
Protokól Nr 'l2107
z posiedzen¡a Zazedu Powiatu Miñsk¡ego

w dniu 2 kwietnia 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Pzewodniczqcy Zatzedu - Antoni Jan Tarczyñski
Wicestarosta - Krzysztof l\¡ichalik

czNonkowie Zarz4du: Krystyna Pazio
Henryk Ksiezopolski
Miroslaw Krus¡ewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Skarbnik Powiatu
Teresa Bak - Skarbnik Powiat-
Czeslaw Jackowicz - Naczelnik Wydz. Srodowrska i Rolnictwa

Porzadek pos¡edzenia:

'1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ptzyjecie porzedku obrad.
3. Informacja o dzialaln06ci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Przedstawienie wyn¡ków konsultacji w sprawie projektu Planu Rozwoju Lokalnego

Powiatu ¡/liriskiego n a lala 2007 -2013.
5. Przyjecie projektów uchwal i¡nnych materialów na Vl sesje Rady Powiatu Miñskiego.
6. Przedstaw¡enie propozycj¡ zmian w umowach o pomocy finansowej i zeczowq ptzy

rcalizacji zadai z zakresu admin¡stracji architektoniczno-budowlanej.
7. Podjecie uchwaly w spraw¡e udzielenia upowaznienia dyrektorowi Domu Pomocy

Spolecznej w Katach do prowadzenia inwestycjj.
8. RozDatrzenie wniosków o érodk¡ z PFOS|GW w l\¡iñsku Maz. na dofinansowanie

przedsiewziecia polegajacego na wymianie elementów konstrukcyjnych
zawierajEcych azbest w budynkach wchodzacych w sklad zabudowy mieszkaniowej
lub zagrodowej.

9. Podjecie uchwaly w spraw¡e zmian w budzecie Pow¡atu na 2007 rok.
10. Sprawy rózne.
11. Przyjecie protokolu z posiedzenia w dniu 28 marca 2007 t.
'1 2. Zamkniecie posiedzenia.

Ad. 1
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski otworzyl pos¡edzenie Zarzqdu Powiatu

¡/iñskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, który zostal przyjQty jednogloénie.



Ad. 3
Starosta - Anton¡ Jan Tarczyñski poinformowal, o nastepuj4cych sprawach:
- odbyty sie warsztaty ozywienia gospodarczego w Grebiszewie, kolejne odbeda

sie 26 kwietnia 2007 r.
- spotkal siQ z wójtem gminy Mrozy-Dariuszem Jaszczukiem, na spotkan¡u

rczwaZano warjanty rozw¡4zañ dotycz4cych iunkcjonowan¡a Zespolu Szkól Publicznych
w l\¡rozach.

- w G|LO w Miósku l\,¡azowieck¡m odbyla s¡e Gie'lda Szkól Ponadgimnazjalnych,
prezentowane byly oferty ksztalcenia ponadgimnazjalnego przez wszystkie powiatowe
placówki oSwiatowe.

W¡cestarosta powiedzial, iz wydawanie érodków przéz szkoly na wykup reklam
w prasie lokalnej, z która starajq s¡e dotrzeó do absolwentów szkól gimnazjalnych to
marnotrawienie pieniQdzy, w tym celu odbwa si8 Gielda Szkól Ponadgimnazjalnych.

W¡cestarosta poinformowal o nastQpujEcych sprawach:
- w¡zytowal WyZszE Szkole Nauk Spolecznych ¡m. ks. Józefa Majki w Józefowie.

Zapoznal sie z ocene akredytacyjnq, uwag¡ dotyczyly m.in.: jednostronnoéci ksztalcenia
w kierunku socjologia (wiekszoéó kadry to duchowni), gdyz tresci powinny byó bardziej
urozmaicone, zb!,t mala liczba wykladowców z tytulem prof. i dr hab., maly nabór na
I rok studiów (30 osób), regulamin uczelni i regulamin p?yznawania pomocy finansowej
zawieraly mankamenty. Ponadto, aby uczelnia zostala przeniesiona w calosci do l\i1ióska
l\¡azowieckiego, pomieszczenia pow¡nny byó udostQpnione do wyl4cznej dyspozycji
uczelni i dla wszystkich studentów. W l\¡iñsku Maz. bylby tylko nowy nabór, wyzsze
roczn¡ki dokoñczylyby studia w Józefowie.

