Protok6l Nr 21115
posiedzenia Zarzqdu Powiatu Minski
w dniu 25 maja 2015 r.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Starcrsta

- Antoni JanTarczVriski

Wicestarosta
czNo n kowie

orar

- Krzvsztof Plochocki

Zarzqdu'. N-ukasz Bog u cki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

Teresa Bqk - lSkarbnik Powiatu
Urszula Soroka -z-ca nacz. Wydz. Oswiaty i Pronrocji
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomo

aml

Porzqdek posiedzenia:
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a
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Ad.

Otwarr;ie posiedzenia
Przyjgr:ie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniegcr
Podjgc;ie uchwaly w sprawie przyjgcia Regulaminu Organizacyjnego
mu Pomocy Spotecznej
.Jedlina" w Mieni.
Podjgcie uchwaly w sprawie powolania komisji do zaopiniowirnia wni
ow o udzielenie dotac.
z budzetu Powiatu Minskiego na prace konserwatorskie, restaurator
lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
lS,ozpatrzenie wniosku zlozonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw
kich ,,Drzewo F'okolen''
z siedzibq w Kaluszynie, o wprowadzenie zmian w Umowie Nr 7120 5/k o wsparcie realizacji
zadania publicznego pn. Vll Dzieh Kultury Zydowskiej ,,Sr_rkkot" - radosne Swiqto symboli
i zbiorriw rolniczyr:h w ramach cyklu spotkan Miasteczka Dw6ch Ku
nl
n ^r-^
lRozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Spoleczno-Kulturalnod
,,AU AJLI
w Sulejowku o wprowadzenie zmian w kosztorysie i hilrmo
-^A^
^m;^.^^li-^^ii
arnle
[eallzacJt zaaanta
publicz:nego pn. ,,Puchar Mazowsza - Ad Astra 2015 w
cach standardowych
i latynoamerykan:;kich".
Rozpatrzenie wniosku Wojta Gminy Siennica o wcze6niejsze prz
anie w formre darowizny
na rzecz Gminy Sliennica, nieruchomo6ci stanowiqcej wlasnoSc Pow tu Mihskiego, pc/ozonel
w Siennicy oznac;zonej nr 138 o pow 4,3345ha.
Podjgc;ie uchwaly w sprawie wyboru banku do obslugi budzetu Powiat i powiatowych jed nostek
budzetowych.
Sprawy roZne.
lrrzyjqr:ie protokolu posiedzenia w dniu '18 maja 2015 r
Zamkrriecie oosiedzenia

'1

Starosta

- Antoni Jan1-arczynski

otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przeclstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal
(w crkrecnosci 4 czlonkow Zarzqdu, nieobecny p. t-. Boguc;ki).

zyjety jednogloSnie

Ad.3
Starosta

-Antoni Janlarczynski poinformowal o nastQp jqcych sprawach:

-

wplynQto skorygowane pismo p.o. dyrektora SpZCtZ
dotyczqce niezbqdnych Srodkow w kwocie '12.998.000

a

z{

dostosowanie do standardow,
- wplynqla inforrnacja od z-cy dyrektora DpS sw. Joze>fa w
przez Najwyzszq lzbg Kontroli,
- uczestniczyl w prosiedzeniu Powiatowej Rady Rynku p

opiniowano wniosek o urnorzenie w zwiqzku z z.apr
dziatalnosr:i gosporjarczej oraz wnioski o dofinansowanie
Fu

-

Wiqckowskiego
Drzeznaczeniem na

o kontroli Domu

, na ktorym m.in
niem prowadzenia
olen

nduszu Szkoleniowego,

crdbyly siQ uroczystosci z oka4i 70-lecia NadleSni
zorganizowane w Zakowie,
- orJbyly s;iq uroczystosci zwiqzane ze swiqtem 23 E;azy

z Krajowego

Minsk Mazowiecki
L

zorganizowane w Warszawie,
- ur dniu 2tI maja br. w Zespole Szkot Agrotechnicznych
- zakonczyla siq lX edycja Przeglqdu Tworczosci Arlys
w Mrozach, w eliminacjach wziglo udzial 2200 uczestni

nlctwa Taktycznego
siq Swigto Kwiatow,

w

,,Kulturonraniak"
roznych grupach

wiekowycl"r.

