Sprawozdanie
z działalności Zarządu Powiatu Mińskiego
w okresie od dnia 20 grudnia 2012 r. do dnia 26 lutego 2013 r.
W okresie od dnia 20 grudnia 2012 r. do dnia 26 lutego 2013 r. Zarząd Powiatu
obradował na 6 posiedzeniach: w dniu 28 grudnia 2012 r., 7 stycznia, 23 stycznia,
4 lutego, 11 lutego i 25 lutego 2013 r.
Do głównych tematów, którymi zajmował się Zarząd Powiatu, naleŜały sprawy:
1) budŜetu powiatu,
2) oświaty,
3) mienia powiatu
4) opracowania projektów uchwał i innych materiałów na XVIII sesję Rady
Powiatu,
5) inne sprawy.
Ad. 1

BudŜet powiatu
Zarząd Powiatu podjął 1 uchwałę w sprawie zmian w budŜecie Powiatu na

2012 rok i 4 uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu na 2013 rok
(Nr 431/13, Nr 443/13, Nr 451/13, Nr 453/13). Zmiany polegały na zmianie planu
dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazywanych
z budŜetu państwa, przeniesieniu wydatków między §§ w ramach tego samego działu
oraz przeniesieniu wydatków z rezerwy budŜetowej i dotyczyły:
- Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz.
- Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.
- Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Maz.
- Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej w Ignacowie,

- Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz.
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Maz.
- Domu Dziecka w Falbogach
- Domu Pomocy Społecznej w Kątach
- Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni
- Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Maz.
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mińsku Maz.
Ponadto na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu podjął
uchwałę Nr 407/13 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków samorządowym
jednostkom budŜetowym, udzielenia dotacji podmiotom realizującym zadania powiatu,
ustalenia planu finansowego dochodów podlegających przekazaniu do budŜetu
państwa i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2013 roku oraz uchwałę Nr 408/13 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji
dochodów i wydatków budŜetu Powiatu Mińskiego na I kwartał 2013 r.
Ad. 2 Sprawy oświaty
W zakresie spraw oświatowych Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Nr 406/13 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych
dla zawodników.

Stypendia przyznano 35 następującym zawodnikom:
- Arkadiuszowi Abramowskiemu – zawodnikowi Mińskiego Towarzystwa
Szachowego w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do czerwca 2013 r.
w wysokości 100 zł miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski
Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (szachy);
- Rafałowi Abramowskiemu – zawodnikowi Wojewódzkiego Ludowego Klubu
Sportowego w Iganiach Nowych na okres od lutego do czerwca 2013 r. w wysokości
150 zł miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Europy Juniorów (lekka
atletyka);
- Przemysławowi Budkowi – zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sportowego
„IMPULS – Warszawa” w Warszawie na okres od lutego do czerwca 2013 r.
w wysokości 150 zł miesięcznie w celu przygotowania się do MłodzieŜowych
Mistrzostw Polski (podnoszenie cięŜarów);
- Natalii Cecotce – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2013 r. w wysokości 100 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
(taekwon-do ITF);
- Alicji Chodorskiej – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do marca 2013 r. w wysokości 100 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
(taekwondo ITF);
- Pawłowi Dębale – zawodnikowi Mińskiego Towarzystwa Szachowego w Mińsku
Mazowieckim na okres od lutego do czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł miesięcznie
w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich
i Błyskawicznych (szachy);
- Karolowi Górskiemu - zawodnikowi Robotniczego Klubu Sportowego „Skra”
w Warszawie na okres od lutego do czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł miesięcznie
w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów (lekka atletyka);
- Mikołajowi Górskiemu - zawodnikowi Robotniczego Klubu Sportowego „Skra”
w Warszawie na okres od lutego do czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł miesięcznie
w celu przygotowania się do Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy (lekka atletyka);
- Jakubowi Hamerskiemu – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego Taekwondo w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2013 r. w wysokości 100 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
(taekwon-do ITF);
- Marcinowi Kalbarze – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2013 r. w wysokości 100 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
(taekwon-do ITF);

