
Protokól Nr l5/07
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego

w dniu 14 ma¡a 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyriski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlon kowie Zarzqdu'. Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Skarbnik Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury

Porz4dek posiedzenia:

1. Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy z zakresu dróg.
5. Wybór oferty na wydanie folderu powiatu miñskiego.
6. Powolanie komisji konkursowych dla wylonienia kandydatów na stanowiska

dyrektorów.
7. Przyznanie nagrody sportowej.
8. Sprawy oswiatowe.
9. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2007 rok.
l0.Sprawy ró2ne.
l l .Przyjqcie protokolu z posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2007 r.
1 2. Zamknigcie posiedzenia.

Ad. I
Starosta - Antoni Jan Tarczyrlski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Minskiego.

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

A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal, o nastepujAcych sprawach:

- odbyl sig Konwent Starostów Województwa Mazowieckiego, na którym dokonano
uzupelnienia skladu prezydium Konwentu. W spotkaniu uczestn¡czyl Marszalek
Województwa Mazowieckiego, który powiedzial o wielu problemach rozwi4zywanych
przez samorzqd województwa, a tak2e poinformowal, i2 termin skladania wniosków do



RPO to koniec roku. Starosta wyjaSnil, i2 zgloszony zostanie wspólny wniosek
z Miastem Mirisk Maz. na hale widowiskowo-sportowE i stadion, gdy2 pojawia siq
szansa na pozyskanie érodków w zwiqzku z EURO 2012.
Ponadto Starosta zaproponowal, aby w zwi4zku z przyszlorocznymi obchodami
10- lecia samorzqdu powiatowego zorganizowaó obchody w Minsku Maz.
- odbyly sig Regionalne Spotkania z MuzykEi Taricem ,,Majówka 2007"
- odbywa sig I Forum Inicjatyw Pozarzqdowych,
- spotkal sig z Burmistrzem Miasta Kaluszyn, rozmawiano na temat spraw drogowych,

Nastgpnie Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastgpuj4cych sprawach:
- Zarzqd Dróg Powiatowych w Mirisku Maz. przeprowadzil przetargi na remonty
nawierzchni calq szeroko5ciq jezdni. NajkorzystniejszA oferte zlo2ylo pBDiM z Miñska
Maz.:

- realizaqa zadania Kaluszyn-Czarnoglów-WiSniew (wartoéó kosztorysowa
380.000 zl.) olefta na kwotq 365.400 zl.,

- realizacja zadania Miñsk Mazowiecki-Jakubów (wartoéó kosztorysowa
160.600 zl.) oferta na kwote 154.000 zl.

- realizaqa zadania Jeruzal-Dgbowce-Wodynie (wartoéó kosztorysowa
303.000 zl.) oferta na kwote 291.000 zl.

- pokrycie bruku na terenie gminy Kaluszyn, droga Milew-Kluki (wartoéó
kosztorysowa 87.000 zl.) oferta na kwotg 84.000 zl.
Dodal, i2 dyrektor ZDP oglosi przetargi uzupelniajqce na droge Stanisfawów - papiernia
i Siennica-Ceglów.
Ponadto Wicestarosta wyjaénil, i2 Vzetary na remont pomieszczeñ Starostwa zakoñczyl
sig niepowodzeniem. Zlo2ona zostala 1 oferta na kwotq ok.140.000 zl. (zaplanowane
byly érodki w kwocie 104.000 zl.). Zlo2ona oferta byla n¡ekompletna (brak wymaganych
zaéwiadczeñ) oraz oferent samowolnie dokonal skreélerl i przeróbek. przetarg nalezy
uniewa2nió.

A d . 4
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil pismo Zarzqdu powiatu

w Siedlcach dotycz4ce wyra2enia op¡nii w sprawie pozbawienia kategorii drogi krajowej
i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi krajowej 804, od granicy miasta
Siedlce do skrzy2owania z drogq krajowE nr 2 na terenie gminy Siedlce o dlugo$ci
1512 m.
Wicestarosta dodal, i2 dyrektor ZDP w Mirísku Maz. pozytywnie zaopiniowaf powy2szq
zmiang kategori i  drogi.
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal pozbawienie kategorii drogi krajowej
izaliczenie do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi krajowej 804.

