protokólNr l1107
posiedzenia
z
ZarzEdupowiatuMiñsk¡ego
w dn¡u29 marca2007r,
W posiedzen¡u
uczestniczyli:
Przewodniczqcy
Zarzqdu- Anton¡JanTarczvriski
WicestarostaKrzysztof
M¡chal¡k
paz¡o
czlonkowie
Zarzqdu:Krystyna
HenrykKsigzopotski
l\¡iroslaw
Krusiewicz
- Skarbnik
powiatu
oraz; DanutaStrejczyk
powiatu
TeresaBak- Skarbnik
Porzqdekposiedzenia:
1.
2.
3.
4.

posiedzenia.
Otwarc¡e
Przyjecie
porzadku
obrad.
lnformacla
o dz¡alalnoSci
Starosty
w okreste
od poprzedniego
posredzenia.
rrzeosrawrenre
programu
publicznego
napfawczego
samodz¡elnego
zespoluopieki
Zdrowotnej
w N4iñsku
Mazowieckrm.
5. Sprawyrózne.
6. Przyjecie
protokolu
z posiedzenia
w dn¡ul9 marca2OO7
r.
7. Zamkniecie
posiedzenia.
Ad. I
Starosta- Anton¡Jan Tarczyñskiotworzylposiedzenie
ZarzEdupowiatu
N¡¡ñskiego.
Ad.2
przedstawil
Starosta
porzadek
posiedzenia,
któryzostalprzyjety
jednoglosn¡e.
Ad. 3
poinformowal,
iZ w okresieod poprzeontego
,Starosta.AntoniJan Tarczyñski
posiedzen¡a
zajmowal
sienastepujecymi
sprawami:
-Iri_91lu 27 lutego br. dyrektorJanusz Sobolewskiptzedlo2ylprogramnaprawczy
SPZOZw MióskuMaz.,
- uczestniczyl
w konferencji
zorganizowanej
poéwiQconej
w Siedlcach,
Srodkom
unijnym.
Potw¡erdzona
zostalainformacja,
ze bedziemozna aspirowaó; 6rodktz RpO,
programow,
operacyjnychdotyczqcychzasobów ludzkicfr.SamorzadWojewództwa
pooelmuJe
decyzle
w sprawieprogramów,
którebQdz¡e
finansowal
ze Srodków
wlasnych
np. SamorzEdor/vy
lnstrumentWsparciaRozwojul\,4azowsza,
w tym przypadkuiest
szansadlapowiatuna pozyskanie
érodków
w wysokoéci
1 mlnzl. na'moáernizacjg
dróg
powiatowych
potwierdzono
l4czqcychsig z drogamiwojewódzkim¡.
równiez,ze srodk¡,

dostepnew pfogramach
f¡nansowanych
z budzetusamorzqdu
Il:f
.?Iybv ,bedEzattczane
wojewoozrwa
jako

udzialwlasnyw przypadku
aspirowania
o érodki
unijne.Ponadtopoinformowano,
iZptzy zgloszeniu
zadanianie bgdziewymaganapelna
dokumentacja,
a wnioskjbedziemoZnaskladaó
w deleqaturach.
Na spotkaniu
obecnybyl równiezdyrektor
cDDK|A_ Wojciech
D4browski,
którymówil
o zamierzeniachDyrekcji w zakresie dróg t<ralowycnw calym wo¡ewództwie
mazowieckim.Pzekazal informacjQ,iZ budowaobwodnicyl\.4irisiaMazbwieckiego
w pasieautostrady
jestna lata20Og-2010.
planowana
- w dniu27 marcabr.odbylosiespotkanie
z dyrektorami
szkólponadgimnazjalnych,
na
którymprzekazane
zostalyustalenia
m.in.w zakresie
organjzacji
rokuszkolnego
2007_
2008orazinformacje
o sytuacjidemograficznej.
Po¡nformowal, w wyniku dzialan tzw. ,,trójek,,¡/inistra Edukacji 6 placówek
-2e
powiatowych
(ZS Nr 1w MjriskuMaz.,ZSZ Nr 2 w N¡iñsku
N.4az.,
ZSEw N¡iñ;kuN¡az.,
ZSAw Janowie,
-Cur¡ew M¡risku
ZS im.M. Sklodowskiej
Maz.SOSZW
w N¡iñsku
Maz.)
otrzymato
od KuratoraOswiatyzalecenia,
aby w termjniedo dnia 16 kwietniabr.
przygorowaiy
programynaprawcze
w zakresiewvchowania.
- w dniu 28 kwietn¡a
powiatowej
br. odbylosiQposiedzenié
RadyZatrudnren¡a,
która
przyjelasprawozdanie
plJp
z rcaljzaqizadafi
za 2006r., przyjetaplanFunduszupracy
na 2007rok(wyzszyo 1 mtnzl.).
- AntoniJanTarczyñski
Starosta,
poinformowal,
iZodbylos¡eposiedzenie
Komisji
^¡(ewlzyjnel,
powiatu
ktorazaopiniowala
pozytywnie
wykonanie
budzetu
za 2006rok
otaz-pyyela do wiadomoéci
wykonan¡e
planufinansowego
S?ZOZw [¡iñsku¡,4a2.
za 2006|.
Czlonekzarzqdu- Nriroslaw
Krusiewiczzwrócits¡e z pytaniem,czy dyeklotzy
placówekoéwiatowychzostalj poinformowanio sugestiachZazqdu dofyczqcych
kierunków
zawodowych.
Starosla
wyjaénil,
iZ dyrektorzy
zostalipoinformowani
o wszystkich
sugestiach
Zarzedu
Powiatu.
- Krzysztoflvlichalik
Wicestarosta
poinformowal
o nastqpuj4cych
sprawach:
- w dniu 27 marcabr. nastqpilootwarcieofert na budowe
MiejskiejNr 1
,,przychodni
i PoradniP,sycholog-iczno-Pedagogicznej
w Sulejówku".
Akceszgiosily3 firmy,ale'oferte
zlozyla1 fitma z Warszawy.Cena tego zadaniaokreélonazóstalána 6.700.000zl.
MiastoSulejówekna realizacjQ
tego przedsiewziQcia,
uwzgtedniajqc
órodkipowiatu
.
przewidzialo
kwote ok. 4.600.000 zt. podjeto wstgpñe roimowy ooryczqce
przeprowadzenia
przetargu
kolejnego
nieograniczonego.
- poinformowal,
jelami Urzedu ¡/iasta Sulejówek
Ze spotkal sie z przedstawic
w zaKresle ptzeznaczenia2 dodatkowychpomieszczeñdla potrzeb Referatu
Komunikacji
w Sulejówku.
Ogloszony
zostalnabórna 3 stanowiska
urzgdnicze
ds.
komunikacj¡.
Udostgpn¡enie
pomieszczeó
manastapió
do dnia20 kwietnia
br.
- odbylosiQposiedzenie
Komisjikonkursowej
powólane;
do rozstrzygnigcia
KonKursu
na
koncepcjehal¡widowiskowo-spofowej.
ZloZonezostaty4 pracekóñkursowe.
Wstgpne
zainteresowanie
tym przedsiewzieciem
wyrazilog biur projektowych
. Z 4 prac2 zoltaly
odrzucone
przezKomisjekonkursow4,
natomiast
2 pracespelniajawymogico dó
programu
funkcjonalno-uzytkowego
i zgodnoócj
z zapisami
w planieiagospodárowania
pzestrzennego.Pracete sq nieporównywalne
pod wzglgdempowierzchniuzytkowej
(róZnicaw powierzchn¡o 50%). Koncepcjaprzedstawiona
na hale o SOZ"r.iigtsz{