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki poinformowal o nas
- 19 maja lrr. odwierjzil Dom Dziecka w Otwocku, zapoznano
Dornu (obr;luga 7 wychowawcow, nie ma adrninistracji) W d
w wieku od 7 do 18 lat. Koszt to kwota ok. 700.000 zl.

sprawte:
z funkcjonowaniem
u mieszka 14 dzieci
JEceJ

Ad.4
Starc,sta - Antoni Janf arczynski powiedzial, ze nzr sesji
dniu 22 kwietnia br.
Rada Powiatu nadala statut Domowi Pomocy Spolecznej ,,Je lina" w Mieni. Dodal.
ze dyrektor DPS opracowal Regulaminu Organizacyjny llomu i rzedloZyl Zarzqdowl
oo przyjQcta.
Nas;tqpnie odczytal projekt uchwaly w sprawre
jqcia Regulaminu
Organizac'yjnego Domu Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w Mi nr; przeprowaozono
glcrsowanie, w kt6rym za przyjgciem projektu uchwaly Zarzqd F'owiatu opowiedzial
siqr jednog{osnie.
Zarze4d Powiatu podjqN uchwaNg Nr 124115 w sprawie p
jqcia Regulaminu
Organizac;yjnego Domu Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w M ni.

Ad.

5

Z-ca naczelnika Wydziatu OSwiaty i Promocji - Urs;zula
ze wplyngly dwa wnioski o udzielenie dotacji na prace konse
i roboty budowlane przy zabylku wpisanym do rejestru zabytk
- wnirrsek (z 13 mala br.) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nar
Panrry w Minsku l\flazowieckim o udzielenie dotacii w
przebudowqr wejScia gNownego kosciola polegajqcq na
wej$ciowego wraz z kolumnami i oktadzinA z piaskowca fr
catkciwity zadania 1 '10.000 zt.
- wniosek (z 15 maja br.) Parafii Rzymskokatolickiej pw. l
w Okuniewie o udzielenie dotacji w wysoko5ci 25.057 ,jg z
w zabytkow'ym kosciele.
P. LJrszula {loroka powiedzial'a, Ze nale2y powolac komisjg, k
i prz:edstawi swojq opriniq Zarzqdowi
Nastqpnie przedstawila projekt uchwaly w sprawie powolania k
wnioskow o udzielenie dotacii z budzetu Powiatu Minskieqo na

roka poinformowala,
kie, restauratorskie
ia NajSwigtsze;j Marii

kosci 55.000 zl na
dowaniu portalu

u swiatvni.

Koszt

r. Stanislawa Kostki
na remont schodow
a zaopiniuje wnioski
isli do zaopiniowania
ce konseruratorskie,

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisernym
przeprowadzono glosowanie, w ktorym za poojgcreffl

rejestru zabytkow;

Zarzqd Powiatu

opouriedzial siq jed nogtoSnie.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwalq Nr 125/15 w sprawie p
zaopiniowarnia wniosk6w o udzielenie dotacji z bud2etu pc
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budo
wpisanym do rejestru zabytkow.
Ad.

nia komisji do
iatu Minskiego na
ne przy zabytku

6

P. Urszula Soroka poinformowala, 2e w dniu 22 maia br. wptynqN wniosek
Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich ,,Drzewo Pokolen" z s
ibq w Kalus;zynie
o wprowadzenie znrian w Umowie Nr 7l201\lk o wsoa
realizacji ziedania
publicz,nego pn. Vll Dzien Kultury Zydowskiej ,,Sukkot" - rad ne swiqto symbol,
i zbiorow rolniczych w ramacll cyklu spotkan Miasteczka Dwoch Kultur. Wyjasrrila, ze
zmiana pole,ga na zmianie terminu z 27 maia na dzien 22 cze
a or.
Zarzqd P owi atu za a kce pto w al zapr opo n owa n E zmianq
.

Ad.7
Z-ca naczelnika Wydziatu Oswiaty i Prornocji - Urszula
2e 'w dniu 25 maja br. wplynql wniosek {itowarzyszenia

roka poinformowala,
-KulturalnoSportowego ,,Ad Astra" w Sulejowku o wprowadzenie z ian w kosztorvsie
i harmonogramie realizaqi zadania publicznego pn. ,,Puchar
owsza - Ad Astra
'201,5
2015 w tancach
taricach stanclardowych
standardowych i latynoamerykanskich". WyjaSni
Wyjar
, ze z.mtana \ /yntKa,

z

faklu, 2e Stowarzyszenie pozyskalo dotacjq w kwocie
Wojewodztwa Mazowieckiego, natomiast nie otrzymalo d

B

Maz,crwiecki. W zwiqzku z powyZszym zostal zmieniony harmon
nie ulegN zmianie i kwota dotacji z budzetu powiatu nie ulegta
Zarzeld Powiatu zaakceptowal zaproponowane zmiany

Ad.

