
Protokól Nr l4107
z posiedzenia Zarz4du Powiatu Mir iskiego

w dniu 23 kwietnia 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i :
Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Michal ik

czlonkowie ZarzEdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Skarbnik Powialu
Teresa Bak - Skarbnik Powiatu
Czeslaw Jackowicz - Naczelnik Wydz. Srodowiska i  Rolnictwa
Anna Czy2ewska - Z-ca naczelnika Wydz. Architektury i  Budownictwa
Emil ia Piotrkowicz - Naczelnik Wydzialu OSwiaty i  Kultury
Janusz Sobolewski - dyrektor SPZOZ w Minsku Maz.
Zofia Morawska - gl.  ksiegowa SPZOZ w Mit isku Maz.

PorzEdek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porzEdku obrad
3. Informacja o dz¡alalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie wniosków do projektów uchwal i  innych materialów na Vl sesjQ Rady

Powiatu Miñskiego
5. Podjgcie uchwaly w sprawie przygotowania i  przeprowadzenia postepowania

przetargowego na obslugg bankowE budzetu powiatu minskiego.
6. Omówienie programu naprawczego SPZOZ w Miñsku Mazowieckim.
7. Przedstawienie projektu Programu dzialania na zecz osób n iepeln osprawnych.
8. Wydanie opini i  do wniosku o ustalenie lokal izacj i  drogi klasy ,,2" lqczqcei úogQ

krajow4 z lotniskiem, gm. Mifrsk lVlazowiecki.
9. Uzgodnienie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta

Miósk Mazowiecki.
10. Podjqcie uchwaly w sprawie wyra2enia opin¡¡ dotyczEcej projektu ,,Program ochrony

érodowiska dla miasta igminy HalinÓw" i  projektu ,,Plan gospodarki odpadami dla
miasta i gminy Halinów na lala 2007-2010 z perspektywA na lata 2011-2014".

ll.Podjgcie uchwaly w sprawie przeznaczenia Srodków z Powiatowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i  Gospodarki Wodnej w Mir isku Maz. na dofinansowanie
przedsiewz¡ec¡a polegajAcego na wymianie elementów konstrukcyjnych
zaw¡erajEcych azbest w budynkach wchodzqcych w sklad zabudowy m¡eszkan¡owej
l ¡  r h  z rn  rnd  n r ¡ ra i

12.Podjgcie uchwaly w sprawie przeznaczenia órodków z Powiatowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i  Gospodarki Wodnej w Minsku Mazowieckim na



dofinansowanie lV Powiatowego konkursu uczniowskich projektów badawczych pod
haslem ,,JesteSmy czgéciq przyrody" .

13. Podjgcie uchwaly w sprawie przyznania nagród i  stypendium sportowego dla
zawod n¡ków.

14. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ec¡e Powiatu na 2007 rok.
15. Sprawy ró2ne.
16. Przyjqcie protokolu z posiedzenia w dniu 10 kwietnia 2007 r.
17 .  Zamkn ipc ie  pos iedzen ia .

Ad. 1
Starosta - Anton¡ Jan Tarczynskt otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Mit iskiego.

A d . 2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia. który zostal przyjpty jednogloSnie.

Ad.  3
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal, o nastgpujqcych sprawach:

