
Protokól Nr 1/05
z posiedzenia Zarz4d u Powiatu Mitisk¡ego

w dniu 6 grudn¡a 2005 r'

W posiedzen¡u uczestn¡czyli:
PEewodniczqcy Zatzqdu - Antoni Jan Tarczyñsk¡
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkow¡e Zarz4du: Krystyna Pazio
HenrYk Ksie2oPolski
Mlroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bak - Skarbnik Powiatu
Emilia P¡oirkowicz - Naczelnik Wydzialu OÉwiaty i Kultury

Porz4dek posiedzen¡a:

'1. Otwarcie Posiedzen¡a
2. Przyjecie porzEdku obrad.
s. tnformacjá o oiialalnoéc¡ Starosty w okresie od poprzedniego posledzenla'

¿. pó¿jg"l"' uchwaly w sprawie okreélenia osób uprawnionych do skladan¡a

w imüniu powiatu oéwiadczeñ woli w sprawach majEtkowych
S. coJ¡gcie uchwal w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorom powiatowych

jednostek organizacYjnYch.
o ijóále"l" ucÍwaty w lprawie podzialu srodków finansowych na stypendia dla

u".áiot szkol ponadgimnazjalnych wyrównujacych szanse edukacyjne

w ramach Dzialania 2.2. ZPORR
7. Podjecie uchwaly w sprawie pÍzyznania Stypendiów Starosty --
8. Podjécie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2006 r'
9. Sprawy rózne.
'1 0. Zamkniecie Posiedzen¡a.

Ad. 1
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski otworzyl posiedzenie Zarzedu Pow¡atu

Miriskiego.

A d . 2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia' który zostal przyjQty jednoglosnie

A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, i2 w okresie od poprzedn¡ego

posiedzenia zajmowal siQ nastQpujqcymi sprawami:



- wizytowal inwestycjq w Domu Pomocy Spolecznej w KEtach; post9p prac nie
jest zadowalajEcy, I etap powinien byó zakoñczony do 15 grudnia br.

- spotkal sie z dyrekcja SPZOZ w Miñsku Mazowieckim; na spotkaniu omówiono
sprawQ zabezpieczen¡a od 'l styczn¡a 2007 r. tealizaqi czynnoéci w stosunku do osób
zmatlych otaz zakonczenia sprawy zwiEzanej z rozwiEzaniem umowy z f¡rm4,,EXITUS".
Dodal,2e pzeprowadzona zostala kontrola przez aud).tora wewnetrznego w zakresie
gospodarowania mieniem powiatu (umowa z firm4'EXITUS" na dzierzawg gruntu pod
prosektorium). Wyjaónil, i2 SPZOZ.jest przygotowany do ówiadczenia uslug na rzecz
osób zmarlych. Ponadto stwierdzil, i2 konieczne jest dokony/anie biezEcej kontroli
sytuacj¡ finansowej SPZOZ.

Nastepnie Wicestarosta poinfomowal o nastepujacej sprawiel
- uczestniczyl w spotkaniu zorganizowanym przez Geodete Wojewódzkiego w

zakresie ¡,4azowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Przypomnial, i2 l\¡SlP
budowany jest z udzialem UrzQdu Marszalkowskiego, Urzedu Wojewódzkiego
i 7 jednostek samorzEdowych. Na zbudowanie tego systemu pozostaje 1,5 roku. Caly
system opiera sie na bazach georeferencyjnych. Niezbednym do funkcjonowania
systemu jest zas¡lenie go przez wszystkie dane znajdujace sie w bazach. Na spotkaniu
zwrócono sje o okreélenie priorytetów. Jako priorytet zgloszono utworzenie baz
georeferencyjnych. Dodal, ze powiat ma obowiezek spozadzenia ewidencji budynków
w okreólonym czasie, ewidencja dla miast zoslala )uZ sporzAdzona, natomiast
sporzadzenie ewidencji budynków dla pozostalych gmin musi nastalió do 2010 r. Koszt
tego przedsiQWzigcia oszacowany zostal na 1,5 mln zl.

A d . 4
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie okreélenia osób

uprawnionych do skladania w imieniu powiatu oéwiadczeri woli w sprawach
majEtkowych. Dodala, i2 osobami uprawnionymi do skladania oéwiadczeñ dotychczas
byli Starosta i Wicestarosta.
ZaEad Powiatu wyrazil zgode, aby osobami uprawnionymi byli Starosta - Antoni Jan
Tarczyñski i Wicestarosta - Krzysztof ¡,4ichalik.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjQciem uchwaly Zazad Powiatu
opowiedzial sie jednogloénie.

Zarz4d Pow¡atu podj4l uchwalQ N|l/06 w sprawie okreélen¡a osób
uprawn¡onych do skladania w ¡m¡eniu powiatu oów¡adczeñ wol¡ w sprawach
majqtkowych.

Ad.  5
ZarzEd Powiatu jednomyélnie podjql nastQpujEce uchwaly:

UchwaNa Nr 2/06 w spraw¡e udzielenia upowa2nien¡a dyrektorowi Gimnazjum
¡ Liceum Ogólnoksztalc4cego ¡m. Polskiej Mac¡erzy Szkolnei w Miñsku
Mazow¡eckim.



Uchwala Nr 3/06 w spraw¡e udz¡elen¡a upowaznienia dyrektorowi Zespolu Szkól
Nr 1 ¡m. Kaz¡mierza Wielk¡ego w M¡risku Mazowieckim.

Uchwala Nr 4/06 w sprawie udz¡elen¡a upowa¿n¡en¡a dyrektorowi Zespolu Szkól
zawodowych Nr 2 im. Powstañców Warszawy w M¡ñsku Mazowieckim

Uchwala Nr 5/06 w spraw¡e udzielenia upowaznien¡a dyrektorow¡ Zespolu Szkól
im. Marii Sklodowsk¡ej - Cur¡e w M¡ósku Mazow¡eckim.

Uchwala Nr 6/06 w spraw¡e udzielenia upowa¿nien¡a dyrektorow¡ Zespolu Szkól
Ekonomicznych w M¡rísku Mazowieckim.

Uchwala Nr 7/06 w spraw¡e udzielenia upowa2nienia dyrektorowi zespolu Szkól
Agrotechn¡cznych w Janowie.

Uchwala Nr 8/06 w spraw¡e udzielenia upowa¿n¡enia dyrektorowi zespolu Szkól
¡m.  H.  ¡  K.  Gnoiñsk ich w S¡enn¡cy.

Uchwala Nr 9/06 w sprawie udzielenia upowazn¡en¡a dyrektorowi Zespolu Szkól
Specjalnych im- Janiny Poraz¡ñsk¡ej w lgnacow¡e.

Uchwala Nr 10/06 w spraw¡e udzielenia upowa2n¡en¡a dyrektorowi Centrum
Ksztalcen¡a Ustawicznego im. Stan¡slawa Staszica w M¡ñsku Mazow¡eckim.

Uchwala N|l1106 w spraw¡e udzielenia upowaznien¡a dyrektorowi Centrum
Ksztalcen¡a Praktycznego w Mitísku Mazowieckim.

Uchwala Nr 12106 w spraw¡e udzielenia upowa¿nien¡a dyrektorowi Specjalnego
Oérodka Szkolno-wychowawczego ¡m, Janusza Korczaka w Miñsku
Mazowieckim.

Uchwala Nr 13/05 w spraw¡e udz¡elen¡a upowa¿n¡en¡a dyreklorowi Poradni
Psychologiczno-Pedagog¡cznej w Mirlsku Mazowieckim.

Uchwala Nr 14/06 w sprawie udz¡elen¡a upowainien¡a dyrektorowi Poradni
Psycholog¡czno-Pedagog¡cznej w Sulejówku.

Uchwala Nr 15/06 w spraw¡e udzielenia upowa¿n¡en¡a dyrektorowi Pow¡atowego
Centrum Pomocy Rodzin¡e w M¡rlsku Mazow¡eck¡m.

Uchwala N|l6/06 w sprawie udz¡elen¡a upowa2nien¡a dyrektorowi Domu
Pomocy Spolecznej w KEtach.

Uchwala Nr 17106 w sprawie udzielenia upowaznien¡a dyrektorow¡ Domu
Pomocy Spolecznej éw. Józefa w Mien¡

Uchwala N|l8/06 w spraw¡e udzielen¡a upowainien¡a dyrektorowi Domu
Pomocy Spolecznej ,.Jedl¡na" w Mieni.

Uchwala Nr 19/06 w sprawie udz¡elenia upowa¿nien¡a dyrektorow¡ Domu
Dziecka w Falbogach.

Uchwala Nr 20/06 w sprawie udzielen¡a upowa¿nienia dyrektorowi ZarzEdu Dróg
Powiatowych w M¡ñsku Mazow¡eck¡m

Uchwala Nr 21106 w spraw¡e udzielenia upowa¿n¡en¡a dyrektorowi Pow¡atowego
lJr¿edu Pracy w Miñsku Mazow¡eck¡m.



Uchwala Nr 22106 w spraw¡e udzielenia upowa2nienia Powiatowemu
Inspektorow¡ Nadzoru Budowlanego w Miñsku Mazowieckim.
Uchwala Nr 23106 w spraw¡e udzielen¡a upowain¡en¡a Komendantowi
Powiatowemu Paóstwowej Straiy Poiarnej w Miñsku Mazowieckim.

UchwaNa Nr 24106 w spraw¡e pow¡ezen¡a obow¡4zków ¡ odpowiedzialnoéci
Skarbnikow¡ Pow¡atu - Glównemu Ksiegowemu Budietu Powiatu.

Uchwala Nr 25106 w spraw¡e upowa2n¡en¡a dyrektora ZarzEdu Dróg
Powiatowych w M¡ñsku Mazowieckim do wydawania rozstrzygn¡eé
admin¡stracyjnych w ¡m¡eniu Zarzedu Pow¡atu.

Ponadto Zarzad Powiatu udzielil pelnomocnictw;

- p. Marii WoZniak wpisanej na liste radców prawnych pod nr Wa-S-136 do
reprezentowania Zarz4du w sprawach przed Sadami powszechnymi.

- p. Agnieszce Uóciñskiej wpisanej na liste radców prawnych pod nr Wa-S-137 do
reprezentowania Zarzadu w sprawach przed sEdami powszechnymi.

Ad. 6

Naczelnik Wydz¡alu Oswiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e powiat
otrzymal kwote 472.500 zl. na stypendia dla uczniów szkól ponadgjmnazjalnych
wyrównujacych szanse edukacyjne w ramach Dzialania 2.2. ZPORR. Stypendium dla
ucznia miesiecznie wynosi 105 zl. Prawo do stypendium nabylo 450 uczniów, w ciEgu
3 miesiecy prawo to utracilo 24 uczniów. Dodala, 2e na liécie rezeMowej jest
141 uczniów.

Kolejno poinformowala o podziale Srodków na poszczególne szkoly
- Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztalc4ce im. Polskiej Macierzy Szkolnej

w Mirisku l\¡az. - 9.345 zl.
- Zespolu Szkól Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w l\y'iñsku Maz. - 45.885 zl.
- Zespotu Szkól Zawodowych Nr 2 im. Powstañców Warszawy w Miñsku lvlaz.

-23.94O zl.
- Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej-Curie w l\¡iñsku Maz. - 20.895 zl.
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w l\riñsku Maz. - 27.O90 zl.
- Zespolu Szkól im. H. i K. Gnoiñskich w Siennicy - 4.410 zl.
- Zespolu Szkól Agrotechnicznych w Janowie - 10.'185 zl.

Nastepnie przedstawila projekt uchwaly w sprawie podzialu érodków finansowych na
stypendia d¡a uczniów szkol ponadgimnazjalnych wyrównujEcych szanse edukacyjne
w ramach Dz¡alania 2.2. TPORR: przeprowadzono glosowanie, w którym za przyjQciem
projektu uchwaly ZarzEd Powiatu opowiedzial sie jednoglosnie.

ZarzEd Pow¡atu podj4N uchwale Nr 26106 w sprawie podz¡alu érodków
f¡nansowych na stypend¡a dla uczn¡ów szkól ponadg¡mnazjalnych wyrównujEcych
szanse edukacyine w ramach Dzialania 2.2. ZPORR.



A d . 7

Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury - Emilia Piotúowicz przedstawila liste osób
speln¡ajEcych wymagania niezbedne do ptzyznania stypendiów Starosty.
- Sylwii Jastrzebskiej - uczennicy Zespolu Szkól Ekonomicznych w Miñsku l\4a2.
- lvlarioli Bartnickiej - uczennicy Zespolu Szkól Ekonomicznych w Miñsku Maz.
- i\,4arcinowi Dworeckiemu - uczniowi Gimnazjum im. Polskiej lvlacierzy Szkolnej

w Miñsku L4az.
- Katarzynie Wesowskiej - uczennicy Liceum Ogólnoksztalcacego im. Polskiej

l,4ac¡erzy Szkolnej w Miñsku Maz.
- Karolinie Wielgolaskiej - uczennicy Liceum Ogólnoksztalcacego im. Polskiej

l\,4acierzy Szkolnej w Miñsku l\¡az.
- Sylwii Duszyñskiej - absolwentce Liceum Ogólnoksztalc4cego im. Polskiej Macierzy

Szkolnej w Miñsku Maz.
- Jakubowi Lach - absolwentowi Liceum OgólnoksztalcEcego im. Polskiej Macierzy

Szkolnej w Miósku Maz.
- Arkadiuszow¡ Luba - absolwentowi Zespolu Szkól im. H. i K. Gnoiñskich

w Siennicy,
- lvlateuszow¡ Baczewskiemu - uczniowi Gimnazjum w Zespole Szkól

im.  H.  iK.  Gnoiñsk ich w Siennicy,
- Edycie Gójskiej - uczennicy Zespolu Szkol Agrotechnicznych w Janowie,
- lvlariuszowi Kowalczykowi - uczniowi Zespolu Szkót Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

w Miñsku l\,4a2.
- Slawomirowi Królak - absolwentowi Zespolu Szkól Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

w Miñsku l\¡az.
- Kafolowi Tkaczykowi - uczniowi Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2

im. Powstañców Warszawy w Miñsku lvlazowieckim
Nastepnie dodala.2e stypendium wynosi 250 zl. miesiecznie.

Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem projektu uchwaly
w sprawie ptzyzrtania Stypendiów Starosty, ZarzAd Powiatu opowiedzial sie
jednogloSnie.

Zarzad Powiatu podjel uchwale Nt 2712005 w sprawie przyznania Stypendiów
Stafosty.

Ad. 8

Skarbnik Powiatu - Teresa B4k przedstawila projekt uchwaiy w spraw¡e zm¡an
w budzecie Powiatu na 2006 rok. WyjaSnila, i2 zmiany polegaj4 na przeniesieniu
wydatków miedzy SS w ramach lego samego dzialu idotyczE:
- Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztalcacego im. Polskiej l\¡acierzy Szkolnej
w Miósku l\¡azowieckim.
- Zespolu Szkól Nr 1 ¡m. Kazimierza Wielkiego w N,4iñsku Maz.
- Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 ¡m. Powstañców Warszawy w l\,4iñsku Mazowieckim,
- Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej-Curie w l\¡iñsku Mazowieckim,
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w l\l iósku Mazowieckim,



- Zespolu Szkól im. H. i K. Gnoiñskich w Siennicy,
- Zespolu Szkól Agrotechn¡cznych w Janow¡e,

Przepfowadzono glosowan¡e, w którym za przy.jeciem projektu uchwaly ZarzEd Powiatu
opowiedzial sie jednoglosnie.

Zarz4d Pow¡atu podjat uchwale Nr 28/06 w sprawie zmian w bud¿ec¡e
Powiatu na 2006 rok.

Ad. 9
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz po¡nformowala, 2e

w dniu I l istopada br. o godz. 13.00 na samochód nauczycielki Gimnazjum i Liceum
Ogólnoksztalc4cego im. Polskiej N/acierzy Szkolnej w l\¡iñsku lvlazowieckim
zaparkowany na terenie szkoly spadlo drzewo. Wascicielka pojazdu p. Alicja Siwik
skierowala pismo do Starostwa informujec, i2 samochód nie nadaje siQ do naprawy
i okreélila, ze jego wartosó z instalacja gazowe ocenia na kwote 13.500 zl.
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz wyjaénila, iZ mozliwe s4 w tym zakresie dwa tozwi?.zania:

1) podpisanie ugody i zaproponowanie nizszej kwoty za zniszczony pojazd np.
8.000 zl. (kwota wynika z protokolu sporzadzonego przez policje oraz tozeznania
cenowego),

2) odmowa zaplacenia odszkodowania iwówczas bedz¡e postepowan¡e s4dowe
(wi42e sie to z dodatkowymi kosztami zastqpstwa procesowego ikosztami
sadowYmi).

Wicestarosta - Krzysztof Michalik wyjaénil, iz jednostka nie byla ubezpieczona od takich
wypadków. Dodal, iz obecnie trwa postepowanie przetargowe na wylonienie
ubezpieczyciela.
Stw¡erdzil, 2e podpisanie ugody jest rozwiAzaniem lepszym i wiEze s¡Q z mniejszymi
kosztam¡.

Czlonek Zatzqdu - l\¡iroslaw Krusiewicz poruszyl problem zwiqzany
z kontrolowaniem stanu drzew i wycinkq dtzew zagtaZajqcych bezpieczeñstwu.

Wicestarosta zwrócil siQ do Naczelnik Wydziatu OSwiaty i Kultury o zgromadzenie
zdjgó i nagrania powyZszego zdatzenia. ZazEd Powiatu powróci do sprawy na kolejnym
posiedzeniu.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bak omówila projekt uchwaly Rady Powiatu
w sDrawie zmian w budzecie Powiatu na 2006 rok.
Zmiany dotyczE m.in.:
- zwiQkszenia planu dochodów o kwote 238.260 zl. z tylulu zwiekszenia planu czesci
oówiatowej subwencji ogólnej,
- zwiekszenia planu dochodów o kwote 213.489 zl. w zwiqzkv z uruchomien¡em
Srodków z pomocy unijnej na zadanie drogowe Stary Konik-Halinów,
- zwiekszenia planu dochodów o kwote 157.000 zl. (133.000 zl. z oplat komunikacyjnych
i 24.000 zl. z zawatlych umów z PINB),
- zwiekszenia planu wydatków o kwote 177.198 zl. (na wynagrodzenia pracowników
Starostwa - 38.342 zl., na wydatki biezEce 133.080 zl.),
- zwiekszenia planu dochodów z tytulu wplywów z udzialu powiatu w podatku
dochodowym od osób fizycznych o kwote 125.525 zl.



- w planie wydatków zabezpiecza sie kwole 577 .474 zl. na poreczenie dla SPZOZ
- zmn¡ejszen¡a planu wydatków o kwotg .f46.322 zl. z wynagrodzen w zwiqzkú z nie
dokonan¡em naboru na wolne stanowiska pracy,
- przeznaczenia kwoty 30.602 zl. na zakup dwóch p.lugów dla ZDp w Miñsku Maz.
- zwiekszenia planu wydatków o kwotQ 475 zl. na wydatki z Zakladowego Funduszu
SwiadczeÉ Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli,
- w zwiEzku z niedoborem érodków w niektórych placówkach oéwiatowych
I oszczednosciami w innych konieczne se przeniesienia Srodków.

Ustalono, iZ kolejne posiedzenie Zarz4du powiatu odbQdzie sie 1B grudn¡a br.
(poniedzialek) o godz. 13.00.

Ad.  10
Zamkniecie Dosiedzenia.

Przewadrtczqcy Zatzqdu - Anio¡ Jan Tarczynski

Wicestarosta - Krzysztof f\¡ichalik

Czlonkow e ZarzEdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksiezopolsk

I\¡iroslaw KrLrsiewcz


