
protokól Nr l1107
z posiedzenia ZarzEdu powiatu Miñsk¡ego

w dn¡u 29 marca 2007 r,

W posiedzen¡u uczestniczyli:
Przewodniczqcy Zarzqdu - Anton¡ Jan Tarczvriski
Wicestarosta - Krzysztof M¡chal¡k

czlonkowie Zarzqdu: Krystyna paz¡o
Henryk Ksigzopotski
l\¡iroslaw Krusiewicz

oraz; Danuta Strejczyk - Skarbnik powiatu
Teresa Bak - Skarbnik powiatu

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarc¡e posiedzenia.
2. Przyjecie porzadku obrad.
3. lnformacla o dz¡alalnoSci Starosty w okreste od poprzedniego posredzenia.
4. rrzeosrawrenre programu napfawczego samodz¡elnego publicznego zespolu opieki

Zdrowotnej w N4iñsku Mazowieckrm.
5. Sprawy rózne.
6. Przyjecie protokolu z posiedzenia w dn¡u l9 marca 2OO7 r.
7. Zamkniecie posiedzenia.

Ad. I
Starosta - Anton¡ Jan Tarczyñski otworzyl posiedzenie ZarzEdu powiatu

N¡¡ñskiego.

Ad. 2
Starosta przedstawil porzadek posiedzenia, który zostal przyjety jednoglosn¡e.

Ad. 3

,Starosta. 
- Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, iZ w okresie od poprzeontego

posiedzen¡a zajmowal sie nastepujecymi sprawami:
-- 

Iri_ 91lu 27 lutego br. dyrektor Janusz Sobolewski ptzedlo2yl program naprawczy
SPZOZ w Miósku Maz.,
- uczestniczyl w konferencji zorganizowanej w Siedlcach, poéwiQconej Srodkom unijnym.
Potw¡erdzona zostala informacja, ze bedzie mozna aspirowaó ; 6rodkt z RpO,programow, operacyjnych dotyczqcych zasobów ludzkicfr. Samorzad Województwa
pooelmuJe decyzle w sprawie programów, które bQdz¡e finansowal ze Srodków wlasnych
np. SamorzEdor/vy lnstrument Wsparcia Rozwoju l\,4azowsza, w tym przypadku iestszansa dla powiatu na pozyskanie érodków w wysokoéci 1 mln zl. na'moáernizacjg drógpowiatowych l4czqcych sig z drogami wojewódzkim¡. potwierdzono równiez, ze srodk¡,



Il:f .?Iybv , dostepne w pfogramach f¡nansowanych z budzetu samorzqdu
wojewoozrwa bedE zattczane jako udzial wlasny w przypadku aspirowania o érodki
unijne. Ponadto poinformowano, iZ ptzy zgloszeniu zadania nie bgdzie wymagana pelna
dokumentacja, a wnioskj bedzie moZna skladaó w deleqaturach.
Na spotkaniu obecny byl równiez dyrektor cDDK|A _ Wojciech D4browski, który mówil
o zamierzeniach Dyrekcji w zakresie dróg t<ralowycn w calym wo¡ewództwie
mazowieckim. Pzekazal informacjQ, iZ budowa obwodnicy l\.4irisia Mazbwieckiego
w pasie autostrady planowana jest na lata 20Og-2010.
- w dniu 27 marca br. odbylo sie spotkanie z dyrektorami szkól ponadgimnazjalnych, na
którym przekazane zostaly ustalenia m.in. w zakresie organjzacji roku- szkolnego 2007_
2008 oraz informacje o sytuacji demograficznej.
Po¡nformowal, -2e w wyniku dzialan tzw. ,,trójek,, ¡/inistra Edukacji 6 placówek
powiatowych (ZS Nr 1w Mjrisku Maz., ZSZ Nr 2 w N¡iñsku N.4az., ZSE w N¡iñ;ku N¡az.,
ZSA w Janowie, ZS im. M. Sklodowskiej -Cur¡e w M¡risku Maz. SOSZW w N¡iñsku Maz.)
otrzymato od Kuratora Oswiaty zalecenia, aby w termjnie do dnia 16 kwietnia br.przygorowaiy programy naprawcze w zakresie wvchowania.
- w dniu 28 kwietn¡a br. odbylo siQ posiedzenié powiatowej Rady Zatrudnren¡a, która
przyjela sprawozdanie z rcaljzaqi zadafi plJp za 2006 r., przyjeta plan Funduszu pracy
na 2007 rok (wyzszy o 1 mtn zl.).

^ Starosta, - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, iZ odbylo s¡e posiedzenie Komisji
¡(ewlzyjnel, ktora zaopiniowala pozytywnie wykonanie budzetu powiatu za 2006 rok
otaz -pyyela do wiadomoéci wykonan¡e planu finansowego S?ZOZ w [¡iñsku ¡,4a2.
za 2006 |.

