
Protok6N Nr 3/14
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi 6s liiego

w dniu 22 grudnia 20'14 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Wicerstarosta - Krzyszlof Plochocki

czlon kowie ZarzEdu: t-ukasz Bogucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

orazt Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Urszula Soroka -z-canacz. Wydz. Oswiaty iPromor:ji
Wincenty Bartnicki -nacz. Wydz. Inwestycji

Porz.qdek posiedzen ia :

1. Otwarcieoosiedzenia
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3 lnformacja o dzialalno6ci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
4. Podjgcie uchwaly w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenier drogi na terenie Gminy Minsk

Mazowiecki do kategorii drog gminnych
5 Podjqcie uchwaly w sprawie przyznania nagrod sportowych dla ziawodnikow itrenerow.
6. Informacja o zmianie sktadu osobowego zespolu realizujqcego umowg na ,,Doradztwo prawne

i podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie pr:zygotowania do realrzaqi przez
Powiat Mitiski zadania inwestycyjnego polegajqcego na rozbudowie, modernizacji
i restrukturyzacji SPZOZ w Mirisku Maz. w formule partnrerstwa publiczno-prywatnego,
w szczegolnoSci w procesie wyboru partnera prywatnego i :z.awarcia umowy z partnerent
prywatnym".

7 Podjqcie uchwaty w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkurs;u ofert i udzielenia dotacji na
realizacjq w latach 2015-2019 zadania publicznego w zakresie prowadzenia instytucjonalnej
pieczy zastqpczej

8 Sprawy rozne
9. Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 15 grudnia 2014 r
10. Zamkniecre oosiedzenia.

Ad, 1

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki otworzyt posiedzenie.

Ad, 2
Wicestarosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjqty

jed nrcgNosnie.

Ad, 3

Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
- \//ptynQlo zaproszenie przedstawicieli Wydzialu Chemii na Uniwersytecie
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach do nawiqzania wspolpracy dotyczqcei
ksztalce n i a mNodzie?v .



Ad.4
Wicestarosta powiedzial, ze wplynqto pismo Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

o wydanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii drog grninnych ulicy Rozwojowej
w Cirqbiszewie. Dodal, ze dyrektor ZDP w Minsku Maz:. pozytywnie zaopiniowal
zmiarng kategorii powyzszej drogi.
Nastqpnie odczytany zostat projekt uchwaty w sprawie zaopiniowania propozycji
zalic:zenia drogi na terenie Gminy Minsk Mazowiecki do kategorii drog gminnych.
Prz:erprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzral siq jednogloSnie (w obecno5ci 4 czlonkow Zarz:.qdu).

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 23114 w sprawie zaopiniowania
propozyciizaliczenia drogi na terenie Gminy Minsk Mazowiecki do kategoriid169
gminnych.

Ad. 5
Z-ca naczelnika Wydzialu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka powiedziala,2e

w budzecie powiatu na nagrody dla zawodnikow i trenerow zaplanowana jest kwota
10.000 zl. Dodala,2e zloZyla wniosek o przeniesienie j<>szcze kwoty 2.900 zl ze
stypendiow.

Zarzqd wyrazil zgodg na przesunigcie Srodkow.
WyjaSnila, ze wplynglo 26 wnioskow o nagrody dla zawodnikow oraz 3 wnioski
o przyznanie nagrod dla trenerow. Kolejno przedstavvita propozycjg Wydziatu
dotyczqcq przyznania nagrod za osiqgniqcie wysokich wynikow sporlowych dla
nas;tqpujqcych zawod n ikow.
L ltJorbertowi Calka - zawodnikowi Integracyjnego l(lubu Sportowego AWF

w Warszawie w wysokoSci 700 ztotych,
2. l'Jatalii Cecotce zawodniczce Mifiskiego Klubu Sportowego Taekwon-do

w Minsku Mazowieckim w wysokosci 500 ztotych,
3. t.ukaszowi Jqdrasik - zawodnikowi Miejskiego Klubu Sportowego ,,Mazovia" Minsk

Mazowiecki w wysoko6ci 200 zlolych,
4. Julii Kawce zawodniczce Minskiego Klubu Sportowego ,,Taekwon-do"

w Minsku Mazowieckim w wysokoSci 500 ztotych,
5. t"ukaszowi Kosobudzkiemu zawodnikowi Miejskiego Klubu Sporlowego