- powiat minski wizytowal Marszalek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik.
Spotkal sig z ZarzEdem Spólki akcyjnej ZNTK, który wspólpracuje z Kolejami
Mazowieckimr Spólkq z o.o., której wlaécicielem jest samorzqd województwa.
W rozmowach pojawil  sig temat szkolnictwa zawodowego t j .  ZNTK chcialby wejéó ze
swojA klasa zawodowq do ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. Marszalek wizytowal tak2e DPS
w KAtach, w spotkaniu wzigl i  udzial m.in. wójt gminy Siennica - Grzegorz Ziel inski,
dyrektor PCPR - Janusz Zdzieborski,  dyskutowano na temat dalszego wsparcia
f inansowego inwestycj i .  Ponadto Marszalek Adam Struzik zobaczyl lotnisko i  zmieni l
zdanie nt. mo2liwoóci uruchom¡enia na bazie lotniska wojskowego lotniska cywilnego.
Dokonano równiez symbolicznego przekazania sprzgtu dla KPPSP w Miirsku Maz.
- podp¡sane zostalo porozumienia z Urzgdem Marsza.lkowskim o wspólpracy w real izacj i
programu ,,Praca i  Srodowisko". Jest zgoda, aby zatrudn¡onych zostalo dodatkowo
10 osób przy pracach przy urzqdzeniach melioracyjnych. Program realizowal bgdzie
PUP w Minsku Maz.
- sf inal izowana zostala sprawa przejgcia dzialki  od Agencj i  Nieruchomoóci Rolnych
stanowiqcych drogg dojazdowqdo oczyszczaln i  Scieków przy DPS w Mieni,
- uczestniczyl w uroczystoSciach zwi4zanych z 4O-leciem Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Minsku Maz.. które polqczone zostaly z Forum Wymiany DoSwiadczeri
Nauczyciel i  Twórczych i  Poszukujqcych,
- odbyly sig lV Powlatowe Spotkania Chórów iZespolów Spiewaczych,
- odbyly siq zawody samorz4dowe w siatkówce i  turn¡ej w tenisie stolowym,
- odbylo siq uroczysle otwarcie Przychodni Medycz no- D iag nostycznej , ,Centrum"
w Miósku Mazowieckim.



Nastqpnie Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastgpujEcych sprawach:
- w zakresie przetargu na modernizacjg budynków G|LO w Miósku Maz. wplyngla
1 oferta Spólki Panstwa Lejman za cene 2.367.283 zl. Kwota ta przekracza
zaplanowane na ten cel Srodki iw zwiqzku z tym zaproponowane zostalo dokonanie
zmian w bud2ecie uwzglqdniaj4cych tE kwotg. Po przyjeciu zmian przez Radg Powiatu
dyrektor jednostki bgdzie mogla rozstrzygnqó przetarg.

- dyrektor Zarzqdu Dróg Powiatowych w Mirisku Maz. przeprowadzil przetargi na drogi:
- Oleksianka - gr. pow¡atu (kwota 319.000 zl.)
- Siennica-Ceglów (kwota 431 .000 zl.)
- Stanislawów-Mlgcin (kwota 248.OOO zl.)
- Kiczki - Kamionka (378.000 zl.)

Ponadto w ramach Samorz4dowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza
zgloszona zostala droga Papiernia - Turów.

A d . 4

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski wyjaónil, i2 Komisje Rady Powiatu nie zglosity
uwag iwniosków do materialów na Vl sesjq Rady Powiatu. Komisja Bezpieczeñstwa
i Rozwoju Powiatu poruszyia temat oddzialów prewencji.
Starosta wyjaónil, i2 proponowane warunki, gdy gro kosztów obci42aloby powiat sq nie
do przyjqcia.

Dodal, i2 na komisjach pojawil sig pomysl, aby Regionalne Spotkania z Muzykq
i Taricem ,,Majówka" organizowaó w róznych gminach powiatu minskiego (przy
wspólf inansowaniu).

Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, i2 podwyzka wynagrodzeñ dla
nauczyciel i  bgdzie w wysoko6ci 5%, natomiast dla pracowników administracj i  iobslugi
1,9%. Na podwyzkg wynagrodzeri,  oprócz érodków zapisach w bud2ecie niezbgdna jest
kwota 263.000 zl. Wskazal, i2 érodki te mo2na przesun4ó w kwocie 173.000 zl.
z remontów dróg oraz kwotg ok. 90.000 zl. z oszczgdnoóci wyniklych
z przeprowadzonego przetargu na wymianq dachu na budynku ZS w Siennicy.

