
ProtokóN Nr 13/07
z posi€dzenia ZarzEdu Powiatu Miñskiego

w dniu l0 kw¡etnia 2007 r.

w pos¡edzeniu uczestn¡czyli:
Pzewodniczqcy Zatzadu - Antoni Jan Tarczyóski
Wicestarosta - Kfzysztof [,lichalik

czlonkow¡e Zarzadu: Krystyna Pazio
Henryk KsiezoPolski
lvliroslaw Krusiew¡cz

oraz: Danuta Strejczyk - Skarbnik Powiatu
Teresa Bak - Skarbnik Powiat-
Czeslaw Jackowicz - Naczelnik Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
Emilia Piotrkowicz - Naczelnik Wydz¡alu Oéw¡aty ¡ Kultury
Janusz Sobolewski - dyrektor SPZOZ w Miñsku lvlaz.
Andrzej Poz¡emski - z-ca dyr. SPZOZ w Miñsku ¡/az.
Stanislaw Wolynek - z-ca dyrektora SPZOZ w l\,l i isku Maz
zof¡a Morawska - gl. ksiggowa SPZoZ
Ewa Woiciechowska - dyr. NFZ Oddzial w Siedlcach

Porz4dek pos¡edzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ptzyjecie porzedku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
4. PrzyjQcie projektów uchwal iinnych materialów na Vl sesje Rady Powiatu Miñsk¡ego
5. Przedstawienie programu naprawczego SPZOZ w l\¡irlsku l\4azowieckim
6. Wyrazenie op¡nii do wn¡osku o uzyskanie 'Decyzji o ustalenie lokalizacji drogi" dla

inwestycji,,Budowa obwodnicy ¡,4itiska l\¡azowieckiego na parametrach autostrady
w ciagu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka - wezel Ryczolek od
km 520+400 do km 541+249" .

7. Sprawy z zakresu dróg.
8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2007 rok
9. Rozpatrzenie wniosków o srodki z PFOS|GW w l\¡iñsku [i1az. na dofinansowanie

przedsigwziQcia polegajqcego na wymianie elementów konstrukcyjnych
zawierajacych azbest w budynkach wchodzacych w sklad zabudowy mieszkaniowej
lub zagrodowej.

10. Sprawy rózne.
11. Przyjecie protokolu z posiedzenia w dniu 2 kwietnia 2007 r.
12. Zamkniecie posiedzenia.

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

Mióskiego.



Ad.2
Starosta przedstawil porzEdek posiedzenia, który zostal przyjety jednogloénie.

A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, o nastepujEcych sprawach:
- uczestniczyl w X Zgromadzeniu Ogólnym Zw¡qzku Powiatów Polskich

w Warszawie ( w spotkaniu uczestniczyli m.in. Przewodnicz4cy Komisji SamozEdu
Terytor¡alnego i Polityki Regionalnej, Wicemarszalek Sejmu - Wojciech Olejniczak,
lvlarszalek Plazyñsk¡, eurodeputowany J. Buzek, V-ce Minister Spraw Wewnetrznych
i Administracji Jaroslaw Zieliñski, prof. Michal Kulesza). Dokonano rozl¡czenia
zakoñczonej kadencji wladz Zgromadzenia oraz dokonano wyboru prezesa Zarzadu,
którym zostal Starosta Pultuski - Tadeusz Nalewajk, 20 czlonków ZarzEdu i Komisje
RewizyjnE. Wiceprezesami zostali: [r. Kepiñska, R. Godek, A. Plonka, [.4. Trams. Na
Zgromadzeniu przyjeto kilkanaócie stanowisk w róznych sprawach, m.in w zakresie
wnoszenia oplat za wydanie zaswiadczenia o niekaralnoéci, w sprawie podwyzek dla
nauczycieli, finansowania warsztatów terapii zajeciowej. Rozmawiano na temat
umocowania powiatów w strukturze samorzEdowej, lacznie z wnioskiem o wpisanie
powiatu jako jednostki samorzEdowej do konstytucji, o zmianach w ustawte
o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego. Poruszano takze problem slu2by
zdrowia (sieó szpitali) i finansowania dró9. Zgloszono postulat, aby jednostki samorzadu
terytorialnego mialy dostQp do Krajowego Funduszu Drogowego jstniejacego przy
Banku Gospodarstwa Krajowego.

