Protok6l Nr 122114
posiedzen ia Zarz.qdu Powiatu Mi nskiego
w dniu 5 maja 2014 r.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni Janf arczynski
Wicestarosta - Krzyszlof Pfochocki
czlon kowie Zarzqdu: Hen ryk Ksiqzopolskr
Marek Pachnik

orazt Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Urszula Soroka -z-canacz. WyrJz. Oswiaty iPromocji
Porzqdek posiedzenia:

1.
2.
3
4.

Otwarcieposiedzenia
Przyjgcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnosci starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia ,,.leste6my Razem" w Kaluszynie o wprowadzenie zmian
w umowie Nr 15120141k o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwq. ,,Plener malarski-

Miasto

5.
6
7.
Ad.

i

gmina Ka{uszyn

w

oczach mieszkahc6w powiatu mihskiego" zawartej

17.04.2014 r.
Sprawy ro2ne.
Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2014
Zamkniqcie posiedzenia.

w

dniu

r

1

Wi cesta

rosta

- Krzy sztof Ptoch ock i otwo rzyt pos iedze n ie.

Ad.2
Wicestarosta przedstawit porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjgty

jednogtosnie (przy nieobecnosci Starosty i p. M. Nowaka).

Ad.

3

Wicestarosta

- Krzyszlof Plochocl<i poinformowa+ o nastgpujqcych

sprawach:

- przeprowadzona zostala przez Maz,owiecki Urzqd Wojewodzki kontrola realizacji
zadan w obszarze zarzqdzania kryzysowego, kontrola wypadla bardzo dobrze,
- w dniu 29 kwietnia br. odbylo siq spotkanie zfumqdoradczq w zakresie partnerstwa
publiczno-prywatnego.

Ad.4
Z-ca naczelnika Wydz. Oswiaty i Promocji

-

Urszula Soroka powiedziala, 2e

wplynql wniosek Stowarzyszenia ,,Jeste6my Razem"

w

Kaluszynie

z

proSbq
o zaakceptowanie zmian w harmonogramie realizaqi zadania publicznego pn. ,,Plener
malarski - Miasto i gmina Kaluszyn w oczach mieszkancow powiatu minskiego".
Zmiana dotyczy przesunigcia terminu realizacji jednego z dzialan z 28 czerwca br. na
21 czerwca br.

Zarzqd Powiatu zaakceptowal zaproponowanq zmianq w harmonogramie,

Ad.

5

Naczelnik Wydz. Inwestycji - Wincenty Bartnicki przedstawil raporty zlolone
ptzez wyKonawcQ w ramach ll etapu realizaqi projektu partnerstwa publicznoprywatnego dla SPZOZ:
W okresie do 31 marca br. wykonawca wykonat nastqpujqce prace:
- przygotowal dokumenty, na podstawie ktorych wszczqto postgpowanie na wybor
partnera prywatnego,
- przedstawil sposob prowadzenia negocjacji,
- na bielqco udzielal informacji na temat przedsigwziqcia zamawiajqcemu,
- wyjasnit wqtpliwosci parlnerow prywatnych zglaszanych w postqpowaniu.
w okresie do dnia 14 kwietnia br. wykonawca wykonal nastgpujqCe prace:
- doradca uczestniczyl w otwarciu wnioskow o zawarcie umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, ktore wplynqly w postgpowaniu,
- doradca ocenil prawidlowoSc zlozonych wniosk6w,
- przygotowal informacjg dla kandydatow o przyjgciu wnioskow oraz w przypadku
jednego z kandydatow o nie przyjqoiu wniosku uzasadniajqc decyzjq podmiotu
publicznego,
- doradca uczestniczyl w spotkaniu z przedstawicielami lokalnych samorzqdow oraz
powiatowej rady zatrudnienia, na ktorej przedstawil w formie prezentacji gtowne
zalolenia projektu oraz udzielil odpowiedzi na pytania uczestnikow spotkania,
- doradca na biezqco wyjaSniat wqtpliwoSci zamawiajqcego dotyczqce procedury
wyboru partnera prywatnego.
w okresie do dnia 30 kwietnia br. wykonawca wykonal nastqpujqce prace.
- doradca przygotowal projekty zaproszen do I tury negocjacji,
- doradca przygotowal informacjg o odwolaniu terminu I tury negocjacji,
- doradca przygotowal stanowisko w sprawie skargi INTER MEDIC Sp. z o.o. na
czynnoSc podmiotu publicznego polegajqcq na nie przyjqciu wniosku o zawarcru
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- przygotowal scenariusz I tury negocjacji,
- uczestniczyl w spotkaniu roboczym w Starostwie w dniu 29 kwietnia br.
- na biezqco wyjasniaf wqtpliwosci zamawiajqcego dotyczqce procedury wyboru
partnera prywatnego.
Zarzqd Powiatu zapoznal siq ze zlo2onymi raportami.
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie sig 1g maja br. o godz.14.0o.

Ad.6
Protokot posiedzenia w dniu 28 kwietnia br. zostal przyjgty.

Ad.7
Zamkniqcie posiedzen ia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Wicesta rosta

- Krzy sztof Ptochocki

Czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksigzopolski

Marek Pachnik

