Protok6l Nr 2l'14
pos iedzen ia Zarzqdu Powiatu M i ris kiego
w dniu 15 grudnia 2014 r.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzvsztof Plochocki

czlonkowie Zarzadu: Marek Kaim
t-ukasz Bogucki
Marek Pachnik

orazt Danuta Strejczyk

-

Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - naez. Wydz. O6wiaty i Promocji
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki NieruchomoSciami

Porzqdek posiedzenia:

1.
2.
3
4.
5
6
7
8
9.
Ad.

Otwarcieoosiedzenia.
Przyjqcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnoScr Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.

Rozpatrzenre wnioskow do projektow uchwat

i

innych materialow na

lll sesjg Rady Powiatu

Mihskiego.

Omowienie planu podzialu Srodkow na doskonalenle zawodowe nauczycieliw 2015
Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2014 rok.
Sprawy roZne,
Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 1 grudnia 2014

r.

r.

Zamknigcieposiedzenia.

1

Starosta

- Antoni JanTarczynski

otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przylqly jednogto6nie.

Ad.

3

Starosta

- w dniu 9

- Antoni JanTarczynski
grudnia 2014

poinformowat o nastqpujqcych spra\/vach:

r. odbylo siq posiedzenie Komisji Bezpie'czenstwa

i Porzqdku, w trakcie ktorego dokonano oceny skutecznoSci dzialan podejnrowanych
na terenie powiatu minskiego w zakresie ograniczania patologii wSrod nieletnich,
zaopiniowano projekt budzetu powiatu minskiego na 2015 rok w zakresie
bezpieczenstwa i porzqdku publicznego, a takZe zaprezentowany zostiat projekt
,,Planu Pracy Komisji Bezpieczenstwa i Porzqdku Powiatu Minskiego na20'15 rok".

Wicestarosta

- Krzysztof Plochocki

poinformowal o nastqpujqcej sprzrwie:

-

odbylo siq spotkanie Komisji do wyboru partnera prywatnego dla za'Cania pn.
"Rozbudowa, modernizaqa i restrukturyzaqa Samodzielnego Publicznego Zespolu
Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim w formule partnerstwa publicznoprywatnego" z udzialem radnych i firmy Collect Consulting S.A.. Ustialono, 2e
negocjacje z firmami odbqdq siq w dniach 13 i 15 stycznia br.