- Julii Kawce – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego Taekwon-do w Mińsku
Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2013 r. w wysokości 100 zł miesięcznie
w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (taekwon-do
ITF);
- Kamili Koseskiej – zawodniczce Mińskiego Towarzystwa Szachowego w Mińsku
Mazowieckim na okres od lutego do czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł miesięcznie
w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich
i Błyskawicznych (szachy);
- Damianowi Koseskiemu - zawodnikowi Mińskiego Towarzystwa Szachowego
w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach
Szybkich i Błyskawicznych (szachy);
- Łukaszowi Kosobudzkiemu - zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego
„MAZOVIA” w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do czerwca 2013 r.
w wysokości 100 zł miesięcznie w celu przygotowania się do Indywidualnych
Mistrzostw Polski (warcaby);
- Tomaszowi Kurowskiemu – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego
Taekwon-do w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do maja 2013 r.
w wysokości 100 zł miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski
Juniorów (taekwon-do ITF);
- Karolowi Łuniewskiemu – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego Taekwondo w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2013 r. w wysokości 100 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
(taekwon-do ITF);
- Michalinie Mikulskiej – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2013 r. w wysokości 100 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
(taekwon-do ITF);
- Jarosławowi Nowakowi – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego Taekwondo w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do maja 2013 r. w wysokości 100 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Seniorów
i MłodzieŜowców (taekwon-do ITF);
- Poli Parol – zawodniczce Mińskiego Towarzystwa Szachowego w Mińsku
Mazowieckim na okres od lutego do czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł miesięcznie
w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich
i Błyskawicznych (szachy);
- Natalii Pasce – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do marca 2013 r. w wysokości 100 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
(taekwon-do ITF);

- Natalii Piórkowskiej – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2013 r. w wysokości 150 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
(taekwon-do ITF);
- Katarzynie Przyczyna – zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo
„Kontra” w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do czerwca 2013 r.
w wysokości 100 zł miesięcznie w celu przygotowania się do Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodziczek (judo);
- Paulinie Przyczyna – zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo
„Kontra” w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do czerwca 2013 r.
w wysokości 150 zł miesięcznie w celu przygotowania się do Ogólnopolskiej
Olimpiady MłodzieŜy – Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych (judo);
- Florianowi Pyszel – zawodnikowi Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia”
Warszawa na okres od lutego do czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł miesięcznie
w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów (lekka atletyka);
- Zuzannie Pyszel – zawodniczce Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia”
Warszawa na okres od lutego do czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł miesięcznie
w celu przygotowania się do Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy (lekka atletyka);
- Mateuszowi Radomskiemu – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego
Taekwon-do w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2013 r.
w wysokości 100 zł miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski
Juniorów Młodszych (taekwon-do ITF);
- Robertowi Rybczyńskiemu – zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sportowego
Judo „Kontra” w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do marca 2013 r.
w wysokości 150 zł miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski
Juniorów (judo);
- Jakubowi Suliborskiemu – zawodnikowi Mińskiego Towarzystwa Szachowego
w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach
Szybkich i Błyskawicznych (szachy);
- Natalii Szczepańskiej – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego Taekwon-do w
Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do maja 2013 r. w wysokości 100 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów (taekwon-do
ITF);
- Zuzannie Szewczyk – zawodniczce Uczniowskiego MłodzieŜowego
Akrobatycznego Klubu Sportowego SP-26 w Warszawie na okres od lutego do
czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł miesięcznie w celu przygotowania się do
Mistrzostw Polski Juniorów (akrobatyka);
- Jakubowi Szmidtowi – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2013 r. w wysokości 100 zł

miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
(taekwon-do ITF);
- Natalii Taraszewskiej – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2013 r. w wysokości 100 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
(taekwon-do ITF);
- Sewerianowi Widerskiemu – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego
Taekwon-do w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do marca 2013 r.
w wysokości 100 zł miesięcznie w celu przygotowania się do Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików (taekwon-do ITF);
- Adzie Woźniewicz – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do marca 2013 r. w wysokości 100 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
(taekwon-do ITF);
- Mateuszowi Zgódce – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w Mińsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2013 r. w wysokości 150 zł
miesięcznie w celu przygotowania się do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
(taekwon-do ITF).
- Nr 434/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania
dotacji udzielanych z budŜetu Powiatu Mińskiego organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, (uchylona przez Kolegium RIO),
- Nr 435/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów
ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, (środki na realizację zadań
zaplanowano w następujących wysokościach: w zakresie ochrony i promocji zdrowia –
10.000 zł, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 30.000 zł, w zakresie
turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy – 10.000 zł, w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 100.000 zł, w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej -100.000 zł, w zakresie działalności na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 10.000 zł).
- Nr 436/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości dotacji na jednego ucznia
Społecznego Gimnazjum Specjalnego „Otwartych Serc” w Sulejówku udzielanej
z budŜetu powiatu Mińskiego (dotacja w wysokości 4.319,11 zł na jednego ucznia),
- Nr 437/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości dotacji na jednego ucznia
niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych udzielanych z budŜetu Powiatu Mińskiego,
(dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym,

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie
Nowym, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukator” w Mińsku Maz.
w kwocie 118 zł, a dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator” w Mińsku Maz.
w kwocie 130 zł.)
- Nr 438/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku ( łącznie w roku 2013 środki na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynoszą 174.157 zł, natomiast
rozdysponowane zostały w wysokości 171.502 zł)
- Nr 444/13 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do
rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
- Nr 448/13 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie uzgodnienia zawodów
w Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy
w Mińsku Mazowieckim (technik mechatronik i technik cyfrowych procesów
graficznych),
- Nr 452/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wysokości dotacji na jedno dziecko
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju udzielanej z budŜetu powiatu Mińskiego
(dotacja na jedno dziecko w kwocie 344,22 zł dla Niepublicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Kreska w Sulejówku).
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23 stycznia br. analizował informację
o średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego za 2012 r. (w stosunku do średnich wynagrodzeń ustawowych powiat
nadpłaca łącznie kwotę 1.906.973,66 zł). Informację przekazano wszystkim radnym.
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Ad. 3 Mienie powiatu
W zakresie spraw dotyczących mienia powiatu Zarząd podjął następującą uchwałę:
- Nr 433/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na
sprzedaŜ niezabudowanej nieruchomości połoŜonej w Nowych Osinach, gmina Mińsk
Mazowiecki (działka o pow. 0,1851 ha, cena wywoławcza 157.335 zł). Przetarg
odbędzie się 6 marca br.
Ad. 4 Opracowanie projektów uchwał i innych materiałów na XVIII sesję
Rady Powiatu
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 lutego br. przyjął materiały na
XVIII sesję Rady Powiatu Mińskiego.
Ad. 5 Inne sprawy
Zarząd Powiatu podjął 22 uchwały (Nr 409-430/13) upowaŜniające dyrektorów
powiatowych

jednostek

organizacyjnych,

Powiatowego

Inspektora

Nadzoru

Budowlanego i Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do
uchwały Nr VII/195/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2013-2018 do wysokości
przewidzianych dla nich limitów oraz z tytułu umów, których realizacja w roku
budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŜetowy.
Ponadto Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Nr 432/13 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie upowaŜnienia członka Zarządu
Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń woli w sprawach majątkowych
(w sprawach związanych z przystąpieniem do toczącego się postępowania przed
Sądem Okręgowym w Warszawie, jako uczestnik grupy przeciwko Skarbowi Państwa
o ustalenie, Ŝe SP ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą ze szkodę poniesioną
w wyniku nie wydania z dniem 1 maja 2004 r. rozporządzenia dostosowującego

przepisy rozporządzenia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę
pojazdu do przepisów prawa wspólnotowego),
- Nr 439/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia upowaŜnienia dyrektorowi
Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji (dot.
budowy chodnika dla pieszych wraz z przebudową drogi Mińsk Maz.-Mrozy odc.
Targówka-Budy Barcząckie-Barcząca, budowy chodnika w ciągu drogi Wielgolas
Brzeziński – Desno – Chobot - Kąty Goździejewskie, budowy chodnika w Grodzisku
w ciągu drogi Mrozy – Topór - Lipiny)
- Nr 440/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia upowaŜnienia dyrektorowi
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku
prowadzenia

inwestycji

(dot.

