Protokół Nr 'l03/2006
z posiedzeniazarząduPowiatuMińskiego
w dniu 27 marca2006r.
W posiedzeniuuczestniczyli:
PrzewodniczącyZarządu_ AntoniJan Tarczyński
Wicestarosta- KrzysztofMichalik
członkowiezarządu;KrystynaPazio
HenrykSwitkowski
RomanJaguścik
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBąk_ skarbnikPoWiatu
_ Nacze|nik
EmiliaPiotrkowicz
Wydziału
oświaty
i Ku|tury
czesławJackowicz_ NaczeInik
Wydz'ochronysrodowiskai RoInictwa
TeresaWargocka- Dyrektor
zs Nr 1 im' K' Wie|kiego
w |Vlińsku
|\i]az'
_ Dyrektor
Zdzisław
|\i]azanka
ZsZ Nr 2 W MińskuMaz.
Porządekposiedzenia:
1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjęcieporządkuobrad.
3' lnformacja
posiedzenia.
o działaIności
starostyW okresieod poprzedniego
4' Podjęcie uchwaly W sprawie Wyrażeniaopinii dotyczącejprojektu',Gminnego
pIanUgospodarkiodpadamidla gminyMińsk |\'4azowiecki,,
oraz omówienieplanu
gospodarki
odpadamidla miasta|\,4ińsk
Mazowiecki'
5' Pod]ęcieuchwałyW sprawieprzeznaczenia
środkóW
z Powiatowego
Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Mińsku |\,4azowieckim
na
dofinansowanie
zadania pn.: ||| Powiatowykonkurs uczniowskichprojektóW
badawczychpod hasłem,,Jesteśmy
częściąprzyrody'''
6' PodjęcieuchwałyW sprawiepowołania
zespołuKoordynacyjnego
do prac nad
PlanemRozwojuLokaInego
PoWiatu
Mińskiegona |ata2oo7.2013.
7. omówienie sprawozdańorganizacjipozarządowychz rca|izaąizadań powiatu
z|econychW otwańychkonkursachofeń W 2005 r' w zakresie:
- ku|tury'
sztuki'ochronydóbr ku|tury
ihadyc]i,
- krajoznawstwa
oraz wpoczynku dziecii młodziezy'
8' Rozstrzygnięcieotwańych konkursóW ofeń na rea|izacjęW 2006 |' zadań
w zaKreste;
- upowszechniania
ku|tury
fizyczneji spońU'
. ku|tury,
sztuki,ochronydóbr kU|tury
itradycji,
- krajoznawstwa
oraz Wypoczynkudzieci i młodzieży'
9' omóWienie spraw związanych z naborem do k|as pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych
na rokszkolny2006/2007.
10'PodjęcieuchwałyW sprawie ustaleniaharmonogramureaIizacjidochodóW
iWydatkóW
budżetu
Powiatu|\'4ińskiego
na ll kwańał2006r'
11'Podjęcieuchwały
W sprawiezmianW budżecie
PoWiatuna 2006r'
12'sprawyróżne'
13.Przyjęcieprotokołu
z posiedzenia
W dn!u20'03'2006r'
posiedzen
14. Zamkniecia
ia.

Ad. 1

starosta - Antoni Jan Tarczyński otworzyłposiedzenie Zarządu Powiatu
Mińskiego'
Ad.2

proponowany
porządekposiedzenia'
starostaodczytał
Wicestarosta fwrócił się o Wprowadzeniejako pkt 6 - Podjęcie Uchwały
do prac nad Planem Rozwoju
W sprawie powołaniaZespołuKoordynacyjnego
-2013
'
Loka|nego
PowiatuMińskiegona |ata2007
posiedzenia
zmianą został przy]ęty
porządek
Wprowadzoną
W
Przedstawiony
jednogłośnie.
Ad. 3

iż W okresie od poprzedniegoposiedzeniazajmował
Starosta poinformował,
sprawami:
się następującymi
- odbyłasię roczna odprawaw KomendziePowiatowejPo|icji'Wyjaśnił,
Że wzrós]l
przestępstw,co p|asujeKPP w Mińsku |V|az'W czołóWce
wskaźnikWykry\fu.a|ności
pod|egających
Komendzie Stołecznej'a|e są także WskaŹniki
komend
niepoko.jące'dot' m'in. Wzrostuprzestępstwnie|etnichi Wzrostu przestępstw
związanychz narkomanią,wzrosłatakże|iczbaWypadkóWdrogowychz ofiarami
pojazdypod Wpływem
alkoho|u'
oraz |iczbaosób prowadzących
śmieńelnymi
Komendant potwierdziłrea|izacjęinwestycjidotyczącychzakończenia budowy
komisariatuW Ha|inowie,rozpoczęciabudowykomisariatuw siennicy i budowy
w stanisławowie'
komisariatu
- usta|onyzostałtermindożynekdiecezja|nych,
będąłącznie
które organizowane
powiatowymi
W
siennicy,
W
dniU
27
sierpnia
z dożynkami
- odbyło
się l||ForumŚrodowiskspońowych'
- uczestniczył
pod inne zwierzchnictwo
XX|||
W przekazaniUpodporządkowania
Bazy LotnictwaTaktycznego,
- odbyłosię spotkanie związanez rea|izacjąprogramu Pańnerstwa Loka|nego
- Konwentuodbędzie się W dniu
natomiastspotkaniegrupy inicjatywnej
4 kwietniabr' o godz' 1o'oo. RozszerzonoskładKonwentuo przedstawicie|i
Urzędu skarbowego,zus. Programprowadzonybędzie przez PowiatowyUrząd
sluacji na
gospodarczei poprawienie
Pracy.Programten ma na ce|uożywienie
powiecie
16,8%'
Wyniosło
W
rynkupracy'gdyzna koniec2005r. bezrobocie
- odbył spotkanie w Depańamencie Funduszy struktura|nychUrzędu
Marszałkowskiegona tematpozyskiwaniaśrodkówna 2007 r'
na
- wizytował
Wykonaniem
dokumentacji
ZS w Siennicy'W związkuz p|anowanym
zmianępokryciadachowego'
We Wsi
- podpisany został akt notaria|nyna sprzedaż nieruchomości
WojciechóWka.
. UczestniczyłW imprezach- TurniejuBrydżasportowego,który odbyłsię W zs
siennicy,
Maz. iTurniejuPiłkiNożnejW
Nr 1 W |Vlińsku
- uczestniczył
W cisiu'
w zebraniustrażackim
firmyInvestconsu|ting,
poinformował'
się z przedstawicie|em
iżspotkał
Wicestarosta
w zakresie opracowania P|anU Rozwoju
z którą powiat będzie Współpracował
-20,|3'
Koszttegop|anuto kwotaok' 18'000złna |ata2oo7
Loka|nego
iŻ ot|zymałpropozycjęfirmy brokerskiej
Następniep' Krzysztof Micha|ikwyjaśnił,
MENTOR z Torunia w zakresie kompleksowegoubezpieczeniapowiatowych

jednostek organizacyjnych. Firma ta zajęłaby się oszacowaniem potrzeb
i przygotowaniem niezbędnej procedUry przetargowej W zakresie Wybrania
jej
pośredniczeniem
W podpisaniuumowy oraz monitorowanie
ubezpieczycie|a'
We
z
Wejściem
rea|izacji' Powiat nie poniesie żadnych kosztóW związanych
z tą firmą.
Współpracę
Zdaniem Wicestarosty powiat powinien Wejśćw przetarg na wyłonieniejednej
instytucji ubezpieczającejpo to' aby uzyskać zdecydowanie szerszy zakres
ubezpieczeń'
iż ogłoszonyzostałprzetargw CKU w zakresiezadania
Ko|ejnopoinformował,
p|zez
przywspółfinansowaniu
PHARE, a p|zydzie|onego
ze środkóW
rea|izowanego
pn': ,,Wsparciena modernizacjęofeńy
Po|skąAgencję RozwojuPrzedsiębiorczości
edukacyjnejW centrum KształceniaUstawicznego'',dotyczy to zakupu sprzętu
pracownimechatroniki'
Na
oraz Wyposażenie
z oprogramowaniem
komputerowego
jedna
ofeńa na kwotę256'000zł.
pracownimechatroniki
Wpłynęła
Wyposażenie
brutto' natomiastna pozostałysprzęt komputerowyz|oŻonychzostało6 ofeń na
kwotyod 132.000zł'do kwoty159.000zł.bruttoNastępnie poinformował'że rozmawiałz dyrektorem Tułodzieckimi zastępcą
Mazowieckina tematbudowychodnikaprzyu|'Budowlanej
Miasta|\,4ińsk
burmistrza
u|icyi poszerzeniechodnikapo
ijest zgoda Władzmiasta na przeprojektowanie
normatywnej'
stroniepółnocnej,do szerokości
Ad.4