Ad.4

Starosta Antoni Jan Tarczynski powiedziat, 2e odbyto sig polqczone
posiedzenie wszystkich Komisji Rady Powiatu, na kt6rym omowiony zosl,at projekt
budzetu na 2015 rok. Do przedstawionego materiaNu nie zgloszono uwag i wnioskow.
Starosta poinformowal, 2e wptynqly pozytywne opinie (z uwagami) Regionalnej lzby
Obrachunkowej o projekcie uchwaly budzetowe j na 2015 rok oraz o projekcie uchwaly
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Minskiego na lata 2015-2021.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk odczytala uwagq RIO do projektu uchwaly
budzetowej na 2015 rok: ,,Uwzglgdniajqc zapis $ a pkt 2 projektu w odniesieniu do g 3
ust. 1 RIO wskazuje, 2e treSc jego nie ma swojego umocowania w obecnej strukturze
projektu uchwaty budzetowej. Skoro zaplanowano w badanym projekcier uchwaly
budzetowej, i2 przychody jednostki w wysoko5ci 4.619.500,03 zt pochc,dzq tylko
i wylqcznie z zaciqgnigtego kredytu i zosta{y przeznaczone na rozchody okreSlone
w S 3 ust. 2 badanej uchwaty, to ustalone w S 4 pkt 2 limity na splaty tam okre6lone,
nie mogq pochodzic z tytulu emisji papierow wartosciowych i pozyczek".
Nastqpnie odczytane zostaty uwagi RIO do projektu Wieloletniej Prognozy F nansowej
na lata 2015-2021:
- w treSci badanej uchwaly nalezaloby wskazac, iz do tej uchwaly zalqcza sig rowniez
zalqcznik nr 3 objasnienia, do czego obliguje art. 226 ust. 2 lit. a ustawy o finansach
blicznych,
- wyliczajqc prognozowanq kwotg dlugu na 2015 rok przyjgto do wyliczenia vvykonanie
2014 r. co nie jest zgodne
art. 243 ust.2 ustawy o finansach publicznych
i spowodowalo zanilenie ujgtej w badanym projekcie kwoty dlugu o 10.000.000 zl,
- w badanej uchwale wykazano w 2015 roku znaczny wzrost dochodor,v z tytulu
podatkow i optat oraz z tytulu sprzedaZy majqtku (wzrost dochodow i optat w' stosunku
do 2014 r. o ponad 55% a dochodow ze sprzed aZy majqlku o ponad 700%).
Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e w wymienionej powyzej drugiej uwadze do
projektu WPF mylnie wpisana zostata kwota '10.000.000 zl, gdyZ powinna to byc kwota
1 .000,000 zl, w zwiqzku z powyzszym wystqpimy o sprostowanie tej pomytki.
Zarzqd Powiatu jednoglo6nie upowaZniN i zobowiqzal Starostg do w,ystqpienra
z odwolaniem w zakresie opinii RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2015-2021 w sprawie ustalenia kwoty dtugu.
Sekretarz Powiatu Danuta Strejczyk powiedziala, 2e PCPR zloZy4 wniosek
o zmiang zalqcznika do uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie okreslenia zadan
finansowanych
Srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacli Osob
Niepelnosprawnych w 2014 r. Wyjasnila, 2e pozostaly Srodki w kwocie 280 zN na
finansowaniu wydatkow na instrumenty i ustugi rynku pracy i rehabilitacji srpotecznej
1195 zl o tq kwotg zostanie uzupelnione zadanie dofinansowania w sprzqt
rehabilitacyj ny i przed m ioty orlopedy czne.
Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e do uchwaly w sprawie zmian w budzecie
Powiatu naleZy wprowadzic kwotq 4.400 zl z przeznaczeniem na serwer dla Poradni
pu

z

-

ze

i

Psychologiczno-Pedagogicznejw Sulejowku oraz kwotg 5.000 zlzprzeznaczeniem na
garaZ dla Zespotu Szkot Agrotechnicznych w Minsku Mazowieckim.

Ad.5
Naczelnik Wydziatu OSwiaty

i

Promocji

-

Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e

w projekcie budzetu powiatu na 2015 r. zabezpieczone sq srodki na dosl<onalenie
zawodowe nauczycieli na poziomie 0,7oh odpisu od wynagrodzen. Zgodnie z art..70a
Karty Nauczyciela srodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
wyodrgbnia siq w budzecie organu prowadzqcego w wysoko6ci do 1% planowanych
rocznych Srodkow przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycielijr:dnak nie
mniej niZ0,Sok tych Srodkow.
Wydziat zaproponowal przyznac dofinansowanie w wysokoSci 0,7oh (z tego 0,7oh dla
poradni, a dla pozostatych jednostek 0,5o/o).
Naczelnik wyjaSnila, 2e jeZeli w roku szkolnym 201512016 dyrektorzy zweryfikujq
obecne plany na dofinansowanie o nowe potrzeby to majq prawo od wrzesnia zwrocic
sig z wnioskami o uzupelnienie tej kwoty z 0,5o/o do 0,7oh odpisu.
Przygotowany projekt uchwaly w sprawie planu dofinansowania form dosl<onalenia
zawodowego nauczycieli w 2015 roku (w lqcznej wysoko6ci 130.110 zl) zostanie
przekazany d o za o p n owa n a zwiqzkom zawod owym
Zarzqd przyjql przedstawiony projekt uchwaly, ktory przekazany zostanie do
zaop n iow ania zwiazkom zawod owvm na uczvciel i.
i

i

i

.

