rozliczen,
planowanq klwotq 4,6 mln zl obni2ono do 2.770.000 zl. Wyjasnll, Ze oba projekty
uchwal Komisja Budzetu zaopiniowala pozytywnie,
Ponadto poinformowal, 2e jest wniosek Komisji Oswiaty o przystqpienie do
Stowarzyszenia ,,Lokalna Organizacja Turystyczna Wiell<i Gosciniec Litewski"
Wyjasnil, ze skladka czlonkowska wynosi 7 gr za mieszkanca (roczna sk{adka 10.373,65 zl) orazjednorazowa oplata wpisowa SO zl.
Po przeanalizowaniu tematu Zarzqd postanowil, 2e projekt uchwaly zostanie
skierowany pod obrady wszystkich komisji i ewentualnie wprowadzony na kolejnq
sesjq Rady F owiatu.
Nastqpnie wyja6nit, ze wprowadzony zostal do porzqdku pkt - Podjgcie uchwaly
w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy partrrerskiej (porozumienia)
z Urzgdem lVliasta Mihsk Mazowiecki na tzecz wspolpracy ptzy realizacji projektu
w ramach konkursu zamkniqtego nr RPMA.09.01.00-lP.O 1-14-002115 w ramach Osi
Priorytetowej lX Wspieranie wytqczenia spoleczrrego i przeciwdzialanie wykluczenia
spolecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewocjztwa Mazowieckiego 1a
lara 2014-20'20.
Starosta wyjasnil, 2e chodzi o partnerstwo z tJrzqdem Miasta Minsk Mazowiecki
w zakresie p,rojektu w ramach lX Osi Priorytetowej dotyczqcej spraw spolecznych
Dodal, 2e czqic zadan wpisuje sig w kompetencje PCPR, iale analizujqc zalo1enia
wynika, 2e je|eli PCPR wystqpitoby o dofinansowanie to wyniostoby do 80%, a je2eli
wystqpi Urzqd Miasta (w partnerstwie) przez oSrodek pomocy spotecznej wowczas
dofinansowanie wynosi do 95%. W zwiqzku z tym zapropc)nowat, zeby powiat byl
partnerem (bez ponoszenia kosztow) i projekt obejmie caly powiat, a nie tylko miasto.
Ponadto Starosta poinformowal,2e wojt Gminy Dobre wystqpi z wnioskiem o zmianq
uchwaty doty'czqcej przystankow. Jezeli wplynie wniosek to zostanie przygotowany
projekt uchwialy i przedstawiony Radzie Powiatu.
Wicestarosta powiedzial, 2e wpNynql wniosek dyrektora Zespolu Szkol
Agrotechnicznych w Minsku Maz. o dokonanie zmian w drnoch obszarach tj aby
otworzyc pracownig gastronomicznq potrzebna jest kwotia 35.000 zl na zakup
wyposazenia m.in. stoliki, lada chlodnicza oraz ustalenie sposobu realizacji te1
pracownl.

Wyjasnil, 2e> powiat musi zabezpieczyc Srodki na praktycznq naukq zawodu
Propozycia .iest taka, zeby wytworzone produkty byty spozywane przez uczniow
szkoty. Dyrel<tor ZSA opowiedziala,2e za tym, zeby caioSc funkcjonowala jako zaklad
z obrotem z.l pomocq kasy fiskalnej. Przyjqto takie zaloZenie, ze miesigcznie szkola
z tego tytulu uzyska 12.000 zl przychodu i 12.000 zl poniersie kosztow (niezbqdne
Srodki na lzw. wklad do kotla na miesiqc e pa2dziernik grud ;zien 201 5 r. 36. OO0 zt).
-