adaptacji

części

Mazowieckim do

magazynowej

na

archiwum

i pomieszczenia biurowe),
- Nr 441/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia upowaŜnienia dyrektorowi
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim do prowadzenia
inwestycji (dot. budowy łącznika pomiędzy budynkiem głównym i pawilonem
Zespołu),
- Nr 442/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia upowaŜnienia dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni do prowadzenia inwestycji
(dot. przebudowy dachu na budynku pałacu DPS),
- Nr 445/13 z dnia 4 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego w Powiecie Mińskim (ze składu odwołana została p. Hanna Michalska
a w to miejsce powołana p. Edyta Ludwiniak dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Mińsku Maz.)
- Nr 446/13 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia upowaŜnienia dyrektorowi
Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji
(dot. przebudowy drogi Konik Nowy – Długa Kościelna)

- Nr 447/13 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia upowaŜnienia dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej w Kątach do prowadzenia inwestycji (dot. ogrodzenia
terenu DPS),
- Nr 449/13 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku
Mazowieckim,
- Nr 450/13 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej projektu
dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla miasta Sulejówek na lata 2013-2016
z perspektywą do 2020 roku”
Ponadto na posiedzeniach Zarządu Powiatu przekazywane były następujące
informacje:
• Dwa zadania, które znalazły się na zatwierdzonej liście rankingowej
w ramach NPPDL (budowa chodnika dla pieszych z przebudową drogi
nr 2230W Mińsk Maz.-Mrozy-Targówka-Budy Barcząckie i przebudowa drogi
Konik Nowy-Józefin-Długa Kościelna) wypadły poza listę. Wniesione
odwołanie zostało odrzucone przez wojewodę.
• Zarząd Powiatu opiniował rozwiązania projektowe dotyczące Wschodniej
Obwodnicy Warszawy (wybrany został wariant 1, który poprawi obsługę
komunikacyjną obszarów przyległych do projektowanej drogi ekspresowej
leŜących po jej północnej i południowej stronie). Wybrany wariant nie
przechodzi przez teren powiatu.
• W dniu 13 lutego br. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Maz. podpisał
umowę patronacką ze Starwood Services Poland Sp. z o. o. oraz Hotelem
Atrium Sp. z o.o.
• Odbył się Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego w Pułtusku
(główne tematy dotyczyły m.in. zmian w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz
przyszłości funkcjonowania PUP i powiatów).

• Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, DPS „Jedlina’ w Mieni i DPS
w Kątach wizytował biskup Marek Solarczyk.
• Zarządzeniem Starosty powołana została komisja do wyłonienia instytucji
doradczej, która wyłoni partnera dla powiatu w partnerstwie publicznoprywatnym dot. SPZOZ, w składzie:
przewodniczący: Krzysztof Płochocki – Wicestarosta
członkowie: Małgorzata Nowak – podinspektor w Wydz. Inwestycji,
Mieczysław Romejko – dyr. SPZOZ w Mińsku Maz.
Agnieszka Uścińska – radca prawny,
Wincenty Bartnicki – nacz. Wydz. Inwestycji
Urszula Soroka - z-ca nacz. Wydz. Oświaty i Promocji
• W ramach postępowania przetargowego w powyŜszej sprawie wpłynęły
4 oferty na kwoty:
- 319.800 zł
- 539.970 zł
- 602.700 zł
- 627.300 zł.
• W ramach naboru wniosków do programu rozwoju bazy sportowej
województwa mazowieckiego na 2013 r. – zgłoszona została budowa sali
gimnastycznej w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. Do 31 maja naleŜy
złoŜyć wniosek ostateczny (po akceptacji zgłoszenia). Dofinansowanie wynosi
33% wartości zadania.
• Rozliczone zostały umowy o pomocy finansowej i rzeczowej w 2012 r.;
zrealizowano 14 zadań wspólnie z gminami.
• Odbyła się kontrola końcowa projektu e-usługi dla mieszkańców powiatu
mińskiego. Korekta wyniosła 5.247,55 zł (kwota z odsetkami).
• Odbyło się spotkanie z projektantem i wykonawcami inwestycji polegającej na
rozbudowie Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie.
• Odbyły się narady z dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych.