i

Ad.6
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawita projekt uchwaly w spravvie zmian
w budzecie Powiatu na 2014 rok. Wyja5nita, 2e zmiany polegajq na zmianie planu
dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwoty dotacji celowej prz:.ekazanej
z budzetu panstwa, przeniesieniu wydatkow migdzy $$ w ramach tego samego dzialu
w zakresie wydatkow biezqcych i dotyczyly.
- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
- Powiatowego Urzqdu Pracy w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Minsku Maz.
- Zespotu Szkot Nr 1 w Minsku Maz.
- Zespot Szkot Ekonomicznych w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz.
- Zespotu Szkot Agrotechnicznych w Minsku Maz.
- Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach,
- Domu Pomocy Spotecznej sw. Jozefa w Mieni,
- Domu Pomocy Spotecznej ,,Jedlina" w Mienr,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Minsku Maz.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
- Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Minsku Maz.
Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik zaproponowat, aby powstate w jeclnostkach
organizacyjnych oszczqdnoSci na oplatach za media zostaty zwrocone do budzetu
powiatu, a nie byty wydatkowane przez te jednostki.
Zarzqd Powiatu przychylit siq do tej propozyclr.

Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaty
czlonkowie Zarzqdu glosowali nastgpujqco:
- Starosta - Antoni Jan Tarczyhski - za podjqciem uchwaly
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Kaim - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie byto.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 22114
Powiatu na 2014 rok.
Ad.

w sprawie zmian w

bud2ecie

7

Naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomo6ciami Wojciech Osinski
przedstawil wniosek dyrektora Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego rry Minsku
Mazowieckim, ktora zwrocila sig o obnizenie czynszu zawynajem pomieszczenia na
prowadzenie bufetu matej gastronomii p. K. Strupiechowskiemu. Obnizeniet czynszu
o kwotq 350 zl za miesiqc grudzien miatoby nastqpic z tytutu dni wolnych od z.a1qc oraz
mniejszej liczby uczniow (wyjazdy klas na wycieczki).
P. Wojciech Osinski przypomnial,2e w dniu 15 wrzeSnia br. Zarzqd Powiatu wyrazil
zgodg na wydzierzawienie pomieszczen w szkole, m.in. pomieszczenia na bnrfet matej
gastronomii i ustalony zostaf wowczas czynsz w wysokosci 950 zl. Na podstawie
przyjqtej uchwaty dyrektor G|LO zawarla umowy znajemcami na okres 5 lat
Naczelnik Wydzialu Gospodarki NieruchomoSciami zaproponowal, 2e je2e:li zasady
najmu tych pomieszczen sq niewlaSciwe to dyrektor powinna wystqpic z propozycjq
ich zmiany.
Zarzqd Powiatu przychylit sig do powyzszej propozycji.
Kolejno przedstawil zloZonq przez dyrektora Zespolu Szkot Nr 1 w Minsku Maz.
informacjq o zawarlej umowie z p. J. Osiriskq o najem lokalu uzytkowego na
prowadzenie sklepiku szkolnego na okres od 1.12.2014 r. do 30.11.2024 r. (czynsz
ustalony w wysokoSci 1.442,62 zl +YAf/m-c).
Zarzqd Powi atu przyjql p rzed stawi o n q i nfo rm acj q.
Wicestarosta
Krzyszlof Plochocki powiedzial, Ze dla Powiatowego Urzgdu
Pracy w Mitisku Maz. wplynqty srodki w kwocie 123.000 zl z Mirristerstrrya Pracy
Polityki Spolecznej. Dyrektor PUP zaproponowala przyznanie nagrod dla
pracownikow. Wicestarosta zaproponowal, aby otrzymane srodki przeznaczyc na
nagrody, a srodki przeznaczone na ten cel z budzetu powiatu wycofac.
Zarzqd przychylil sig do powyzszej propozycji.

-

i

Ad.

8

Protokol posiedzenia w dniu 1 grudnia 2014 r. zostal przyjqty.

Ad.9
Zamkn iqcie posiedzen ia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarosta

- Krzy sztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu, t-ukasz Bogucki

Marek Kaim

Marek Pachnik

