ProtokólNr 'l2107
z posiedzen¡a
ZazeduPowiatuMiñsk¡ego
w dniu2 kwietnia2007r.
W posiedzeniu
uczestniczyli:
Zatzedu- AntoniJanTarczyñski
Pzewodniczqcy
Wicestarosta Krzysztofl\¡ichalik
czNonkowie
Zarz4du:KrystynaPazio
HenrykKsiezopolski
MiroslawKrus¡ewicz
- Skarbnik
Powiatu
oraz: DanutaStrejczyk
TeresaBak Skarbnik
Powiat- Naczelnik
Wydz.Srodowrska
i Rolnictwa
Czeslaw
Jackowicz
Porzadekpos¡edzenia:
'1. Otwarcie
posiedzenia.
2. Ptzyjecieporzedkuobrad.
posiedzenia.
3. Informacja
o dzialaln06ci
Starosty
w okresie
od poprzedniego
wyn¡kówkonsultacji
w sprawieprojektuPlanuRozwojuLokalnego
4. Przedstawienie
-2013.
Powiatu¡/liriskiego
na lala 2007
projektów
na Vl sesjeRadyPowiatu
Miñskiego.
5. Przyjecie
uchwali¡nnychmaterialów
pomocy
ptzy
propozycj¡
finansowej
i
zeczowq
Przedstaw¡enie
zmian
w
umowach
o
6.
zadai z zakresuadmin¡stracji
architektoniczno-budowlanej.
rcalizacji
DomuPomocy
7. Podjecieuchwalyw spraw¡eudzielenia
upowaznienia
dyrektorowi
prowadzenia
w Katachdo
inwestycjj.
Spolecznej
wnioskówo érodk¡z PFOS|GW
w l\¡iñskuMaz.na dofinansowanie
8. RozDatrzenie
przedsiewzieciapolegajacegona wymianie elementów konstrukcyjnych
w skladzabudowymieszkaniowej
zawierajEcych
azbestw budynkach
wchodzacych
lubzagrodowej.
na 2007rok.
uchwaly
w spraw¡e
zmianw budzecie
Pow¡atu
9. Podjecie
10.Sprawyrózne.
protokolu
z posiedzenia
w dniu28 marca2007t.
11.Przyjecie
'12.Zamkniecie
posiedzenia.
Ad. 1
Starosta - Antoni Jan Tarczyñskiotworzyl pos¡edzenieZarzqdu Powiatu
¡/iñskiego.
Ad.2
jednogloénie.
porzqdekposiedzenia,
Starostaprzedstawil
któryzostalprzyjQty