A d . 4
Wicestarosta - Krzysztof Michalik wyjaénil, ¡Z do przeprowadzenia konsultacji

powolany zostal Zespól do Spraw Konsultacji Projektu Planu Rozwoju Lokalnego
Pow¡atu M¡ñskiego na lata 2007'2013. Projekt PRL przeslany zostal wszystkim radnym
i jednostkom samorzEdowym z terenu powiatu. Konsultacje, przeprowadzone zostaly
w formie:

- otwartego spotkania z mieszkañcami powiatu,
- zebrania opinii o projekc¡e Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Miñskiego organów
gmin ¡ miast z terenu powiatu, organów opiniodawczo-doradczych Starosty,
organizacji pozarzEdowych, organizacj¡ przedsiebiorców,
- internetowego forum mieszkanców.
Konsultacje trwaly do dnia 26 marca 2007 r.

Wicestarosta poinformowal, iz na forum internetowym dokonano trzech wpisów -
poruszono kwestie uciE2liwoéci zwi4zanych z barierami architekton¡cznymi, komunikacji
publicznej, warunków pracy w PtJP.

P. Krzysztof Michalik wyjaénil, i2 zadania dotyczqce komunikacj¡ miejsk¡ej nie naleze do
zadañ powiatu. Dodal, Ze do PRL wpisana zostala inwestycja - rozbudowa internatu



ZSE na poüzeby 4 jednostek organizacyjnych (w tym PUP) ¡ wychodz¡ to naprzeciw tym
zapotrzebowaniom.

Z jednostek samorz4dowych wypowiedzial siQ burmistrz l\4¡asta Sulejówek - w zakresie
modyfikacji trzeciego celu czEstkowego tj. poptzez rczszetzenie realizacj¡ przedsiqwzieó
ekologicznych iturystycznych oraz stwierdz¡1,2e n¡e zostala uwzglqdn¡ona przebudowa
ul. [/oraczewskiego (dl. 900 m) w Sulejówku.

Wicestarosta wyjaónil, Ze realizacja przedsiQwziQó ekologicznych nale2y do
zadañ gmin, a odnoénie przebudowy ul. Moraczewskiego nie zostal ona uwzgledniona,
gdyz wniosek w tym zakresie nie zostal zgloszony. Budowa chodników w cjqgu dróg
pow¡atowych jest mozliwa ptzy zaangazowaniu finansowym zainteresowanego
samorz4du gminnego (uklad 50% gmina i50% powiat).

P. Krzysztof M¡chalik zaproponowal, wydzielenie érodków, aby Zarzqd Powialu
mógl odnieSó sie do wniosków zlozonych Wzez samorzedy gminne na inwestycje
wspólne (tj. 5% érodków przeznaczonych na drogi).
Kolejno omów¡ony zostal wn¡osek Zespolu Szkól Publicznych w ¡¿,lrozach o Srodki na
remonty i modernizacje (remont dachu na budynku internatu, drenaZ wokol budynków,
remont dachu na sali gimnastycznej, termomodernizacja obiektu, wsparcie fnansowe
budowy hali sportowej).

Wicestarosta wyjaénil, iz nie mozna wpis!"vvaó tych przedsiewzieó, dopóki nie
zostanie uregulowana sytuacja placówki. ¡/ozliwe se trzy tozwiqzania
tj.: wyasygnowanie kwot na real¡zacje przedsiewzieó, przejecie ¡likwidacja szkoly oraz
przekazanie gminie.

Ponadto wplynQ.ly 3 wystqpienia od radnych pow¡atowych:
- P. Janusza Wróblewskiego - w zakresie utwardzenia drogi powiatowej Topór-Bork¡
w gminie Mrozy,
- P. Adama C¡szkowsk¡ego - odniesien¡e sie w PRL do utworzenia lvletropolii
Warszawsk¡ej, polEczenia modernizacji drogi Okuniew-Halinów-B.zeziny z modetnizaqE
ul. Jana Pawla ll w Sulejówku, wprowadzenie zadania - modernizacja drogi Kon¡k Nowy
- Dluga Koécielna, utwardzenie drogi powiatowej l4czEcej Chobot z l\¡ichalowem,
utworzenie w dziale 7.1 podrozdzialu obejmujEcego priorytety, które mogE byó
wykonane w latach 2007-2013 w razie partycypacj¡ samorzEdów gminnych oraz
utworzen¡e listy rezeMowej 0est lista rezerwowa).

Wicestarosta wyjaén¡l, i2 nie ma przeciwwskazañ do wprowadzenia zapisu
dotyczecego utworzenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy, w zakfesie modernizacj¡
ul. Jana Pawla ll ma uwag¡ dotyczece dokumentacji projektowej, droge lAczqca Chobot
z Michalowem nalezaloby uwzglQdnió ze wzgledu na zly stan techniczny.
- P. Witolda Kikolskiego - dotyczy budowy wiaduktu nad pasmem torów kolejowych
w Sulejówku.

Wicestarosta wyjaénil, i2 nalezy to do zadañ administracji kolei, s4 to bardzo
drogie inwestycje, jedyna moZIiwosó do pomoc flnansowa.
Z punktu metodologii wpisanie nowych wniosków nie jest wlaéc¡we, byl okreélony czas
na skladan¡e wniosków do Planu Rozwoju Lokalnego Pow¡atu Miñsk¡ego na lata



2007-2013. Dodal, ze po roku czy 2 latach nalezaloby dokonaó oceny tego Planu
wykresl¡é zadania zreal¡zowane i wprowadz¡ó nowe.

Czlonek Zatzqdu - Krystyna Pazio powiedziala, ¡2 nalezaloby powolaó nowy
zespól do oceny wniosków zlozonych w trakcie konsultacji.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz stwierdzil, iz nalezy zamknEó ten temat,
gdyz byl czas na skladanie wniosków w trakcie opracowywania projektu PRL.

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski zaproponowal, aby przyjeó projekt PRL Powiatu
Miñskiego na lata 2007-2013 z drobnymi korektam¡, bez przyjmowania nowych
wniosków, a za rck Zarzqd Powiatu powróci do tego tematu.
P. Krystyna Pazio wnioskowala o nie wprowadzanie projektu PRL na sesjQ kwietniowE.

Zarzad Powiatu ustalil, ¡2 material z niewielk¡mi korektami zostanie wprowadzony
na sesje w miesiacu czerwcu.

Ad.  5
Zazad Powiatu przystapil do omówienia projektów uchwal i innych mater¡alów na

Vl sesje Rady Powiatu l\4iósk¡ego.
- Sprawozdanie z dzialalnoéci Komendanta Powiatowego Policji w ¡/iñsku

l\¡azowieck¡m za 2006 t. oraz informacji o stan¡e bezpieczeñstwa i porzqdku
publicznego w powiecie miñsk¡m.
Material zostal przyjQty bez uwag.
- Sprawozdanie Zarzadu Powiatu z wykonania budzetu Powiatu Miñskiego oraz
wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Op¡eki Zdrowotnej
w Miñsku l,4azowieckim za 2006 rok. Podjecje uchwaly w sprawie absolutorium dla
Zarz4du Powiatu.
Starosta wyjasnil, i2 wplynela uchwala Regionalnej lzby Obrachunkowej opiniujeca
pozytywn¡e sprawozdanie z wykonania budzetu za 2006 rok.
- Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w ¡,4iósku Mazowieckim.
Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e zmiany dotycza wykreélenia ze struktury oórodków
zdrowia w Stanislawowie i Pustelniku
- PodjQcie uchwaly w sprawie zm¡an w budzecie Powiatu na 2007 t.
Skarbnik Powiatu wyjaénila, i2 zmiany dotyczq m.in.:
- zw¡ekszenie o kwote 177.061 zl. subwencj¡ oéw¡atowej,
- pomoc f¡nansowa z gminy Stanislawów - 73.211 zl.
- dochody z komunikacji- 350.000 zl.
- zmn¡ejszenie dochodów z PFRON o kwotQ 70.000 zl.
- podwyzka wynagrodzei dla nauczycieli- 615.000 zl.
- érodki na dokumentacje w zakresie przebudowy pomieszczeñ stolówki w ZS Nr 1 -
25.000 zl.
- zakup dzwigu w ZSS w lgnacowie - 70.000 zl.
- rcalizaqa zalecenia pokontrolnego zwi4zanego z aktualizacjq nieruchomoéci -
30.000 zl.
- dotacja dla SPZOZ na Szpitalny Oddzial Ratunkowy - 555.500 zl.
- dodatkowe roboty w DPS w Katach - 40.000 zl.
- zmiana zródla finansowania remontu stawu w DPS w Katach - dofinansowanie
z PFOS|GW - 5'l .000 zl.



