
Protokól Nr 10,/07
z posiedzenia Zarzedu Powiatu Miósk¡ego

w dniu 19 marca 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl¡ :
Pvewodniczqcy Zatzedu - Antoni Jan Tarczyñski
Wicestarosta - Krzysztof lvlichalik

czlonkowie ZarzEdu: Krystyna Pazic
Henryk KsiQzopolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Skarbnik Powiatu
Teresa BEk - Skarbnik Pow¡atu
Emilia Piofkowjcz - Naczelnik Wydzialu OSwiaty i Kultury
Anna Smater-Nagraba - inspektor w Wydziale Oswiaty i Kultury
Anna Czyzewska - Z-ca Naczelnika Wydz. Architektury i Budownictwa
Jan Jakimowicz - kanclerz WSGE w Józefowie
Bronrslaw Sitek. - profesor WS_GE w Jozefowie
Svlwla Umlel - VVbL,E W JOzerowle

PorzEdek pos¡edzenia:

1  ñ t l ^ t ^ f f i e  ^ ^c i a . l 7añ i .

2. Ptzyjecie porzEdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie wniosków Komisji do projektów uchwal i innych materialów na

V sesjg Rady Powiatu l\¡iñskiego.
5. PodjQcie uchwaly zmieniajqcej uchwalQ w sprawie rozstrzygn¡ecia otwartego

konkursu ofert na rcalizacje w 2007 r. zadaó w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji.

6. Sprawa uczelni wyzszej.
7. Ustalenie lokalizacji drogi klasy,Z" lEczqcej droge krajowaz lotniskiem.
8. Zatwierdzenie propozycji ZatzEdu Dtóg Powiatowych w l\4¡ñsku Maz. w zakresie

remontów bie2acych
L Podjecie uchwaly w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Miñskiego

za 2006 tok.
l0.Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów

iwydatków budzetu Powiatu Miñskiego na ll kwartal2007 r.
1 1. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2007 rok.
'12. Sprawy rózne.
13. Przyjecie protokolu z posiedzenia w dniu 12 marca 2007 t.
1 4. Zamkniecie posiedzenia.



Ad. I
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie ZarzEdu Powiatu

¡/lirlsk¡ego.

Ad. 2
Starosta przedstawil porzEdek posiedzenia, do którego wprowadzono jako pkt 8 -

Zatwierdzenie propozycji ZatzEdu Dróg Powiatowych w ¡,4iósku l\¡az. w zakresie
remontów biezecych, pozostale punktu otrzymuja odpowiedn¡o numeracjQ 9-14.
PorzEdek posiedzenia z wprowadzon4 zmian4 zostal przyjety jednogloónie.

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, i2 w okresie od poprzedniego

posiedzenra zajmowal siQ nastQpujAcy'ni sprawami:
- odbylo s¡e posiedzenie Rady Spolecznej ptzy SPZOZ w l\.4irlsku lvlaz. Bylo to pierwsze
posiedzenie Rady w nowym skladzie. Rada opiniowala sprawozdanie z wykonania
planu finansowo-inwestycyjnego za 2006 r., wstepnie opiniowala równiez plan
finansowo-inwestycyjny na 2007 rok oraz zaop¡njowala zmiany w statucie SPZOZ.
Wynik finansowy za 2006 t. ulegl korekcie iwynos¡ 1.711.000 zl. Dyrektor SPZOZ
wyjaénil, ¡z 10 kwietnia br. bQdzie mozliwoéó renegocjowania zawartych kontraktów
zNFZ, w zwiEzku zlym przedstawiony zostal plan finansowo-inwestycyjny na 2007 rok.
Starosta wyjaénil, i2 dyrektor Janusz Sobolewsk¡ nie wywiezal siQ ze zobowiEzania
nalozonego ptzez ZarzEd Powiatu w zakresie przygotowania i przedstawienia w terminie
do dnia 15 marca br. programu naprawczego SPZOZ w Mirisku Maz.
- w dniu 12 marca br. odbylo sie spotkanie na lotnisku wojskowym, w którym
uczestniczylo m.in. 5 poslów, 2 senatorów, wicemarszalek województwa
mazowieck¡ego. Na spotkaniu poruszano temat lotniska cywilnego. Odbyla sie
prezentacja PieMszej Eskadry Lotnictwa Taktycznego. Starosta dodal, ¡Z Zarzqd Spólk¡
przygotuje projekt odnoénie realizacji tego zadania, a który zostanie zaprezentowany na
spotkaniu w Zarzadem Województwa.
- odbylo siQ posiedzenie Powiatowej Rady do Spraw Kombatantów, na którym
podtrzymano pomysl polegajqcy na z¡dentyfikowaniu wszystkich miejsc pamiQci na
terenie powiatu miñskiego oraz przypisaniu tych miejsc pod op¡eke szkolom
i placówkom oswiatowym.
- na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych zaprezentowana zostala kwest¡a
dotyczeca wspólpracy zf¡rmE,,Exitus" w zakresie dostosowan¡a dzialalnoóci SPZOZ do
przepisów prawa. Kom¡sja przyjela wniosek, aby rozstrzygnac t4 sprawe poprzez
przeprowadzenie przetargu nieogran¡czonego na sprzedaZ nieruchomoéci.
Zaproponowano, aby rczszetzyó dzialkQ, aby jej wartosó przewyzszala wartosó
nanies ieñ.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastepujEcych sprawach:
- uzyskal informacje z SARP, iZ na konkurs w zakresie opracowan¡a koncepcj¡ hali
widowiskowo-sportowej wplynQly 4 oferty,
- odbylo sie spotkanie w Sulejówku na proóbe Przewodn¡czEcego Rady Miasta
p. Krzysztofa Gruzióskiego w zakresie oceny mo2liwoéci znacznego zwiekszenia iloéci
rejestrowanych pojazdów w Referacie Komunikacji w Sulejówku. Dotychczas
rejestrowanych dz¡ennie bylo 17-20 polazdów, a na tamtejszy rynek wchodzi firma