Czlonek ZarzEdu - Miroslaw Krusiewicz postulowal, aby pracownicy administracji
i obslugi w jednostkach o5wiatowych otrzymali zró2nicowane podwy2ki.

Ponadto przedstawiona zostala propozycja zwiekszenia planu wydatków na remonty
pomieszczeñ w Starostwie o 20.000 zl., a zmniejszenie o tq kwote érodków
Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartog raficznym.

Zarzqd Powiatu zaakceptowal zaproponowane zmiany.

Ad. 5

Wicestarosta - Krzysztof Michalik wyjaónil, i2 dotychczas obowiqzujaca umowa
z ING Bank Sl4ski na obslugg bud2etu powiatu, jego organów i jednostek
organizacyjnych wygasa z dniem 30 czerwca br. W zwi4zku z tym nalezy przeprowadzió
postqpowanie przetargowe w trybie przetargu n ieograniczonego na obslugg bankowa
budZetu pow¡atu.



Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w spraw¡e przygotowanla
i przeprowadzen¡a postepowania przetargowego na obslugq bankow4 bud2etu powiatu
miriskiego i jego organów oraz wszystkich powiatowych jednostek organ izacylnych;
przeprowadzono glosowanie, w którym za podjQc¡em uchwaly Zarzqd P owialu
opowiedzial siq jednogloSnie

Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 68/2007 w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia postgpowania przetargowego na obslugq bankowq bud2etu
powiatu mir iskiego i jego organów oraz wszystkich powiatowych jednostek
organ izacyjnych.

Ad.  6

Dyrektor SPZOZ w Miósku Maz. - Janusz Sobolewski przedstawil  Zarzqdowi
Powiatu Program restru ktu ryzacji SPZOZ w Miósku Maz. WyjaSnil, i2 restrukturyzacja
kadrowa lAcznie dotyczyla bgdzie 38,5 etatu. Dodal, i2 czqió z tych osób od miesiqca
stycznia 2008 r. przejdzie do Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego.

Ponadto poinformowal, i2 po rozmawie z dyrektorem NFZ ds. medycznych uzyskal
informacjg, i2 NFZ mo2e zakupió uslugi w zakresie rehabil i tacj i  ogólnej,  ewentualnie
neurologicznej. Program zaklada Éwiadczenie rehabil i tacj i  dziennej na bazie Oddzialu
chirurgicznego (planowany przychód 79.000 zl.) ,  zakladane jest zwigkszenie kontraktu
na badania tomografi i  komputerowej (57.000 zl.) ,  uzyskanie akredytacj i  (zwigkszenie
wyceny punktowej przy zakupie Swiadczerl przez NFZ o 0,50 zl., utworzenie Oddzia{u
Medycyny Paliatywnej (planowany przychód 854.000 zl.) .  RównieZ skomputeryzowanie
apteki,  ruchu chorych uszczelni system i powstanq oszczednoSci.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski zwróci l  sig z pytaniem, jak przedstawia siq
sytuacja na Oddziale Wewngtrznym.

Dyrektor - Janusz Sobolewski wyja5nil, i2 rozmawial z ordynator Oddzialu
Wewngtrznego zlozyl wymówienie i ogloszony zostanie konkurs na to stanowlsKo.
Ponadto dodal, iz na oddziale powinno byÓ 10 etatów lekarskich, a jest 7 lekarzy

Nastgpnie Starosta poruszyl kwestig umowy z firmq ,,Exitus" Wyjaón¡1, iZ
ogloszony zostanie przetarg nieograniczony, aby uruchomiÓ procedurq nale2y
wypowiedzieó warunki umowy z f irmq,,Exitus".

Zarzqd Powiatu powróci do tematu programu restru ktu ryzacji SPZOZ' na
kolejnym posiedzeniu.