NaczelnikWydziałuochrony Środowiskai Ro|nictwa- czesławJackowicz
do zaopiniowaniapro]ekt
Mazowieckiprzedstawiła
powiedział,
że gmina |\,4ińsk
który
',Gminnegoplanu gospodarkiodpadami d|a gminy Mińsk |\4azowiecki'''
opracowanyzostałprzez BakyckiInstytutGmin.
przepisóW
nieaktua|nych
na powoływaniu
Dodał,że p|anma ki|kauwagpo|egających
prawnych.
Po zapoznaniusię z projektemuchwałyprzeprowadzonogłosowanie,W którym za
się jednogłośnie'
podjęciemuchwal!za|ząd Powiatuopowiedział
zarząd Powiatu podią| uchwałę Nr 560/06 W sprawie wyrażenia opinii
dotyczącejprojektu,,Gminnegop|anugospodarkiodpadamid|a gminy Mińsk
Mazowiecki".
projektpIanugospodarki
odpadamidla miasta|V|ińsk
p. JackowiczomóWił
Następnie
z powiatowymi Wojewódzkim
że projektzawieraniezgodności
Wyjaśnił'
|\,4azowiecki'
zwróci
się w trybie roboczym
ie
p|anem gospodarkiodpadami'Powiedział'
tychniezgodności.
o skorygowanie
Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną przez Nacze|nika Wydziału ochrony
informację'
Środowiskai RoInictwa
Ad.5

Nacze|nikWydziałuochrony Środowiska i Ro|nictwa_ czesław Jackowicz
przedstawiłprojekt uchwałyW sprawie p|zeznaczenia środkóWz Powiatowego
na
Funduszuochrony Srodowiskai GospodarkiWodnejW Mińsku |V|azowieckim
projektóW
dofinansowaniezadania pn.: ||| Powiatowykonkurs uczniowskich
częściąprzyrody,'.
badawczychpod hasłem,,Jesteśmy
Następnieprzeprowadzonogłosowanie,W którym za podjęciem uchwawzarząd
się jednogłośnie'
Powiatuopowiedział

zarząd Powiatu podjąłuchwalę Nr 56l/06 w sprawie przeznaczenia
środkówz PowiatowegoFunduszuochrony srodowiska i GospodarkiWodnej
w Mińsku Mazowieckimna dofinansowaniezadaniapn.: ||lPowiatowykonkurs
uczniowskich proiektów badawczych pod hasłem ,,Jesteśmy częścią
przyrody".
Ad.6

Wicestarosta_ Krzysztof ljlicha|ikpowiedział'że usta|iłz prezesem firmy
który będzie
Invest consu|ting.iż powołanyzostanie Zespół Koordynacyjny,
przy
Rozwoju
Lokalnego'
P|anu
z
firmą
opracowywaniu
Współpracował
całośóprac związanychz P|anemzostaniezakończonado końca sierpnia'miesiąc
sesji Rada
a na październikowej
zostaniena konsu|tacje,
WrzesieńpośWięcony
przy]ęłaby
Plan' zespół zajmowałbysię Współpracąz firmą W zakresie Wszystkich
sytuacji,które Wymagajązdania ze stronyz|ecającego,przygotujekMerium oceny
WykonaÓna przestrzeni
wnioskóworaz przygotujeWykazinwestycji,które na|eżałoby
którymipowiatdysponuje'
do środkóW,
|at2007-2013
' w odniesieniu
NastępnieodczytałprojektuchwałyW sprawiepowołaniaZespołuKoordynacyjnego
do prac nad P|anem Rozwoju Loka|negoPowiatu |Vlińskiegona |aIa 2007-2013|
przeprowadzonogłosowanie,W którym za podjęciem uchwałyZarząd Powiatu
opowiedział
sięjednogłośnie'
zarząd Powiatu podjąłuchwałęNr 562/06w sprawie powołaniazespołu
Koordynacyinegodo prac nad P|anemRozwoiu Loka|negoPowiatuMińskiego
na lata 2007-2013.
Ad. 7