Czlonek zarzqdu - Nriroslaw Krusiewicz zwrócit s¡e z pytaniem, czy dyeklotzy
placówek oéwiatowych zostalj poinformowani o sugestiach Zazqdu dofyczqcych
kierunków zawodowych.
Starosla wyjaénil, iZ dyrektorzy zostali poinformowani o wszystkich sugestiach Zarzedu
Powiatu.

Wicestarosta - Krzysztof lvlichalik poinformowal o nastqpuj4cych sprawach:- w dniu 27 marca br. nastqpilo otwarcie ofert na budowe ,,przychodni Miejskiej Nr 1
i Poradni P,sycholog-iczno-Pedagogicznej w Sulejówku". Akces zgiosily 3 firmy, ale'oferte
zlozyla 1 fitma z Warszawy. Cena tego zadania okreélona zóstalá na 6.700.000 zl.
Miasto . Sulejówek na realizacjQ tego przedsiewziQcia, uwzgtedniajqc órodki powiatu
przewidzialo kwote ok. 4.600.000 zt. podjeto wstgpñe roimowy ooryczqce
przeprowadzenia kolejnego przetargu nieograniczonego.
- poinformowal, Ze spotkal sie z przedstawic jelami Urzedu ¡/iasta Sulejówek
w zaKresle ptzeznaczenia 2 dodatkowych pomieszczeñ dla potrzeb Referatu
Komunikacji w Sulejówku. Ogloszony zostal nabór na 3 stanowiska urzgdnicze ds.
komunikacj¡. Udostgpn¡enie pomieszczeó ma nastapió do dnia 20 kwietnia br.- odbylo siQ posiedzenie Komisji konkursowej powólane; do rozstrzygnigcia KonKursu na
koncepcje hal¡ widowiskowo-spofowej. ZloZone zostaty 4 prace kóñkursowe. Wstgpne
zainteresowanie tym przedsiewzieciem wyrazilo g biur projektowych . Z 4 prac 2 zoltaly
odrzucone przez Komisje konkursow4, natomiast 2 prace spelniaja wymogi co dó
programu funkcjonalno-uzytkowego i zgodnoócj z zapisami w planie iagospodárowania
pzestrzennego. Prace te sq nieporównywalne pod wzglgdem powierzchni uzytkowej
(róZnica w powierzchn¡ o 50%). Koncepcja przedstawiona na hale o SOZ" r.iigtsz{



gpiewlla kwote'14 mln zl.( tj 1 m2= j,5tys. zl.), a koncepcja mniejszej hali opiewa na
KwolQ zJ mtn zt. (netto) tJ. f m. = 3-4 tys. zl.
Wicestarosta zwróci.l sig, aby SARP znalazl Eeczoznawc9, który porównalby te ceny
(ocenil propozycje kosztow4 w oparciu o program funkcjonalno_uzytkowy, gabaryty
i zastosowane rozwtqzania). Jednak okazalo s¡e, Ze nie moZna'znalezó takieoó
Eeczoznawcy.
P. Krzysztof Michalik dodal, i2 zamietzenie to jest mozljwe do zrealizowan¡a tylko pfzy
lSngazowaniu órodków unijnych. W tego typu przedsiewz¡eciach udzial-érodków
UE wynos¡ 85%, érodk¡ wlasne 15%.

A d . 4
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski powiedzial, Ze po posiedzeniu w dniu

19 marca br. przeslal pismo do dyrektora Janusza Sobolewskiego w zakresie niepzedstawieni¿w okreélonym terminie programu naprawczego SpZOZ w Vinstu
Mazowieckim.
W dniu 21 marca br. dyrektor - Janusz Sobolewski przekazal material, który jednak niejest programem naprawczym. Dopiero w dniu 27 marca ht. wplynal progEm naprawczy
SPZOZ wtaz z pismem o zabezpieczenie órodków w wysoko3ci Z:bO.óOO zt. na zatu!
sprzQtu.
Starosla stwierdzil, iZ dyrekcja SPZOZ w Miñsku Maz. zlekcewa2yla polecenie Zarzedu
Powiatu. Dodal i2 program naprawczy przedstawiony iosianie audytorówi
wewnetrznemu w celu dokonania oceny wartoéci tego materialu.

Wicestarosta - Krzyszlof Michalik zaproponowal, aby w posiedzeniu na którym
omawiany bedzie progfam naprawczy udzial wzi4l przewodniczqcy Komisji Zdrowia
i Spraw Spolecznych.

Ad. 5
Ustalono, iZ kolejne posiedzen¡a Zatz4du powiatu odbede sie w nastQpujEcych

term¡nach: 2 kwietnia br. 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 dniu 30 marca br. o godz. 9.OO w GrQb¡szewie.

A d . 6
Protokól z posiedzenia w dniu 19 marca br. zostal przyjQty jednoglosnte.

Ad.7
Zamkniecie posiedzenia.

Pze\¡,todniczqcy Zarz4du - Antoni Jan TarczyÉski

W cestarosta - Krzysztof I\,4ichatik

Czlonkovl e Zatzqdu: Krystyna pazio

Henryk Ksiezopolskl

l\¡iroslaw Krusiewcz
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