Ad. 3
- Anton¡JanTarczyñski
poinformowal,
sprawach:
o nastepuj4cych
Starosta
- odbytysie warsztaty
gospodarczego
w Grebiszewie,
kolejneodbeda
ozywienia
2007r.
sie26 kwietnia
- spotkalsiQ z wójtemgminyMrozy-Dariuszem
na spotkan¡u
Jaszczukiem,
ZespoluSzkólPublicznych
dotycz4cych
iunkcjonowan¡a
rczwaZano
warjantyrozw¡4zañ
w l\¡rozach.
- w G|LOw Mióskul\,¡azowieck¡m
SzkólPonadgimnazjalnych,
odbylas¡eGie'lda
przezwszystkiepowiatowe
ponadgimnazjalnego
prezentowane
byly ofertyksztalcenia
placówkioSwiatowe.
powiedzial,iz wydawanieérodkówprzézszkolyna wykupreklam
W¡cestarosta
szkólgimnazjalnych
to
w prasielokalnej,
z którastarajqs¡edotrzeódo absolwentów
pieniQdzy,
Ponadgimnazjalnych.
w tymceluodbwa si8GieldaSzkól
marnotrawienie
poinformowal
sprawach:
o nastQpujEcych
W¡cestarosta
- w¡zytowal
¡m.ks. JózefaMajkiw Józefowie.
WyZszESzkoleNaukSpolecznych
ksztalcenia
m.in.:jednostronnoéci
uwag¡dotyczyly
Zapoznal
siez oceneakredytacyjnq,
gdyztrescipowinnybyóbardziej
(wiekszoéó
kadryto duchowni),
w kierunku
socjologia
prof.i dr hab.,malynabórna
wykladowców
z
tytulem
zb!,tmalaliczba
urozmaicone,
pomocy
p?yznawania
finansowej
uczelni
i regulamin
I rokstudiów(30osób),regulamin
w calosci
do l\i1ióska
zostalaprzeniesiona
mankamenty.
Ponadto,
abyuczelnia
zawieraly
pow¡nny
pomieszczenia
wyl4cznej
dyspozycji
do
byó udostQpnione
l\¡azowieckiego,
uczelnii dla wszystkichstudentów.W l\¡iñskuMaz. bylbytylko nowy nabór,wyzsze
studiaw Józefowie.
roczn¡kidokoñczylyby
Ad.4
- Krzysztof
konsultacji
¡Z do przeprowadzenia
Michalikwyjaénil,
Wicestarosta
powolanyzostalZespóldo SprawKonsultacji
ProjektuPlanuRozwojuLokalnego
przeslanyzostalwszystkimradnym
PRL
lata
2007'2013.
Projekt
Pow¡atuM¡ñskiego
na
zostaly
z terenupowiatu.Konsultacje,przeprowadzone
i jednostkomsamorzEdowym
w formie:
- otwartego
powiatu,
z mieszkañcami
spotkania
- zebrania
projekc¡e
PowiatuMiñskiego
organów
Lokalnego
opiniio
PlanuRozwoju
Starosty,
gmin ¡ miast z terenu powiatu,organówopiniodawczo-doradczych
przedsiebiorców,
pozarzEdowych,
organizacj¡
organizacji
- internetowego
forummieszkanców.
Konsultacje
trwalydo dnia26 marca2007r.
Wicestarostapoinformowal,iz na forum internetowymdokonanotrzech wpisów komunikacji
poruszono
z barierami
architekton¡cznymi,
zwi4zanych
kwestieuciE2liwoéci
pracyw PtJP.
publicznej,
warunków
nie nalezedo
miejsk¡ej
P. KrzysztofMichalikwyjaénil,i2 zadaniadotyczqcekomunikacj¡
internatu
zadañpowiatu.Dodal,Ze do PRLwpisanazostalainwestycja rozbudowa

