Protokol Nr 29115
posiedzen ia Zarz4du Powiatu Minskiego
w dniu 31 sierpnia 2015 r.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Wicestarosta

- Krzysztof Plochocki

czlon kowie Zarzqdu : t_ukasz Bogucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

oraz: Teresa Bqk

- Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i promocji
Janusz Zdzieborski - dyrektor PCpR w Mirisku Maz.
Aftur Wiqckowski - p.o. dyr. SpZOZ w Minsku Maz.

Porzqdek posiedzenia:

1
2
3
4

Otwarcieposiedzenia.
Przyjgcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia

Podjgcie uchwaly w sprawie informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Minskiego.
informacji o ksztaltowanru siq wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej

5.
6
7.
B.

w Mirisku Mazowieckim za I polrocze 2015

r

Podjqcie uchwaly w sprawie zatrudnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Mifrsku Mazowieckim,

Podjqcie uchwal

im

w

sprawie udzielenia upowaznieh dyrektorowi Zespolu Szkol

Kazimierza Wielkiego w Minsku Mazowieckrm.

Nr j

Podjqcie uchwaty w sprawie naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Spoleczne.l
Sw Jozefa w Mreni
Podjqcie uchwaly w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn ,,Xl Festiwal Chleba
Fundac.li Mivena w Mirisku Mazowteckim.

I

Podjqcie uchwaty w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczqcych projektu ,,programir
wspolpracy Powiatu Minskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienibnymi

w art 3 ust. 3
10
11
'12
'13

14
15
16
17

ustawy

z

dnia 24 kwietnia 2003

i o wolontariacie w 2016 roku"

r. o

dzialalnosci pozvtku publiczneoo

Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie dziennikow lekcyjnych wylqcznie
w formie elektronicznej.
Podjqcie uchwat w sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie dziennikow wylqcznie w fornrie
elektronicznej
Sprawy oSwiatowe
Nadzwyczajna Vlll sesja Rady Powiatu Mihskiego w dniu 2 wrzesnia 2oj5 r
Podiqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie powiatu na2o1s rok
Sprawy roZne
Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 18 sierpnia 2OjS r.
Zamkniqcie posredzenia.

Ad.1
Wicestarosta

Ad.

- Krzysztof Plochocki otworzyt posiedzenie.

2

Wicestarosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjqty

jednoglosnie w obecnosci trzech czlonkow Zarzqdu.

Ad.

3

- Krzyszlof Plochocki poinformowal o nastqpujqcych sprawach:
- wplynqt wniosek o zwolanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu poswiqconej
Wicestarosta

wylqcznie sprawom SPZOZ w Minsku Maz.

- wystosowane zostaly pisma do firm, ktore uczestniczyly w procesie

padnerstwa
publiczno-prywatnego informujqce o przenruaniu tego procesu. Zadna zfum nie zloZyla
zaslrzeZeh. Dodat, 2e 4 wrze6nia br. odbqdzie siq spotkanie z firmq doradczq
w zakresie rozwiqzania umowy.
- odbyly siq dozynki gminno-powiatowe w Jakubowie.

Ad.4
Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie
informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Mir'rskiego, informacji
o ksztaitowaniu siq wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki
Skarbnik Powiatu