gpiewlla kwote'14mlnzl.(tj 1 m2=j,5tys. zl.),a koncepcja
mniejszej
haliopiewana
KwolQ
zJ mtnzt.(netto)tJ.f m. = 3-4tys.zl.
Wicestarosta
zwróci.lsig, aby SARP znalazlEeczoznawc9,
który porównalbyte ceny
(ocenilpropozycjekosztow4w oparciuo programfunkcjonalno_uzytkowy,
gabaryty
i zastosowane
rozwtqzania).
Jednakokazalos¡e, Ze nie moZna'znalezó
takieoó
Eeczoznawcy.
P. KrzysztofMichalikdodal,i2 zamietzenie
to jest mozljwedo zrealizowan¡a
tylkopfzy
órodków
unijnych.
W tego typu przedsiewz¡eciach
udzial-érodków
lSngazowaniu
UEwynos¡
85%,érodk¡
wlasne15%.
Ad.4
Starosta- Antoni Jan Tarczyñskipowiedzial,
Ze po posiedzeniu
w dniu
19 marcabr. przeslalpismodo dyrektora
JanuszaSobolewskiego
w zakresienie
pzedstawieni¿w
okreélonym
terminieprogramunaprawczego
SpZOZ w Vinstu
Mazowieckim.
- JanuszSobolewski
W dniu21 marcabr.dyrektor
przekazal
material,
któryjednaknie
jestprogramem
naprawczym.
Dopiero
w dniu27 marcaht. wplynalprogEmnaprawczy
SPZOZwtazz pismemo zabezpieczenie
órodkóww wysoko3ciZ:bO.óOO
zt. na zatu!
sprzQtu.
Staroslastwierdzil,iZ dyrekcjaSPZOZw MiñskuMaz.zlekcewa2yla
polecenie
Zarzedu
Powiatu. Dodal i2 program naprawczyprzedstawionyiosianie audytorówi
wewnetrznemu
w celudokonania
ocenywartoéci
tegomaterialu.
- KrzyszlofMichalikzaproponowal,
Wicestarosta
aby w posiedzeniu
na którym
omawianybedzieprogfamnaprawczyudzialwzi4l przewodniczqcy
KomisjiZdrowia
i SprawSpolecznych.
Ad. 5
Ustalono,iZ kolejneposiedzen¡a
Zatz4dupowiatuodbedesie w nastQpujEcych
term¡nach:
2 kwietniabr. o godz.13.30;10 kw¡etnja
br. o godz..l4.OO;
23 kwietnia
br.
o godz.13.30.
Starosta zaprosjl czlonków ZarzEdu powiatu na Warsztaty O2ywienia
Gospodarczego
w dniu30 marcabr.o godz.9.OO
w GrQb¡szewie.
Ad.6
Protokól
z posiedzenia
w dniu19 marcabr.zostalprzyjQty
jednoglosnte.
Ad.7
posiedzenia.
Zamkniecie
Pze\¡,todniczqcy
Zarz4du- AntoniJan TarczyÉski
W cestarosta- KrzysztofI\,4ichatik
Czlonkovle Zatzqdu: Krystynapazio

HenrykKsiezopolskl
l\¡iroslaw
Krusiewcz
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