ProtokólNr l4107
z posiedzeniaZarz4duPowiatuMiriskiego
w dniu 23 kwietnia2007r.
W posiedzeniuuczestniczyli:
Zarzqdu- AntoniJanTarczynski
Przewodniczqcy
- Krzysztof
Michalik
Wicestarosta
czlonkowie ZarzEdu:KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
- SkarbnikPowialu
oraz: DanutaStrejczyk
TeresaBak SkarbnikPowiatu
- Naczelnik
i Rolnictwa
Wydz.Srodowiska
CzeslawJackowicz
i Budownictwa
Wydz.Architektury
AnnaCzy2ewska Z-canaczelnika
- Naczelnik
WydzialuOSwiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
- dyrektorSPZOZw MinskuMaz.
JanuszSobolewski
SPZOZw MitiskuMaz.
ZofiaMorawska gl. ksiegowa
PorzEdekposiedzenia:
Otwarcieposiedzenia.
PrzyjgcieporzEdkuobrad
posiedzenia.
Starostyw okresieod poprzedniego
Informacja
o dz¡alalnoóci
projektów
materialów
na Vl sesjQRady
i
innych
uchwal
wnioskówdo
Rozpatrzenie
PowiatuMiñskiego
postepowania
5. Podjgcie uchwaly w sprawie przygotowaniai przeprowadzenia
powiatu
minskiego.
przetargowego
na obsluggbankowEbudzetu
programunaprawczego
SPZOZw MiñskuMazowieckim.
6. Omówienie
projektuProgramudzialaniana zecz osób niepelnosprawnych.
7. Przedstawienie
8. Wydanieopinii do wnioskuo ustalenielokalizacjidrogi klasy ,,2" lqczqceiúogQ
gm. MifrsklVlazowiecki.
krajow4z lotniskiem,
przestrzennego
dla Miasta
projektu
zmianyplanuzagospodarowania
9. Uzgodnienie
MióskMazowiecki.
projektu,,Program
ochrony
opin¡¡dotyczEcej
10.Podjqcieuchwalyw sprawiewyra2enia
gospodarki
odpadamidla
i projektu,,Plan
dla miastaigminy HalinÓw"
érodowiska
na lata 2011-2014".
miastai gminyHalinówna lala 2007-2010z perspektywA
z PowiatowegoFunduszu
przeznaczenia
Srodków
ll.Podjgcie uchwaly w sprawie
OchronySrodowiskai GospodarkiWodnej w Mirisku Maz. na dofinansowanie
przedsiewz¡ec¡apolegajAcego na wymianie elementów konstrukcyjnych
w skladzabudowym¡eszkan¡owej
wchodzqcych
azbestw budynkach
zaw¡erajEcych
1.
2.
3.
4.

l¡rh zrn rnd nr¡rai

órodkówz PowiatowegoFunduszu
12.Podjgcieuchwalyw sprawieprzeznaczenia
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Minsku Mazowieckimna

dofinansowanie
lV Powiatowego
projektówbadawczych
konkursuuczniowskich
pod
haslem,,JesteSmy
czgéciqprzyrody"
.
13.Podjgcieuchwalyw sprawie przyznanianagród i stypendiumsportowegodla
zawodn¡ków.
14.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2ec¡e
Powiatuna 2007rok.
15.Sprawyró2ne.
protokolu
16.Przyjqcie
z posiedzenia
w dniu10 kwietnia2007r.
17Z
. a m k n i p c ipeo s i e d z ei an.
Ad. 1
StarostaMitiskiego.