-

Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim za pierwsze poirocze 2015 r. Dodata, ze zgodnie
z ustawq o finansach publicznych w terminie do 31 sierpnia br. uchwalq nale?y
przedloZyc Radzie Powiatu i Regionalnej lzbie Obrachunkowej.
Wyjasnita, ze dochody budzetowe wykonano w kwocie 66.187.595,48 zl, co stanowi
53,34o/o planu, a wydatki budzetowe wykonano w kwocie 54.194.404,38 zl,11. 42,24o/o
planu, w tym wydatki biezqce 52.4t49.413,18 zl, wydatki majqtkowe 1,744.991,20 zl.
Wykonanie przychodow ogolem 7.366.478 zN, wykonanie rozchodow ogolem
4.559,498 ,93 zl tJ. 98,70%.
P. Teresa Bqk przedstawila realizacjq dochodow wedlug 2rodel pochodzenia.
- subwencja ogolna - 45,94o/o
- udzial w podatkach dochodowych - 22,93o/o
- dotacje z budzetu panstwa na zadania wlasne - 4,55oh
- dotacje z budzetu panstwa na zadania zlecone - 8,20o/o
- dochody wlasne jednostek - 14,2To/o.
Zadluienie na dzien 1 stycznia br.wyniosto 19.889.618,45 zl, ana dzien 30 czerwca
br. wyniosto 15.330.119,52 zl.
Wynik finansowy SPZOZ (strata) wynosi 930.389,72 zt i nie przekroczyla kosztow
amorlyzaQi. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I potroczu poniesiono naktady
w wysokosci 94.804,76 zl. Naleznosci SPZOZ na dzien 30 czerwca br. to kwota
6.729.629 zl, zobowiqzania wymagalne na dzien 30 czerwca br. wobec jednego
kontrahenta wynosily 2.460 zl.
Wicestarosta przeprowadzil glosowanie nad projektem uchwaly. Czlonkowie
Zarzqdu glosowali nastqpujqco
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjgciem uchwaty
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaty,
- Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaty,
- Cztonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaly,
Gtosow przeciwnych i wstrzymujqcych sig nie bylo. Nieobecny Starosta - Antoni Jan
Tarczynski.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 186/15 w sprawie informacji o przebiegu
wykonania bud2etu Powiatu Minskiego, informacji o ksztaltowaniu sig
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
:

,

finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku
Mazowieckim za pierwsze p6Nrocze 2015 r.

Ad.

5

Wicestarosta Krzyszlof Ptochocki odczytal projekt uchwaly w

sprawte

zatrudnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespofu Opieki Zdrowotnej
w Minsku Mazowieckim. Wyjasnil, ze odbyl sig konkurs, w ramach ktorego wplyngly
dwie oferty, Przesluchany zostal jeden kandydat, bo drugi kandydat nie prlybyl
P. Krzysztof Plochocki powiedzial,2e komisja konkursowa przedstawila kandydata na
stanowisko dyrektora SPZOZ p. Artura Wiqckowskiego. Zgodnie z ustawq
o dzialalnosci leczniczej zatrudnienie dyrektora nastqpuje na okres 6 lat, w tym
przypadku od 1 wrzeSnia 2015 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaty w sprawie
zatrudnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Minsku Mazowieckim Zarzqd Powiatu opowiedziat siq jednogio5nie (nieobecny
Starosta - Antoni JanTarczynski).
Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 187115 w sprawie zatrudnienia
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku
Mazowieckim.
Nastgpnie wrqczyl uchwalg p. Arturowi Wigckowskiemu.
Ad.

6

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki powiedzial,2e w zwiqzku z objqciem z dniem
br. na kolejnq kadencjq stanowiska dyrektora ZS Nr 1 przez p. Malgorzatq
Beczek odczytal projekt uchwal w sprawie udzielenia upowaznien. Nastgpnie
przeprowadzono gtosowanie dwoch projektow uchwal, ktore zostaty przyjqte
jednoglosnie (nieobecny Starosta - Antoni Janf arczynski).
1 wrzeSnia

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 188/15 w sprawie udzielenia
upowaznienia dyrektorowi ZespoNu Szk6N Nr 1im. Kazimierza Wielkiego w Minsku
Mazowieckim.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 189/15 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkol Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
w Minsku Mazowieckim.
Ad.