Dodai, ze jes;t rowniez propozycja , 2eby calo6c warsztatow byta koordynow ana przez
nauczyciela (ze znizkq godzin).
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala, Ze wpfcrwaclzenie formy jakq sq
warsztaty szkolne wymaga podjqcia uchwaly Wzez Radq Powiatu Zaproponowaia,
aby nie zmleniac formuly i pozostawic pracowniq gastronomicznq z opiekunem
pracowni w obecnym ksztatcie.
Nastgpnie ornowiona zostala uchwala w sprawie zmian w budzecie na 2015 rok:
- wprowadzenie Srodkow z tytulu zwigkszenia subwencji oswiatowej o 37.305 zl,
- wprowadzenie ni2szej kwoty po2yczki z WFOS|GW - 273.2j,6,g5 zl
- zwiqkszenie planu wydatkow o 35.000 zl dla ZSA w lMinsku Maz. na zaKuo
wyposazeniar do pracowni gastronomicznej oraz kwotg 36.000 zl na wydatki zwiqzane
z zaKupem artykutow zywnosciowych stanowiqcych malerialy dydaktyczne do
praktycznej nauki zawodu.
Przedstawione materiaty zostaly przez Zarzqd przyjqte.
Wicestarosta Krzysztof PNochocki zasygnalizowat problem zwiqzany
z zaKazem sprzeda2y niezdrowej zywnoSci w szkolach i wypowiadaniem umow przez
najemcow prowadzqcych sklepiki szkolne.
Ponadto poinformowaf o wniosku Komendy Powiatowej Policji dotyczqcym dzialan
profilaktyczn'ych propozycja umieszczenia probnej instarlacji ogolnodostqpnego
alkomatu na budynku uZytecznoSci publicznel.
zarzqd Powiatu przyiql do wiadomosci przedstawionq informaciq.

Ad.
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Starosrta - Antoni Jan Tarczynski powiedziat, 2e )z przedstawionej przez
dyrekcjq propozycji modernizacji, rozbudowy i remontow SPZOZ wynika, ze do roku
2019 niezbqdne sq srodki w kwocie ok. 35 mln zl. Stwierdzit, ze po analizie naszych
mozliwosci wynika jednoznacznie, 2e procedowanie w calosci postgpowania
dotyczqcego pawilonu powinno byc zakonczone w 2016 r. (lvniosek na ll,2 mln zl).
Ponadto na przyszlv rok zaplanowany zostal kolejny etap renrontu w przychodni przy
ul. KoSciuszki.
Powy2sza prrcpozycja dotyczqca pawilonu i remontu przychoclni moze zostac wpisana
do projektu budzetu na 2016 rok. W przygotowywanym projekcie budzetu wpisana
zostanie kwota 11 ,2 mln zl i bqdzie to dotacja, ktora podlega rozliczeniu w ciqgu roku
2016. Pozos;taje kwestiq otwartq, jak to zostanie zbilansowane. Bqdzie trzeba
zdecydowac, czy kwotq 11 ,2 mln zl bqdziemy dzielic i w jakich proporcjach ze srodkow
wtasnych, a jakq z kredytu (majqc na wzglgdzie ulrzymanie wskaznikow). Nalezaloby
w tym roku oglosic postgpowanie przetargowe, a otwarcie ofert powinno nastqpic po
1 stycznia 2016 r,
Starosta powiedzial, 2e naleZy uaktualnic teraz koszllorysy, a przedtozony
harmonogrann rozpisacbardziej szczegolowo. Poza tym doda,t,2e zalo2enie jest takie,
ze szpital i przychodnia muszq funkcjonowac, muszq byc swiildczone uslugi.
Ponadto Starosta zwrocil sig do dyrektora SPZ3Z o przedstawienie
kompleksowego programu dzialania na prerwszym pa2dziernikowym posiedzeniu
Zarzqdu.

Nastgpnie Siarosta zwrocil siq z pytaniem, czy reklamacja dachu na budynku pawilonu
zostala uwzgJlqdni ona przez wykonawcq.