leasingowa, która oczekuje, 2e w I etapie rejestrowanych bedzie ok. 300 pojazdów
miesiQcznie, a docelowo nawet do 600 pojazdów. W zwiqzku z tym konieczne byloby
zwiQkszenie zatrudnienia ¡ przygotowanie sprzQtu.
W¡cestarosta powiedzial, ze nalezy wyjSó naprzeciwko oczekiwaniom lvliasta Sulejówek
i w zwi4zku z tym wystqpiono o udostepn¡enie kolejnych dwóch pomieszczen na
potrzeby Referatu.
- w dniu '16 marca br. odbylo sie spotkanie konsultacyjne w zakresie projektu Planu
Rozwoju Lokalnego Powiatu l\¡iñskiego n a lata 2007-2013.

A d . 4
Starosta wyjaónil, i2 Komisje Rady Powiatu nie zglosily uwag do projektów

uchwal i innych materialów na V sesje Rady Powiatu.
Radni zaproponowali, aby zaprosió Burmistz Haljnowa.
Ponadto poruszono temat, aby wszystkich wójtów i burmistrzów poinformowaó
o podjeciu uchwaly w sprawie przyst4pienia do realizacji inicjatywy turystyczno-
rekreacyjnej pod nazwE,,Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza".
Starosta poinformowal, i2 radny Michal Góras zglos¡l wniosek, aby Rada Pow¡atu
podjela stanowisko w zakresie zmian w Konstytucji RP dotyczEcych ochrony zycia
poczQtego. Dodal, iZ radcowie prawni pracujq nad okresleniem podstawy prawnej do
podjec¡a takiego stanowiska.
NastQpnie wyjaSnil, i2 na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów ogloszony
zostal konkurs, na który wplynQly 2 oferty. Komisja rekomenduje p. lzabelQ
Weso.lowskE, która w 2000 r. ukoriczyla Wydzial Prawa na Uniwersytec¡e t ódzkim,
pracuje w Urzgdz¡e Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest na 4 roku studiów
doktoranckich. Propozycja wynagrodzenia zasadn¡czego to kwota 1900 zl., dodatek
funkcyjny w wysokoéci 500 zl. oraz dodatek za wysluge lat.
Starosta zwrócil siQ do Zarz4du Powiatu o akceptacje kandydatury p. lzabeli
Wesolowskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
ZatzEd P owialu zaakceptowal przedstawiona kandydaturQ.
Ponadto ZarzAd Powiatu wyrazil zgode na ptzeznaczenie kwoty 50.000 zl. z wolnych
érodków w budzecie Powiatu z ptzeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji (dla
techników kryminalistycznych).