na

7

Wicestarosta

-

Krzyszlof Plochocki odczylal projekt uchwaly w sprawie naboru

stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej Sw Jozefa w Mieni
Zaproponowal, aby w skiad komisji konkursowej ze strony Zarzqdu weszli jako

przewodniczqcy - Marek Pachnik, czlonkowie: t-ukasz Bogucki iPiotrWieczorek.
Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik powiedzial,2e nale|y najpierw poczekac na
rozstrzygnigcie sqdu w sprawie p. Matgorzaty Chwedoruk iwowczas oglosimy konkurs
na stanowisko dyrektora. Sprawa ciqgle nie jest zakonczona i w przypadku, gdy sqd
przywrocilby p M Chwedoruk do pracy, co wtedy zrobimy, bgdzie dwoch dyrektorow.
P. Marek Pachnik stwierdzil, 2e nale|y zaczekac z decyzjq w tym zakresie. Dodal, ze
w tym dzialaniach nie ma Zadnej logiki.
Wicestarosta poinformowal, ze kolejna rozprawa odbgdzie siq 25 wrze6nia,
a miqdzy rozprawami jest odstqp ok. 2 m-cy, wiqc zanim sprawa siq zakonczy bqdzie
to prawdopodobnie polowa przyszlego roku.
P. Marek Pachnik powiedzial, 2e w jednostce jest zastgpca dyrektora, ktory petni swoje
zadania, a z konkursem nale?y wstrzymac siq bo nie wiadomo, jak sprawa stQ
zakonczy.
P. Krzysztof Plochocki powiedzial, 2e w przypadku, gdyby p. Chwedoruk zostala
przywrocona do pracy lo przez trzy miesiqce jest jeszcze dyrektorem.

P. Marek Pachnik zwrocit sig z pytaniem, dlaczego przeztrzy miesiqce.
Wicestarosta powiedzial, 2e po tym okresie zostalaby zwolniona bo nie bytoby
stanowiska pracy (3 miesigczny okres wypowiedzenia), gdyz ze wzglgdu na
dlugotrwalosc procesu zostal zatrudniony dyrektor.
P. Marek Pachnik powiedzial,2e jak to mimo tego, ze wyrok sqdu nakazywalby
przywrocenie na stanowisko to i tak zostalaby zwolniona.
Wicestarosta wyjaSnil, 2e jezeli jest taka sytuacja, ze mamy zatrudnionego
nowego dyrektora, to komus musimy wypowiedziec umowg. Jezeli jest taka sytuacla,
2e idziemy z kims do sqdu to raczej ta osoba nie wraca na to stanowisko.
P. Marek Pachnik stanqt na stanowisku, zeby nie oglaszac konkursu na stanowisko
dyrektora DPS sw. Jozefaizaczekacnarozslrzygnigcie sqdu pracy. Ponadto p. Marek
Pachnik nie zgodztl sig na udzial w pracach komisji konkursowej.
W sktad komisji konkursowej ze strony Zarzqdu weszli jako przewodniczqcy - piotr
Wieczorek i jako czionek komisji - t_ukasz Bogucki.
Kolejno Wicestarosta odczytal projekt uchwaNy w sprawie naboru na stanowisko
Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej sw. Jozefa w Mieni; przeprowaozono
glosowanie, w ktorym gtosowalo 4 czlonkow Zarzqdu ( nieobecny Starosta Antoni
-

Jan T arczynski) nastgpujqco:
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjqciem uchwaly,
- czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki- za podjqciem uchwaly,
- czlonek Zarzqdu Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaly,
- czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - przeciwny podjqciu uchwaly.
Zarzqd Powiatu podjqt uchwaNq Nr 190/15 w sprawie naboru na stanowisko

-

Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej 5w. Jozefa w Mieni.

Ad.
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Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz wyjasnita, ze oferta
dotyczqca realizaqi zadania publicznego pn. ,,Xl Festiwal Chleba" zloaona zostala
z pominigciem otwartego konkursu ofert. Oferta zamieszczona byla na 7 dni w BIP-ie
i na stronie internetowej, nie wplyngla Zadna uwaga. Nastgpnie przypomniala,2e
wnioskowana kwota dotacji to 5.000 zl, a calkowity koszt zadania to 40.0OO zl.
Nastqpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie zlecenia realizacjizadania publicznego
pn. ,,Xl Festiwal Chleba" Fundacji Mivena w Mihsku Mazowieckim; przeprowadzono
glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaty Zarzqd opowiedziaN sig jednoglosnie
(nieobecny Starosta - Antoni Jan Tarczyriski).
Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 191i15 w sprawie zlecenia realizacji
zadania publicznego pn. ,,Xl Festiwal Chleba" Fundacji Mivena w Minsku
Mazowieckim.