Dyrektor SPZOZ Artur Wiqckowski powiedziall, Ze wszystkie prace
modernizacyjne w szpitalu i przychodni prowadzone bqdq bez zamykania, realizujqc
caty czas kontrakt, minimalizujqc uciqzliwosc dla pacjentow.
Powiedzial, 2e przygotowany zostanie doktadny narrmonogram proceoury
przetargowej uwzglqdniajEcy wszystkie terminy. Gdy zostanq uaktualnione
kosztorysy, to bqdzie mo|na rozpisac w jaki sposob chcemy rozliczac calq inwestycjq
Starosta powiedzial, ze ogloszenie przetargu moze nastqpic przed przyjqciem proj"[t,
budzetu. Na'wet, gdy przetarg zostanie ogloszony 16 listoparda to wiiystkie'terminy
zostanq zaohowane. Zwrocll uwagQ na kwestiq rozliczenia inwestycji, Ze lepiej
rozliczac kosztorysowo, a nie ryczattowo.
Dyrektor Arlur Wiqckowski powiedzial, 2e na poczqtku pa2dziernika
przedstawisrruoj program funkcjonowania SPZOZ (nowe kierunki dzialania i propozycje
restruktu ryzacji).
Czlonr:k Zarzqdu - Marek Pachnik zwrocll uwagQ, z€| program dzialania miat
byc przedstawiony miesiqc temu. Program mial zawierac bardziel tuU mniej wstgpne
pomysly doty'c7q6u restruktu ryzac)i.
Dyrek'lor SPZOZ odnoszqc siq do kwestii wadliwego wykonania dachu na
budynku pawilonu, wyjasnil 2e zespol pogwarancyjny w obecnosci przedstawiciela
wykonawcy s;twierdziN, ze sq tam zaglqbienia, w ktorych zbiera siq woda i wykonawca
zobowiqzal sig do ich usunigcia. Wystosowano rowniez pismo, w ktorym zwrocono sig,
aby usunigci,e tych wad odbyto siq w obecnoSci inspektora niadzoru. W ostatnim dniu
wyznaczonego terminu wykonawca powiedzial, 2e moze prz'.yj6c i usunqc wady, ale
termin nie odpowiadal inspektorowi nadzoru, wiqc nie mozna bylo wpuScic wykonawcy
na budowg. Wyznaczono kolejny termin i wtedy firma AKPOL zmienita-kierune(,
ze nie sq to z:adne wady, ale z uwagi na wspolpracQ to mogq na te zaglqbienia nakleic
dodatkowe w'arstwy papy. WyjaSniN, ze nie zgodzono sig na to, gdyz jest to niezgodne
z technologiel. W ostatnim pismie przedstawiciel firmy AKPOL- stwierdzil, ze sq gotowi
porozmawiac: i czekajq na spotkanie.
Dyrektor poinformowal,2e dach nie przecieka, ale zaglqbienia trzeba usunqc. Usterkr
nie p rzeszkadzajqw kontyn u owa n u nwestycj i. Wyko n a na zos tala op n ia n ieza lezneg o
eksperta na temat wykonania tego dachu, z ktorej wynika, ze dach nie zostai wykonaiy
wtasciwie. Dodat, ze gdyby nie udato sig uzyskac porozuLnienia sprawa zostanie
skierowana clo sqdu.
Skarbnik Powiatu zwrocila sig do dyrektora z pytaniem, kiedy bqdzie gotowy ogtosic
przetarg i na kiedy planuje wykonanie inwestycji,
Dyrektor SPZ.OZ powiedzial,2ebqdzie gotowy ogtosic przetarg 15listopada, a planuje
wykonanie inwestycji w 2016 r.,Zeby moc jq rozliczyc w 2016 r.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk wnioskowala, aby wszystkie dzialania byly
okreSlone konkretnymi datami, z takim oswiadczeniem, ze jesit to pewne.
i

Glowna

i

i

ksiggowa Agnieszka chojecka-zaperly powiedziala,

2e

najbezpieczniejsze bqdzie zamkniqcie realizaili umowy na clzien 30 listopada, gdy2
nawet w przytpadku niewielkiego poslizgu w realizacji to zadianie zostanie rozliczone
do korica roku.
Ponadto Skarbnik Powiatu wnioskowala, 2eby przez caly okres. trwania tej
inwestycji na kazdym posiedzeniuZarzqdu bylo raporlowanie nt. postgpow prac.
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki zwrociN sig do dyrektorJ S?ZOZ, aby
w programie funkcjonowania sPzoz zostaty zawafte efektv finansowe
poszczegol nych dzialan.

Ad.
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Naczerlnik Wydziatu Gospodarki NieruchomoScianri Wojciecl-r Osinski
powiedzial, ;Ze z wnioskiem o uZyczenie do konca pa2dziernika br. nieruchomosci
stanowiqcej drogq powiatowq nr 2208w Radoszyn-Drop-Nojszew. w zwiqzku

z

powyzszym przygotowany zostat projekt uchwaly w sprawie uzyczenia
nieruchomo$;ci polozonej w miejscowosci Nowa WieS i Marcelin stanowiqcel Otogg
powiatowq nr 2208\N. Po odczytaniu projektu uchwaly przeprowadzono gtosowanie,
w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziai siq jednogloSnie.
zarzqd Powilatu podjql uchwalg Nr 1g7t1i \M sprawie uzyczenia

nieruchomo,Sci polo2onej w miejscowoSci Nowa WieS i Marcelin stanowiqcej
drogg powiatowq nr 2208W.
Ponadto powiedziatr,2e dyrektor ZS Nr 1 w Minsku Maz. w dniu 31 sierpnia br. zawarla
umowg z fimq Lukman Multimedia z siedzibq w Warszarvie na lokalizacjq stacji
bazowej urzitrdzeh internetowych na kominie ceramicznym cyaz w jego poblizu przy
ul. Budowlanej 4 w Mihsku Maz. Umowa zostala zawarla na okres oO 't.Og.ZO15 r do
31.12.2017 r. zczynszem miesigcznym 500 zl netto+VAT. Kwota ta bgdzie zwiqkszana
kazdego roku wg wska2nika wzrostu cen towarow i usrug.
Kolejno poinformowal,2e w dniu 2wrzelniabr. przelarg na sprzedaz nieruchomosci
przy ul. Stankowizna nie odbyl sig, gdyz nikt siq nie zglosil. Dodal, ze dokona
rozeznania co do kosztow rozbi6rki budynkow znajdujqcych s;iq na nieruchomosci.