000 zl od

Ziarzqdu

ji od Miasta Minsk
ram, koszt ca'lkowitv
nte.

B

Nacz:elnik Wydziatu Gospodarki NieruchomoSciami
powiedzial, 2e 14 kwietnia br. wplynqlo pisrno Wojta Gminy
wczeSn iejs zego przekazania w form ie da rowizny n ie ru chom osci
Wyjiasnil, 2e 16 maja 2012 r. zoslalo podpisane porozumienie o
1 wrze6nia 2012 r. prowadzenia szkoN Gimnazjum, Liceum
Teclrnikum i Zasadniczej Szkoly Zawodowej wchodzqcych w
im. H i K. Gnoinskich. Gmina przejqla prawa i obowiqzki orga
powyzszych szkot. UZyczenie dotyczylo okresu 5 lat, a po
nieruchomo,Sci mialy zostac przekazane Gminie w formie darowi
W przypadku zaprzestania pzez gming prowadzenia szkol, gmi
zwrotnego p,rzeniesienia na powiat wlasnosci przedmiotowej nie
P. Wojciechr Osinski wyjasnil, ze nieruchomosc wpisana jest
i ws;zelkie prace naleLy uzgadniac z konserwatorem, co podraza
napra\ / i mc'dernizacji.
Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e po
z dectyli Rady Powiatu o zamiarze likwidacji szl(oty, gdyz dos
w gimnazjum bylo wigcej uczniow, niz w pozostalych szkol
wymagala dofinansowania. W wyniku prowadzonych roz
zdecydowala siq na prrowadzenie szkot.

Wojciech Osinski

w sprawie
Siennicy.
powierzeniu z dniem
olnoksztalci?cego,
lad Zespolu Szkor
u prowadzqcego do
piywie tego okresu
Siennica

v

zobowiqzala siq do
uchomosci.
o rejestru zabytkow
oszty ewentualnych

zumienie wl,nikalo
do takiej sytuelcji, ze
h, ponadto szkola
Gmina Sir:nnica

Poddat pod analizq, czy podejmujemy decy4q o wczesril
nieruchomo6ci w formie darowizny, czy czekamy do konca

przekazaniu
rmtnu okreslonego

eJSZym

w porozumi,eniu, czyli do 2017 roku.
Ustalono, 2e Zarzqd powroci do sprawy na kolejnym pos

Ad.9
Starc,sta -Antoni Janfarczvnski powiedzial. Zew dniu 2
zlo2yl ING Elank Slqski S.A, Dodal, ze termin skladania ofert up
Skarbnik Powiatr.r Teresa Bak powiedziala. Ze w zlo2
ofertiach naj ko rzystn iejszq zloZyl Ba n k Spotdzielczy. Wyjasn ila,
nalezy poinformowai; wszystkich kontrahentow o nowym rachu
ok. 1 000 uzytkownikirw wieczystych).
P. Teresa t3qk powiedziala, 2e zgodnie z ustawq o finansar:
banku powinniSmy dokonac zgodnie z ustawq Prawo za
czytn ustawa Prawo zamowien publicznych dziala od limitu 3ct.
obstugg be;zkosztowil. Dodala, 2e jest to bardzo nietypowe
ksztalt jest calkowicie zale2ny od tego, jak to poprowad zn1jy.
Zwrocila uwagQ, ze nie bez znaczenia sq koszty, ktore trzeba
banku. Maznaczenie rownieZto,2e w przypadku ING Banku S
otwartego rachunku oszczqdnosciowego z oprocentowaniem
i mcrzna bez: ograniczen przekazywac Srodki, a ponadto je;steSm
30 c;zeruvca br, w stawce promocyjnej, ktora wynosi 3,15o/o.
Zaproponowala, ze skoro jeden bank zwrocil siq z nowE ofertq,
sig do pozostalych bankow, czy ulrzymujq swoje oferty. p

-

maja br. nowq ofertg
nal 15 maia br.

ych do 15 maja

br.

, przy

zmianie banku
ku bankowym (m.in.
publicznych wyboru

n publicznyclt.