Ad.

9

i Promocji - Emilia Piotrkowicz wyjalnila,
ze projekt ,,Programu wspolpracy Powiatu Mihskiego z organizacjami pozarzqdowymi
oraz podmiotami wymienionymi w ar1. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku" powinien zostac
uchwalony do konca listopada br., a wczesniej poddany konsultacjom spo{ecznym.
Wyjasnila, 2e w projekcie Programu zaklualizowano daty, kwota pozostala
na tym samym poziomie i wynosi 270.000 zt. Wyjasnila, 2e konsultacje potrwajq do
dnia 16 wrze6nia br. W sklad komisli konkursowej wejdq przewodniczqcy Krzysztof
Ptochocki, czlonkowie: Urszula Soroka, lzabela Komorowsra.
Naczelnik Wydziatu Oswiaty

Nastqpnie odczylaha projekt uchwaly w sprawie przeprowadzenia konsultacji
dotyczqcych projektu ,,Programu wspolpracy Powiatu Minskiego z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia2003 r. o dziaNalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku";
przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu

opowiedzial sig jed nogtoSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaly Nr 192/15 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczqcych projektu,,Programu wsp6Npracy Powiatu Minskiego
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie w 2016 roku".
Ad. 10
Naczelnik Wydzialu OSwiaty i Promocji poinformowala, Ze z wnioskiem
o wyrazenie zgody na prowadzenie dziennikow lekcyjnych zwrocila siq dyrektor
Zespolu Szko{ im. M. Sklodowskiej-Curie w Minsku Maz. Nastgpnie odczytala projekt
uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie dziennikow lekcyjnych wylqcznie
w formie elektronicznei. Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za pod.1qciem uc'hwaly
Zarzqd Powiatu opowiedziaN siq jednoglosnie.
Zarz4d Powiatu podjqN uchwalq Nr 193/15 w sprawie wyra2enia zgody na
prowadzen ie dzien n ikow lekcyjnych wyNqczn ie w formie elektron icznej.
Ad.11
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz wyjaSnila, ze dyrektor ZSZ Nr 2 i dyrektor
Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Polskiej Macierzy Szkolnej zwrocili sig
o wyrazenie zgody na rozszerzenie mozliwoSci prowadzenia wylqcznie w formie
elektronicznej nie tylko dziennikow lekcyjnych, ale rowniez dziennikow zajgc
pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego oraz dziennikow innych zajgc.
P. Emilia Piotrkowicz odczylala projekt uchwaly dotyczqcy wyra2enia zgody na
prowadzenie dziennikow wylqcznie w formie elektronicznej (dot. ZSZ Nr 2),
przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedziat sig jed noglosnie.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 194/15

w sprawie wyra2enia zgody na
prowadzenie dziennikow wylqcznie w formie elektronicznej.
Kolejno p. Emilia Piotrkowicz odczytala projekt uchwaty dotyczqcy wyraZenia zgody na
prowadzenie dziennikow wylqcznie w formie elektronicznej (dot. GiLO w Minsku
Maz.), przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd powiatu

opowiedziat siq jed noglosnie.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 195/15

w sprawie wyra2enia zgody na
prowadzenie dziennikow wytqcznie w formie elektronicznej.

Ad. 12
Naczelnik Wydziafu Oswiaty i Promocji przedstawila wniosek dyrektora Zespolu
Szkot Ekonomicznych w Minsku Maz., w ktorym zwnca siq o wyrazenie zgody na
realizacjg projektu w ramach Programu Erasmus + pn. ,,Doksztalcanie nauczycieli
sposobem na motywowanie uczniow do nauki jqzykow obcych". Budzet tego projektu
jest planowany na 776.999 zl. Trzeba zabezpieczyc 25%" tej kwoty (ig.24g zl), klora
zostanie zrefundowana po rozliczeniu projektu. Projekt rozpocznie sig 1 crerwca
2016 r., projekt 2-letni. \N zwiqzku z tym przygotowany zostat projekt uchwaly Rady
Powiatu.