Ad.7
Sekrellarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala,2e w 2007 r. Rada powiatu
podjqta uchwalq o przyjqciu Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Minskiego na lata
2007-2013. W tym Planie ustalono nastgpujqcy cel strategiczny - zapewnienie
optymalnego rozwoju inicjatyw indywidualnych i zbiorowych w sferze gospodarczej
i spolecznej, ktorych efektem ma byc stworzenie nowych miejsc pracy i zapewnienie
jak najlepszych warunkow 2yciajego mieszkancow. Cel strategiczny zostal podzielony
na 3 cele cze;stkowe:
1) Budowa i modernizaQa infrastruktury zdrowotnej, edukacyjnej, sportowej
i turystycznej w ramach tego celu przewidzianro dzialania zwiqzane
z mo<jernizaqq placowek oSwiatowych, pomocy sprolecznej, zdrowotnych,
budowq nowych osrodkow sportowo-kulturalnych, adaptacjq otoczenia,
rozb ud ow g bazy h otelowo-rekreacyj nej,
2) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ramach tego budowa
i remonty drog, ulic, skrzyZowan, mostow i ciqgow pieszych,
3) Popra'wa stanu bezpieczenstwa i jakosci obslugi obywateli w ramach tego
przewidziano modernizacjq istniejqcych obiektow dlir potrzeb administraCji,
adaptacjq terenow wokol tych obiektow, doposazenie sluzb ratowniczvch
w powiecie i utworzenie centrum powiadamiania ratunl<owego.
Dodala, 2e zalqcznikiem do Planu byt Wieloletni Plan Finanr;owy na lata 2OO7-2013
i tym trzem celom przypisane zostaly konkretne zadania. Plan przewidywat zadania
inwestycyjne w wysokosci 148 mln zl, ze Srodkow wlasnych 34 mln zl, za 106 mln zl
pozyskanych Srodkow. Zakonczona zosta{a realizaqa Planu Rozwoju Lokalnego,
w zwiqzku z tym dokonane zostalo podsumowanie. Sprawoz:danie z realizacji planu
zostato przekazane czlonkom Zarzqdu.
PodsumowujiEc powiedziaNa, ze do tego opracowania przyjqto realizacjq nie tylko
zadan podjgtych w Wieloletnim Planie Finansowym, ale rowniez wpisano zadania
inwestycyjne, kt6re zostaly zrealizowane w tym czasie. Zadania inwestycyjne
wykonano na kwotg 134.524.950 zl, a dofinansowanie wvniosto 43 mln zr.