Zarzqd Powiatu jednogloénie podjql uchwalq Nr 77107 w sprawie wyra2enia
opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi krajowej.

Nastgpnie p. Krzysztof Michalik przedstawil wniosek p. Wojciecha Szyszki
pelnomocnika firmy Villa Development Sp. j. dotyczqcy uzgodnienia projektowanej trasy
kabla óredniego i nisk¡ego napigcia przebudowywanego odcinka linii kablowej
koliduj4cej z nowoprojektowanym budynkiem biurowo-mieszkalno-uslugowym przy
ul. Koéciuszki w Minsku Mazowieckim.



Doda.l, i2 dyrektor ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powylszy
wniosek.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek dotyczacy uzgodnienia
projektowanej trasy kabla sredniego iniskiego napiecia przebudowywanego odcinka linii
kablowej koliduj4cej z nowoprojektowanym budynkiem biurowo-mieszkalno-uslugowym
przy ul.  Koóciuszki w Miñsku Mazowieckim.

Ad. 5
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk wyjaénila, i2 w zakresie wydania Folderu

Powiatu Miriskiego 2007 wyslanych zostalo ok. 10 zapytan, na które odpowiedzialy
4 firmy:
- Wydawnictwo Reklamowe RENOMA BIS z Bydgoszczy (firma, która wspólpracowa{a
przy wydaniu kalendarza powiatowego), zaproponowano 1000 egz. folderu dla
Starostwa,
- Wydawn¡ctwo KRA-JAN z Solca Kujawskiego, zaproponowano S00-1000 egz.
- Zaklad Poligraficzny SERIGRAPH Sp. z o.o. z Bydgoszczy, zaproponowano 800
folderu dla Starostwa,
- Wydawnictwo Signum z Bydgoszczy, zaproponowano 700-1000 egz. folderu dla
Starostwa.
Sekretarz Powiatu stwierdzila, iZ najkorzystniejsz4 ofertq dla Starostwa jest oferta
Wydawnictwa RENOMA BlS. Firma ta nawiqzala kontakty z firmami z terenu powiatu
i pozyskuje Srodki na wydawnictwa. Doda{a, i2 kalendarz powiatowy równie2 zostal
vvydany ze érodków sponsorów. Pozostale 3 firmy sq mniej znane i zaproponowaly
mniej korzystne warunki.
Ponadto p. Danuta Sfejczyk powiedziala, 2e oczekiwania w zakresie wydania folderu
dotyczyly: wydania nieodplatnie (ze érodków pozyskanych od sponsorów) w wersji
papierowej, w sztywnej oprawie, w wersji polskiej i angielskiej z wkladkq - mapa
powiatu oraz wydanie na plycie CD.
Sekretarz Powiatu dodala, i2 dotychczasowy wydawca folderu Wydawnictwo pRO-MlN
nie zlozylo oferty.

Zarzqd Powiatu wybral Wydawnictwo Reklamowe RENOMA BIS s.c. na wydawcq
Folderu Powiatu Mir iskiego 2007.

A d . 6
Naczelnik Wydzialu OÉwiaty ¡ Kultury - Emilia Piotrkowicz wyjaSnila, iz

w roku bie24cym odbqdq sig konkursy na stanowiska dyrektorów 5 jednostek
oéwiatowych i w zwi4zku z tym, nale2y powolaó komisje konkursowe dla wylonienia
kandydatów.
Nastgpnie przedstawila projekt uchwaly w sprawie powolania komisji konkursowej dla
vvylon¡enia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Oérodka Szkotno-
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Miñsku Mazowieckim; przeprowaozono
glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial siq
jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwale Nr 78/07 w sprawie powolania komisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego
Oérodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Miñsku Mazowieckim.

egz.



Kolejno przedstawiony zostal projekt uchwaly w sprawie powolania komisji konkursowej
dla wyfonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
im. Stanislawa Staszica w Minsku Mazowieckim; przeprowadzono glosowanie, w którym
za podjeciem uchwaly Zarzqd Powialu opowiedzial sig jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 79/07 w sprawie powolania komisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego im. Stanislawa Staszica w Miñsku Mazowieckim.

Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury przedstawila projekt uchwaly w sprawie powolania
komisji konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkól
Zawodowych Nr 2 im. Powstanców Warszawy w Mirisku Mazowieckim; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig
jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 80/07 w sprawie powolania komisji
konkursowej dla wyNonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkól
Zawodowych Nr 2 im. Powstañców Warszawy w Mirisku Mazowieckim.

Nastepnie przedstawiony zostal projekt uchwaly w sprawie powolania komisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkól
im. H. iK. Gnoir iskich w Siennicy; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjQciem
uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwale Nr 81/07 w sprawie powoNania komisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu SzkóN
im.  H.  i  K .  Gno insk ich  w S ienn icy .

Kolejno przedstawiony zostal projekt uchwaly w sprawie powolania komisji konkursowej
dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Miósku Mazowieckim; przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjeciem uchwaly Zarz4d Powiatu opowiedzial siq jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 82/07 w sprawie powolania komisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mirísku Mazowieckim.

Ad. 7

Naczelnik Emilia Piotrkowicz poinformowala, 2e wplyngly wnioski z Gminnego
Klubu Sportowego ,,Diagram" w Minsku Mazowieckim o nagrode i  stypendium dla
t-ukasza Wociala oraz Marty Kulma (dyscyplina warcaby klasyczne).

P. Emilia Piotrkowicz dodala, i2 w roku ubieglym zawodnikom tym Zarzqd Powiatu
przyznal nagrody za osiqgnigcia sportowe. Obecnie zawodnicy przygotowujq siq do
Mlodzie2owych Mistrzostw Europy na Ukrainie.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz opowiedzial sie za pzyznaniem nagród
zawodnikom. Dodal, i2 na kazdy sukces trzeba cig2ko pracowaó, a nagrody sE
motywacja do dalszej pracy. Zaproponowal nagrody w wysokoéci po 300 zl.

ZarzAd Powiatu ptzyznal nagrody w wysokoéci po 300 zl. Nastepnie odczytany zostal
projekt uchwaly w sprawie przyznania naIód za osiqgniqcie wysokich wyników



sportowych dla zawodników; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem
uchwaly Zarz4d Powiatu opowiedzial siq jednogloénie.

ZarzEd Powiatu podj4l uchwale Nr 83/07 w sprawie przyznania nagród za
osiEgniqcie wysok¡ch wyników sportowych dla zawodników.

A d . 8

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek dyrektora G|LO w Minsku
Maz. o dofinansowanie w kwocie 1000 zl. na otganizaqg w dniu 29 maja br. konferencji
dyrektorów szkól z powiatów mióskiego, otwockiego i woiominskiego, której
organizatorem jest Kurator Oówiaty.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotg 500 zl. na organizacje konferencji.

Nastgpnie przedstawiony zostal wniosek dyrektora Zespolu Szkolnego
w Ceglowie, który organizuje V edycjg Festiwalu Nauki i Kultury i zwraca sig o objgcie
patronatem oraz ufundowanie nagród dla laureatów konkursu. Dodala, i2 udzial
w Festiwalu bierze mlodzie2 z najwy|szq Sredniq ocen i chce wykazaó siq wlasn4
pomyslowoéciq i innowacyjnoSciq.

Zarzqd Powiatu ptzyznal kwotg 500 zl.

Kolejno Naczelnik Wydzialu OSwiaty i Kultury przedstawila wniosek Burmistrza Miasta
Sulejówek, w którym zwraca sig o wsparcie ipomoc w realizacji planów dotyczqcych
zaistnienia na EURO 2012.

Starosta powiedzial, i2 nale2y zwróció sig do Burmistrza o sprecyzowanie, na czym
mialoby polegaó wsparcie.

Nastgpnie Naczelnik - Emilia Piotrkowicz wyjaénila, 2e dyrektor ZS im. M. Sklodowskiej-
Curie w Minsku Maz. zwróci la sig z wnioskiem o przeniesienie nauczyciela
dyplomowanego ze szkoly ze Starej Niedzialki do Zespolu Szkó|.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik stwierdzil, i2 jednostka ma swój plan
finansowy, którym dysponuje i podejmuje decyzje w powy2szym zakresie.