Skarbnik Powiatu przystąpiłado omawiania sprawozdań organizacji
pozarządowychz rca|izaąi zadań powiatu zleconych w otwańych konkursach
w 2005r.
sprawozdaniachstwierdzononastępującebłędy:
żeW złożonych
Wyjaśniła,
- ze środkóW
z dotacjizakupionyzostałśrodektrwały(kwota1700 zł'-|\4ińskie
Towarzystwolvluzyczne),
- W sprawozdaniuzłożonympŻez zHP stwierdzono,iż obniżeniuu|egłakwota
wydatkóworaz środkizos|ałyprzeznaczonena inny rodzajWydatkóW'
- w sprawozdaniuTowarzystwaPrzyjaciół|\i1ińska
Mazowieckiegostwierdzono'iż
zostałypo terminie(kwota377 zł.)'
Wydatkina 2 takluryzrea|izowane
stwierdzono
- sprawozdanieGM Nr 2 - nie jestto organizaąapożytkupub|icznego,
na kwotę2'48zł'
W rozIiczeniu
rozbieżnośc
zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację, z uwagą dotyczącą
Wyegzekwowaniaformułyroz|iczeniakwoty 1700 zł. przez Mińskie Towarzystwo
Muzyczne.
Ad.8

projektuchwałyW sprawie
Nacze|nikWydziałuośWiatyi Ku|turyprzedstawiła
na rea|izacjęw 2006 r.
dotacji
otvvańegokonkursuofeń i udzie|enia
rozstrzygnięcia
zadań. w zakresie upowszechnianiaku|tury fizyczne! i spońu. Następnie
przeprowadzonogłosowanie,w którym za podjęciem uchwałyzarząd Powiatu
się jednogłośnie'
opowiedział