- érodki na remont lazienek i sal w ZSE w Miósku Maz. - 100.000 zl.
- pomoc finansowa dla Sulejówka na lokalny transport zb¡orowy - '100.000 zl.
- wydatki na zakup materialów i wyposazen¡a dla Wydzialu Komunikacji (m.¡n. tablice
rejestracyjne) - 350.000 zl.

Ad. 6
Sekretarz Pow¡atu powiedz¡ala, 2e zatzqd Powiatu w grudniu 2003 r. zawarl

z Burmistrzem N¡iasta Sulejówek i Burmistrzem l\4¡asta Halinów umowy o pomocy
Eeczowej i finansowej Vzy rcalizagi zadañ z zaktesu administracji architektoniczno -
budowlanej.
Do powyzszych umów przygotowano aneksy:
- aneks do umowy z ll l iastem Sulejówek, w którym ustalono, Ze l¡czba etatów
z 3 obnizona zostaje na 2,5, a kwota pomocy finansowej w 2007 r. wynosi 62.440 zl.
Ponadto rozliczenie wykorzystania udzielonej pomocy finansowej odbywaó sie bedzie
na podstawie faktycznie poniesionych wydatków w danym roku budzetowym, w term¡n¡e
do dnia 15 styczn¡a roku nastepnego
- aneks do umowy z ¡/iastem Hal¡nów, w którym ustalono wysokoéó pomocy finansowej
w 2007 r. na kwote 63.882 zt.
Zazqd P owialu zaakceptowal powyzsza informacje.

Ad. 7
Sekretarz Powiatu - Danuta Stfejczyk przedstawila projekt uchwaly w spraw¡e

udzielenia upowaznienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej w KEtach do
prowadzenia inwestycji (,,Remont stawu w zabytkowym parku Domu Pomocy Spolecznej
w Ketach"). Nastepnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjQciem uchwaty
ZatzEd Powiatu opowiedzial siQ jednogloénie.

ZanEd Pow¡atu podjEl uchwalQ Nr 65/07 w spraw¡e udzielenia upowain¡en¡a
dyrektorow¡ Domu Pomocy Spolecznej w KAtach do prowadzenia ¡nwestycji.

A d . 8
Naczelnik Wydzialu Srodowiska ¡Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz zwrócil siQ

o wyrazen¡e zgody na ptzyznanie z PFOSiGW kwoty 1500 zl. dla CKU w Miósku Maz
na konkurs ,,Jesteémy czQóciq pfzyrody".
Zarz4d Powiatu wyrazil zgode na przyznanie kwoty '1500 zl. na ww. konkurs.
Nastepn¡e Naczeln¡k poinformowal, i2 o dofinansowanie z PFOSiGW przedsiswziQcia
polegajqcego na wymianie elementów konstrukcyjnych zawierajqcych azbest
w budynkach wchodzacych w sklad zabudowy m¡eszkaniowej lub zagrodowej wplynglo
59 wniosków spelniajEcych wymagania ¡ 2 wn¡oski, które nie moga byó uwzglednione
(w tym 1 niekompletny). Wnioski opiewaj4 na lecznq waftoéó 81.520 zl., przyjQta zostala
érednia cena na 1 m'wynosi 41,252r.
Naczelnik - Czeslaw Jackowicz zwrócil sie o wyrazenie zgody na zw¡Qkszenie
przychodów PFOS|GW o kwote 31.589 zl.
Zatzad Powiatu zaakceptowal podwyzszenie przychodów PFOSiGW.



Nastepn¡e ustalono, iz przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie przyjeta zostan¡e
órednia cena usun¡ecia eternitu na kwote 41,25 zl., a dofinansowanie wyniesie 40%.
Wnioski nalezy rozpatrywaó zgodn¡e z kolejnoóciE wplywu.

Ad. 9
Skarbnik Powiatu - Teresa Bak przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzec¡e Powiatu na 2007 rok.
Przedstawiony zostal wniosek Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddzial w Miñsku Maz.
o wsparcie organizacji konkursu,,lvlióski Darczyñca Roku 2006".
Czlonek Zaz4du - Krystyna Paz¡o pow¡edziala, 2e )esl za przyznaniem kwoty 1000 zt.
na organizacjQ imPrezy.
Czlonek ZatzEdu - Miroslaw Krusiewicz równiez opowiedzial siQ za przyznaniem kwoty
1000 zl. na organ¡zacje ww. imprezy.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za przyznaniem kwoty 1000 zl. na zakup
statuetek idyplomów opowiedzialo sie 3 czlonków Zatzqdu, l osoba byla przeciwna
(przy nieobecnoéci Starosty).
zarzEd Powialu przyznal kwote 1000 zl. na zakup statuetek i dyplomów dla laureatów
konkursu ,,1\¡iñsk¡ Darczyñca Roku 2006".

Naczelnik - Emilia Piohkowicz pzedstawila wniosek Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Sulejówku o dofinansowanie organizacj¡ konferencji dla wychowawców
irodziców,,Byó rodzicem dz¡siaj" w kwocie 4.000 zl.
Ustalono, ze wniosek zostan¡e rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu.
Kolejno p. Emilia Piotrkowicz przedstawila wn¡osek dyrektora Zespolu Szkól
im. ¡il. Sklodowsk¡ej-Curie w ¡/iñsku Maz. o sfinansowanie przejazdu 50 uczniów do
Krnov w Czechach w kwocie 7.000 zl
Ustalono, ze wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu.
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury przedstawila wniosek dyrektora SOSZW w l\¡iñsku
Maz. o wyra2enie zgody na dokonanie podzialu oddzialu 17 osobowego, w którym ucz4
sie dzieci z kias 1-3.

Wicestarosta - Krzysztof l\,4ichalik wnioskowal o odzucenie wn¡osku.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za odrzucen¡em wniosku opowiedzialo sje
4 czlonków Zarzqdu (przy nieobecnoéci Starosty).

Skarbnik Powiatu, wyjaSnila, 2e zmiany w budzecie powiatu polegalq na
przeniesieniu wydatków miQdzy SS oraz przen¡esieniu wydatków z rezerwy budzetowej
¡dotycze:
- Starostwa Powiatowego,
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzad Powiatu
opowiedzial sie jednogloénie.

Zarz4d Powiatu podjEl uchwale Nr 66/07 w spraw¡e zm¡an w bud2ecie
Powiatu na 2007 r.

Ad_ '10
Wicestarosta - Krzysztof Michalik powrócil do tematu konkursu na koncepcje hali

widow¡skowo-sportowej. Zwrócil sie do czlonków zazqdu z pytaniem, czy rozstrzygaó
konkurs i przyznaó pierwszE nagrodg, czy ptzyznaó np. dwie drugie nagrody.



Czlonek Zarzqdu - Krystyna Paz¡o opowiedziala siQ za przyznaniem dwóch
drugich nagród.

Czlonek ZatzEdú - Miroslaw Kfusiewicz stwierdzil, iz nalezy rozstrzygnac
konkurs iwybraó koncepcje o wartoéci szacunkowej 23 mln zl.

Czlonek ZarzEdu - Henryk Ksiezpolski opowiedzial sie za przyznaniem dwóch
drug¡ch nagród.

ZarzEd Powiatu postanowil rozstrzygneó konkurs na opracowanie koncepcji hali
widowiskowo-sportowej, natomiast decyzja o tym czy zostanie podpisana umowa
z wybranE firmq projektowE bedzie uzaleznione od mo2liwo6ci zejécia z kosztów calego
przedsiewziQcia.

Kolejne posiedzen¡e Zatzqdu Powiatu odbQdzie sie w dniu 10 kwietnia br.
o  godz.  14.00.

Ad.  I I
Protokól z posiedzenia w dniu 28 marca br. zostal przyjety jednoglosnie

Ad- 12
Zamkniecie posiedzenia.

Peewodtliczqcy Zatzqdu - Antoñ Jan Tarczyáski

Wicestarosta - Krzysztof l\¡ichalik

Czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Paz o

Henryk Ksiezopo ski

Miroslaw Krusiewicz

4 - 7


