Protok6l Nr

4114

pos iedzen ia Zarzqdu Powiatu M i ns kiego
w dniu 29 grudnia 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Sterrosta - Antoni JanTarczynski
Wir;estarosta - Krzysztof Plochocki
czNonkowte Zarzqdu : t-ukasz Bogucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

orev: Danuta Strejczyk

-

Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. O5wiaty i Promocji
Wincenty Bartnicki -nacz. Wydz. Inwestycji

Por;zqdek posiedzen ia :

1
2.
3.
4

Otwarcieposredzenia,
Przyjqcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnosci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.

Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg

w

sprawie powolania komisji do wyboru partnera

prywatnego
Sprawy o6wiatowe
Podjgcie uchwaty w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2014 rok.
Sprawy rozne,
Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 22 grudnia 2014 r.

5
6
7.
8
I

Zamkniqcieposiedzenia,

Ad.

1

Starosta

- Antoni JanTarczynski

otworzyt posiedzerrie.

Ad.2
Starosta przedstawit porzqdek posiedzenia, ktory zostat przyjqty jednoglo6nie.

Ad.

3

Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowal o nastqpujqcych sprawach:
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wptynqlo pismo informujqce, Ze
zgromadzone zostaly dokumenty niezbgdne do podjqcia decyzji w sprawie ustalenia

- i.

wlarsno6ci Zespotu Patacowego w Janowie,

- sprzedane zostaty 3 nieruchomosci w Sulejowku (za

kvuotg 1.800.000 zf) bqdqce
wtasnoSciq Skarbu Paristwa (powiat otrzyma 25% wartosci').

Ad.4
Naczelnik Wydziatu Inwestycji - Wincenty Barlnicki odczytaN projekt uchwa{y
zmierniajqcej uchwalg w sprawie powolania komisji do wyboru partnera prywatnego.
Naslfqpnie przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedziat siq jednoglosnie.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 26/14 zmieniarjqcq uchwaNq w sprawie
po'wolania komisji do wyboru partnera prywatnego.

Ad.

5

Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz przekazala
czl,onkom Zarzqdu materialy dotyczqce planowania przyszlorocznej organizacji szkot,
zwiqzanel z okre5leniem liczby klas pierwszych oraz kierunkow ksztatcenia. Dodata,
ze dyrektorzy powinni otrzymal ostatecznq decyzjg w styczniu, poniewaz zobowiqzani
sq z:"arzqdzeniem Mazowieckiego Kuratora Oswiaty do konca lutego podac kryteria
nalloru do szkol na nowy rok szkolny.
P. E:milia Piotrkowicz powiedziala, 2e w biezqcym roku nie dokonano naboru d<t
4 oddzialow, natomiast uruchomiono 46 oddzialow. Og()lna liczba uczniow 1246
w ;r.asadzie pokrywa siq z danymi demograficznymi. Dodala, Ze w br. 136 uczniow
spo;ra powiatu uczeszcza do szkol powiatowych.
Naslfqpnie poinformowata, 2e dyrektorzy na rok szk.olny 201512016 planujq
50 oddzialow.
Nac:zelnik Wydziafu O5wiaty i Promocji zaproponowala, aby maksymalnie zaplanowarl
43 lttb 44 oddzialy, aby uniknqc sytuacji, 2e oddziaty sq maloliczne, (w biezqcym roku
szk,crlnym w 7 oddzialach jest znaczEco mniej uczniow niZ zakladano tj. 28). Wyjasnita,
2e oddzial integracyjny mo2e zafunkcjonowac przy minimum 16 uczniach (w tym, ocJ
3 do 5 uczniow z orzeczeniami wydanymi przez poradnie psychologicznopedagogiczne), a maksymalnie 20 uczniow.
Starosta Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e Wzy planowaniu roku
szk.c,lnego 201512016 naleZy szczegolnE uwagQ zwrocic na liczebno6c klas oraz
rozwaZnie wprowadzic nowe kierunki, gdyz sq problemy z pozyskaniem specjalistow
i wiilze siq to rowniez ze wzrostem kosztow. Ponadto stwierdzil, ze priorytetenr
pozrcrstaje rozwoj ksztalcenia zawodowego.
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki powiedzial, 2e wplyngty dwie propozycje
nowych kierunkow pozytywnie zaopiniowane przez Powiatowq Radq Zatrudnienia
tj. technik chlodnictwa i klimatyzaqi oraz technik mechanik lotniczy.
Nastqpnie powiedzial, 2e w roku szkolnym 201512016 powinna byc zaplanowana
mnierjsza liczba oddziatow, a w sytuacji gdy pozostaliby uc;zniowie, klorzy nie zostali
zrekrutowani wowczas mozna bytoby podjqc decyzjq o dodatkowym oddziale.

Ad.6
Skarbnik Powiatu

-

Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2014 rok. WyjaSnila, 2e zmiany polegajq na przeniesieniu

wy<jatkow migdzy SS w ramach tego samego dzialu w zakresie wydatkow biezqcych
i dctt'yczyly'.

- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.
- Porniatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
- Kornendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Minr;ku Maz.
- Girnnazjum i Liceum Ogolnoksztatcqcego w Minsku Maz.
- Zespotu Szkol Nr 1 w Minsku Maz.
- Zespotu Szkot im. M. Sklodowskiej - Curie w Minsku Maz.
- Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mins;ku Maz.
- Zespol Szkot Ekonomicznych w Minsku Maz.
- Zespotu Szkol Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz.
- Zes;polu Szkof Agrotechnicznych w Mirisku Maz.
- Drcmu Dziecka w Falbogach,
- Drcmu Pomocy Spolecznej w Kqtach,
- Drcmu Pomocy Spolecznej Sw. Jozefa w Mieni,
- Donru Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w Mienr,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku.,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mirisku Maz.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mihsku Maz.
- Powiatowego srodowiskowego Domu samopomocy w Mirisku Maz.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktoryrn za podjqciem uchwaly
czl,onkowie Zarzqdu glosowali nastqpujqco:
- Starosta - Antoni Jan Tarczyr'rski - za podjgciem uchwaly
- \A/icestarosta - Krzysztof Ptochocki - za podjqciem uchwerty,
- Cz:lonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaly,
- Cztonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwa,ly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie bylo.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 27114 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2014 rok.

Ad.7
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie sig 7 stycznia 2015 r. o godz. 1 1 .00.
Starosta - Antoni Jan Tarczynski zaproponowal, aby Zarzqd zgtosil dwa wnioski
do Nagrody Powiatu Minskiego ,,Laura 2014" tJ. Uniwersytet Trzeciego Wieku insty'tucjq, ktora fantastycznie funkcjonuje juz 5lat ima ponad 160 uczestnikow oraz
dyrektora MDK w Minsku Maz. p. Piotra Silq, ktory otwarty jest na szereg obszarow,
wlq.cza sig w akcje charytatywne.
Zarzqd podjql decyzjg o wystqpieniu do Kapituty z: wnioskami o przyznanie
nagrody ,,Laura 2014" Uniwersytetowi Trzeciego Wieku i dyrektorowi MDK w Minsku
Maz.
Dyrektor PCPR w Mihsku Maz. zwrocil siq o wyrazenie zgody na aneksowanie
umowy z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w zwiqzku ze zmianq preliminarza,
(pr:zesuniqcie Srodkow finansowych w poszczegolnych purrktach planu finansowego
przeznaczonych na dzialalno6c) Warsztalow Terapii Zajgciowej w Mirisku Maz.
Zarzqd Powiatu wyraztl zgodq na aneksowanie umo\rvy.
Ponirdto Zarzqd Powiatu zalwierdzil wysokoSc dotacji oraz preliminarz wydatkow
Srcrclowiskowego Domu Samopomocy w Minsku Maz. przy ul. KoScielnej 18.

Ad.

E

Protokol posiedzenia w dniu 22 grudnia 2014 r. zosterl przylqty,

Ad.9
Zamknigcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyrlski

Wicesta rosta

- Krzy szlof Ptochocki

Czlonkowie Zarzqdu'. t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek

