ProtokoN Nr 124114
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi nsliiego
w dniu 2 czerwca 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiqz:opolski
Marek Pachnik
Marcin Nowak

orazt Danuta Strejczyk

- Sekretarz: Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Urszula Soroka - z-ca nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji
Wojciech Osifiski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomo6ciami
Wincenty Bartnicki - nacz. Wydz. Inwestycji

Porzqdek posiedzenia:
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Ad.

Otwarcieoosiedzenia.
Przyjgcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnoScl Starosty w okresie od poprzedniego porsiedzenia.
Podjqcie uchwaly w sprawie sztandaru dla Szpitala Powiatowego w Mirisku Mazowieckim
Podjqcie uchwaty w sprawie ustalenia wydatkow zwiqzanych z pobytem delegacji .zagranicznej
w czasie Obchodow Jubileuszu 10O-lecia Szpitala Powiatowergo im Jqdrzeja Sniadeckiego
w Minsku Mazowieckim,
Podjqcie uchwa{y w sprawie ogloszenia przetargu na sprzedaZ niezabudowanej nieruchomoSci
potozonej w Dzigkowiznie, gmina Miflsk Mazowiecki.
Podjqcie uchwaly w sprawie ustalenia Ramowego Regulaminu Pracy Kornisji Przetargowej oraz
zasad rejestracji i sprawozdawczoSci z zamowien publicznych.
Przedstawienie informacji dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w Mihsku Maz. o zmianie ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Sprawy rozne
Przylqcie protokolu posiedzenia w dniu 21 ma1a2014 r.
Zamkniqcie posiedzenia.

1

Starosta

- Antoni Jan'Tarczyriski

otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawit porzqdek posiedzenia, ktory zo:;tat przyjqty jednogNo6nie.

Ad.3
Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowat o narstgpujqcych sprawach:
- podpisana zostafa umowa z PHU Helion na wykonanie remontu ZSS w lgnacowie
(starej czgSci) wartosc zadania 359.444,99 zN i zadanie ma byc zrealizowane
w okresie od 18 czerwca do'16 sierpnia br.,
- podpisana zostala umowa s;przeda2y nieruchomo6ci Skarbu Paristwa na
ul. Warszawskiei na rzecz ZNP,

- potwierdzone zostaly Srodki z NPPDL na przebudowg drogi w Sulejowku,
- tnrua druga kontrola Urzgdu Kontroli Skarbor,vej.
Wicestarosta - Krzysztof Plochock,i poinformowal o nastgpujqcej sprawie:
- podpisany zostal list intencyjny z Rejonem Kolomyja na lJkrainie.

Ad.4

- Antoni Jan Tarr:zynski przedstawil projekt uchwaly w sprawie
dla Szpitala Powiatowego w Minsku Ma;zowieckim. Wyjasnil, 2e
Stowarzyszenie Minsko Mazowier:kie ,,Nasz Szpital" zwrocilo sig do Zarzqdu
Starosta

sztandaru

o akceptacjg projektu sztandaru, ktirry ufundowany zoka4ijubileuszu 1O0-lecia.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w klorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedziat siq jednogfoSnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 668/14 w sprawie sztandaru dla Szpitala

Powiatowego w Minsku Mazowieckim.

Ad.5
Z-ca naczelnika Wydziialu OSwiaty i Pronrocji - Urszula Soroka powiedziala,2e
w obchodach jubileuszu 1O0-lecia Szpitala Powiatowego wezrnq udziitl 3 osoby
z Bialorusi, ktore sq opiekunami Muzeum Historyczno-Krajcznawczego w Kolczunach
po6wiqconego pamigci Jqdrzeja Sniadeckiego oraz pracownicy szpitala na Bialorusi.
Osoby te bqdq przebywaty na terenie powiatu w dniach 6-8 czerwca br.
Nastqpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie ustalenia wydatkow zwiqzanych
z pobytem delegacji zagranicznej w czasie Obchodow JuLrileuszu 1OO-lecia Szpitala
Powiatowego im. Jgdrzeja Sniadec;kiego w Minsku Mazowieckim. Przeprowadzono
glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial siQ
jednoglosnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 669/14 w sprawie ustalenia wydatk6w
zwiqzanych z pobytem delegacji zagranicznej w czasie Obchodow Jubileuszu
10O-lecia Szpitala Powiatowego im. Jqdrzeja Snriadeckiego w Mirisku
Mazowieckim.

Ad.

6

Naczelnik Wydziatu Gospodarki NieruchornoSciami Wojcier:h Osinski
powiedzial, ze uplynql termin wywieszenie wykazu nieruchomoSci przeznaczonych do
sprzedaZy tj niezabudowanej nieruchomoSci w Dziqkowiznie z usterlonq cenE
wywolawczE w kwocie 285.696 zl. W zwiqzku z lym przygotowana zostata uchwala
w sprawie ogfoszenia przetargu na sprzeda? niezabudowanej nieruchomoSci
polozonej w Dzigkowi2nie, gmina [\/irisk Mazowiecki. Przeprowarlzono 5;losowanie,
w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziat sig jednoglosnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 670/14 w spraurie ogloszenia przetargu
na sprzeda2 niezabudowanej nieruchomo6ci poNo2onej w Dzigkowi2nie, gmina
Minsk Mazowiecki.
Ad.

7

Naczelnik Wydzialu Inwestycji - Wincenly Bartnicki przedstawit projekt uchwaly
w sprawie ustalenia Ramowego Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej oraz zasad
rejestracji i sprawozdawczosci z zarnowiefi publicznych. Wyjasnit, ze zmiany wynikajq
ze zmian jakie zostaly wprowadzone z ustawie Prawo zam<iwien publicznych.

w kt6rym za prcdjgciern uchwaly Zarzqd
jednoglosnie.
Powiatu opowiedzial siq
Zarzqd Powiatu podjqN uch'walg Nr 671/14 w spra'wie ustalenia Ramowego
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie,

Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej oraz zasad rejestracji
i sprawozdawczosci z zamawien publicznych.

Ad.

8

Dyrektor Powiatowego Urzgdu Pracy w Minsku Maz. - GraZyna Borowiec
poinformowala o nowelizacji ustawy o promocjizatrudnieniar i instytr.rcjach rynku pracy,
ktora weszla w Zycie 27 mala br. WyjaSnila, 2e w zasadzie zmiany dotyczq jednego
dzialu PUP tj. Centrum Aktywizacji zlawodowej Nastqpnie przedstawila najistotniejsze
zmiany w ustawie:
- wprowadzenie funkcji doraclcy klienta (dotychczas po6redrrik pracy),
- profilowanie pomocy dla ,csobr bezrobotnych (wydzielone zostaly 3 grupy
bezrobotnych: I grupa - bezrobotni proszukujqcy pracy niewymagajEcy wsparcia
finansowego, ll grupa najliczniejsza - osoby wymagajqce wsparcia poprzez slaZe,
prace intenvencyjne, dotacje na rozpoczqcie dziaNalnosci), 3i grupa - osoby dtugotrwale
bezrobotne niezainteresowan e roz1toczqciem pracy,
- rczszerzony program indywidualnego dzialania (niezaleznie od sprofilowania
calej populacji bezrobotnych bgdzie prowadz,ony z kaldym bezrobotnym odrqbny
program indywidualny dzialarria),
- trojstronne umowy szkoleniowe (powstaje Krajowy Fundusz Szkoleniowy),
- dodatkowe instrumenty pracy: bony szkoleniowe, bony staZowe, bony
zatrudnieniowe bony na zasiedlenie
Dodala, 2e urzqdy bgdq rozliczane z efektywnoSci zatrudnieniowej i od tego bgdq
uwarunkowane srodki z Funduszu Fracy na realizacjq podstawowych zadan
zwiqzanych zbezrobociem na terenie powiatu.
Dyrektor PUP - GraZyna Elorowiec wyja6niNa, 2e Powiatowy Urzqd Pracy
w Minsku Mazowieckim do konca roku 2014 chce objqc nowymi formami aktywizacji
1 15 osob.
Ponadto powiedziala, 2e w Centrum Aktywizacji Zawodowej zatrudnionych jest
18 osob, w tym 15 doradcow (w tym 3 posrednikow pracy - stazystow). Na jednego
doradcq przypada 600 bezrobotnych i do konca roku wszyscy bezrobotni muszq
zostac sprofilowani.
-farczynski
podziqkowal dyrektorowi F'UP w Minsku Maz.
Starosta - Antoni Jan
za bardzo dobrze zorganizowane Targi Pracy.