W 2008 r. Rada Powiatu przyjqla Strategiq Rozwoju Porviatu Mihskiego na

lata

2008-2020. W Starostwie zostai powolany Zespol ds. aktualizacji i monitoringu tej
Strategii. Zadaniem Zespolu byto przygotowanie tego przedtozonego sprawozdania,
ale rowniez dokonanie aktualizacji i monitoringu tej Strategii.
Sekretarz Powiatu powiedziala,2e w Strategii wpisaner zostata misja powiatu:
,,Powiat Minski to obszar rozwiniqty gospodarczo, dobrze wykorzystujqcy swoje
atrakcyjne prolozenie, przyiazny dla osadnictwa i przedsiqbioiczosci, zabiegajqcy
o wysoki po'ziom kultury, oSwiaty i ustug zdrowotnych, wyrozniajqcy siq wyiot(im
poziomem aktywnosci ekologicznej i obywatelskiej, gwarantujqcy godziwe warunki
Zycia mieszkancow".
Ponadto Strategia zawiera 4 cele:
- zwigkszenie efektywnosci lokalnej gospodarki,
- poprawa wilrunkow do inwestowania i rozwoju turystyki,
- poprawa jal<osci kapitaNu ludzkiego i spolecznego w powiecie,
- zwiqkszenie poziomu integracji spolecznej i bezpieczehstwa publicznego
w powiecie.
Dodala, 2e k:.a2dY cel zostal rozpisany na cele operacyjne i poszcz"g6tn" dzialania
wszystkie dz.ialania sq realizowane i bgdq podsumowane prz:..e2 zespo{.
P. Danuta Strejczyk wyjasnita, 2e zadania realizowane w ramach planu pokrywajq siq
z zadaniami przewidzianymi w Strategii. Strategia zawiera wskazniki do monitoiingu,
ktore bgdq wykorzystane i w najblizszym czasie przedstawione zostanq wynit<i
aktualizaqi i monitclringu oraz pewne propozyqe zmian do Strategii w zwiqzku
z nowymi za<laniami.
Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e z Krajowego Raportu dotyczqcego
wskaznika rozwoju spofeczno-gospodarczego kraju wynika, 2e wynika, re por,v,at
minski sytuuje sig dosyc wysoko (dane z 2o1o r., a Krajowy riapoft z 2012 r
)..
- lokalny wskaZnik rozwoju spotecznego - wysoki,
- lokalny wskaznik zamoZnolci - wysoki,
- lokalny wskaznik edukacji - wysoki,
- lokalny wskaznik zdrowia - Sredni.
Sekretarz Powiatu wyjasnifa, ze w momencie kiedy Rada Powiatu przyjmowala plan
Rozwoju i Strrategig nie bylo jeszcze podstaw prawnych do dzialania w tym zakresie.
Ostatnia nowelizacia z 2014 r. ustawy o zasadach prowardzenia polrtyki rozwoju
stanowi podstawg do dalszych dzialan.

Ad.8
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila sprawozdanie za I pokocze
2015 r. w zak.resie realizacji zamowien publicznych:
- w zakresie dostaw udzielono 11 zamowien na kwotg g96.298,35 zl
- w zakresie uslug udzielono 11 zamowien na kwotq 3g4.292 zl
- w zakresie robot budowlanych udzielono g zamowien na kr,rrotg 9.273.074,g4 zl.
Nie byto odwrclan od udzielonych zamowien publicznych.

Ad.9
Starosta - Antclni Jan Tarczyriski przypomn ial, 2e przy rlpracowywaniu projektu
budzetu obowiqzujq procedury okreslone w uchwale Rady powiatu:
- wnioski skladane sq do 30 wrzeSnia (za wyjqtkiem wnioskorru dotyczqcych wspolnej
realizacji zadan drogowych z gminami termin skladernia wnioskow uptynqi
31 sierpnia), ia w terminie do 10 pa2dziernika powinny zostac
Arzekazane zestawienia
zbiorcze (z rcpiniami i rekomendacjami wydzialow merytorrycznych) do Wydziatu

Finansowego, nastqpnie w terminie do dnia 15 listopada Zarzqd Powiatu powinien
przyjq1 projekt b udzetu.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawita wstqpne zaloaenia do projektu
budzetu powiatu na 2016 rok, ktore zostanq przekazane powiatowym jednostkom:
- odpis na ZFSS pozostaje na poziomie poprzedniego oKresu,
- najnizsze wynagrodzenie bgdzie wynosilo 1.850 zl,
- Fundusz Pracy na poziomie 2,45o/o,
- utrzymanie cen za media na poziomie wrzesnia biezqcego rokll,
- wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie,
- stan zatrudnienia na poziomie biezqcym,
- ograniczenie wydatkow biezqcych i maksymalizacja dochodow biezqcycn,
- wydatki rzeczowe na poziomie nie wyZszym od przewidywanego wykonania
za 2015 r.
Zarzqd zaakceptowal powyzsze ustalenia.

Ad. 10
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie siq 21 wrze#nia br. o godz. g.OO.
Z-ca naczelnika Wydziatu Oswiaty i promocji - Urszula Soroka poinformowala, 2e
wptynqlo pisrno Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego w sprawie konkursu ,,Stolica
kulturalna Mazowsza". Powiat jest podmiotem, ktory koordynuje organizacjq imprez na
ternie powiatu. Wnioski mozna skladac do 31 pa2dziernika br,, a kwota jakq mozna
uzyskac to 100.000 zl.
Po analizie Starosta zaproponowal, aby w roku biezqc'ym nie skladac wniosku
w ramach tego konkursu.
Zarzqd Powiatu przychylit sig do powyzszej propozycji.

Ad,

11

Protoklol posiedzenia w dniu 31 sierpnia 20115 r. zostal przyjqty.

Ad. 12
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczynski

Wicestarosta

- Krzysztof Plochocki

Czlonkowie Zarzztrdu. t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek

