
Protokół Nr 'l03/2006
z posiedzenia zarządu Powiatu Mińskiego

w dniu 27 marca 2006 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Przewodniczący Zarządu _ Antoni Jan Tarczyński
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

członkowie zarz ądu; Krystyna Pazio
Henryk Switkowski
Roman Jaguścik

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bąk _ skarbnik PoWiatu
Emilia Piotrkowicz _ Nacze|nik Wydziału oświaty i Ku|tury
czesław Jackowicz _ NaczeInik Wydz' ochrony srodowiska i RoInictwa
Teresa Wargocka - Dyrektor zs Nr 1 im' K' Wie|kiego w |Vlińsku |\i]az'
Zdzisław |\i]azanka _ Dyrektor ZsZ Nr 2 W Mińsku Maz.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3' lnformacja o działaIności starosty W okresie od poprzedniego posiedzenia.
4' Podjęcie uchwaly W sprawie Wyrażenia opinii dotyczącej projektu ',Gminnego

pIanU gospodarki odpadami dla gminy Mińsk |\'4azowiecki,, oraz omówienie planu
gospodarki odpadami dla miasta |\,4ińsk Mazowiecki'

5' Pod]ęcie uchwały W sprawie przeznaczenia środkóW z Powiatowego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Mińsku |\,4azowieckim na
dofinansowanie zadania pn.: ||| Powiatowy konkurs uczniowskich projektóW
badawczych pod hasłem ,,Jesteśmy częścią przyrody'''

6' Podjęcie uchwały W sprawie powołania zespołu Koordynacyjnego do prac nad
Planem Rozwoju LokaInego PoWiatu Mińskiego na |ata 2oo7.2013.

7. omówienie sprawozdań organizacji pozarządowych z rca|izaąi zadań powiatu
z|econych W otwańych konkursach ofeń W 2005 r' w zakresie:

- ku|tury' sztuki' ochrony dóbr ku|tury ihadyc]i,
- krajoznawstwa oraz wpoczynku dzieci i młodziezy'
8' Rozstrzygnięcie otwańych konkursóW ofeń na rea|izację W 2006 |' zadań

w zaKreste;
- upowszechniania ku|tury fizycznej i spońU'
. ku|tury, sztuki, ochrony dóbr kU|tury itradycji,
- krajoznawstwa oraz Wypoczynku dzieci i młodzieży'
9' omóWienie spraw związanych z naborem do k|as pierwszych szkół

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007.
10'Podjęcie uchwały W sprawie ustalenia harmonogramu reaIizacji dochodóW

iWydatkóW budżetu Powiatu |\'4ińskiego na ll kwańał 2006 r'
11' Podjęcie uchwały W sprawie zmian W budżecie PoWiatu na 2006 r'
12' sprawy różne'
13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia W dn!u 20'03'2006 r'
1 4. Zamkniecia posiedzen ia.



Ad. 1
starosta - Antoni Jan Tarczyński otworzył posiedzenie

Mińskiego'

Ad.2
starosta odczytał proponowany porządek posiedzenia'
Wicestarosta fwrócił się o Wprowadzenie jako pkt 6 -

W sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do prac nad
Loka|nego Powiatu Mińskiego na |ata 2007 -2013 '

Zarządu Powiatu

Podjęcie Uchwały
Planem Rozwoju

Przedstawiony porządek posiedzenia W Wprowadzoną zmianą został przy]ęty
jednogłośnie.

Ad. 3
Starosta poinformował, iż W okresie od poprzedniego posiedzenia zajmował

się następującymi sprawami:
- odbyła się roczna odprawa w Komendzie Powiatowej Po|icji' Wyjaśnił, Że wzrós]l

wskaźnik Wykry\fu.a|ności przestępstw, co p|asuje KPP w Mińsku |V|az' W czołóWce
komend pod|egających Komendzie Stołecznej' a|e są także WskaŹniki
niepoko.jące' dot' m'in. Wzrostu przestępstw nie|etnich i Wzrostu przestępstw
związanych z narkomanią, wzrosła także |iczba WypadkóW drogowych z ofiarami
śmieńelnymi oraz |iczba osób prowadzących pojazdy pod Wpływem alkoho|u'
Komendant potwierdził rea|izację inwestycji dotyczących zakończenia budowy
komisariatu W Ha|inowie, rozpoczęcia budowy komisariatu w siennicy i budowy
komisariatu w stanisławowie'

- usta|ony został termin dożynek diecezja|nych, które organizowane będą łącznie
z dożynkami powiatowymi W dniU 27 sierpnia W siennicy,

- odbyło się l|| Forum Środowisk spońowych'
- uczestniczył W przekazaniU podporządkowania pod inne zwierzchnictwo XX|||

Bazy Lotnictwa Taktycznego,
- odbyło się spotkanie związane z rea|izacją programu Pańnerstwa Loka|nego

natomiast spotkanie grupy inicjatywnej - Konwentu odbędzie się W dniu
4 kwietnia br' o godz' 1o'oo. Rozszerzono skład Konwentu o przedstawicie|i
Urzędu skarbowego, zus. Program prowadzony będzie przez Powiatowy Urząd
Pracy. Program ten ma na ce|u ożywienie gospodarcze i poprawienie sluacji na
rynku pracy' gdyz na koniec 2005 r. bezrobocie W powiecie Wyniosło 16,8%'

- odbył spotkanie w Depańamencie Funduszy struktura|nych Urzędu
Marszałkowskiego na temat pozyskiwania środków na 2007 r'

- wizytował ZS w Siennicy' W związku z p|anowanym Wykonaniem dokumentacji na
zmianę pokrycia dachowego'

- podpisany został akt notaria|ny na sprzedaż nieruchomości We Wsi
WojciechóWka.

. Uczestniczył W imprezach - Turnieju Brydża sportowego, który odbył się W zs
Nr 1 W |Vlińsku Maz. iTurnieju Piłki NożnejW siennicy,

- uczestniczył w zebraniu strażackim W cisiu'
Wicestarosta poinformował' iż spotkał się z przedstawicie|em firmy Invest consu|ting,
z którą powiat będzie Współpracował w zakresie opracowania P|anU Rozwoju
Loka|nego na |ata 2oo7 -20,|3' Koszt tego p|anu to kwota ok' 18'000 zł-
Następnie p' Krzysztof Micha|ik wyjaśnił, iŻ ot|zymał propozycję firmy brokerskiej
MENTOR z Torunia w zakresie kompleksowego ubezpieczenia powiatowych



jednostek organizacyjnych. Firma ta zajęłaby się oszacowaniem potrzeb
i przygotowaniem niezbędnej procedUry przetargowej W zakresie Wybrania
ubezpieczycie|a' pośredniczeniem W podpisaniu umowy oraz monitorowanie jej
rea|izacji' Powiat nie poniesie żadnych kosztóW związanych z Wejściem We
Współpracę z tą firmą.
Zdaniem Wicestarosty powiat powinien Wejść w przetarg na wyłonienie jednej
instytucji ubezpieczającej po to' aby uzyskać zdecydowanie szerszy zakres
ubezpieczeń'
Ko|ejno poinformował, iż ogłoszony został przetarg w CKU w zakresie zadania
rea|izowanego przy współfinansowaniu ze środkóW PHARE, a p|zydzie|onego p|zez
Po|ską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn': ,,Wsparcie na modernizację ofeńy
edukacyjnej W centrum Kształcenia Ustawicznego'', dotyczy to zakupu sprzętu
komputerowego z oprogramowaniem oraz Wyposażenie pracowni mechatroniki' Na
Wyposażenie pracowni mechatroniki Wpłynęła jedna ofeńa na kwotę 256'000 zł.
brutto' natomiast na pozostały sprzęt komputerowy z|oŻonych zostało 6 ofeń na
kwoty od 132.000 zł' do kwoty 159.000 zł. brutto-
Następnie poinformował' że rozmawiał z dyrektorem Tułodzieckim i zastępcą
burmistrza Miasta |\,4ińsk Mazowiecki na temat budowy chodnika przy u|' Budowlanej
ijest zgoda Władz miasta na przeprojektowanie u|icy i poszerzenie chodnika po
stronie północnej, do szerokości normatywnej'

Ad.4
Naczelnik Wydziału ochrony Środowiska i Ro|nictwa - czesław Jackowicz

powiedział, że gmina |\,4ińsk Mazowiecki przedstawiła do zaopiniowania pro]ekt

',Gminnego planu gospodarki odpadami d|a gminy Mińsk |\4azowiecki' ' ' który
opracowany został przez Bakycki Instytut Gmin.
Dodał, że p|an ma ki|ka uwag po|egających na powoływaniu nieaktua|nych przepisóW
prawnych.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały przeprowadzono głosowanie, W którym za
podjęciem uchwal! za|ząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie'

zarząd Powiatu podią| uchwałę Nr 560/06 W sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej projektu ,,Gminnego p|anu gospodarki odpadami d|a gminy Mińsk
Mazowiecki".

Następnie p. Jackowicz omóWił projekt pIanu gospodarki odpadami dla miasta |V|ińsk
|\,4azowiecki' Wyjaśnił' że projekt zawiera niezgodności z powiatowym i Wojewódzkim
p|anem gospodarki odpadami' Powiedział' ie zwróci się w trybie roboczym
o skorygowanie tych niezgodności.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną przez Nacze|nika Wydziału ochrony
Środowiska i RoInictwa informację'

Ad.5
Nacze|nik Wydziału ochrony Środowiska i Ro|nictwa _ czesław Jackowicz

przedstawił projekt uchwały W sprawie p|zeznaczenia środkóW z Powiatowego
Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej W Mińsku |V|azowieckim na
dofinansowanie zadania pn.: ||| Powiatowy konkurs uczniowskich projektóW
badawczych pod hasłem ,,Jesteśmy częścią przyrody,'.
Następnie przeprowadzono głosowanie, W którym za podjęciem uchwaw zarząd
Powiatu opowiedział się jednogłośnie'



zarząd Powiatu podjął uchwalę Nr 56l/06 w sprawie przeznaczenia
środków z Powiatowego Funduszu ochrony srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn.: ||l Powiatowy konkurs
uczniowskich proiektów badawczych pod hasłem ,,Jesteśmy częścią
przyrody".

Ad.6
Wicestarosta _ Krzysztof ljlicha|ik powiedział' że usta|ił z prezesem firmy

Invest consu|ting. iż powołany zostanie Zespół Koordynacyjny, który będzie
Współpracował z firmą przy opracowywaniu P|anu Rozwoju Lokalnego'
całośó prac związanych z P|anem zostanie zakończona do końca sierpnia' miesiąc
Wrzesień pośWięcony zostanie na konsu|tacje, a na październikowej sesji Rada
przy]ęłaby Plan' zespół zajmowałby się Współpracą z firmą W zakresie Wszystkich
sytuacji, które Wymagają zdania ze strony z|ecającego, przygotuje kMerium oceny
wniosków oraz przygotuje Wykaz inwestycji, które na|eżałoby WykonaÓ na przestrzeni
|at 2007 -2013 ' w odniesieniu do środkóW, którymi powiat dysponuje'
Następnie odczytał projekt uchwały W sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego
do prac nad P|anem Rozwoju Loka|nego Powiatu |Vlińskiego na |aIa 2007-2013|
przeprowadzono głosowanie, W którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu
opowiedział się jednogłośnie'

zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 562/06 w sprawie powołania zespołu
Koordynacyinego do prac nad P|anem Rozwoiu Loka|nego Powiatu Mińskiego
na lata 2007 -2013.

Ad. 7
Skarbnik Powiatu przystąpiła do omawiania sprawozdań organizacji

pozarządowych z rca|izaąi zadań powiatu zleconych w otwańych konkursach
w 2005 r.
Wyjaśniła, że W złożonych sprawozdaniach stwierdzono następujące błędy:
- ze środkóW z dotacji zakupiony został środek trwały (kwota 1700 zł'- |\4ińskie

Towarzystwo lvl uzyczne),
- W sprawozdaniu złożonym pŻez zHP stwierdzono, iż obniżeniu u|egła kwota

wydatków oraz środki zos|ały przeznaczone na inny rodzaj WydatkóW'
- w sprawozdaniu Towarzystwa Przyjaciół |\i1ińska Mazowieckiego stwierdzono' iż

Wydatki na 2 taklury zrea|izowane zostały po terminie (kwota 377 zł.)'
- sprawozdanie GM Nr 2 - nie jest to organizaąa pożytku pub|icznego, stwierdzono

rozbieżnośc W rozIiczeniu na kwotę 2'48 zł'
zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację, z uwagą dotyczącą
Wyegzekwowania formuły roz|iczenia kwoty 1700 zł. przez Mińskie Towarzystwo
Muzyczne.

Ad.8
Nacze|nik Wydziału ośWiaty i Ku|tury przedstawiła projekt uchwały W sprawie

rozstrzygnięcia otvvańego konkursu ofeń i udzie|enia dotacji na rea|izację w 2006 r.
zadań. w zakresie upowszechniania ku|tury fizyczne! i spońu. Następnie
przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały zarząd Powiatu
opowiedział się jednogłośnie'



zaĘąd Powiatu podjąl uchwałę Nr 563/06 w sprawie rozstrŹygnięcia
otwańego konkursu ofeń iudzi €|enia dotacji na rea|izację w 2006 r. zadań
W zakresie upowszechniania ku|tury fizycznej i spońu.

Ko|ejno p' Emilia Piotrkowicz - przedstawiła ofeńy j propozycje dotacji d|a organizacji
W Zakresie - ku|tury' sztuki, ochrony dóbr kU|tury ihadycji:
zadanie 1'' Wspieranie rozwoju ku|tury muzyczną w powiecie mińskjm, w tym
o|ganizaqa konceńóW' przeg|ądóW i festiwaIi muzycznych]
- stowarzyszenie Integracji z Ańystami Niepełnosprawnymi ',Dom Muzyki' ' _

Komisja zaproponowała dotację W wysokości 14'000 zł'
- l.4ińskie Towarzystwo Muzyczne - Komisja zaproponowała dotację W Wysokości

40.000 ztt.
. stowarzyszenie 'Koniczynka,' . Komisja zaproponowata dotację W Wysokości

2000 zl.
Zarząd PoWiatu jednogłośnie zaakceptował przyznane Wysokości dotac,''
zadanie 2| organizaĄa imprez ku|tura|nych' konkursóW' przeg|ądóW i Wystaw
ańystycznych w powiecie mińskim:
- Stowarzyszenie Filmforum Organizator festiwalu filmowego - Komisja

zaproponowała dotację W Wysokości 10'000 zł'
- Towarzystwo Przyjaciół |\y'ińska |\'4azowieckiego - Komisja zaproponowała dotację

w wysokości 2.000 zł.
- Po|skie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze . Komisja zaproponowała

dotację w Wysokości 1.000 zł'
- stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo ''Dziecjom RadoŚć'-

Komisja zaproponowała dotację W Wysokości 1'000 zł.
- l,4ińSkie Towarzystwo Muzyczne. Komisja zaproponowała dotację w wysokości

7 'o00 zł'
. związek Harcerstwa Po|skiego Hufiec ,'|\4azowsze'' _ z uwagi na brak' forma|ne

ofeńa została odrzucona'
Wicestarosta _ Krzysztof MichaIik stwierdził, iż jest przeciwny dofinansowaniu
festiwa|u ,'B|iżej Indii', organizowanego przez stowarzyszenle Fi|mforum' w związku
z tym zaproponował zwiększenie środków o kwotę 1'800 zł' dla Towarzystwa
Przyjaciół Mińska Mazowjeckiego' o kwotę 1000 zł' d|a Po|skiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego oraz o kwotę 2'370 z|. d|a stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci Upoś|edzonych Umysłowo,'Dzieciom Radość','
Następnje p' Krystyna Pazio Wnioskowała o pozostawienie kwoty 5'000 zł' na
or9anizację festiwaIu,,BIiżej Indii' ' '
Przeprowadzono głosowanie. W którym za propozycją zgłoszoną przez Wicestarostę
opowiedziało się 3 członków Zarząd.'
Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwańego konkursu
ofeń i udzie|enia dotacji na rea|izację W 2006 r. zadań w zakresie kultury' sztuki,
ochrony dóbr ku|tury itradycji; przeprowadzono głosowanie' W którym za podjęciem
uchwały Zarząd PoWiatu opowiedział się jednogłośnie'

zarząd Powiatu pod|ął uchwałę Nr 564/06 w sprawie rozstrzygnięcia
otwańego konkursu ofeń iudzielenia dotacji na rea|izację w 2006 r. zadań
w zakresie ku|tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Nacze|nik _ Emi|ia Piotrkowicz przedstawiła ofeńy i propozycje Wielkości dotacji na
zadania W zakresie krajoznawstwa oraz Wypoczynku dzjeci i młodzieŻy:



- Międzyszko|ny Uczniowski K|ub Spońowy ,,Korona', - Komisja zaproponowała
dotację W Wysokości 2.000 zł'

- stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upoś|edzonych Umysłowo 'Dzieciom Radość'.
Komisja zaproponowała dotację W wysokości 2.500 zł.

. ogó|nopo|ski Związek Kato|ickich K|ubóW spońowych _ z uwagi na braki
formaIne ofeńa została odrzucona'

- Po|skie Towarzystlvo Turystyczno.Krajoznawcze - Komisja zaproponowała
dotację W Wysokości 1'000 zł'

Zarząd Powiatu zwiększył dotację o kwotę 1'000 zł' d|a Polskiego Towarzystwa
Tu rystyczno-Krajoznawczego.

zarząd Powiatu jednogłośnie podią| uchwałę Nr 565/06 w sprawie
rozstrzygnięcia otwańego konkursu ofeń i udzie|enia dotacji na rea|izację
w 2006 r. zadań w zakresie kraioznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ad. I
Nacze|nik Wydziału oświaty iKu|tury Wyjaśniła, Źe W miesiącu kwietniu

dyrektorzy przygotowują do zatwierdzenia arkusze organizacyjne W związku z tym
na|eży ustaIić |iczbę oddziałów w k|asach ponadgimnazjaInych. Dodała' że
z opracowań demograficznych Wynika' iŹ W roku szkoInym 2006/2007 będzie o jeden
oddział mniej'
Nacze|nik _ Emilia Piotrkowicz powiedziała' że 20yo szkó]l do zasadnicze szkoły
zawodowe, a 80% to szkoły kończące się maturą' Na|eży zmienić system
kształcenia' gdyż brak jest osób Wykształconych W następujących zawodach:
ś|usarz, tokarz, spawacz, frezer'

Dyrektor Zs Nr 1 _ Teresa Wargocka poinformowała' iż W roku szkolnym
2006|2007 nie będzie prowadzony nabór na cukiernika ikucharza oraz technika
techno|ogii odzieŻy. zaproponowała, aby w techniku wprowadzić jeden oddział-
technik informatyk.

Następnie dyrektor zsz Nr 2 - zdzisław Mazanka poinformował o i|ości
oddziałów i kierunkach kształcenia W zespo|e Szkół Zawodowych Nr 2 W Mińsku
Maz.
Usta|ono, iż zmiany od 1 Września 2006 r' dotyczą:
. zespołu Szkół Nr 1 im' K' Wie|kiego W Mińsku |\,4az' - zmniejszenie dotyczy

1 oddziału W technikum o kierunku kucharz, ] oddziału technikum techno|og
odfieży, a zwiększeniu o 1 oddział o kierunku technik informatyk.

. zespołu szkół im' M' skłodowskjej-curie W |\4ińsku Maz' _ zwiększenie
o 1 oddział W szko|e zawodowej (k|asa WieIozawodowa)'

Ad.  10
skarbnik Powiatu - Teresa Bąk przedstawiła projekt uchwaly w sprawie

ustaIenia harmonogramu reaIizacji dochodóW iwydatkóW budżetu Powiatu Mińskiego
na || kwańał 2006 r'
Po dokonaniu anaIizy przedstawionego projektu, przeprowadzono głosowanie'
W którym za podjęciem Uchwały zarząd Powiatu opowiedział się jedno9łośnie'

zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 566/2006 w sprawie usta|enia
harmonogramu reaIizacii dochodów iwydatków budżetu Powiatu Mińskiego na
|| kwańał 2006 r.



Ad. 11
skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwaty W sprawie zmian W budżecie

Powiatu na 2006 r- Wyjaśniła, ile wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu
WydatkóW między ss iW oparciu o te zmiany dokonuje się zmian W p|anach
finansowych WydatkóW powiatowych jednostek organizacyjnych'

skańnik Powiatu odczytała projekt uchwały W sprawie zmian W budżecie Powiatu na
2006 r'; przeprowadzono głosowanie, W którym za podjęciem uchwały zaŻąd
Powiatu opowiedział się jednogłośnie'

zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 567/2006 w sprawie zmian w budżecie
Powiatu na 2006 r.

Ad. 12
zaŻąd PowiaIu jednogłośnie podjął dwie uchwały zatwierdzające poekty do

reaIizacji których upoważniony został p' Jan Wiśniewski - dyrektor centrum
Kształcenia Ustawicznego W Mińsku |V]azowieckim:

. Nr 568/06 w sprawie zatwierdzenia projektu ''Umiejętności hand|owca
szansą młodego mieszkańca obszarów wiejskich'' Współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu społecznego,

- Nr 569/06 w sprawie zatwierdzenia proiektu ''Umieiętności informatyczne
i komunikacyjne o|az język angie|ski atutem posiadanych kwa|ifikacji
zawodowych'' wspótfinansowanego z Europeiskiego Funduszu
społecznego.

za|ząd Powiatu po zapoznaniu się z propozycjami Komisji dotyczącymi przyznania
dotacji organizacjom pozarządowym na rca|izaqę W 2006 r' Zadań w zakresie
działania na rzecz osób niepełnosprawnych zaakceptował przedstawione propozycje:
. |Vlazowieckie stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym

Porażeniem Dziecięcym - dotacja W Wysokości 13.000 zł.
- stowarzyszenie Koniczynka _ 4'500 zł'
- stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upoś|edzonych Umysłowo ',Dzieciom Radość'' -

dotacja W Wysokości 2'500 zł'
Następnie przedstawiony został projekt uchwały W sprawie rozstrzygnięcia otwańego
konkursu ofeń i udzie|enia dotacji na rea|izację w 2006 r' zadań W zakresie działania
na rzecz osób niepełnosprawnych; przeprowadzono głosowanie' W którym za
podjęciem Uchwały zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie'

zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 570/06 W sprawie rozstrzygnięcia
otwańego konkursu ofeń iudzie|enia dotacii na rea|izację W 2006 r. zadań
w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wicestarosta przedstawił Wniosek K|ubu Tom Boxing Team o dofinansowanie lub
zakup strojóW spońowych'
zarząd PoWiatu jednogłośnie przyznał kwotę 1500 zł' na zakup strojóW spońowych.
Następnie przedstawiony został wniosek zespołu szkół Ekonomicznych - Liceum
P|astycznego o sfinansowanie kosztóW dojazdU de|egacji (160 zł'los') na
|\.4iędzynarodowy Plener MaIarski W czechach'

Zarząd Powiatu przyznał kwotę 1500 zł. na sfinansowanie kosztóW podróiy'



Wicestarosta przedstawił Wniosek Koła Gospodyń Wiejskich W cegłowie
o dofinansowanie zakupu 22 strojóW regiona|nych (koszt 1 stroju ok' 400 zł')'
Wniosek pozostawiono do rozpatrzenia na następnym posiedzeniu Zarządu'
Ko|ejno przedstawiony został Wniosek Zespołu szkół Licea!nych im' Paderewskiego
W su|ejóWku o Wsparcie finansowe W kwocie 1000 zł' na nagrody W konkursie
,,Mój region - powiat miński' ' '

za|ząd rozpatrzył wniosek pozytywnie i przyznał kwotę 1000 zł'
P. Krzysztof |VlichaIik przedstawił Wniosek stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lipiny

z wnioskiem o wsparcie finansowe w kwocie 2.000 zł' na Wydanie a|bumu 'Miejsca
ku|tu re|igUne W moim regionie' Przydrcine kzyże i kap|iczki znajdujące się na
terenie parafii pW' św. Wojciecha w JeruzaIu'' '

zarząd Powiatu pzyznał kwotę 2'000 zł. na Wydanie albumu'
skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek dyrektora DPs ,'Jed|ina'' W Mieni
o zwiększenie środkóW o kwotę 30'000 zł' z p|zeznaczeniem na dokonanie płatności
za o|ej opałowy'
zarząd Powiatu przyjął Wniosek i uznał go za zasadny'
Przyjęto' ii zarząd Powiatu na ko|ejnym posiedzeniu powróci do tematu płatności
naUczycieIom za pracę W soboty'
Usta|ono, iż kolejne poŚiedzenie zaŻądu Powiatu odbędzie się 10 kwietnia br'
o godz. 12.30.

Wicestarosta przedstawił stanowisko dyrektora ZDP W |V]ińsku Mazowieckim
W zakresie zarzutu o niewłaściwym zimowym utrzymaniu dróg rea|izowanym przez
firmę z powiatu Wołomińskiego' Według dyrektora Andrzeja so|onka zarzut jest
bezpodstawny.

Ad.  13
Protokół z posiedzenia W dniu 20'03'2006 r. został przyjęty'

Ad. 14
Zamkniecie Dosiedzenia.

Pżewodniczący za|ządu - Antoni Jan Tarcfyńskr

Wicestarosta - Krzysztof Michalk

członkowie Zarządt]: Krystyna Pazio

Roman Jaguścik

Henryk Świtkowski

sporządził: A. Go|cew