Ad. 7

Dyrektor PCPR w Mirisku Maz. - Janusz Zdzieborski przedstawil  projekt
Programu dzialania na tzecz osób n iepelnosprawnych w powiecie minskim na lata
2OO7 -2016. Wyjaónil, i2 podstawowym zaloleniem Programu jest podjqcie
zintegrowanych dzialañ w celu zapewnienia osobom niepelnosprawnym warunkÓw do
samodzielnego zycia popzez wspieranie prof i laktyki,  lagodzenie skutków
n iepelnosprawnosci, rozwój usiug rehabil i tacyjnych iwyrównywanie szans tych osób



OkreSlonych zostalo B celów czqstkowych:

1. Wspieranie przemian w Swiadomoóci spolecznoSci lokalnej w zakresie
problematyki osób niepelnosprawnych.

2. Pomoc osobom niepelnosprawnym i ich rodzinom w rozwiqzywaniu codziennych
problemów i zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjaIno-bytowych.

3. Zwigkszanie dostepu osób n iepeln osprawnych do ksztalcenia i  podnoszenia
kwali f ikacj i .

4. Aktywizacja irehabil i tacja zawodowa osób n iepelnosprawnych.

5. Ulatwienie osobom niepelnosprawnym dostgpu do leczenia, opieki irehabil i tacj i .

6. Wigkszy dostgp do dóbr i uslug pozwalaj4cych na pelne uczestnictwo w 2yciu
spolecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, rekreacj i  ¡  turystyce.

7. Usprawnienie systemu wsparcia na rzecz osób n iepelnosprawnych poptzez
zwigkszenie aktywnoóci i efektywnoSci dzialañ podmiotów i organizacji z terenu
powiatu.

8. Opracowywanie projektów z zakresu tworzenia nowych miejsc pracy dla osób
n iepelnosprawnych oraz l ikwidacj i  barier architekton icznych, technicznych
i transportowych ukierunkowanych na wyrównywanie ró2nic migdzy
podregionami.

Czlonek Zazqdu - Miroslaw Krusiewicz poruszyl temat funkcjonowania klas
integracyjnych. Stwierdzi l ,  2e Srodki ptzeznaczane na ten cel sq niewspólmierne do
osi4ganych efektów. Jest za tworzeniem klas integracyjnych dla osób
z n iepelnosprawn oócrq ruchow4, ale nie umyslowE.

Nastgpnie Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczqcych projektu Programu dzialania na tzecz osób n iepelnosprawnych
na lala 2007-2O'16. W sklad Zespolu ds. konsultacj i  weszl i :

Przewodnicz4cy Zespolu - Krystyna Pazio - Czlonek Zarzqdu Powiatu

Czlon kowie:

1. Janusz Zdzieborski - dyrektor PCPR w Mirisku Maz

2. Bartosz Galqzka - starszy inspektor w PCPR w Miñsku Mazowieckim,

3. Krzysztof Plochocki - Przewodnicz4cy Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych

4. Agnieszka Golcew - inspektor w Biurze Rady i  Zarzqdu

Ustalono, i2 konsultacje bgdq trwaly do 31 maja br.,  a wyniki konsultacj i  przedstaw¡one
zostanq do dnia 8 czerwca 2007 r.

Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 69/07 w sprawie przeprowadzenia
konsultacj i  dotycz4cych projektu Programu dzialania na rzecz osób
niepelnosprawnych na lata 2007 -2016.



Ad.  8

Z-ca Naczelnika Wydzialu Architektury i  Budownictwa - Anna Czy2ewska
wyjaénila, i2 wniosek wójta Gminy Mir lsk Mazowiecki o opinig do wniosku o wydan¡e
decyzji o ustalen¡u lokalizacji drogi klasy ,,2" lqczqcei drogg krajowq z lotniskiem zostal
uzupelniony o mape, z której wynika jaka jest infrastruktura ( infrastruktura nie ulegnie
zmian¡e), a tak2e projekt podz¡alu geodezyjnego drogi.

Zarzqd P owiatu jednoglosnie pozytywn¡e zaopiniowal wniosek o ustalenie
lokalizacji drogi klasy ,,2" lqczqcej drogp krajowq z lotniskiem w gm¡n¡e M¡ñsk
Mazowiecki.

A d . 9

Z-ca Naczelnika Wydzialu Architektury i  Budownictwa - Anna Czy2ewska
Dowiedziala, i2 Burmistrz N/iasta l \¡ i t isk Mazowiecki zwróci l  sig o uzgodnienie zmian
w planie zagospodarowa n ia przestrzennego m¡asta Miñsk Mazowiecki.  Zmiany te
obejmujq 12 wniosków na poszczególnych dzialkach na terenie miasta i  sq zgodne ze
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dodala, iz Komisja U rba n¡styczno-Arch i tekto niczna nie wniosla uwag do zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do ar|.  17 ust. 7 ustawy o planowaniu i  zagospoda rowa niu przestrzennym
projekt planu uzgadniany jest m.in. z zarzEdem powiatu.

Zarzqd Powiatu jednogloónie uzgodnil  zmiany do planu zagospodarowan la
przestrzennego miasta Miñsk Mazowiecki.

Ad.  10

Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz wyjaSnil' i2
przedstawiony material zostal popraw¡ony zgodnie z uwagami zgfoszonymi na Jednym
z posiedzeñ Zarzqdu.

Nastgpnie Naczeln¡k odczytal projekt uchwaly w sprawie wyra2enia opin¡¡ dotyczqcej
projektu ,,Programu ochrony órodowiska dla miasta igminy Halinów" i  projektu ,,Planu
gospodarki odpadami dla miasta i  gminy Halinów na lata 2007 -2010 z perspektyw4 na
lata 2011-2014": przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem ucfiwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial siq jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 70/07 w sprawie wyra2enia opinii
dotycz4cej projektu ,,Programu ochrony érodowiska dla miasta igminy Halinów"
i projektu ,,Planu gospodarki odpadami dla miasta igminy Halinów na lata 2007-
2010 z perspektyw4 na lata201'l-2014".

A d .  1 l

Naczelnik - Czeslaw Jackowicz wyjaénil, i2 Komisja Bezpieczenstwa i Rozwoju
Powiatu pozytywnie zaopiniowala przyznanie dotacji w wysokoÓci '109.062 zl. dla
59 wlaócicieli budynków na utylizacjg elementów konstrukcyjnych zawierajqcych azbest.

Nastgpnie odczytal projekt uchwaly w sprawie przeznaczenia érodków z Powiatowego
Funduszu Ochrony Srodowiska iGospodarki Wodnej w Mir lsku Maz. na dofinansowanie



przedsiewz¡ecia polegajEcego na wym¡an¡e elementów konstrukcyjnych zaw¡erajacych
azbest w budynkach wchodzqcych w sklad zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej;
przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial sie jednoglo5nie.

ZarzEd Powiatu podjEt uchwalg Nr 71l07 w sprawie przeznaczenia érodków
z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i  Gospodarki Wodnej w Mit isku
Maz. na dofinansowanie przedsiqwzigcia polegaj4cego na wymianie elementów
konstrukcyjnych zawierajqcych azbest w budynkach wchodzqcych w sklad
zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej.

Ad. 12

Naczelnik - Czeslaw Jackowicz przedstawil projekt uchwaly w sprawie
przeznaczenia Srodków z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Milrsku Mazowieckim na dof¡nansowanie lV Powiatowego konkursu
uczniowskich projektów badawczych pod haslem ,,JesteSmy czgóci4 przyrody".
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly ZarzEd
Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 72107 w sprawie przeznaczenia érodków
z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i  Gospodarki Wodnej w Miñsku
Mazowieckim na dofinansowanie lV Powiatowego konkursu uczniowskich
projektów badawczych pod haslem ,,Jesteémy czgéci4 przyrody".

Ad.  13

Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek
Miejskiego Klubu Sportowego ,, lvlazovia" w Minsku Maz. o przyzna nie nagród dla
zawodników: Marty Stangret i  Bart lomieja Królaka. Nastqpnie wniosek o ptzyznante
stypendium sportowego w celu przygotowania do Paraol impiady Pekin 2008 dla Rafala
Grg2likowskiego.