Ad. 5
Inspektor w Wydziale Oówiaty i Kultury - Anna Smater-Nagraba wyjaén¡la, i2

nalezy powróció do oferty ztozonej w ramach konkursu ofert na realizacje zadañ
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, oferty Stowarzyszenia Rozwoju
Kultury 'Kulturalna Przystañ" z Ceglowa. Problem dotyczyl braku mozliwoéci
sfinansowania zakupu órodków tMalych dla organizacj¡ l j. sztalug. Ustalono, i2 zakupu
sztalug dokona Zespól Szkól Ekonomicznych w ¡/irisku Maz. dla Liceum Plastycznego,
a które beda wypozyczane organizacjom pozarzedowym.
Zarzqd Powiatu przyznal Stowarzyszeniu Rozwoju Kultury ,,Kulturalna Przysta¡i"
z Ceglowa dotacje w wysoko6ci 3.357,50 zl.
Odczytano projekt uchwaly zmieniajecej uchwale w spfawie rozstrzygniecia otwartego
konkursu ofert ¡ udzielenia dotacji na fealizacje w 2007 r. zadan w zakresie kultury,



sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; przeprowadzono glosowanie, w kiórym za
podjQciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sie jednogloénie.

Zarzad Pow¡atu podjql uchwale Nr 51/07 zmien¡aiEc4 uchwalQ w spraw¡e
rozstzygn¡ec¡a otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacj¡ na real¡zacje
w 2007 r. zadañ w zakresie kultury, sztuk¡, ochrony dóbr kultury ¡ tradycji.

Ad. 6
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski przywital przedstawicieli Wyzszej Szkoly

Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie i Wyzszej Szkoly Nauk Spolecznych
im. ks. Józefa Majkiw Józefowie.
P. Jan Jakimowicz wyjasnil, 2e Wy2sza Szkola Nauk Spolecznych zalozona zostala
przez Instytut Statystyki Koóciola Katol¡ckiego w Warszawie. Rektorem jest ks. prof.
dr hab. Witold Zdaniewicz. Szkola ta zostala zalozona w 2002 r., a proces dydaktyczny
rozpoczQla w roku 2003. W 2005 r. Instytut zrzekl sie roli zalo2yciela i przekazal aktem
notarialnym uprawnien¡a p. Janowi Jak¡mowiczowi. W styczniu 2007 r. uczelnie
wizytowala Pañstwowa Komisja Akredytacyjna. Szkola obecnie posiada jeden kierunek
socjologig, specjalnoéó - praca socjalna, na który uczeszcza 200 studentów.
W przyszloéci planowane jest wprowadzenie jeszcze kierunków administracja
iekonomia.
Kanclerzem uczeln¡jest p. Sylwia Cwiek.

Profesor Bronislaw Sitek wyjasnil, i2 dwie uczelnie w Józefowie to zbyt duzo
i przeniesienie WSNS im. ks. Józefa Majki do Miñska Mazowieckiego pozwoliloby na
rozwiniqc¡e tej uczelni. NiezbQdne jest przygotowanie w tym zakresie deklaracji
wspolpracy Zarzadu Powiatu z uczelnia oraz umozliwienie studentom odbycia praktyki.

P. Jan Jak¡mowicz wyjaénil, ¡z uczelnia jest w trakcie akredytacji, któr4 wydaje
¡,4in¡ster po zasiegnieciu opinii Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Pierwsze zezwolenie
wydaje s¡e na okres 5 lat.

Prof. Bronislaw Sitek dodal, iz obecnie uczelnia ustosunkowuje sie do raportu
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wicestarosta zwrócil sig o przedstawienie rapodu Komisji.
Czlonek Zazqdu - Krystyna Pazio zwtócila siQ z pytaniem czym skutkuje brak

akredytacji.
P. Jan Jakimowicz wyjasnil, ze jezeli kierunek otrzymuje negatyivn4 ocene

wówczas jest zakaz prowadzenia naboru i uczelnia koñczy cykl ksztalcenia, a nastqpnie
wygasza sie.

Starosta wyjasnil, i2 ptzy udziale dyrektora ZSE - Stefana Stgpniewskiego
wskazal miejsce na potrzeby uczelni tj.4 sale na zajgcia dydaktyczne, mozliwoéé
korzystan¡a z sali gimnastycznej, 2 pomieszczenia administracyjne, sale
z ptzeznaczeniem na biblioteke, pracowniQ komputerowe.

Prof. Bronislaw Sitek powiedzial, ze na tym etapie chodzi glównie o okreslenie,
czy jest wola, aby w l,4iñsku Mazowieckim powstala ucze¡nia. Dodal, i2 przygotowany
jest projekt ustawy o szkolnictwie wyzszym, który ogranicza mozliwosó przenoszen¡a,
laczenia i zbywania uczelni.

Podsumowujac Starosta powiedzial, ze jest wola utworzenia na terenie Miñska
Mazowieckiego uczelni wyzszej.