Zarzqdwyrazil zgodg na wprowadzenie projektu do porzqdku sesji Rady Powiatu.
Kolejno p. Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek dyrektora Gimnazjum i Liceurr
Ogolnoksztatcqcego w Minsku Maz. o wyrazenie zgody na utworzenie 6 oddzialow
klas pierwszych. WyjaSnila, ze dwie klasy sq maloliczne, kl humanistyczna
20 uczniow, kl. matem alyczno - informaty czna i fizyczna - 22 uczniow.
Kolejno poinformowala, ze rownie2 w Zespole Szkot im, M. Sktodowskiej-Curie
w Mirisku Maz. w oddziale tech. weterynarii jest 25 uczniow i oddziale technik leSnik
20 uczniow. Dyrektor zwrocila siq o wyrazenie zgody na dwie klasy maloliczne.
Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji poinformowala, ze w ZSA w klasie technik
kelner jest 23 uczniow, a w klasie technik zywienia i uslug gastronomicznych
50 uczniow.
Podsumowujqc powiedziala,2e lqcznie do klas pierwszych (44 oddziaty) dokumenty
zloZylo 1227 uczniow (148 spoza powiatu)
Wicestarosta- Krzysztof Plochocki powiedzial,2ew ubiegtym roku szkolnymprzy
46 oddziatach byto 1246 uczniow, a w roku biezqcym przy 44 oddzialach 1227
uczniow. Nastqpnie zwrocil siq do czlonkow Zarzqdu o uwzglqdnienie powyzszych
wnioskow zlo2onych przez dyrektorow szkot.
P. Marek Pachnik zwrocil uwagg na fakt, 2e Zarzqd Powiatu na jednym
z posiedzen przyiql ustalenie, 2e w klasie powinno by6 co najmniej 28 uczniow
Stwierdzil, ze skoro przyjgte zostaty takie ustalenia, to powinny byc realizowane.
Zarzqd Powiatu przychylil siq do wnioskow dyrektorow.
Kolejno p. Emilia Piotrkowicz przedstawita propozycje podziatu godzin na dodatkowe
zaiqcia edukacyjne w nowym roku szkolnym, pula to g0 godzin. ZaproponowaNa, ze
przyznac szkotom do dyspozycjiwg wlasnego uznania po 5 godzin, pozostate godziny
rozdzielic wg priorytetow, ktore uznajemy za najwahniejsze tj na przygotowanie do
matury z matematyki, na zalqcia przygotowujqce do olimpia d oraz zajqcta sporrowe.
Zarzqd Powiatu zaakceptowat przedstawionq propozycjq.

Ad.
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Wicestarosta Krzysztof Ptochocki powiedzial, 2e na wniosek

radnych
Przewodniczqcy Rady zwolal sesjq nadzwyczajnq na dzien 2 wrzeSnia godz. 15.00,
ktora bqdzie poswigcona sprawom Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim. Nastqpnie zwrocil sie o zapoznanie
z przygotowanym przez dyrekcjq SPZOZ materiatem dotyczqcym realizacli

niezbqdnych inwestycji

i

remontow. Ponadto dodal,

2e

dyrekcja

SPZOZ.

zaproponowala, aby w 2016 r. zrealizowac
- remont Oddziatu Ginekologiczno-PoloZniczego (srodkiwlasne SPZOZ), zakonczenie
inwestycji w pawilonie ok. 10 mln zl (z czego 7 mln zl roboty budowlane, 3 mln zl
wyposazenie) oraz rozpoczecie remontu przychodni etap lll - 1 ,2 mln zl.
N-qcznie w projekcie budzetu na 2016 r. naleZy zabezpieczyc Srodki w wysokosci
11,2 mln zl. Wyjasn tl, 2e sq trzy mozliwo5ci sfinansowania: w catoSci kredyt, w czqsci
kredyt i w czqsci srodki wtasne lub w caloSci Srodki wlasne.
P. Teresa Bqk powiedziaNa, ze powinien byc przedstawiony doktadny harmonogram
realizacji zadan.