Po analizie wniosków ptzyznano nagrody w wysokoSci 200 zl. Marcie Stangret
i Bartlom¡ejowi Królak oraz stypendium sportowe w wysokoéci 150 zl. na okres 10 m-cy
p. Rafalowi G rg2likowskiem u.

Nastqpnie Naczelnik - Emil ia Piotrkowicz odczytala projekt uchwaly w 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 73107 w sprawie przyznania nagród
i stypendium sportowego dla zawodników.

A d .  1 4

Naczelnik - Emil ia Piotrkowicz wyjaSnila, i2 bud2et Regionalnych Spotkañ
z Muzykq i Taricem ,,Majówka 2007" to kwota 68.840 zl. (15.000 zl dofinansowanie
z Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, 20.000 zt.  z bud2etu N/iasta M¡ósk
Maz., 20.000 zl. z bud2elu powiatu) niezbgdna jest jeszcze kwota 14.000 zl Zwrócila siq
o dokonanie przesunigcia érodków w kwocie 10.000 zl.  ze Srodków przeznaczonych na



organizacje ,,Spaceru po zdrowie" i kwoty 4.000 zl. ze Srodków przeznaczonych na
organizacjg Konkursu wiedzy o samorz4dzie terytorialnym i h¡stor¡ i  Mazowsza.

Zarzqd zaakceptowal powy2sza propozycje .

Nastepnie p. Emilia Piotrkowicz zwrócila siq o przyznanie dodatkowej kwoty
w wysokoéci 1000 zl. z ptzeznaczen¡em na wyzywienie Zespolu Ludowego z Litwy
(19 osób), który wystqpi na Regionalnych Spotkaniach z Muzykq i Tañcem ,,Majówka
2007".

Zarz4d Powiatu ptzyznal kwotg 1 000 zl. na powy2szy cel.

Kolejno przedstawiony zostal wniosek Gminy Ceglów o objgcie patronatem,,Pucharu
Mazowsza 2007" w kolarstwie górskim oraz zakup nagród i pucharów.

Zarz4d Powiatu wyrazil zgodq na zakup 4 pucharów.

Nastepnie przedstawiony zostal wniosek Zespolu Szkolnego w Ceglowie, który
organrzuje Festiwal Nauki i  Kultury i  zw¡aca sig o objpcie patronatem oraz ufundowanie
nagród dla laureatów konkursu.

Zarzqd Powiatu rozpatrzy wn¡osek na kolejnym posiedzeniu.

Nastqpnie Naczelnik Emi a Piotrkowicz wyjaóni la, i2 Domu Kultury w Kaluszynie
organizuje 3 czerwca br. Sportowy Dzieñ Dziecka dla dzieci ¡ mlodz¡ezy z gminy
Kaluszyn i  zwróci i  s¡e z proSbE o ufundowanie 10 pucharów.

Zarzqd P owialu negatywnie rozpalrzyl przedstawiony wniosek.

Kolejno odczytany zostal wniosek Stowarzyszenia Pomocy, Rehabilitacji i Turystyki
Dzieci i Mlodzie2y N iepelnosprawnej ,,Promocja" w Warszaw¡e, które organizuJe
Warszawskq Olimpiadg Mlodziezy Niepelnosprawnej w dniu 16.06.2007 r. i  zwraca sig
o ufundowanie nagród.

Zarzqd Powiatu neg atywn ie r ozpatrzyl przedstawiony wniosek.

Naczelnik - Emil ia Piotrkowicz przedstawrla wniosek dyrektora GiLO w Miósku Maz.
o dofinansowanie w kwocie 1000 zl.  na organizacjq w dniu 29 maja br. konferencj i
dyrektorów szkól z powiatów minskiego, otwockiego iwolomiñskiego.

Zarz4d Powiatu rozpaltzy wniosek na kolejnym posiedzeniu.