(w tymPUP)¡ wychodz¡
ZSEna poüzeby4 jednostek
organizacyjnych
to naprzeciw
tym
zapotrzebowaniom.
- w zakresie
Z jednostek
samorz4dowych
wypowiedzial
siQburmistrz
l\4¡asta
Sulejówek
przedsiqwzieó
modyfikacji
trzeciegoceluczEstkowego
tj. poptzezrczszetzenie
realizacj¡
przebudowa
ekologicznych
iturystycznych
orazstwierdz¡1,2e
n¡ezostalauwzglqdn¡ona
(dl.900m)w Sulejówku.
ul.[/oraczewskiego
Wicestarosta
wyjaónil,Ze realizacjaprzedsiQwziQó
ekologicznych
nale2ydo
przebudowy
zadañgmin,a odnoénie
Moraczewskiego
nie
zostal
ul.
onauwzgledniona,
gdyzwniosekw tym zakresienie zostalzgloszony.
Budowachodników
w cjqgudróg
pow¡atowychjest mozliwa ptzy zaangazowaniufinansowym zainteresowanego
gminnego
(uklad50%gminai50%powiat).
samorz4du
P. KrzysztofM¡chalikzaproponowal,
wydzielenieérodków,aby ZarzqdPowialu
mógl odnieSósie do wnioskówzlozonychWzez samorzedygminne na inwestycje
(tj.5% érodków
przeznaczonych
wspólne
na drogi).
Kolejnoomów¡onyzostalwn¡osekZespoluSzkólPublicznych
w ¡¿,lrozach
o Srodkina
(remontdachuna budynkuinternatu,
remonty
i modernizacje
drenaZwokolbudynków,
remontdachuna sali gimnastycznej,
termomodernizacja
obiektu,wsparcie
fnansowe
budowyhalisportowej).
Wicestarostawyjaénil,iz nie moznawpis!"vvaó
tych przedsiewzieó,
dopókinie
zostanie uregulowana sytuacja placówki. ¡/ozliwe se trzy tozwiqzania
przejecie
przedsiewzieó,
tj.:wyasygnowanie
kwotna real¡zacje
¡likwidacja
szkolyoraz
przekazanie
gminie.
PonadtowplynQ.ly
3 wystqpienia
od radnychpow¡atowych:
- P. JanuszaWróblewskiego
- w zakresieutwardzenia
drogipowiatowej
Topór-Bork¡
w gminieMrozy,
- P. Adama C¡szkowsk¡ego
- odniesien¡e
sie w PRL do utworzenialvletropolii
polEczenia
Warszawsk¡ej,
modernizacji
drogiOkuniew-Halinów-B.zeziny
z modetnizaqE
ul.JanaPawlall w Sulejówku,
wprowadzenie
zadania- modernizacja
drogiKon¡kNowy
- DlugaKoécielna,
utwardzenie
drogi powiatowej
l4czEcejChobotz l\¡ichalowem,
priorytety,które mogE byó
utworzenie
w dziale 7.1 podrozdzialu
obejmujEcego
gminnychoraz
wykonanew latach2007-2013w razie partycypacj¡
samorzEdów
utworzen¡e
listyrezeMowej0estlistarezerwowa).
Wicestarosta
wyjaén¡l,i2 nie ma przeciwwskazañ
zapisu
do wprowadzenia
dotyczecego
utworzeniaObszaruMetropolitalnego
Warszawy,w zakfesiemodernizacj¡
projektowej,
ul. JanaPawlall ma uwag¡dotyczecedokumentacji
drogelAczqcaChobot
z Michalowem
nalezaloby
uwzglQdnió
ze wzgledu
na zlystantechniczny.
- P. WitoldaKikolskiego
- dotyczybudowywiaduktunad pasmemtorówkolejowych
w Sulejówku.
Wicestarosta
wyjaénil,
i2 nalezyto do zadañadministracji
kolei,s4 to bardzo
jedyna
drogieinwestycje,
moZIiwosó
do pomocflnansowa.
Z punktumetodologii
wpisanienowychwniosków
niejest wlaéc¡we,
byl okreélony
czas
na skladan¡e
wnioskówdo PlanuRozwojuLokalnegoPow¡atuMiñsk¡ego
na lata

2007-2013.
Dodal,ze po roku czy 2 latachnalezaloby
dokonaóocenytego Planu
wykresl¡é
zadaniazreal¡zowane
i wprowadz¡ó
nowe.
CzlonekZatzqdu- KrystynaPazio powiedziala,¡2 nalezalobypowolaónowy
zespóldo ocenywniosków
zlozonych
w trakciekonsultacji.
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewicz
stwierdzil,iz nalezyzamknEóten temat,
gdyzbylczasna skladanie
projektu
wniosków
w trakcieopracowywania
PRL.
- AntoniJanTarczyñski
projektPRLPowiatu
Starosta
zaproponowal,
abyprzyjeó
Miñskiegona lata 2007-2013z drobnymikorektam¡,
bez przyjmowania
nowych
wniosków,a za rck ZarzqdPowiatupowrócido tegotematu.
projektu
P. Krystyna
Paziownioskowala
o niewprowadzanie
PRLna sesjQkwietniowE.
ZarzadPowiatuustalil,
¡2material
korektami
zostanie
wprowadzony
z niewielk¡mi
na sesjew miesiacu
czerwcu.
A d .5
Zazad Powiatuprzystapil
do omówieniaprojektówuchwali innychmater¡alów
na
Vl sesjeRadyPowiatul\4iósk¡ego.
- Sprawozdanie
z dzialalnoéci
Powiatowego
Policjiw ¡/iñsku
Komendanta
l\¡azowieck¡mza 2006 t. oraz informacjio stan¡e bezpieczeñstwai porzqdku
publicznego
w powiecie
miñsk¡m.
MaterialzostalprzyjQty
bezuwag.
- Sprawozdanie
ZarzaduPowiatuz wykonaniabudzetuPowiatuMiñskiegooraz
planufinansowego
wykonania
Samodzielnego
Publicznego
ZespoluOp¡ekiZdrowotnej
w Miñskul,4azowieckim
za 2006rok. Podjecjeuchwalyw sprawieabsolutorium
dla
Zarz4du
Powiatu.
opiniujeca
Starostawyjasnil,i2 wplynelauchwalaRegionalnej
lzby Obrachunkowej
pozytywn¡e
sprawozdanie
z wykonania
budzetu
za 2006rok.
- Podjecieuchwalyw sprawiezatwierdzenia
zmian w StatucieSamodzielnego
Publicznego
ZespoluOpiekiZdrowotnej
w ¡,4iósku
Mazowieckim.
SekretarzPowiatupowiedziala,
2e zmianydotyczawykreélenia
ze strukturyoórodków
zdrowia
w Stanislawowie
i Pustelniku
- PodjQcie
uchwalyw sprawiezm¡anw budzeciePowiatuna 2007t.
Skarbnik
Powiatu
wyjaénila,
i2 zmianydotyczq
m.in.:
- zw¡ekszenie
o kwote177.061zl. subwencj¡
oéw¡atowej,
- pomocf¡nansowa
- 73.211zl.
z gminyStanislawów
- dochody
z komunikacji350.000
zl.
- zmn¡ejszenie
dochodów
z PFRONo kwotQ
70.000zl.
- podwyzka
wynagrodzei
zl.
dlanauczycieli615.000
- érodkina dokumentacje
przebudowy
pomieszczeñ
w ZS Nr 1 w zakresie
stolówki
25.000zl.
- zakupdzwiguw ZSSw lgnacowie
- 70.000zl.
- rcalizaqa zaleceniapokontrolnegozwi4zanegoz aktualizacjqnieruchomoéci
30.000zl.
- 555.500
- dotacja
dlaSPZOZna Szpitalny
Oddzial
Ratunkowy
zl.
- dodatkowe
robotyw DPSw Katach 40.000zl.
- zmianazródla finansowaniaremontustawu w DPS w Katach- dofinansowanie
- 5'l.000zl.
z PFOS|GW

- érodkina remontlazienek
zl.
i salw ZSEw MióskuMaz.- 100.000
- '100.000
- pomocfinansowa
zl.
zb¡orowy
na lokalny
transport
dla Sulejówka
- wydatkina zakupmaterialów
(m.¡n.tablice
Komunikacji
dla
Wydzialu
i wyposazen¡a
rejestracyjne)350.000zl.
Ad. 6

2e zatzqdPowiatuw grudniu2003 r. zawarl
Sekretarz
Pow¡atupowiedz¡ala,
l\4¡asta
Halinówumowyo pomocy
N¡iastaSulejóweki Burmistrzem
z Burmistrzem
architektoniczno
Eeczoweji finansowejVzy rcalizagizadañz zaktesuadministracji
budowlanej.
umówprzygotowano
aneksy:
Do powyzszych
- aneks do umowyz llliastemSulejówek,
w którymustalono,Ze l¡czbaetatów
pomocy
w 2007r. wynosi62.440zl.
finansowej
na
2,5,
a
kwota
z 3 obnizona
zostaje
pomocy
sie bedzie
finansowej
odbywaó
udzielonej
wykorzystania
Ponadtorozliczenie
w term¡n¡e
poniesionych
w danymrokubudzetowym,
wydatków
faktycznie
na podstawie
rokunastepnego
do dnia15styczn¡a
- aneksdo umowyz ¡/iastemHal¡nów,
pomocy
finansowej
wysokoéó
w którymustalono
na
kwote
63.882
zt.
w 2007r.
powyzszainformacje.
Zazqd Powialuzaakceptowal
Ad. 7

projektuchwalyw spraw¡e
SekretarzPowiatu- DanutaStfejczykprzedstawila
dyrektorowiDomu Pomocy Spolecznejw KEtachdo
udzieleniaupowaznienia
parkuDomuPomocySpolecznej
(,,Remont
prowadzenia
stawuw zabytkowym
inwestycji
glosowanie,w którymza podjQciem
uchwaty
w Ketach").Nastepnieprzeprowadzono
jednogloénie.
siQ
ZatzEdPowiatuopowiedzial
ZanEd Pow¡atupodjEluchwalQNr 65/07w spraw¡eudzieleniaupowain¡en¡a
dyrektorow¡DomuPomocySpolecznejw KAtachdo prowadzenia¡nwestycji.
Ad.8

zwrócilsiQ
¡Rolnictwa- CzeslawJackowicz
Naczelnik
WydzialuSrodowiska
z PFOSiGWkwoty1500zl. dla CKUw MióskuMaz
o wyrazen¡ezgodyna ptzyznanie
pfzyrody".
czQóciq
na konkurs
,,Jesteémy
zl. naww.konkurs.
kwoty'1500
wyrazilzgodena przyznanie
Zarz4dPowiatu
z PFOSiGWprzedsiswziQcia
poinformowal,
i2
o
dofinansowanie
Naczeln¡k
Nastepn¡e
polegajqcego na wymianie elementów konstrukcyjnychzawierajqcychazbest
wplynglo
lub zagrodowej
w skladzabudowym¡eszkaniowej
w budynkachwchodzacych
byó
uwzglednione
które
nie
moga
¡ 2 wn¡oski,
wymagania
spelniajEcych
59 wniosków
zostala
(w tym 1 niekompletny).
Wnioskiopiewaj4na lecznqwaftoéó81.520zl., przyjQta
41,252r.
na
1
m'wynosi
érednia
cena
Naczelnik- CzeslawJackowiczzwrócilsie o wyrazeniezgody na zw¡Qkszenie
przychodów
o kwote31.589zl.
PFOS|GW
podwyzszenie
przychodów
PFOSiGW.
zaakceptowal
ZatzadPowiatu

przyjeta
o dofinansowanie
zostan¡e
Nastepn¡e
ustalono,
iz przyrozpatrywaniu
wniosków
wyniesie
40%.
óredniacenausun¡ecia
eternituna kwote41,25zl., a dofinansowanie
wplywu.
Wnioski
nalezyrozpatrywaó
zgodn¡e
z kolejnoóciE
Ad. 9