zaĘąd Powiatu podjąl uchwałę Nr 563/06 w sprawie rozstrŹygnięcia
otwańego konkursu ofeń iudzi€ | enia dotacji na rea|izacjęw 2006 r. zadań
W zakresieupowszechnianiaku|turyfizyczneji spońu.
- przedstawiła
p' EmiliaPiotrkowicz
Ko|ejno
ofeńyj propozycje
dotacjid|aorganizacji
- ku|tury'
W Zakresie
sztuki,ochronydóbr kU|tury
ihadycji:
zadanie 1'' Wspieranierozwojuku|turymuzyczną w powieciemińskjm,w tym
o|ganizaqakonceńóW'przeg|ądóW
i festiwaIi
muzycznych]
- stowarzyszenieIntegracjiz Ańystami Niepełnosprawnymi
',Dom Muzyki''_
Komisjazaproponowała
dotacjęW wysokości
14'000zł'
- l.4ińskieTowarzystwoMuzyczne - Komisjazaproponowała
dotacjęW Wysokości
40.000ztt.
. stowarzyszenie'Koniczynka,'. Komisja zaproponowatadotację W Wysokości
2000 zl.
ZarządPoWiatujednogłośnie
przyznaneWysokości
zaakceptował
dotac,''
zadanie 2| organizaĄa imprez ku|tura|nych'
konkursóW'przeg|ądóWi Wystaw
ańystycznych
w powieciemińskim:
- StowarzyszenieFilmforum Organizator festiwalu filmowego - Komisja
zaproponowała
dotacjęW Wysokości
10'000zł'
- TowarzystwoPrzyjaciół|\y'ińska
- Komisjazaproponowała
|\'4azowieckiego
dotację
w wysokości
2.000zł.
- Po|skie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Komisja zaproponowała
dotacjęw Wysokości
1.000zł'
- stowarzyszenie
na Rzecz DzieciUpośledzonych
Umysłowo
RadoŚć'''Dziecjom
Komisjazaproponowała
dotacjęW Wysokości
1'000zł.
- l,4ińSkieTowarzystwoMuzyczne. Komisjazaproponowała
dotacjęw wysokości
7 'o00 zł'
. związek HarcerstwaPo|skiegoHufiec ,'|\4azowsze''
_ z uwagi na brak' forma|ne
ofeńazostałaodrzucona'
Wicestarosta_ Krzysztof MichaIik stwierdził,iż jest przeciwny dofinansowaniu
festiwa|u
przez stowarzyszenle
Indii',organizowanego
Fi|mforum'
w związku
,'B|iżej
z tym zaproponowałzwiększenie środkówo kwotę 1'800 zł' dla Towarzystwa
PrzyjaciółMińska Mazowjeckiego'
o kwotę 1000 zł' d|a Po|skiegoTowarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
oraz o kwotę2'370 z|. d|a stowarzyszeniana Rzecz
DzieciUpoś|edzonych
Umysłowo,'Dzieciom
Radość','
Następnjep' KrystynaPazio Wnioskowała
o pozostawienie
kwoty 5'000 zł' na
or9anizację
festiwaIu,,BIiżej
Indii'''
Przeprowadzonogłosowanie.
W którymza propozycjązgłoszonąprzez Wicestarostę
opowiedziało
się 3 członków
Zarząd.'
Następnieodczytanoprojektuchwaływ sprawierozstrzygnięciaotwańegokonkursu
ofeń i udzie|enia
dotacjina rea|izację
W 2006 r. zadań w zakresiekultury'sztuki,
ochronydóbr ku|tury
itradycji;przeprowadzono
głosowanie'
W którymza podjęciem
jednogłośnie'
uchwały
ZarządPoWiatuopowiedział
się
zarząd Powiatu pod|ąłuchwałę Nr 564/06 w sprawie rozstrzygnięcia
otwańego konkursu ofeń iudzielenia dotacji na rea|izacjęw 2006 r. zadań
w zakresieku|tury,sztuki,ochronydóbr kulturyi tradycji.
_ Emi|iaPiotrkowicz
przedstawiła
Nacze|nik
ofeńyi propozycje
Wielkości
dotacjina
zadaniaW zakresiekrajoznawstwa
oraz Wypoczynkudzjecii młodzieŻy:

- Komisjazaproponowała
Międzyszko|ny
UczniowskiK|ub Spońowy,,Korona',
2.000zł'
dotacjęW Wysokości
- stowarzyszeniena Rzecz Dzieci Upoś|edzonych
Umysłowo'Dzieciom Radość'.
2.500zł.
Komisjazaproponowała
dotacjęW wysokości
. ogó|nopo|skiZwiązek Kato|ickichK|ubóWspońowych _ z uwagi na braki
formaIneofeńa zostałaodrzucona'
- Po|skie Towarzystlvo Turystyczno.Krajoznawcze- Komisja zaproponowała
1'000zł'
dotacjęW Wysokości
Zarząd Powiatu zwiększyłdotację o kwotę 1'000 zł' d|a Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego.
-

zarząd Powiatu jednogłośniepodią| uchwałę Nr 565/06 w sprawie
rozstrzygnięcia otwańego konkursu ofeń i udzie|enia dotacji na rea|izację
w 2006 r. zadań w zakresie kraioznawstwaoraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Ad. I