Nastgpnie Sekretarz Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Miñsku Maz. o objgcie patronatem l l  Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu oraz ufundowanie 2 nagród.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotg 500 zl.

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek Komendy Powiatowej Paóstwowej Stra2y
Po2arnej w Mir isku Maz. o dofinansowanie szkolenia w zakresie ratownictwa
medycznego dla 25 stra2aków w kwocie 5.000 zl.

Zarzqd Powiatu powróci do powy2szego wn¡osku na kolejnym posiedzeniu.

Skarbnik Powiatu, wyjaóni la, 2e zmiany w bud2ecie powiatu polegajq na zmianie
planu dochodów i wydatków zwiqzanych ze zmianE kwot dotacji celowych



przekazywanych z bud2etu pafrstwa, przeniesieniu wydatków migdzy $$ w ramach tego
samego dzialu oraz przeniesieniu wydatków z rezelvy budzetowej i dotyczq:
- Starostwa Powiatowego w Miñsku Maz.,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mirisku lVlaz.
- Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Miñsku Maz.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjec¡em uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial sig jednogloénie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 74107 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 r.

A d .  f 5

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski przedstawil  p¡smo Wójta Gminy Mrozy
dotyczqce perspektyw funkcjonowania Liceum Ogólnoksztalc4cego w Mrozach wraz
z nastepujAcymi propozycjami:

- przejecie przez powiat do prowadzenia Zespól Szkól w Mrozach zapewniajqc, co
najmniej ki lkuletnie funkcjonowanie placówki,

- przekazanie przez powiat w ciagu 2lat órodków niezbgdnych na wykonanie prac
zabezpieczajqcych o b i ekt,
- przekazanie obiektów szkolnych gminie Mrozy.

Starosta przedstawil pod rozwage Czlonkom Zarzqdu propozycje, aby przejAó obiekty,
ale z innym przeznaczeniem t j .  umieéció w nich Specjalny Oérodek Szkolno-
Wychowawczy im. Janusza Korczaka, natomiast obiekty na ul. Stankowizna sprzedaó.

Cz{onek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, iz nale2aloby sig zastanowió
nad tym, czy obiekty po SOSZW nale2y sprzedaó.

Wicestarosta - Krzysztof Michal ik odczytal pismo Wójta Gminy Siennica
dotyczqce przebudowy drogi powiatowej w miejscowoSci Grzebowilk. Ze strony gminy
wykonane zostalyby roboty przygotowawcze, ziemne oraz podbudowa, natomiast
powiat wykonalby nawierzchnig z masy mineralno-asfaltowej otaz roboty
wykorlczeniowe.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski wyjaéni l ,  i2 nale2y w tym zakresie podpisac
porozumienie o wspólnej real izacj i  zadania w cyklu 2-letnim.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg, aby zajecia teoretyczne klasy szkoly zawodowej
o kierunku obróbka skrawanie odbywaly sig w ZSS w Siennicy (zajgcia praktyczne bQdE
odbywaly sig w firmie p. Wieslawa Kryczki)

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 75/07 w sprawie udzielenia upowa2nienia
dyrektorowi Zespolu Szkol Specjalnych im. Janiny Porazinskiej w lgnacowie do
prowadzenia inwestycji i remontu.

Zarz4d Powiatu podjql uchwale Nr 76/07 w sprawie udzielenia upowa2nienia
dyrektorowi Zespolu Szkol Ekonomicznych w Mirísku Mazowieckim do
prowadzenia remontu.



Ustalono, ¡z kolejne posiedzenie Zarzqdu Powiatu odbgdzie sie '14 maja br.
o  godz .  13 .30 .

Ad.  16
Protokól z posiedzenia w dniu 10 kwietnia br. zostal przyjety jednogloónie.

Ad.  17
Zamkniqcie posiedzenra.

Pzewodniczqcy ZarzEdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksi?2opolski

l\4iroslaw Krusiewicz