Ad. 14
Skarbnik Powiatu

-

Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2015 rok. Wyjasnila, 2e zmiany polegajq na przeniesieniu

wydatkow miqdzy SS w ramach tego samego dzialu w zakresie wydatkow biezqcych
oraz przeniesieniu wydatkow z rezerwy budzetowej dotyczyty:

- Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
- Komendzie Powiatowej strazy Pozarnej w Minsku Mazowieckim
- Zespotu Szkot Ekonomicznych w Minsku Maz.,
- Zespolu Szkol Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz.
- Dom Pomocy Spolecznej sw. Jozefa w Mieni.
Ponadto Skarbnik Powiatu zaproponowala, aby zorganizowac spotkanie z dyrektorem
Zespolu Szkol Agrotechnicznych w zwiqzku z wnioskiem jaki wplynql, a dotyczqcy
m.in. doposazania w Srodki tnvale pracowni gastronomicznej w kwocie 35.000 zi,
zakup srodkow czystoSci 2.000 zl, zakup artykulow spozywczych 7.000 zl (m-c
pa2dziernik).
Wicestarosta opowiedziat siq za tym, 2eby przeznaczyc 35.000 zN i zakonczyc
proces inwestycyjny. Ustalono,2e zostanie zorganizowane spotkanie z dyrekcjq ZSA
w Minsku Maz.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaty cztonkowie
Zarzqdu glosowali nastqpujqco:
- Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki za podjgciem uchwaly,
- Cztonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaly,
Gtosow przeciwnych i wstrzymujqcych siq nie bylo, nieobecny Starosta Antoni Jan
Tarczynski oraz czlonek Zarzqdu - Marek pachnik.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 196/15 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2015 rok.
Ad. 15
Dyrektor

PCPR

Janusz Zdzieborski poinformowal, 2e powiat

olrzymaN

dodatkowe srodki w kwocie 87.898 zt z PFRON i zaproponowat ich rozdysponowanie.
Po analizie stwierdzil, 2e w czqsci Srodki te powinny byc rozdysponowane na dwa
Warsztaty Terapii Zajgciowej tl 100 zl na 60 uczestnikow na okres 6 m-cy br.tj. w
lqcznel kwocie 36.000 zl. Ponadto wyja6nil, 2e zgodnie z ustawq o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej powiat powinien partycypowac w wysokosci lOo/o i zwrocil siq
o zabezpieczenie srodkow w wysokoSci 4.000 zt.
Dodal, 2e powyzsze zmiany zostanq wprowadzone do uchwaly na sesjg Rady
Powiatu.
Zarzqd przychylil siq do powyzszej propozycji.
Wicestarosta poinformowal, ze kolejne posiedzenie odbqdzie siq 7 wrzesnia br.
o godz. 9.00.
Wicestarosta Krzyszlof Plochocki odczytal interpelacjq radnego Norberta
Wielgosa, w ktorej zwrocll sig o odpowiedz na nastgpujqce pytania:
- czy kontrola NIK obejmowala domy pomocy spoleczne j oraz inne jednostki na terenie
powiatu minskiego?
- czY Zarzqd Powiatu, bqdZ jednostki objqte zakresem kontroli sq w posiadaniu
wystqpien pokontrolnych?
- czy Zarzqd Powiatu, lub podlegte jednostki sq w posiadaniu dokumentow, to zwrocil
siq o przedstawienie dokonanej pzez NIK oceny kontrolowanej dzialalnoSci oraz
wyniki kontroli w zakresie standardu swiadczonych uslug oraz prawidlowo6ci
przyjmowania mieszkancow i przestrzegania praw osob psychicznie chorycn.
Kolejno odczytane zostalo pismo zlo2one przez radnego Marka Kaima, ktory
zwrocit siQ z zapytaniem dotyczqcym wyjaSnienia obecnego statusu prawnego