Anton¡ Jan Tarczynsktotworzyl posiedzenieZarzqdu Powiatu

Ad.2
Starostaprzedstawilporzqdekposiedzenia.
któryzostalprzyjptyjednogloSnie.
Ad.3
poinformowal,
Starosta- AntoniJan Tarczyriski
o nastgpujqcych
sprawach:
- powiat minski wizytowalMarszalekWojewództwaMazowieckiego- Adam Struzik.
Spotkal sig z ZarzEdem Spólki akcyjnej ZNTK, który wspólpracujez Kolejami
MazowieckimrSpólkq z o.o., której wlaécicielemjest samorzqd województwa.
W rozmowachpojawilsig tematszkolnictwa
zawodowego
tj. ZNTK chcialbywejéóze
swojAklasazawodowqdo ZSZ Nr 2 w MinskuMaz. Marszalekwizytowaltak2eDPS
w KAtach,w spotkaniuwzigli udzialm.in.wójt gminy Siennica- GrzegorzZielinski,
dyrektorPCPR - Janusz Zdzieborski,dyskutowanona temat dalszegowsparcia
finansowego
inwestycji.PonadtoMarszalekAdam Struzikzobaczyllotniskoi zmienil
zdanient. mo2liwoóci
uruchom¡enia
na bazielotniskawojskowegolotniskacywilnego.
przekazania
Dokonanorówniezsymbolicznego
sprzgtudla KPPSPw MiirskuMaz.
- podp¡sane
zostaloporozumienia
z UrzgdemMarsza.lkowskim
o wspólpracy
w realizacji
programu,,Pracai Srodowisko".
Jest zgoda, aby zatrudn¡onych
zostalododatkowo
10 osób przy pracachprzy urzqdzeniachmelioracyjnych.
Programrealizowalbgdzie
PUPw MinskuMaz.
- sfinalizowana
zostalasprawaprzejgciadzialkiod AgencjiNieruchomoóci
Rolnych
stanowiqcych
droggdojazdowqdooczyszczaln
i SciekówprzyDPSw Mieni,
- uczestniczyl
w uroczystoSciach
zwi4zanychz 4O-leciemPoradniPsychologicznoPedagogicznej
w MinskuMaz..którepolqczonezostalyz ForumWymianyDoSwiadczeri
Nauczycieli
Twórczychi Poszukujqcych,
- odbylysig lV Powlatowe
Spotkania
ChórówiZespolówSpiewaczych,
- odbylysiq zawodysamorz4dowe
w siatkówce
i turn¡ejw tenisiestolowym,
- odbylo siq uroczysleotwarcie PrzychodniMedycz
no-Diagnostycznej,,Centrum"
w MióskuMazowieckim.

- KrzysztofMichalikpoinformowal
o nastgpujEcych
sprawach:
NastqpnieWicestarosta
- w zakresie przetarguna modernizacjgbudynkówG|LO w Miósku Maz. wplyngla
1 oferta Spólki Panstwa Lejman za cene 2.367.283 zl. Kwota ta przekracza
zostalodokonanie
zaplanowane
na ten cel Srodkiiw zwiqzkuz tym zaproponowane
przyjeciu
przez
Radg Powiatu
zmianw bud2ecieuwzglqdniaj4cych
tE kwotg.Po
zmian
przetarg.
dyrektorjednostkibgdziemoglarozstrzygnqó
- dyrektorZarzqduDróg Powiatowych
przetargina drogi:
w MiriskuMaz. przeprowadzil
- Oleksianka
- gr. pow¡atu(kwota319.000zl.)
- Siennica-Ceglów
(kwota431.000zl.)
- Stanislawów-Mlgcin
(kwota248.OOO
zl.)
- Kiczki- Kamionka(378.000zl.)
Ponadto w ramach Samorz4dowegoInstrumentuWsparcia Rozwoju Mazowsza
zgloszonazostaladrogaPapiernia- Turów.
Ad.4
Starosta- Antoni Jan Tarczyriskiwyjaónil,i2 KomisjeRady Powiatunie zglosity
uwag iwniosków do materialówna Vl sesjq Rady Powiatu.KomisjaBezpieczeñstwa
prewencji.
poruszyia
Powiatu
temat
oddzialów
i
Rozwoju
Starostawyjaónil,i2 proponowanewarunki,gdy gro kosztówobci42alobypowiatsq nie
do przyjqcia.
Dodal, i2 na komisjach pojawil sig pomysl, aby RegionalneSpotkaniaz Muzykq
i Taricem ,,Majówka"organizowaów róznych gminach powiatu minskiego (przy
wspólfinansowaniu).
Wicestarosta- KrzysztofMichalikpowiedzial,i2 podwyzkawynagrodzeñdla
iobslugi
nauczycieli
dla pracowników
administracji
bgdziew wysoko6ci5%, natomiast
jest
1,9%.Na podwyzkgwynagrodzeri,
opróczérodkówzapisachw bud2ecieniezbgdna
kwota 263.000 zl. Wskazal, i2 érodki te mo2na przesun4ów kwocie 173.000 zl.
z remontów dróg oraz kwotg ok. 90.000 zl. z oszczgdnoóci wyniklych
przetarguna wymianqdachuna budynkuZS w Siennicy.
z przeprowadzonego
CzlonekZarzEdu- MiroslawKrusiewiczpostulowal,aby pracownicyadministracji
podwy2ki.
i obslugiw jednostkacho5wiatowych
otrzymalizró2nicowane
Ponadtoprzedstawionazostala propozycjazwiekszeniaplanu wydatkówna remonty
pomieszczeñw Starostwie o 20.000 zl., a zmniejszenie o tq kwote érodków
i Kartograficznym.
PowiatowegoFunduszuZasobemGeodezyjnym
zmiany.
ZarzqdPowiatuzaakceptowal
zaproponowane
Ad. 5
Wicestarosta- KrzysztofMichalikwyjaónil,i2 dotychczasobowiqzujacaumowa
z ING Bank Sl4ski na obslugg bud2etu powiatu, jego organów i jednostek
organizacyjnych
wygasaz dniem30 czerwcabr. W zwi4zkuz tym nalezyprzeprowadzió
postqpowanieprzetargowew trybie przetargunieograniczonego
na obsluggbankowa
budZetupow¡atu.

Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w spraw¡e przygotowanla
przetargowego
postepowania
na obslugqbankow4bud2etupowiatu
i przeprowadzen¡a
jednostekorganizacylnych;
powiatowych
wszystkich
miriskiegoijego organóworaz
przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjQc¡emuchwaly Zarzqd Powialu
siqjednogloSnie
opowiedzial
Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 68/2007 w sprawie przygotowania
postgpowania przetargowego na obslugq bankowq bud2etu
przeprowadzenia
i
powiatu miriskiego ijego organów oraz wszystkich powiatowych jednostek
organizacyjnych.
Ad.6
Zarzqdowi
DyrektorSPZOZ w MióskuMaz. - JanuszSobolewskiprzedstawil
i2
restrukturyzacja
WyjaSnil,
Maz.
w
Miósku
ktu
ryzacji
SPZOZ
restru
PowiatuProgram
kadrowalAczniedotyczylabgdzie38,5 etatu. Dodal,i2 czqió z tych osób od miesiqca
stycznia2008r. przejdziedo SzpitalnegoOddzialuRatunkowego.
i2 po rozmawiez dyrektoremNFZ ds. medycznychuzyskal
Ponadtopoinformowal,
ogólnej,ewentualnie
i2 NFZ mo2e zakupióuslugiw zakresierehabilitacji
informacjg,
na bazieOddzialu
dziennej
rehabilitacji
ProgramzakladaÉwiadczenie
neurologicznej.
jest
kontraktu
przychód79.000zl.),zakladane zwigkszenie
(planowany
chirurgicznego
(zwigkszenie
(57.000
akredytacji
zl.),
uzyskanie
komputerowej
na badaniatomografii
wycenypunktowejprzy zakupieSwiadczerlprzez NFZ o 0,50 zl., utworzenieOddzia{u
przychód854.000zl.).RównieZskomputeryzowanie
(planowany
MedycynyPaliatywnej
oszczednoSci.
systemi powstanq
apteki,ruchuchorychuszczelni
siq
Starosta- AntoniJan Tarczynskizwrócilsig z pytaniem,jak przedstawia
sytuacjana OddzialeWewngtrznym.
Dyrektor - Janusz Sobolewskiwyja5nil, i2 rozmawialz ordynator Oddzialu
Wewngtrznegozlozyl wymówieniei ogloszonyzostanie konkurs na to stanowlsKo.
a jest 7 lekarzy
Ponadtododal,iz na oddzialepowinnobyÓ10 etatówlekarskich,
Nastgpnie Starosta poruszyl kwestig umowy z firmq ,,Exitus" Wyjaón¡1,iZ
aby uruchomiÓprocedurq nale2y
ogloszony zostanie przetarg nieograniczony,
warunkiumowyz firmq,,Exitus".
wypowiedzieó
Zarzqd Powiatu powróci do tematu programu restrukturyzacji SPZOZ' na
kolejnymposiedzeniu.
Ad. 7
DyrektorPCPR w Mirisku Maz. - Janusz Zdzieborskiprzedstawilprojekt
w powiecieminskimna lata
Programudzialaniana tzecz osób niepelnosprawnych
-2016.
Wyjaónil, i2 podstawowym zaloleniem Programu jest podjqcie
2OO7
warunkÓw
do
osobomniepelnosprawnym
dzialañw celu zapewnienia
zintegrowanych
skutków
profilaktyki,
lagodzenie
samodzielnego zycia popzez wspieranie
szanstychosób
iwyrównywanie
rozwójusiugrehabilitacyjnych
niepelnosprawnosci,

OkreSlonych
zostaloB celówczqstkowych:
1. Wspieranie przemian w SwiadomoócispolecznoScilokalnej w zakresie
problematyki
osóbniepelnosprawnych.
codziennych
i ich rodzinomw rozwiqzywaniu
2. Pomocosobomniepelnosprawnym
potrzebsocjaIno-bytowych.
problemów
podstawowych
i zaspokajaniu
osprawnychdo ksztalceniai podnoszenia
3. Zwigkszaniedostepuosób niepeln
kwalifikacji.
4. Aktywizacja
irehabilitacja
zawodowaosóbniepelnosprawnych.
opiekiirehabilitacji.
osobomniepelnosprawnym
dostgpudo leczenia,
5. Ulatwienie
w 2yciu
6. Wigkszydostgp do dóbr i uslug pozwalaj4cychna pelne uczestnictwo
rekreacji
¡ turystyce.
spolecznym,
kulturalnym,
artystycznym,
sportowym,
poptzez
7. Usprawnienie
systemuwsparciana rzecz osób niepelnosprawnych
dzialañpodmiotówi organizacjiz terenu
zwigkszenieaktywnoócii efektywnoSci
powiatu.
projektówz zakresutworzenianowychmiejscpracydla osób
8. Opracowywanie
icznych, technicznych
oraz likwidacjibarier architekton
niepelnosprawnych
i transportowych ukierunkowanychna wyrównywanie ró2nic migdzy
podregionami.
Czlonek Zazqdu - Miroslaw Krusiewicz poruszyl temat funkcjonowaniaklas
do
na ten cel sq niewspólmierne
2e Srodkiptzeznaczane
integracyjnych.
Stwierdzil,
integracyjnych
dla
osób
klas
osi4ganych efektów. Jest za tworzeniem
z niepelnosprawn
oócrqruchow4,ale nie umyslowE.
NastgpnieSekretarzPowiatuprzedstawilaprojektuchwalyw sprawieprzeprowadzenia
konsultacjidotyczqcychprojektuProgramudzialaniana tzecz osób niepelnosprawnych
weszli:
na lala2007-2O'16.
W skladZespoluds. konsultacji
Przewodnicz4cy
Zespolu- KrystynaPazio- CzlonekZarzqduPowiatu
Czlonkowie:
- dyrektorPCPRw MiriskuMaz
1. JanuszZdzieborski
2. BartoszGalqzka- starszyinspektorw PCPRw MiñskuMazowieckim,
KomisjiZdrowiai SprawSpolecznych
3. KrzysztofPlochocki- Przewodnicz4cy
w BiurzeRadyi Zarzqdu
4. Agnieszka
Golcew- inspektor
przedstaw¡one
i2 konsultacje
bgdqtrwalydo 31 majabr.,a wynikikonsultacji
Ustalono,
zostanqdo dnia8 czerwca2007r.
Nastqpnie przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
sigjednogloSnie.
Powiatuopowiedzial
Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 69/07 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotycz4cych projektu Programu dzialania na rzecz osób
niepelnosprawnychna lata 2007-2016.

Ad.8
Z-ca NaczelnikaWydzialuArchitekturyi Budownictwa- Anna Czy2ewska
o opinigdo wnioskuo wydan¡e
wyjaénila,i2 wniosekwójta GminyMirlskMazowiecki
decyzjio ustalen¡ulokalizacjidrogi klasy,,2"lqczqceidrogg krajowqz lotniskiemzostal
(infrastruktura
nie ulegnie
o mape,z którejwynikajaka jest infrastruktura
uzupelniony
geodezyjnego
drogi.
a tak2eprojektpodz¡alu
zmian¡e),
Zarzqd P owiatu jednoglosnie pozytywn¡ezaopiniowal wniosek o ustalenie
lokalizacjidrogi klasy ,,2" lqczqcej drogp krajowq z lotniskiem w gm¡n¡e M¡ñsk
Mazowiecki.
Ad.9
Z-ca NaczelnikaWydzialuArchitekturyi Budownictwa- Anna Czy2ewska
zmian
i2 BurmistrzN/iastal\¡itiskMazowieckizwrócilsig o uzgodnienie
Dowiedziala,
m¡asta Miñsk Mazowiecki.Zmiany te
nia przestrzennego
w planie zagospodarowa
poszczególnych
na tereniemiastai sq zgodneze
dzialkach
na
12
wniosków
obejmujq
przestrzennego.
zagospodarowania
i kierunków
studiumuwarunkowañ
itektonicznanie wnioslauwagdo zmianw planie
Dodala,iz KomisjaUrban¡styczno-Arch
przestrzennego.
zagospodarowania
rowaniu przestrzennym
i zagospoda
Stosowniedo ar|. 17 ust. 7 ustawyo planowaniu
jest m.in.z zarzEdem
powiatu.
projektplanuuzgadniany
Zarzqd Powiatu jednogloónieuzgodnil zmiany do
przestrzennego
miastaMiñskMazowiecki.

planu zagospodarowan
la

Ad.10
NaczelnikWydzialu Srodowiskai Rolnictwa- Czeslaw JackowiczwyjaSnil'i2
na Jednym
przedstawiony
zgodniez uwagamizgfoszonymi
materialzostalpopraw¡ony
Zarzqdu.
z posiedzeñ
NastgpnieNaczeln¡kodczytalprojektuchwalyw sprawiewyra2eniaopin¡¡dotyczqcej
projektu,,Programu
dla miastaigminy Halinów"i projektu,,Planu
ochronyórodowiska
na
gminy
Halinówna lata 2007-2010z perspektyw4
gospodarki
odpadamidla miastai
podjqciem
Zarzqd
ucfiwaly
glosowanie,w którymza
lata 2011-2014":przeprowadzono
siqjednogloSnie.
Powiatuopowiedzial
Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 70/07 w sprawie wyra2enia opinii
dotycz4cejprojektu ,,Programuochrony érodowiskadla miasta igminy Halinów"
i projektu,,Planugospodarkiodpadamidla miasta igminy Halinówna lata 20072010z perspektyw4na lata201'l-2014".
A d .1 l
i Rozwoju
Naczelnik- CzeslawJackowiczwyjaénil,i2 KomisjaBezpieczenstwa
'109.062zl. dla
przyznanie
w
wysokoÓci
dotacji
pozytywnie
zaopiniowala
Powiatu
azbest.
zawierajqcych
59 wlaócicielibudynkówna utylizacjgelementówkonstrukcyjnych
Nastgpnieodczytalprojektuchwalyw sprawieprzeznaczeniaérodkówz Powiatowego
Wodnejw MirlskuMaz.na dofinansowanie
iGospodarki
FunduszuOchronySrodowiska

polegajEcegona wym¡an¡eelementówkonstrukcyjnych
zaw¡erajacych
przedsiewz¡ecia
azbestw budynkachwchodzqcychw sklad zabudowymieszkaniowejlub zagrodowej;
przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial
siejednoglo5nie.
ZarzEd Powiatu podjEt uchwalg Nr 71l07 w sprawie przeznaczeniaérodków
z PowiatowegoFunduszuOchrony Srodowiskai GospodarkiWodnej w Mitisku
Maz. na dofinansowanieprzedsiqwzigciapolegaj4cegona wymianie elementów
konstrukcyjnych zawierajqcych azbest w budynkach wchodzqcych w sklad
zabudowymieszkaniowejlub zagrodowej.
Ad. 12
Naczelnik - Czeslaw Jackowicz przedstawil projekt uchwaly w sprawie
przeznaczeniaSrodkówz PowiatowegoFunduszuOchrony Srodowiskai Gospodarki
lV Powiatowegokonkursu
Wodnej w Milrsku Mazowieckimna dof¡nansowanie
uczniowskich projektów badawczych pod haslem ,,JesteSmyczgóci4 przyrody".
Nastqpnie przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciem uchwaly ZarzEd
sigjednogloSnie.
Powiatuopowiedzial
Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 72107w sprawie przeznaczeniaérodków
z PowiatowegoFunduszuOchrony Srodowiskai GospodarkiWodnej w Miñsku
Mazowieckim na dofinansowanie lV Powiatowego konkursu uczniowskich
projektów badawczychpod haslem ,,Jesteémyczgéci4przyrody".
Ad.13
wniosek
NaczelnikWydzialuOswiatyi Kultury- EmiliaPiotrkowiczprzedstawila
nie nagród dla
w Minsku Maz. o przyzna
MiejskiegoKlubu Sportowego,,lvlazovia"
wniosek
o ptzyznante
Nastqpnie
i
Bartlomieja
Królaka.
zawodników:Marty Stangret
Pekin2008dla Rafala
do Paraolimpiady
w celuprzygotowania
stypendium
sportowego
Grg2likowskiego.
Po analizie wniosków ptzyznano nagrody w wysokoSci200 zl. Marcie Stangret
i Bartlom¡ejowi
Królakoraz stypendiumsportowew wysokoéci150 zl. na okres 10 m-cy
p. RafalowiGrg2likowskiem
u.
NastqpnieNaczelnik- Emilia Piotrkowiczodczytalaprojekt uchwalyw sprawie
przyznania nagród i stypendium sportowego dla zawodnikÓw;przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd P owiatu opowiedzial sig
jednogloónie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 73107w sprawie przyznania nagród
i stypendiumsportowegodla zawodników.
A d .1 4
Spotkañ
Naczelnik- Emilia PiotrkowiczwyjaSnila,i2 bud2et Regionalnych
z Muzykq i Taricem ,,Majówka2007" to kwota 68.840 zl. (15.000zl dofinansowanie
20.000zt. z bud2etuN/iastaM¡ósk
Narodowego,
Kulturyi Dziedzictwa
z Ministerstwa
Maz.,20.000zl. z bud2elupowiatu)niezbgdnajest jeszczekwota 14.000zl Zwrócilasiq
na
przesunigcia
érodkóww kwocie10.000zl. ze Srodkówprzeznaczonych
o dokonanie

na
organizacje,,Spacerupo zdrowie"i kwoty 4.000 zl. ze Srodkówprzeznaczonych
i h¡stor¡i
Mazowsza.
terytorialnym
organizacjg
Konkursu
wiedzyo samorz4dzie
powy2szapropozycje.
Zarzqdzaakceptowal
Nastepnie p. Emilia Piotrkowicz zwrócila siq o przyznanie dodatkowej kwoty
w wysokoéci1000 zl. z ptzeznaczen¡em
na wyzywienieZespolu Ludowegoz Litwy
(19 osób), który wystqpina RegionalnychSpotkaniachz Muzykq i Tañcem,,Majówka
2007".
Zarz4dPowiatuptzyznalkwotg1000 zl. na powy2szycel.
zostalwniosekGminyCeglówo objgciepatronatem,,Pucharu
Kolejnoprzedstawiony
Mazowsza2007"w kolarstwiegórskimorazzakupnagródi pucharów.
Zarz4dPowiatuwyrazilzgodqna zakup4 pucharów.
Nastepnieprzedstawionyzostal wniosek Zespolu Szkolnegow Ceglowie,który
orazufundowanie
organrzuje
FestiwalNaukii Kulturyi zw¡acasig o objpciepatronatem
konkursu.
nagróddla laureatów
wn¡osekna kolejnymposiedzeniu.
ZarzqdPowiaturozpatrzy
NastqpnieNaczelnikEmi a Piotrkowiczwyjaónila,i2 Domu Kulturyw Kaluszynie
organizuje3 czerwcabr. SportowyDzieñ Dzieckadla dzieci ¡ mlodz¡ezyz gminy
o ufundowanie
10 pucharów.
Kaluszyni zwróciis¡ez proSbE
wniosek.
ZarzqdPowialunegatywnierozpalrzylprzedstawiony
Kolejno odczytanyzostal wniosek StowarzyszeniaPomocy, Rehabilitacjii Turystyki
Dzieci i Mlodzie2y Niepelnosprawnej,,Promocja"w Warszaw¡e, które organizuJe
r. i zwracasig
w dniu 16.06.2007
Warszawskq
OlimpiadgMlodziezyNiepelnosprawnej
nagród.
o ufundowanie
wniosek.
ZarzqdPowiatunegatywnie rozpatrzylprzedstawiony
przedstawrla
wniosekdyrektoraGiLO w MióskuMaz.
Naczelnik- EmiliaPiotrkowicz
w dniu 29 maja br. konferencji
w kwocie1000 zl. na organizacjq
o dofinansowanie
iwolomiñskiego.
szkólz powiatówminskiego,
otwockiego
dyrektorów
Zarz4dPowiaturozpaltzywniosekna kolejnymposiedzeniu.
Nastgpnie Sekretarz Powiatu przedstawilawniosek dyrektora Powiatowej Stacji
w MiñskuMaz. o objgciepatronatemll Ogólnopolskiego
Sanitarno-Epidemiologicznej
2 nagród.
Festiwalu
Piosenkio Zdrowiuorazufundowanie
ZarzqdPowiatuprzyznalkwotg500 zl.
Skarbnik Powiatu przedstawilawniosek Komendy Powiatowej PaóstwowejStra2y
szkolenia w zakresie ratownictwa
Po2arnejw Mirisku Maz. o dofinansowanie
medycznegodla 25 stra2akóww kwocie5.000zl.
wn¡oskuna kolejnymposiedzeniu.
ZarzqdPowiatupowrócido powy2szego
2e zmianyw bud2eciepowiatupolegajqna zmianie
SkarbnikPowiatu,wyjaónila,
planu dochodów i wydatków zwiqzanych ze zmianE kwot dotacji celowych

przekazywanych
przeniesieniu
z bud2etupafrstwa,
wydatkówmigdzy$$ w ramachtego
samegodzialuoraz przeniesieniu
wydatkówz rezelvy budzetoweji dotyczq:
- Starostwa
Powiatowego
w MiñskuMaz.,
- Powiatowego
Inspektoratu
NadzoruBudowlanego
w MiriskulVlaz.
- KomendyPowiatowejPanstwowejStrazyPozarnejw MiñskuMaz.
Przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjec¡em uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial
sigjednogloénie.
Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 74107w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 r.
A d .f 5
Starosta- Antoni Jan Tarczyñskiprzedstawilp¡smo Wójta Gminy Mrozy
w Mrozachwraz
dotyczqceperspektywfunkcjonowania Liceum Ogólnoksztalc4cego
propozycjami:
z nastepujAcymi
- przejecieprzez powiat do prowadzeniaZespól Szkól w Mrozachzapewniajqc,co
placówki,
funkcjonowanie
najmniejkilkuletnie
- przekazanie
przez powiatw ciagu 2lat órodkówniezbgdnych
na wykonanieprac
zabezpieczajqcychobiekt,
- przekazanie
obiektówszkolnychgminieMrozy.
Starostaprzedstawilpod rozwageCzlonkomZarzqdupropozycje,aby przejAóobiekty,
ale z innym przeznaczeniem
tj. umieéciów nich SpecjalnyOérodek Szkolnosprzedaó.
Wychowawczyim. JanuszaKorczaka,natomiastobiektyna ul. Stankowizna
Cz{onekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczpowiedzial,iz nale2alobysig zastanowió
nad tym, czy obiektypo SOSZWnale2ysprzedaó.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikodczytal pismo Wójta Gminy Siennica
Grzebowilk.Ze stronygminy
dotyczqceprzebudowydrogi powiatowejw miejscowoSci
przygotowawcze,
ziemne oraz podbudowa,natomiast
wykonane zostalyby roboty
powiat wykonalby nawierzchnig z masy mineralno-asfaltowejotaz roboty
wykorlczeniowe.
Starosta- Antoni Jan Tarczynskiwyjaénil,i2 nale2y w tym zakresiepodpisac
porozumienie
o wspólnejrealizacji
zadaniaw cyklu2-letnim.
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg,aby zajeciateoretyczneklasy szkolyzawodowej
o kierunkuobróbkaskrawanieodbywalysig w ZSS w Siennicy(zajgciapraktycznebQdE
odbywalysig w firmiep. WieslawaKryczki)
Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 75/07w sprawie udzieleniaupowa2nienia
dyrektorowiZespolu Szkol Specjalnychim. Janiny Porazinskiejw lgnacowiedo
prowadzeniainwestycji i remontu.
Zarz4d Powiatu podjql uchwale Nr 76/07w sprawie udzieleniaupowa2nienia
dyrektorowi Zespolu Szkol Ekonomicznych w Mirísku Mazowieckim do
prowadzeniaremontu.

'14 maja br.
Ustalono,¡z kolejne posiedzenieZarzqdu Powiatu odbgdzie sie
o g o d z .1 3 . 3 0 .
Ad.16
jednogloónie.
Protokólz posiedzenia
w dniu10 kwietniabr. zostalprzyjety
Ad.17
posiedzenra.
Zamkniqcie

PzewodniczqcyZarzEdu- Antoni Jan Tarczyóski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
Czlonkowie
Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsi?2opolski
l\4iroslaw
Krusiewicz