,,llVlazovia" Minsk Mazowiecki w wysokoSci 600 zlotych,
6. l\4arcie Krajewskiej - zawodniczce Minskiego Klubu Siporlowego ,,Taekwon-do"

w Minsku Mazowieckim w wysoko6ci 500 zNotych,
7. Jakubowi Kretowiczowi - zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo

,,lKontra" w Minsku Mazowiecki w wysokoSci 300 zlolych,
8. Jakubowi Ku2micz - zawodnikowi Minskiego Klubu Siportowego ,,Taekwon-do"

w Minsku Mazowieckim w wysokosci 400 ztotych,
9. K.arolowi t-uniewskiemu - zawodnikowi Minskiego Klubru Sportowego ,,Taekwon-

do" w Minsku Mazowieckim w wysokosci '1.000 zlotych,
10.Michalinie Mikulskiej - zawodniczce Minskiego Klubu iiportowego ,,Taekwon-do"

w Minsku Mazowieckim w wysokoSci 600 zlotych,
11. Gabrieli Misterkiewicz - zawodniczce Minskiego Klubu {iportowego ,,Taekwon-do"

w Minsku Mazowieckim w wysokosci 400 zlotych,
12.F'oli Parol zawodniczce Minskiego Towarzystwa Szachowego w Minskr.r

[\4azowieckim w wysokosci 500 ztotych,
l3.Aleksandrze Polkowskiej - zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego Judcr

,,|(ontra" w Mirisku Mazowiecki w wysoko6ci 400 zlotych,



l4,Katarzynie Przyczyna - zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo
,,Kontra" w Mihsku Mazowiecki w wysokoSci 150 ztotych,

15 Paulinie Przyczyna zawodniczce Uczniowskiego Klubu
,,Kontra" w Minsku Mazowiecki w wysokosci 300 zlotych,

Sportowego Judo

16. F:lorianowi Pyszel zawodnikowi Miejskiego Klub,u Sportowego ,,polonia"
Warszawa w wysokoSci 200 ztotych,

17 .Zluzannie Pyszel- zawodniczce Miejskiego Klubu Sportowego ,,Polonia" Warszawa
w wysokoSci 500 zlotych,

18. Ftobeftowi Rybczyhskiemu - zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sporlowego Judo
,,Kontra" w Minsku Mazowiecki w wysoko6ci 150 zlotych,

19. Elafttomiejowi Strussowi zawodnikowi Uczniowsk.iego Klubu Sporloweg<t
,,Marysin Wawerski" w Warszawie w wysokosci 800 zlotych,

20.l'(acprowi Strussowi - zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Marysirr
Wawerski" w Warszawie w wysokosci 600 ztotych,

21. L-idii Tarnowskiej - zawodniczce Mihskiego Klubu S)portowego ,,Taekwon-do"
w Minsku Mazowieckim w wysoko6ci 500 zfotych,

22.Wiwianie Widerskiej - zawodniczce Minskiego Klubu {}portowego ,,Taekwon-do"
w Minsku Mazowieckim w wysokoSci 400 zlotych,

23.lVateuszowi Zgodce - zawodnikowi Minskiego Klubu {sporlowego ,,Taekwon-do"
w Minsku Mazowieckim w wysokoSci 600 ztotych.

Nastfqpnie zaproponowala nagrody dla trenerow wyrolniajqcych sig osiqgnigciami
w clz:ialalnoSci sportowej i szkoleniowej:
1. Panu Tadeuszowi Kosobudzkiemu - trenerowi Miejskiego Klubu Sportowego

,,Mazovia" w Minsku Mazowieckim w wysokosci 500 zlol,ych,
2. Panu Jackowi t-uniewskiemu - trenerowi Minskiego Klubu Sportowego ,,Taekwon-

clo" w Minsku Mazowieckim w wysokosci 900 ztotych,
3. Panu Zdzislawowi Wiqckowi - trenerowi Uczniowskiego Klubu Spoftowego Judo

,,Kontra" w Minsku Mazowieckim w wysokoSci 700 ztotych.
Czlonek Zarzqdu Piotr Wieczorek, powiedzial ze nale2y popracowac nad

ReEulaminem przyznawania nagrod i wyroznien dla zawodnikow, trenerow i innych
os6b za osiqgnigciaw dzialalnoSci sporlowej iszkoleniowej, gdyz dyskryminowane sE
sporty zespolowe (siatkowka, pilka nozna czy pilka rqczna)
P. Urszula Soroka powiedziala, 2e przyznawane sE nagrody dla dyscyplin
druzynowych, ale nie byto zadnych wnioskow w tym zakresie.
Po odczytaniu projektu uchwaly w sprawie przyznania nagrod sporlowych dla
zarvrrdnikow i trenerow przeprowadzono glosowanie, w ktorym cztonkowie Zarzqdu
gtosowali nastqpujqco:
- Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki - za podjqciem uchwerly,

- C)zlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaiy,
- C;zlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwally,

- Clzlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaty.
Glosow przeciwnych i wstrzymujqcych siQ nie byto (nieobecny Starosta
Anl.crni Jan f arczynski).