Ad.9
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie siq 9 czerrwca br. o godz. 14.00.
Starosta powiedzial, ze Komendant KPF']SP w Minsk,u. Maz. zaproponowal, aby
Srodkiw kwocie 2.000 zl przeznaczone na nagrodq z okali Swigta Strazaka dla szefa
jednostki ratowniczo-gasniczej podzielic na nagrody dla pracownikow Komendy
p. Kamila Plochockiego i Krzysztofar Kornorows;kiego.
Zarzqd przychylil siq do tej propozycji.
Skarbnik Powiatu Teresa Etqk przedstawita wniosek Przedsiqbiorstwa
Budowlano-Handlowego Spotdzielnia ,,ZlB" (wykonawcy sali gimnastycznej przy GiLO
w Minsku Maz.), ktore zwrocilo siq o wyrazenie zgody na przelew wierzytelno6ci
z umowy 2dnia22.05.2013 r. na rzecz Banku PKO BP S.A,.

Dodala, ze konsultowala siq z radcq prawnym, ktory stwierdzil, 2e mozliworsc przelewu
wierzytelno6ci zostata wylqczona w postanowieniu S 14 umowy z dnia
22 maja 2013 r.
Zarzqd Powiatu nie wyrazit zgody na przlelew wierzytelnoSci na rzecz banku.
Naczelnik - Wincenty Barlnicki przedstawit raport zlolony przez wykonawcq
w ramach ll etapu realizaqi projektu partnerstwa publiczno-prywatrrego dlie SPZOZ.
- w postqpowaniu firma Inter Medic zloZyla s;kargq do WSA na czynnoSc powiatu
dotyczqcq nie przyjgcia wniosku o zawarcie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne.
W chwili obecnej zamawiajqcy i doradca oczekujE na wyznaczenie rozprrawy przez
WSA. Doradca na biezqco wyjaSnia wqtpliwosci zamawiajalcego dotyczqce procedury
wyboru partnera publiczno-prywatnego.
Sekretarz Powiatu - Danutia Strejczyk przedstawila wniosek dyrektora ZDP
w Minsku Maz., w ktorym zwraca siq o wystqpienie do Burmistrza Miasta Minsk Maz.
z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajqcej na usuniqcire 1 drzewa - klonu, ktore
koliduje z budowanym nowynr budy'nkiem administracyjnynr.
Zarzqd Powiatu przycl'rylit siq do powyzszego wniosl<u.
Sekretarz Powiatu odczytalil pismo Burmistrza Kaluszyna, ktory zwrocil sig
o zaopiniowanie materialow do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjq
inwestycji drogowej pn. ,,Budowa dror3i gminnej przy crnentarzu (ul. Cmentarna)
w miejscowo6ci Kaluszyn".
Dodafa, 2e ZDP pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
Zarzqd Powiatu pozyl,ywnie zaopiniowal materialy do wniosku o uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacjq irrwes;tycji drogowej pn. ,,Budowa drogi gminnej przy
cmentarzu (ul. Cmentarna) w miejscowosci Kaluszyn".

Ad. 10
Protokol posiedzenia w dniu 21 ntaja 2014 r. zostaN llrzyjgty.

4d.11
Zamknigcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Wicesta rost a

- Krzy sztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu'. Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik
Marcin Nowak