• Zarząd przyjął zasady realizacji inwestycji drogowych wspólnie z gminami
(zostały one przekazane do gmin).
• Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie zadań drogowych
w ramach Funduszu Rekultywacji Gruntów – złoŜony zostanie wniosek na
drogę Dobre-Wólka Czarnińska (odc. długości 975 mb).
• Ogłoszony został nabór wniosków w ramach środków z rezerwy Ministra
Transportu na obiekty drogowe – złoŜony zostanie wniosek na most
w Gęsiance wraz z dojazdami (kwota 1.465.000 zł, dofinansowanie 50%).
• Odbyła się kontrola końcowa zadania – modernizacja obiektów DPS „Jedlina”
w Mieni – do wypłaty pozostała kwota 71.422 zł.
• Powołana została Powiatowa Rada Zatrudnienia w składzie:
Przewodniczący – Grzegorz Zieliński – Wójt Gminy Siennica
Członkowie:
Wiceprzewodnicząca - Hanna Stefaniuk – przedstawicielka Miasta Sulejówek
Hieronim Gryz – przedstawiciel Rady Powiatowej OPZZ w Mińsku Maz.
Grzegorz Padzik – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze
Agnieszka Zgódka – przedstawicielka Konfederacji Pracodawców Polskich
Aleksander Królak – przedstawiciel Powiatowego Cechu Rzemiosł RóŜnych
Andrzej Laskowski – przedstawiciel Regionalnego Związku Rolników Kółek i
Organizacji Rolniczych w Siedlcach
Andrzej Gawłowski – przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział
w Siedlcach
Krzysztof Kalinowski – Wójt Gminy Dębie Wielkie
Antoni Janusz Piechoski – Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Dariusz Jaszczuk – przedstawiciel Gminy Mrozy
Marcin Sawicki – przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej
Krzysztof Michalik – Z-ca Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
• Zarząd zaakceptował propozycję dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
dotyczącą wynajmu pomieszczeń dla PUP. ZłoŜonych zostało 8 ofert –
wybrana została oferta firmy „Partner” – budynek przy ul. Przemysłowej 4

w Mińsku Maz. Zarząd zobowiązał dyrektora do przeprowadzenia dalszych
negocjacji ceny. Trwają prace dostosowawcze.
• Odbył się przetarg na budowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Maz.- Mrozy,
odc. Targówka-Budy Barcząckie-Barcząca

od km 2+600 do km 4+327;

wpłynęło 10 ofert od 2.223.854,66 zł do 2.670.972,27 zł.
• Odbyła się roczna odprawa policji z udziałem Komendanta Stołecznego Policji
(wysoka wykrywalność ok. 68%, współpraca z śW ok. 1200 wspólnych patroli).
• Wynajęte zostały dodatkowe pomieszczenia dla Zarządu Dróg Powiatowych
w budynku PBDiM.
• Nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2013-2014 - po analizie wniosków
złoŜonych przez dyrektorów szkół Zarząd wyraził zgodę na 45 oddziałów
(liczba uczniów w oddziale 28-30).
• ZłoŜono wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie dwóch
animatorów, którzy będą prowadzić zajęcia na „Orlikach”.
• Odbyła się roczna odprawa Komendy Wojewódzkiej Państwowej StraŜy
PoŜarnej (bardzo wysoko oceniona została KP PSP).

Starosta
Antoni Jan Tarczyński