Źe W miesiącukwietniu
Nacze|nikWydziałuoświatyiKu|turyWyjaśniła,
dyrektorzyprzygotowujądo zatwierdzeniaarkusze organizacyjneW związkuz tym
Dodała'że
na|eżyustaIić |iczbę oddziałóww k|asach ponadgimnazjaInych.
2006/2007
będzieo jeden
Wynika'iŹW rokuszkoInym
z opracowańdemograficznych
mniej'
oddział
Nacze|nik_ Emilia Piotrkowiczpowiedziała'że 20yo szkó]ldo zasadnicze szkoły
zawodowe, a 80% to szkoły kończące się maturą' Na|eży zmienić system
kształcenia'gdyż brak jest osób WykształconychW następującychzawodach:
tokarz,spawacz,frezer'
ś|usarz,
iż W roku szkolnym
DyrektorZs Nr 1 _ Teresa Wargocka poinformowała'
2006|2007nie będzie prowadzonynabór na cukiernikaikucharza oraz technika
odzieŻy.zaproponowała,
aby w technikuwprowadzićjeden oddziałtechno|ogii
technikinformatyk.
o i|ości
Następniedyrektorzsz Nr 2 - zdzisławMazanka poinformował
oddziałówi kierunkachkształceniaW zespo|e Szkół ZawodowychNr 2 W Mińsku
Maz.
2006r' dotyczą:
iżzmianyod 1 Września
Usta|ono,
- zmniejszeniedotyczy
. zespołuSzkół Nr 1 im' K' Wie|kiegoW Mińsku |\,4az'
1 oddziałuW technikumo kierunkukucharz,] oddziałutechnikumtechno|og
technikinformatyk.
o kierunku
o 1 oddział
odfieży,a zwiększeniu
. zespołu szkół im' M' skłodowskjej-curie
W |\4ińskuMaz' _ zwiększenie
o 1 oddziałW szko|ezawodowej(k|asaWieIozawodowa)'
Ad.10
skarbnik Powiatu - Teresa Bąk przedstawiłaprojekt uchwaly w sprawie
PowiatuMińskiego
reaIizacji
dochodóWiwydatkóWbudżetu
ustaIenia
harmonogramu
na ||kwańał2006r'
głosowanie'
projektu,przeprowadzono
Po dokonaniuanaIizy przedstawionego
się jedno9łośnie'
zarząd Powiatuopowiedział
W którymza podjęciemUchwały
zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 566/2006 w sprawie usta|enia
harmonogramureaIizaciidochodów iwydatków budżetuPowiatuMińskiegona
||kwańał2006 r.

Ad.11
projektuchwatyW sprawie zmian W budżecie
skarbnik Powiatuprzedstawiła
Powiatuna 2006 r-Wyjaśniła,
ile wprowadzasię zmianypolegającena przeniesieniu
WydatkóWmiędzy ss iW oparciuo te zmiany dokonujesię zmian W p|anach
jednostekorganizacyjnych'
finansowychWydatkóWpowiatowych
projektuchwały
W sprawiezmianW budżecie
Powiatuna
skańnik Powiatuodczytała
2006 r'; przeprowadzonogłosowanie,W którym za podjęciem uchwałyzaŻąd
Powiatuopowiedział
się jednogłośnie'
zarząd Powiatu podjąłuchwałęNr 567/2006w sprawie zmian w budżecie
Powiatu na 2006 r.
Ad. 12
podjąłdwie uchwałyzatwierdzającepoekty do
zaŻąd PowiaIujednogłośnie
reaIizacjiktórych upoważnionyzostał p' Jan Wiśniewski- dyrektor centrum
KształceniaUstawicznegoW Mińsku|V]azowieckim:
.
-

Nr 568/06 w sprawie zatwierdzeniaprojektu ''Umiejętnościhand|owca
szansą młodego mieszkańca obszarów wiejskich'' Współfinansowanego
z EuropejskiegoFunduszu społecznego,
informatyczne
Nr 569/06w sprawie zatwierdzeniaproiektu ''Umieiętności
język
i komunikacyjne o|az
angie|ski atutem posiadanych kwa|ifikacji
Europeiskiego Funduszu
zawodowych'' wspótfinansowanego z
społecznego.