projektuchwalyw sprawiezmian
SkarbnikPowiatu- TeresaBak przedstawila
w budzec¡e
Powiatu
na 2007rok.
w MiñskuMaz.
zostalwniosekKrajowego
Towarzystwa
AutyzmuOddzial
Przedstawiony
konkursu,,lvlióski
Darczyñca
Roku2006".
o wsparcie
organizacji
2e )esl za przyznaniem
kwoty1000zt.
CzlonekZaz4du - KrystynaPaz¡opow¡edziala,
na organizacjQ
imPrezy.
siQza przyznaniem
kwoty
równiezopowiedzial
CzlonekZatzEdu- MiroslawKrusiewicz
na
ww.
imprezy.
1000zl. organ¡zacje
glosowanie,w którym za przyznaniemkwoty 1000 zl. na zakup
Przeprowadzono
Zatzqdu,l osobabylaprzeciwna
statuetek
idyplomówopowiedzialo
sie 3 czlonków
(przynieobecnoéci
Starosty).
zarzEdPowialuprzyznalkwote1000zl. na zakupstatueteki dyplomówdla laureatów
Roku2006".
konkursu,,1\¡iñsk¡
Darczyñca
pzedstawila
wniosekPoradniPsychologicznoNaczelnik EmiliaPiohkowicz
konferencji
dlawychowawców
w Sulejówku
o dofinansowanie
organizacj¡
Pedagogicznej
rodzicem
dz¡siaj"
w kwocie4.000zl.
irodziców,,Byó
posiedzeniu.
zostan¡e
rozpatrzony
na kolejnym
Ustalono,
ze wniosek
wn¡osekdyrektoraZespolu Szkól
Kolejno p. Emilia Piotrkowiczprzedstawila
przejazdu
50 uczniówdo
im. ¡il. Sklodowsk¡ej-Curie
w ¡/iñskuMaz.o sfinansowanie
Krnovw Czechach
w kwocie7.000zl
posiedzeniu.
ze wniosek
zostanie
rozpatrzony
na kolejnym
Ustalono,
przedstawila
w l\¡iñsku
wniosekdyrektora
SOSZW
Naczelnik
Wydzialu
Oéwiaty
i Kultury
podzialu
w
którym
ucz4
17
osobowego,
o
wyra2enie
zgody
na
dokonanie
oddzialu
Maz.
siedzieciz kias1-3.
wnioskowalo odzucenie wn¡osku.
Wicestarosta- Krzysztofl\,4ichalik
glosowanie,
wnioskuopowiedzialo
sje
w którymza odrzucen¡em
Przeprowadzono
Starosty).
4 czlonków
Zarzqdu(przynieobecnoéci
SkarbnikPowiatu,wyjaSnila,
2e zmianyw budzeciepowiatupolegalqna
przeniesieniu
wydatkówz rezerwybudzetowej
wydatkówmiQdzySSoraz przen¡esieniu
¡dotycze:
- StarostwaPowiatowego,
glosowanie,w którym za podjeciem uchwaly Zarzad Powiatu
Przeprowadzono
jednogloénie.
opowiedzial
sie
Zarz4d Powiatu podjEl uchwale Nr 66/07 w spraw¡e zm¡an w bud2ecie
Powiatuna 2007r.
Ad_'10
- Krzysztof
powrócil
na koncepcje
hali
do tematukonkursu
Wicestarosta
Michalik
widow¡skowo-sportowej.
Zwrócilsie do czlonkówzazqdu z pytaniem,czy rozstrzygaó
pierwszE
nagrodg,
czyptzyznaó
np.dwiedrugienagrody.
konkurs
i przyznaó

CzlonekZarzqdu- KrystynaPaz¡oopowiedzialasiQ za przyznaniemdwóch
nagród.
drugich
CzlonekZatzEdú - MiroslawKfusiewiczstwierdzil,iz nalezy rozstrzygnac
23 mlnzl.
o wartoéci
szacunkowej
konkursiwybraókoncepcje
dwóch
sie za przyznaniem
Ksiezpolski
opowiedzial
CzlonekZarzEdu Henryk
nagród.
drug¡ch
koncepcjihali
konkursna opracowanie
ZarzEdPowiatupostanowilrozstrzygneó
podpisana
umowa
zostanie
natomiastdecyzja o tym czy
widowiskowo-sportowej,
zejéciaz kosztówcalego
od mo2liwo6ci
bedzieuzaleznione
z wybranEfirmqprojektowE
przedsiewziQcia.
sie w dniu 10 kwietniabr.
ZatzqduPowiatuodbQdzie
Kolejneposiedzen¡e
. 4.00.
o g o d z1
Ad.II

jednoglosnie
w dniu28 marcabr.zostalprzyjety
Protokól
z posiedzenia

Ad-12
posiedzenia.
Zamkniecie
Zatzqdu- AntoñJanTarczyáski
Peewodtliczqcy
- Krzysztof
l\¡ichalik
Wicestarosta
Zarzqdu:KrystynaPazo
Czlonkowie
ski
HenrykKsiezopo
MiroslawKrusiewicz

4-7