Zastqpcy Dyrektora DPS sw. Jozefa po wygasniqciu stosunku pracy z dyrektor Malgorzalq Chwedoruk, podanie podstawy prawnej oraz przestanek bqdqcych
powodem braku ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora DPS, a takae
umocowania zastgpcy dyrektora do sprawowania tej funkcji do czasu zakonczenia
postqpowania konkursowego oraz czy w zwiqzku z uplywem okresu wypowiedzenia
dyrektora DPS zostata zachowana ciqgloSc sprawowania funkcji dyrektora DpS.
Wicestarosta odczytaN pismo dyrektora ZDP w Minsku Maz. informujqce
o ustaleniach z posiedzenia Zespolu Oceny Przedsiqwzigc Inwestycyjnych dla
stadium Koncepcji Programowej ,,Budowy Autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na
odcinku wqzel ,,Lubelska" - poczEtek obwodnicy Minska Mazowieckiego", etap ll,
ktore mialo miejsce w dniu 12 sierpnia br.
Przedstawiciele GDDK|A stangli na stanowisku, ze polqczenie drogi nr 4318W w m.
Halinow (ul. Okuniewska z ul. Mazowieckq) mo2e nastqpic poprzez przejqcie ptzez
powiat minski wiaduktu nad torami, ktory w dokumentacji technicznej jest
zlokalizowany w ciqgu drogi dojazdowej Dg.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowat propozycjq polqczenia drogi
powiatowei nr 4318W w m. Halinow (ul. Okuniewska z ul. Mazowieckq) poprzez
przejgcie przez powiat minski wiaduktu nad torami, ktory w dokumentacji technicznej
jest zlokalizowany w ciqgu drogi dojazdowej D9. Projektowane parametry drogi
dojazdowei D9 oraz wiaduktu lezqcego w jej ciqgu powinny zostac podwyzszone db
parametrow drogi zbiorczej oraz dodatkowo wprowadzony ciqg pieszo-rowerowy.
Kolejno p. Krzysztof Plochocki poinformowal, 2e w zwiqzku z uniewaznieniem
decyzji komunalizacyjnej dotyczqcej nieruchomoSci w Janowie wystosowane zostalo
pismo do przedstawiciela prawnego spadkobiercow dobr Janow informujqce,2e'.
- umowa na ochronqfizycznq nieruchomosci z firmq Konsalnet zostanie przedluaona
do dnia 15 wrzeSnia br.
- umowa z PGE Dystrybucja S.A. zostanie rozwiqzana z dniem 30 wrzesnia br
- umowa z PKP Energetyka na dostawg energii elektrycznej zostanie rozwrqzana
z dniem 30 wrzeSnia br.
- umowa z Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalnej w Minsku Maz. na dostawg
wody i odbior sciekow zostanie rozwiqzana z dniem przekazania nieruchomosci.
Ponadto zgodnie z zobowiqzaniem do pokrycia kosztow zwiqzanych z utrzymaniem
nieruchomoSci po otrzymaniu koncowych faktur za dostawq i dystrybucjq energii
elektrycznej, dostawq wody i odbior sciekow oraz ochronq obiektu zostanie przeslane
wyliczenie koszt6w za okres stwierdzenia niewaznosci decyzji wojewody do dnia
rozwiqzania powyzszych umow.
Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek powiedziat, ze na ul. Sosnkowskiego
w Minsku Maz. oraz na ul. Kochanowskiego w Dlugiej Koscielnej malowane byly pasy
spowalniajqce, ale nie sprawdzajq sig W zwiqzku z powyzszym zwrocil siq
o wydluzenie ich o 20 - 30 m.
Cztonek Zarzqdu

- N-ukasz Bogucki, zwrocil sig z pytaniem, czy podjqte zostaly

jakieS decyzje dotyczqce wykonania przejScia dla pieszych
ul. Sielankowej i ul. Prze)azd w Sulejowku.

na skrzyzowaniu

Ustalono, 2e Zarzqd zwroci sig do Zarzqdu Drog Powiatowych
wyja5nien w powyzszych sprawach.

o

Ad. 16
Protokot posiedzenia w dniu 18 sierpnia 2o1s r. zostar przyiqty.

Ad. 17
Zamkn igcie posiedzenia,

Wicestarosta

-

Krzysztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu: t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek

przygotowanie