za|ząd Powiatu po zapoznaniusię z propozycjamiKomisjidotyczącymiprzyznania
dotacji organizacjompozarządowymna rca|izaqę W 2006 r' Zadań w zakresie
przedstawionepropozycje:
zaakceptował
działaniana rzecz osób niepełnosprawnych
. |Vlazowieckiestowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieżyz Mózgowym
13.000zł.
PorażeniemDziecięcym- dotacjaWWysokości
_ 4'500zł'
- stowarzyszenie
Koniczynka
- stowarzyszeniena Rzecz Dzieci Upoś|edzonych
Umysłowo',DzieciomRadość''
2'500 zł'
dotacjaW Wysokości
otwańego
NastępnieprzedstawionyzostałprojektuchwałyW sprawierozstrzygnięcia
r'
zadań
W
zakresie
działania
na
rea|izację
w
2006
konkursuofeń i udzie|enia
dotacji
przeprowadzonogłosowanie'W którym za
na rzecz osób niepełnosprawnych;
podjęciemUchwały
zarząd Powiatuopowiedział
się jednogłośnie'
zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 570/06 W sprawie rozstrzygnięcia
otwańego konkursu ofeń iudzie|enia dotacii na rea|izacjęW 2006 r. zadań
w zakresiedziałaniana rzecz osób niepełnosprawnych.
przedstawił
lub
WniosekK|ubuTom BoxingTeam o dofinansowanie
Wicestarosta
zakupstrojóWspońowych'
przyznałkwotę1500zł'na zakup strojóWspońowych.
zarząd PoWiatujednogłośnie
Następnieprzedstawionyzostałwniosek zespołuszkół Ekonomicznych- Liceum
P|astycznegoo sfinansowaniekosztóW dojazdU de|egacji (160 zł'los') na
|\.4iędzynarodowy
PlenerMaIarski
W czechach'
ZarządPowiatuprzyznałkwotę1500zł.na sfinansowaniekosztóWpodróiy'

Wicestarosta przedstawił Wniosek Koła Gospodyń Wiejskich W cegłowie
(koszt1 strojuok' 400 zł')'
zakupu22 strojóWregiona|nych
o dofinansowanie
posiedzeniu
Zarządu'
Wniosekpozostawiono
do rozpatrzenia
na następnym
przedstawiony
im' Paderewskiego
Ko|ejno
zostałWniosekZespołuszkół Licea!nych
W su|ejóWkuo WsparciefinansoweW kwocie 1000 zł' na nagrodyW konkursie
,,Mójregion- powiatmiński'''
za|ząd rozpatrzył
wniosekpozytywniei przyznałkwotę1000zł'
przedstawił
P. Krzysztof|VlichaIik
WniosekstowarzyszeniaRozwojuWsi Lipiny
z wnioskiemo wsparciefinansowew kwocie2.000zł' na Wydaniea|bumu'Miejsca
ku|ture|igUneW moim regionie' Przydrcine kzyże i kap|iczkiznajdującesię na
terenieparafiipW'św.Wojciechaw JeruzaIu'''
zarząd Powiatupzyznałkwotę2'000 zł.na Wydaniealbumu'
skarbnik Powiatu przedstawiławniosek dyrektora DPs ,'Jed|ina''W Mieni
o zwiększenieśrodkóW
o kwotę30'000zł'z p|zeznaczeniemna dokonaniepłatności
za o|ejopałowy'
Wnioseki uznałgo za zasadny'
zarząd Powiatuprzyjął
Przyjęto'ii zarząd Powiatu na ko|ejnymposiedzeniupowróci do tematu płatności
naUczycieIom
za pracęW soboty'
Usta|ono,iż kolejnepoŚiedzeniezaŻądu Powiatuodbędziesię 10 kwietniabr'
o godz.12.30.
WicestarostaprzedstawiłstanowiskodyrektoraZDP W |V]ińskuMazowieckim
W zakresie zarzutu o niewłaściwym
zimowymutrzymaniudróg rea|izowanymprzez
firmę z powiatu Wołomińskiego'
WedługdyrektoraAndrzeja so|onka zarzut jest
bezpodstawny.
Ad.13
Protokół
z posiedzenia
W dniu20'03'2006r. zostałprzyjęty'
Ad. 14
Zamkniecie
Dosiedzenia.

Pżewodniczący
za|ządu- AntoniJanTarcfyńskr
- Krzysztof
Wicestarosta
Michalk
Pazio
członkowie
Zarządt]:
Krystyna
RomanJaguścik
HenrykŚwitkowski

sporządził:
A. Go|cew