Ad. 7
Zastepca Naczelnika Wydzialu Architektury i Budownictwa - Anna Czy2ewska

powiedziala, Ze wójt gminy Miisk lvlazowiecki zwrócil si9 o opinie do wniosku o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi klasy ,,2" lAczqcej droge krajowE z lotniskiem. Do
wniosku dolaczona zostala mapa ze wskazaniem tylko tej drogi. Zgodnie z art. 3 ustawy
o szczególowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych wydanie takiej decyzji poprzedzone jest wydaniem opinii ptzez Zarzqd
Powiatu. Dodala, iz po zasiqgniqciu opinii radcy prawnego ustalono, i2 Zatzqd Powiatu
nie moze wydaó opinii po zapoznaniu sie jedynie z przedstawionym zalEczn¡kiem
mapowym. Wniosek powinien zawieraó mape, analize powi4zania drogi z innymi
drogami publicznymi. mapQ zawieraj4ce podzialy nieruchomoéc¡ sporzadzone zgodnie
z odrQbnymi przepisami, okreélenie zmian w dotychczasowel infrastrukturze.
P. Anna Czyzewska powiedziala, ¡2 na podstawie art. 64 Kpa nalezy wezwaé zatzEdce
drogi do uzupelnienia wniosku.

Zarzqd Pow¡atu ustalil, iz nalezy wezwaó wnioskodawce do uzupeln¡enia
wnrosl(u.

Ad. 8
Wicestarosta - Krzysztof Michalik powjedzial, i2 dyrektor ZDP w Miñsku Maz. -

Andrzej Solonek przedstawil propozycjg remontów biezacych w Íamach
zabezpieczonych érodków w kwocie '1.400.000 zl. tj.:

. metoda powierzchn¡oweqo utrwalenia:
- droga Arynów-Cyganka-CiQciwa gm. Debe Wielkie odcinek dl. 2'150 m, koszt
szacunkowy 118.250 zl.
- droga Dobre - KEty Borucza gm. Dobre odcinek dl. 1555 m, koszt szacunkowy
77.75O zl.

. metoda nakladki bitumicznei:
- Papiernia - granica powiatu gm. Stanislawów, odcinek 1300 m,
- Kaluszyn-Czarnoglów-Wiéniew gm. Dobre, odcinek 1900 m,
- N¡iñsk ¡,4az.-Jakubów gm. Miñsk I/aZ., odcinek 730 m,
- JeruzalDebowce-Wodynie (1150 m)+skrzyzowanie z droga Mrozy-Topór-Lipiny
(250 m) gm. N¡rozy,
- Milew-granica powiatu gm. Kaluszyn, odcinek 547 m,
- odcinek rezerwowy Jedrzejów-Ceglów-Kuflew gm. Ceglów, odcinek 900 m.

Wicestarosta dodal, iz wplyn4 wniosek Burmistrza l\4iasta Sulejówek dotycz4cy
potrzeby przebudowy chodnika ¡ wykonania nakladki na ul. Moraczewskiego
w Sulejówku. Wyjaénil, i2 wnioski w tym zakresie na¡e2y skladaó w terminie do
30 wrzeSnia, ponadto wykonanie chodnika nastQpuje w ukladzie 50% na 50%.

ZarzEd Powiatu zalwietdzil jednogloénie przedstawion4 propozycje w zakres¡e
remontów bieZqcych.

A d . 9
Skarbnik Powiatu - Teresa BEk wyjaénila, 2e sprawozdanie z wykonania budzetu

nalezy ptzekazaó Regionalnej lzbie Obrachunkowej i Przewodniczecemu Rady Powiatu



do dnia 20 marca. Dodala, iz projekt uchwaly zawiera równiez informacje z wykonania
planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opjeki Zdrowotnej w Miisku
Maz. za 2006 r. Kolejno przedstawila nastepuj4ce dane:
- dochody budzetowe wykonano w kwocie 80.364.719,55 zl. tj. 103,91% planu,
- wydatki budzetowe zrealizowano w kwocie 76.056.077,56 zl. \. 97,94% planu, z tej
kwoty wydatki biezEce to kwota 68.253.695,90 zl., wydatki majatkowe 7.802.381,66 zl.
- plan przychodów w budzecie pow¡atu to kwota 2.439.716 zl.,
- na pozyczki z WFOS|GW przypada kwota 142.907 zl.
- nadwyzka érodków pien¡eznych na rachunku bankowym powiatu z lat ubieglych to
kwola 2.296.809 zl.
- przychody wykonano w kwocie 2.439.716,98 zl.,
- rozchody powiatu to kwota 4.906.652,66 zl., w tym splaty pozyczek zaci4gn¡Qtych
w latach ubieglych z wFosiGW 831.060,87 zl., splata kredytu z BGK 1.300.000 zl.,
splata pozyczki na prefinansowanie programów sfinansowanych z udzialem érodków
z funduszy strukturalnych 2.775.591,79 zl.
- wolne érodki to kwota 1.841.000 zl.
- strata w SPZOZ stanowi kwote 1.711.000 zl.
Po omówieniu wszystkich zalEczników, odczytano projekt uchwaly w spraw¡e
sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Miñskiego oraz wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Miñsku
Mazowieckim za 2006 t., przeprowadzono glosowanie, w którym za podjQciem uchwaly
ZarzEd Powiatu opowiedzial sie jednogloén¡e.