Przy
00 euro, a my rnamy
nie, k:torego

resc przy zmtante
Krego mamy UmowQ

odstawowym 1 ,650/0
w okresie 3 nr-cv do

nalezaloby zwrocic
bny jest na to czas,
a w zasadzie powinniSmy to rozstrzygnqc na dzisiejszynr
iedzeniu. Nalezv
poinrformowiac instytucje o zmianie rachunku bankowego rra 30 d I przeo
Jego ztTltanq.
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki powiedzial, 2e je2eli ustalony byl termin
skladania oferl do'15 maja br., to wszyscy mieli rowne sza e. Dodal. 2e fakl. iz
pojawiq sig koszty zwiqzane ze zmianq banku musialy byc wzi
poo uwagg.
Skarbnilk Powiatu zaproponowala, aby pozostalym banko
ktore zlo2yly swoje
ofedy dac mozliwo6c wypowiedzenia sig.
Starosta - Antoni Jan farczyriski powiedzial, Ze przyjql my pewien slposob
postqpowania i ustalclny byN termin 15 maja, do ktorego mozna I
skladac oferrty,
Po przeanalizowaniu tematu Zarzqd Powiatu stanql na stan
sku, iz obowitqzywal
termin skladania ofert do 15 maja ite oferty zostaiy rozpalrzone.
Nastqpnie Skarbnik Powiatu odczytala projekt uchwaly w spr ie wvboru banku do
obsfi-rgi budzetu Powiatu i powiatowych jednostek budZ
; przeprowadzono
gNosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaty czlonkowie Zarzqdu glcrselry";t
nastgpujqco:
- Starosta - Antoni Jern Tarczynski - za podjgciem uchwa{y,
- Wicestarosta - Krzy'sztof Plochocki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaty,
- Czlrrnek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Ziarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwaly.
Glosriw przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie bylo.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 126/15 w sprawie wyboru banl<u do
obslugi bud2etu Powiatu i powiatowych jednostek budze
ch.

Ad. 10

Naczelnik Wojciech Osinski powrocil do

tematu

otyczqcego z:akupu

fragmentu prywatnej posesji przy skrzyzowaniu ul
azd i ul. Berlinga
o pow. 44 rnkw. stanowiqcej pole widocznosci przy skrzyZowa iu. Poinformowal,2e

uzyskal informacjg z pracowni urbanistycznej w Sulej(rwku, i
zagospodarowania przestrzennego trojkqt widocznosci stanovrl
tj r,rl. Berlinga i w przypadku podziaNu ta czqsc przeszlaby
Sulejowek. Dodal, Ze nie ma uzasadnienia, Zeby powiat
w przedmiocie nabycia tej czqsci nieruchomosci.
Ponadto poinformowal, 2e Wojewodzki Sqd Administracyjny
rozprawy w sprawie s;kargi powiatu miriskiego na decyzjg Mini
Jan6w, rozprrawa odbqdzie siq 16 czerwca br. o godz. j2.40.
Starcsta - Antoni Jan Iarczynski poinformowal, Ze
SPZ|-OZ - Artura Wigckowskiego z pro6bq o wyznaczenie prz
konkursowych do wytonienia kandydatow na stanowiska
AnestezjoloEii i Intensywnej Terapii, ordynatora Oddziatu pedi
Oddzialu Chirurgii Ogolnej.
Ustirlono, 2e w sktad komisji konkursowej do wylonienia kand
ordynatora Oddzialu Anestezjologii i lntensywnej Terapii,
Pediiatrycznego wejdzie p. Marek Pachnik, a w sklad komisji do
na stanowisko ordynatora Oddziatu Chirurgii Ogolnej - p. Krzy
Czlorrek Zarzeldu - t-ukasz Bogucki zwroctl siq o
posiedzenie informacji, na jakim etapie jest sprawa sqdowa d
w Sulejowku.

zgodnie z planem
czgsc ulicy gminnej
na wtasnoSc Miasta
ykonywat cokolwiek
iadomit o terminie
Rolnictwa dot. dobr

tgto pismo p.o. dyr.
stawicieli do komisii
rdynatora Oddziatu
nego, ordynatora

atow na stanowiska
rdynatora Oddzialu
ytonienia kandydata
Plochocki.
nie na kolejne
czqca ul. Asfaltowej

Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie sie 8 czerwca or. o

Ad.11
Protokol posiedzenia w dniu 18 maja 2015 r. zostal przyj

4d.12
Zamktniqcie posiedzenia.

Staros;ta

-

Antoni Jan Tarczyfski

Wicestarosta

- Krzysztof Plochocki

Czlonkowie'7-arzqdu'. l-ukasz Boguckl

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek

jednoglosnier.