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 24114 w sprawie przyznania nagr6d
spontowych dla zawodnikow i trener6w.



Ad.6
Naczelnik Wydzialu Inwestycji - Wincenty Bartniclli powiedzial, 2e wptynqkt

pismo firmy Collect Consulting S.A., w ktorym zwrocono siq o wyrazenie zgody na
zmianq w zespole projektowym realizujqcym umowQ pn. ,,Doradztwo prawne
i podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania d<t
realizaqi przez Powiat Minski zadania inwestycyjnego pok:gajqcego na rozbudowie,
modernizacji i restrukturyzaqi sPzoz w Minsku Maz. w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego, w szczeg6lno6ci w procesie wybroru padnera prywatnego
i zawarcia umowy z partnerem prywatnym" tj. w miejsce eksperta ds. ekonomicznych
p. Marcina Michalika zaproponowano p. Mariusza Brylg.

Zarzqd przyjql powyzszq zmianq.
Ad. 7

Dyrektor PCPR w Minsku Maz. - Janusz Zdzieborski powiedzial, Ze w ramach
ogloszonego przez Zarzqd Powiatu konkursu na realizacjq zadania publicznego
w ziakresie prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastqpc:zej wptyngta jedna oferta
zlo2ona przez Zgromadzenie Siostr Kapucynek NajSrvigtszego Serca Jezusa
w lSiennicy. Oferta byta kompletna i spetniala wszystkie warunki. Na prowadzenie
placowki opiekunczo-wychowawczej dla 14 dzieci dotiacja na 2015 r. wynosi
470.400 zl.
P. ,Jirnusz Zdzieborski wyjaSnit, ze jest to placowkawylqcznie dla dziewczql.
Nastqpnie odczytat projekt uchwaty w sprawie rozslrzygrrigcia otwartego konkursu
ofert i udzielenia dotacji na realizacjg w latach 2015-2019 zadania publicznego
w z:akresie prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastgpczej.
Prz:erprowadzono glosowanie, w ktorym czlonkowie Zarzqdu gtosowali nastqpujqco:
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjqciem uchwarly,

- Cz:lonek Zarzqdu - Lukasz Bogucki - za podjqciem uchwaty,
- C)zlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwally,
- C)zlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaty.
Glos;ow przeciwnych i wstrzymujqcych sig nie bylo (nieobecny Starosta
Antcrni Jan T arczynski).

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNq Nr 25114 w ,sprawie rozstrzygniqcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacje w latach 2015-2019
zadania publicznego w zakresie prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastqpczej.

Ad. I
Ustalono, ze kolejne posiedzenia odbqdq siq 29 grudnia br. o godz. 11.00

i 7 stycznia 2015 r, o godz. 11.00.
Czlonek Zarzqdu Piotr Wieczorek powiedzial, 2e chcialby aby Zarzqc)

wprcrwadzif stanowisko dotyczqce zrealizowania chodnika od ul. 3 Maja w Halinowie
do Krzewiny. Ponadto poruszyl kwestiq dotyczqcq rnostu na rzece Dlugiej
w f(azimierowie i zwrocil siq, aby Starostwo wystqpilo do lVlinisterstwa Infrastruktury
o dofinansowanie wykonania tego mostu.

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki powiedzial, 2e generalnie w budzecie
uw;zglqdnione sq dwie inwestycje drogowe, na ktore zlctZone zostaly wnioski dcr
NPPDL. Dodal, 2e po przeprowadzonych przelargach bgd;lie molna przeanalizowac
wykonanie jakiejs inwestycji.

Czlonek Zarzqdu - N-ukasz Bogucki poruszyl kwestig wykonania chodnika na
ul. Asfaltowej w Sulejowku, a wykonanie tego zadaniajest bardzo wazne ze wzglqdr-r
na bezpieczenstwo pieszych.



Ad.9
Protok6t posiedzenia w dniu 15 grudnia 2014 r. zostal przyjqty.

Ad. 10
Zamkniqcie posiedzenia.

Wicestarost a - Krzy sztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu'. t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