- trwa kontrola z Urzgdu ¡/larszalkowskiego w zakresie stypendiów, (zawieszona
do maja).

Wicestarosta poinformowal o nastQpujacych sprawach:
- konkurs na koncepcje hali widowiskowo-sportowej zostan¡e rozstrzygnlety, co

nie znaczy, Ze zostanie podpisana umowa z biurem projektowym na wykonanle
dokumentacji, jest to zaproszenie do negocjacji z wolnej reki. Ogloszenie wyników
konkursu nastqpi w dniu 1'l kwietnia br. Ptzyznano nagrody w wysokoéci 8 tys zl
i 7 tys. zl.

- efektem starañ w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego sE przyznane
érodki w kwoc¡e 23.000 zl. na Festiwal N¡uzyki Chóralnej, 18.000 zl. na Regionalne
Spotkania z Muzyk4 i Tañcem ,,¡.4ajówka 2007" oraz kwota 250.000 zl. na pEebudowQ
dachu Zespolu Szkól w S¡ennicy (wnioskowano o kwote 500.000 zl.). Wstepnie
zakladano, 2e powiat bQdzie sie ubiegal ponadto o órodki z Samorzadowego Programu
Rozwoju ¡,4azowsza, jednak kwota dofinansowania przedsiewzigcia ze wszystkich
zródel z budzetu paóstwa nie moze ptzekraczaé 100.000 zl. W ramach SamorzEdowego
Instrumentu Wsparcia Rozwoju ¡/lazowsza zlozony zostanie wniosek o dofinansowanie
windy w ZSS w lgnacowie.

Nastepnie wyjaénil, iz Sejmik Województwa zaakceptowal zasady przyznawanta
érodków i zw¡ekszono érodki na budown¡ctwo drogowe z 500.000 zl. do kwoty l mln zl
W ramach Instrumentu dot. Budowy Zbiorników lvlalej Retencji - zgloszony zostanie
remont stawu w DPS w KEtach.



Ad. 4
Zarzad Powiatu przystqpil do omówienia projektów uchwal na Vl sesje Rady

Powiatu Miñskiego.
- Podjec¡e uchwaly w sprawie wyrazen¡a opini¡ dotyczecej wydzierzawienia na okres
pieciu lat budynku wykorzystywanego jako kiosk spozywczy, znajdujacego sie na
nieruchomoóci bQdEcej w trwalym zatzqdzie Domu Pomocy Spolecznej Sw Józefa
w Mien¡ .

Wicestarosta wyjaénil, i2 obiekt ten wydzierzawiony byl na podstawie uchwaly
Zarzadu Powiatu na okres 3lat, obecnie wydzierzawiony zostanie na okres 5lat inale2y
to do kompetencji Rady Powiatu.
- Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia opinii dotycz4cej nabycia na rzecz Powiatu
¡,4iñskiego zabudowanej n¡eruchomoéci polozonej we wsi lgnaców, gmina N¡iñsk
Mazowiecki, stanow¡acej dz¡alke nr 15/1 o powierzchni 1 .0766 ha.
Wicestarosta wyjasnil, i2 chodzi o nabycie dzialki, na której znajduje sie ZSS
w lgnacowie. Nieruchomoéó stanowi wlasnoóó Zqomadzenia Sióstr ¡,4itosierdzia
éw. Wincentego A'Paulo w lgnacowie. Powiat nabyl mienie ruchome szkoly, natomiast
zachodzi koniecznoéó uregulowania stanu prawnego tej nieruchomoéci poprzez
przeniesienie na rzecz powiatu miriskiego wlasnoéci gruntu. Zgromadzenie
zaproponowalo sprzedaZ dzialki za cene ustalone przez rzeczoznawce majEtkowego
- Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budzecie.
Skarbnik Powiatu wyjaónila, 2e nalezy wprowadzió nastepujEce zmiany:
- kwote 17.000 zl. na uslugi remontowe zwiEzane z awari4 pompy w oczyszczalnl
ócieków w DPS éw. Józefa w l\¡ieni,
- kwotQ 20.0OO zl. z ptzeznaczeniem na zmiane pokrycia dachowego na pawilonie,,C",
- kwote 30.756 zl. na wspólfinansowanie warsztatów terapii zajQciowej,
- kwote 30.756 zl. nadzór inwestorski w zakresie zadania realizowanego w SPZOZ,
W¡cestarosta wyjasnil, i2 w oparclu o rozporzedzenie MEN w sprawie min¡malnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zobowi4zano dyrektorów do
przygotowania materialu dotyczEcego wysokoéci wynagrodzeri. Ponizej przeciQtnego
wynagrodzenia pozostaje tylko grupa nauczycieli stazystów Dodatkowo na
wynagrodzenia niezbedna jest kwota z pochodnymi 696.796 zl.

Czlonek Zatz4du - Miroslaw Krusiewicz zaproponowal, aby wprowadzió
podwyzke, a pod koniec roku przeanalizowaÓ regulamin w zakresie zwiQkszenia kwot
dla nauczycieli stazystów. Ponadto stwierdzil, iz nie naleity zatrudniaÓ nauczyc¡eli
emerytów oraz ograniczyó mozliwoéé zatrudniania na kilka etatÓw.

Czlonek Zatz4du - Krystyna Pazio opowiedziala sie za zwiekszeniem
wynagrodzeó o 1,9%.

Starosta zwrócil si9 do Skarbnik Powiatu o przygotowanie analizy w zakresle
wzrostu wynagrodzeñ o 2,5% ¡o 3% (takze dla pracowników administracji i obslugi)
Zarzqd Powiatu przyjd materialy na Vl sesje Rady Powiatu Miñskiego

A d . 5
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski zwrócil uwage, iz dyfektor SPZOZ nie wywiq.zal

s¡e ze zobowiqzan¡a dotyczqcego przedstawienia w terminie do 15 marca br' programu
napfawczego SPZOZ.



Dyrektor SPZOZ - Janusz Sobolewski wyjaénil, ¡z niedotrzymanie term¡nu
wyniklo z tego, iZ nie wiadomo, jak¡e zostana przyznane érodk¡ z NFZ. Dodal, iz zaprosil
na posiedzenie dyrektor Siedleckiego Oddzialu NFZ - Ewe Wojciechowska.
Wyjasnil, Ze n¡kt nie obiecuje zwigkszonego przychodu ze strony NFZ, a to pozwoliloby
na unikniecie lak znaczqcq restrukturyzacji. Od dwóch lat NFz nie podnosi stawki za
punkt inie ma na to nadz¡e¡, nalezy wprowadzió restrukturyzaclQ wprowadzal4ca
ogran¡czenia po stronie kosztowej.
Dyrektor - Janusz Sobolewski powiedz¡al, 2e glównie Oddz¡al Chirurgiczny n¡e bilansuje
sie, koszty punktu ch¡rurgicznego 19 zl., gdy NFZ placi tylko 10 zl. Zaproponowal
wydz¡elenie na bazie tego Oddzialu lózek urolog¡cznych ¡tózek ortopedycznych, ale
trzeba byloby zatrudnió lekarzy odpowiednich specjalnoÉtci, a nie ma pewnosci, ze NFZ
zakupi te uslugi. W innych Oddzialach, które sie nie bilansujA zaproponowal
resfukturyzacje osobowa.

Dyrektor SPZOZ przedstawil dyrektor Oddzialu Siedleckiego NFZ - Ewe
Wojciechowsk4.

Dyrektor Ewa Wojciechowska powiedziala, i2 podjete zostaly wstQpne decyzie
o dodatkowych érodkach, które otrzymajA szpitale, ie¿eli wykazq przekroczenia
zakontfaktowanych uslug, gdyz w przypadku nie wykonañ nie ma mowy na zwiQkszenie
planu. Srodki beda dzielone najprawdopodobniej po uplywie póhocza.
Wicestarosta powiedzial, 2e podstawowym problemem w SPZOZ jest to, Ze zaden
z Oddzialów nie os¡agnEl zaplanowanych przychodów z tytulu podpisanych umów

Nastqpnie audytor wewnqtrzny - Jan Szwedo dokonal oceny przedstaw¡onego
przez dyrekcjQ SPZOZ materialu, wyjaéniajEc m.in., iZ:
- material jest syntetyczny, sygnalizuj4cy problem, ale nie wyjaSnia calej problematyk¡'
- zawiera ogólne stwierdzenie dotyczEce zwiSkszenia przychodów poza NFZ,
- brak pokazania wplywu podwyzek plac w grupach na ujemny wynik szp¡tala,
- brak propozycj¡ dyrekcji szpitala, jak poprawió warunk¡ kontraktowania uslug,
- brak wniosków jak poprawió wycenQ procedur medycznych,
- brak pokazania nadwykonañ i okreélenia, kto za nie zaplaci i jak sq ks¡egowane'
- brak stanowiska kierownictwa, jak zamierza dostosowaó koszty do przychodów w celu
likwidacji defic!4u, dostosowania realnej liczby lózek szp¡talnych i l iczby personelu

Czlonek ZatzEdu - Krystyna Pazio stwierdzila, i2 material jest bardzo ogólny i jest
raczej raportem, a n¡e programem naprawczym. Dodala, i2 czytajec przedstawiony
material odniosla wrazenie, 2e dyrekcja SPZOZ obwinia za zaistnialy stan zeczy
Staroste i Zarzqd Powiatu.

Dyrektor Sobolewski zwrócil siQ do Starosty, aby wplynal na kierown¡ków
oérodków zdrow¡a w poszczególnych gminach, aby korzystali z uslug SPZOZ w [¡¡ñsku
l\¡az. tj. wykonywali badania laboratoúne, korzystali z Rentgena, sterylizacJl

Wicestarosta - Krzysztof l\,4ichalik zwrócil siQ z pytaniem, czy z takq inicjatywa
wystQpowal dyrektor.
Dyrektor SPZOZ powiedzial, ¡2 przeslana zostala informacja w tym zakresie do
wszystkich oérodków zdrowia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski stwierdzil, iz duzE role do speln¡enia ma zmiana
polityki Narodowego Funduszu Zdrowia, a nastepnie zgtosil uwagi do przedstawionego
mater¡alu:
- brak propozycji dotycz4cej poprawy sytuacji SPZOZ w Miñsku Maz.



- brak konkretnych propozycji, terminów ich wprowadzenia i fealizacji, kosztów ich
realizacji oraz planowanych efektów,
- propozycje sq nieusystematyzowane,
- brak wskazania korzyéci z tytulu outsourcingu i restrukturyzacji osobowej
Ponadto zwrócil s¡Q z pytaniem, dlaczego SPZOZ nie podjEl dzialañ w celu uzyskan¡a
akredytacji, skoro wiAze siq to ze wzrostem odplatnoéc¡ za 1 punkt o 50 gr

Dyrektor SPZOZ powiedzial, i2 wi4ze sie to kosztam¡.
Nastepnie Starosta zapytal, czy dyrekcja SPZOZ spotyka s¡e ze zwi4zkami zawodowym¡
i czy sE informacje o ewentualnych akcjach protestacyjnych.

Dyrektor SPZOZ powiedz¡al, iz odbywaj4 s¡9 spotkania z ofganizacjami
zwiEzkowymi inie ma informacji o ewentualnym przystqpieniu zwiAzku do akcji
protestacyjnych.

Czlonek Zazqdu - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, iz ma sygnaly o zwalnianiu
sie lekarzy z Oddz¡alu Wewnetrznego.

Z-ca dyrektora SPZOZ - l\ndtzei Poziemski powiedz¡al, iz lekarze z tego oddzialu
zlozyli podanie o rozwi4zanie umów o pracQ. Zorganizowano spotkanie, na którym
ustalono, iZ podjete zostanq dzialania majqce na celu podzial Oddzialu WewnQtrznego
na dwa oddzialy. PodjQto próbQ w tym zakresie, jednak nie mozna skompletowaÓ
zespolu lekarskiego, a przeszkodEjest ordynator tego oddzialu.

Starosta powiedz¡al, iz polityka kadrowa nale2y do dyrektora SPZOZ
PodsumowujEc Wicestarosta stwierdzil, iz przedstawiony material nie jest programem
naprawczym, nalezy dokonaó rzetelnej analizy ¡ okresliÓ co jest dobre, a co nalezy
zm¡enió. Program taki powinien obejmowaó to co jest wlaéc¡we i co nalezy pozostaw¡c,
ale takze to co jest zle, niekorzystne i co nalezy zmienió.

Starosta - Anton¡ Jan Tarczyñski zwrócil sig, aby w terminie do dn¡a
18 kwietnia br. dyrekcja SPZOZ pfzedstawila program naprawczy uwzglQdniajacy
przedstawione uwagi. Poprawiony material zostanie przedstawiony i omÓwrony na
posiedzeniu Zarzedu w dniu 23 kwietnia br.

A d . 6
Wicestarosta - Krzysztof lvlichalik powiedzial, ze Zazqd Powiatu zobowiEzany

jest wyrazió op¡nie o decyzji o ustalen¡u lokalizacji obwodnicy l\4iñska Mazowieckiego.
WyjaSnil, 2e przedstawiony mater¡al wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Zarzadu
Powiatu w zakresie zada¡i realizowanych przez powiat, chodzi glównie o wszelkiego
rodzaju skrzyzowania z drogami powiatowymi, zaproponowane zostaly skrzyzowania
bezkolizyjne. Przewidziany zostal dodatkowy wQzei w zwiqzku z ptopozyqq
wykorzystania lotniska na cele cywilne w ciagu drogi powiatowej ¡.4iñsk lvlazowiecki -

Niedz¡alka-Jakubów, pomimo, iz nie ma on uzasadnienia z punktu widzenia sytuowan¡a
zjazdów z autostrady.

Zatzqd Powialu wyrazil pozytywn4 opiniQ o decyzji o ustaleniu lokalizacj¡
obwodn¡cy Miñska l\¡azowieck¡ego.

Ad.  7
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wystqpienie pañstwa Jarosiawa

iRenaty Nowakowskich o wyrazenie zgody na budowe zjazdu z ulicy Litewskiej



w lvliñsku Maz. na nieruchomoéÓ o numerze ewidencyjnym 4928, wiqze sie to z budowa
budynku jednorodz¡nnego.
Zazqd Dóg Powiatowych w Miñsku Maz. pozytywnie zaop¡niowal powyzsze
wystEpienie informujEc, i2 warunki techniczne wykonania zjazdu okresli Zazqd Dtóg
l\¡iejskich w l\4iñsku Maz.

ZarzEd Powialu wyrazil zgode na budowe Aazdu z ulicy Litewskiej na
nieruchomoéó o nr ew. 4928.

Nastepnie Wicestarosta powiedzial, 2e w ramach komponentu - budowa
i modernizacja dróg z Samorz4dowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju lvlazowsza
w 2OO7 t. wpisane sq dwie drogi tj. Siennica-Ceglów i Oleksiaka - gr' ZD (lwowe)
Dodal, iz w zwiEzku z tym, 2e dotacja zostala zwiekszona z 500 000 zl do '1 mln zl ,
daje wieksze szanse, ale wymaga tak2e dodatkowych éfodków finansowych na udzial
wlasny 25%.
Wicestarosta zaproponowal, aby jedno z zadañ wprowadzonych do remontów -

nakladka na drodze Stanislawów - Pap¡ernia w gminie Stan¡slawów' zglosió do
komponentu w ramach SamorzEdowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju ¡,4azowsza jako
trzecie zadanie.

Zatzqd P owialu zaakceptowal powyzsz4 propozycje.
Ad. 8

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek dyrektora Zespolu Szkól
im. M. Sklodowskiej-Curie w l\¡iñsku Maz. o sfinansowanie przejazdu 50 uczniów do
Krnov w Czechach w kwocie 7.000 21.

Za"zqd Powialu nie przyznal órodków na powyzszy cel
Kolejno Naczelnik - Emilia Piotúowicz przedstawila wniosek Poradni Psychologiczno-
Pedágogicznej w Sulejówku o dofinansowanie organizacji konferencj¡ dla wychowawców
¡ rodziców,,Byó rodzicem dzisiaj" w kwocie 4.000 zl.
Czlonek zazqdu - Miroslaw Krus¡ewicz zaproponowal przyznanie kwoty 2 500 zl
Czlonek ZatzEdu - Krystyna Pazio zaproponowala pzyznanie na powyzszy cel kwoty
3.000 zl.
Przeprowadzono glosowanie, w którym
opow¡edzialo sie 3 czlonków Zarz4du,
3.000 zl. opowiedzialy siQ 2 osoby.

za ptopozyqE przyznania kwoty 2.500 zl.
natomiast za propozycj4 przyznania kwoty

konferencji dla wychowawców i rodziców

powiatu polegajE na

Zaz4d Powialu ptzyznal na organtzaciQ
,,Byó rodzicem dzisiaj" kwote 2.500 zl.

Skarbnik Powiatu, wyjaénila, ze zmiany w budzecie
przeniesieniu wydatków z rezerwy budzetowej idotycz4:
- Starostwa Powiatowego,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznejw Sulejówku.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjQciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial sie jednogloénie.

Zarz4d Powiatu podjal uchwalQ Nr 67/07 w sprawie zm¡an w budzecie
Pow¡atu na 2007 r.



Ad. 9
Nacze¡nik Wydz¡alu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz powrócil do

tematu dofinansowania z PFOSiGW przedsiewziecia polegajacego na wymianie
elementów konstrukcyjnych zawierajqcych azbest w budynkach wchodzacych w sklad
zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej. Wyjaónil, iZ po przeliczen¡ach przyjeta zostala
sredn¡a cena za 1 m' - 40,25 zl. i przy dotacji w wysokoéci 40% potrzebna jest kwota
121 .030 ¿.
Naczelnik - Czeslaw Jackowicz zwrócil sig o wyra2enie zgody na zwigkszenie
pzychodów PFOSicW o kwotQ 63.441 zl.
Przyjeto, Ze dotacja nie moze wynieéó wiecej niz 40% calkowitej wartoéci prac
obliczonej przy zastosowaniu éredniej ceny usuniecia - 40,25 z. za j m2 .
lvlaterial zostanie przedstawiony do zaopiniowania Komisji Bezpieczeñstwa
¡ Rozwoju Powiatu.

Zarzad Powiatu przyjAl przedstaw¡ony material.

Ad.  l0
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia piotrkowicz przedstawila wniosek

Burmistrza Miasta Sulejówka o rozpatrzenie mozliwoéci dofinansowania przedsiewzigcia
pn. ,,Park rekreacyjno-wypoczynkowy na Gliniankach w Sulejówku". Szacunkowy koszt
inwestycji 170 mln zl.
Ustalono, j2 powiat nie jest w stanie partycypowaó w kosztach fealizacji projektu.

NastQpnie Naczelnik odczytala pismo Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego
Halinów.
Kolejno poinformowala o nastepujecych sprawach:
- w dniach 29 marca - 4 kwietnia 2007 t. lvala kontrola z Urzedu Marszalkowskiego
w zakresie stypendiów, zostala zawieszona do maja,
- w dniu 3 maja br. organizowana jest Majówka 2007, na której wystepi m.in.
Golec Orkiestra. Ponadto wyjaénila, iZ naleZy zapewnic nocleg i wy2ywienie dla
15 osobowego zespolu z Ukrainy.

Wicestarosta wyjaén¡I, i2 w wyniku podzialu n¡eruchomoéci na potrzeby
poszerzenia ulicy Przejazd w Sulejówku czeéó nieruchomoéci o pow. lqcznej 183 mr
stanow¡ecej wlasnoéó p. Mariana Labgdzia iHenryka LabQdzia przeszla na wlasnoéó
powiatu z mocy prawa za odszkodowaniem. Wysokoéó odszkodowania ustala jest
w wyniku negocjacji.

ZaEEd Powialu upowaznil do przeprowadzenia negocjacji p. Jolante Nadlonek -
Geodet9 Powiatowego oraz Wicestaroste - Krzysztofa Michalika.

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, iZ spotkal sie z wójtem Gminy
S¡ennica i prezesem Wieslawem KryczkE w sprawie klasy szkoly zawodowej o kierunku
obróbka skrawanie. Prezes Wieslaw Kryczka udostepnilby uczniom swojE bazQ
z obrabiarkami numerycznymi, a zajecia teoretyczne mialyby siQ odbywaó w ZSS
im.  H.  iK.  Gnoiñsk ich w Siennicy.

Ad. 1 '1
Protokól z posiedzenia w dniu 2 kwietnia br. zostal przyjqty jednogloSnie.



Ad. 12
ZamkniQcie posiedzenia.

Peewodniczqcy ZaQqdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Krzysztof [/lchalk

Czlonkowie Zarzadu: Krystyna Pazio

Henryk Ksiezopo sk¡

[¡]roslaw Kfusiewicz