Zarzad Pow¡atu podi4l uchwalQ Nr 62/07 w spraw¡e sprawozdan¡a
z wykonania budzetu Pow¡atu M¡risk¡ego oraz wykonan¡a planu finansowego
Samodzielnego Publ¡cznego Zespolu Opieki zdrowotnej w M¡ñsku Mazowieck¡m
za 2006 r.

Ad.  10
Skarbnik Powiatu omówila projekt uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu

real¡zacji dochodów iwydatków budzetu Powiatu Miñskiego na ll kwartal2007 r.
Po zapoznaniu siQ z projektem uchwaly przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjeciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

ZazEd Pow¡atu podiql uchwale Nr 63/07 w sprawie ustalen¡a
harmonogramu realizacji dochodów ¡wydatków budzetu Powiatu M¡ñsk¡ego na
ll kwartal2007 r.

Ad.  11
Starosta wyjaénil, i2 dyrektor Poradni Psycholog¡czno-Pedagogicznej w Miñsku

Maz. zwrócita s¡e o érodki w kwocie 5.000 zt. na wydanie publikacji zw¡Ezanej
z jubileuszem 4o-lecia Poradni oraz Vl Forum Wymiany Doéwiadczeñ Nauczycieli
Twórczych i Poszukuj4cych.
Zarzqd Powiatu przyznal kwote 5.000 zl. na wydan¡e publikacji.

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek ksiQdza dyrektora
Salezjañskiego Gimnazjum i Liceum w Miñsku l\i laz. o objecie patronatern ptzez



Staroste oraz ufundowanie nagród w konkursie najlepszy gimnazjalista 'Super Gimbus
2007'.

ZarzEd Powiatu pzeznaczyl kwote 560 zl. na zakup nagród rzeczowych
Naczelnik - Emil¡a Piotrkowicz poinformowala, Ze wplynql wniosek z gminy

Stanislawów, klótawrazz UPL KS Stanislawów organizuje w listopadzie br. Mistrzostwa
Polski w Karate Tsunami izwraca sie o Srodki w kwocie 20.000 zl. na organizacjg
M¡strzostw.

Czlonek ZaEEdu - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, iz )esl za ogloszeniem
nowych konkursów na realizacjg zadai ptzez otganizaqe pozarzedowe
celem wykorzystania pozostalych Srodków.
Zarzad Powiatu ustalil, iZ Srodki mog4 zostaó przekazane organizacjom jedynie
w drodze otwartego konkursu ofert.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bak pfzedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian
w budzecie Powiatu na 2007 r. Wyjaénila, 2e zmiany polegajE na przeniesieniu
wydatków z rezerwy budzetowej i dotycze:
- Starostwa Powiatowego,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w l\¡iósku N¡az.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podj9ciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial s¡9 jednogloénie.

Zarz4d Powiatu podjel uchwale Nr 64/07 w spraw¡e zmian w bud¿ecie
Pow¡atu na 2007 r.

Ad.  12
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowala, ze Gminna Biblioteka

Publiczna w Mrozach chce wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowaó konkurs
ogólnopolski ,,Wilkowyje prawda o wsi czy fikcja" izwrócila siQ o ufundowanie nagrody.
Termin skladania prac pisemnych uplywa 31 maja br. ikomisja wybierze 10 najlepszych
prac.
ZatzEd Powialu postanowil o udziale w powyzszej akcji.

Ustalono, ze kolejne posiedzenje odb9dzie siQ w dniu 2 kwietnia br.
o godz. 13.30.

Ad.  13
Protokól z posiedzenia w dniu 12 marca 2007 r. zostal przyjQty jednogloénie.

Ad.  14
Zamkniecie oosiedzenia.

Pze\Nodtticzqcy Zatzqdu - Anloni Jan TarczyÉsk

Wicestarosta - Ke yszlof 1\,4ichalik

Czlonkowie ZazEdu Krystyna Pazio

Henryk Ksrezopolsk

I\¡ roslaw Krusiewicz