Ad. 9

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek Komendy Powiatowej Panstwowej Stra2y
Po2arnej w Mirisku Maz. o dofinansowanie szkolenia w zakresie ratownictwa
medycznego dla 25 strazaków Ochotniczych Strazy Pozarnych w kwocie 5.000 zl.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotg 5.000 zl. na szkolenie.

P. Teresa Bqk przedstawila wniosek Zarzqdu Rejonowego PCK i Zarzqdu Klubu
Honorowych Dawców Krwi ,,Ania", w którym zwncajq siq o dofinansowanie przejazdu
autokarowego na jubileuszowq X Pielgrzymke Honorowych Dawców Kn¡ii do
Sanktuarium Maryjnego na Jasn4 Górg w dniu 26 m{a 2007 r. (koszt wynajqcia
autokaru 1 .500 zl.) .

Zarzqd Powiatu negatywnie rozpatrzyl powyzszy wniosek.

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila wniosek dyrektora G|LO
w Mirisku Maz. o sfinansowanie przejazdu zwycigskiej dru|yny Rejonowych Mistrzostw



Grup Ratowniczych PCK na etap wojewódzki do Plocka. Dodala, iZ wynajety zostanie
samochód z DPS.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na sfinansowanie przejazdu dru2yny.
Kolejno Skarbnik Powiatu odczyta.la pismo dyrektora CKU w Mirisku Maz., w którym
zwrócil sig o zwigkszenie é;rodków finansowych o kwotq 5.000 zl. z przeznaczentem
m.¡n. na wy2ywienie i przewóz osób (grupa ok. 100 osób), uczestników
Vl Ogólnopolskiego Z¡azdu Opiekunów Pracowni Internelowych w Mrozach w dniach
25-27 majabr.

Zarzqd Powiatu zwigkszyl plan finansowy CKU w Mirisku Maz. o kwotg 5.000 zl.
P. Teresa Bqk poinformowala, i2w GiLO w Miñsku Maz. odchodzi na emeryturg glówna
ksiggowa i nie zostaly zabezpieczone Srodki na odprawQ emerytalnq oraz ekwiwalent za
unop.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian
w bud2ecie Powiatu na 2007 rok. WyjaSnila, 2e zmiany dotyczq zmiany planu dochodów
¡ wydatków zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych z bud2etu
paÉstwa iz bud2etów jednostek samorzEdowych, przeniesieniu wydatków migdzy gg
w ramach tego samego dzialu oraz przeniesieniu wydatków z rczevy bud2etowej.
Zmiany dotyczq:
- Starostwa Powiatowego w Mirisku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miñsku Maz.
- Komendy Powiatowej Paóstwowej Stra2y Po2arnej w Miñsku Maz.
- Zespolu Szkól Specjalnych w lgnacowie,
- Gimnazjum i Liceum OgólnoksztalcEcego w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól Nr 1 w Miósku Maz.
- Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz.
- Zespo.lu Szkól Agrotechnicznych w Janowie
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Mirisku Maz.
- Domu Dziecka w Falbogach,
- Domu Pomocy Spolecznej 5w. Józefa w Mieni,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mirisku Maz.

Zarz4d Powiatu jednogloénie podjql uchwale Nr 84/07 w sprawie zmian
w bud¿ecie Powiatu na 2007 rok.
Ad.  l0

Skarbnik Powiatu - Teresa B4k poinformowala, i2 dyrektor DPS,,Jedlina" w Mieni
zwrócil sie o dokonanie zwiqkszenia harmonogramu na miesi4c maj o kwote 15.000 zl.

Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na jednorazowe zwigkszenie harmonogramu
o kwote 15.000 zl.



Dyrektor PCPR w Minsku Maz. - Janusz Zdzieborski omówil wniosek
P J É i p * dotyczqcy umorzenia zadlu2enia oraz
zwolnienia z p{acenia al imentów na dziecko, które przebywa w rodzinie zastgpczej.
Dodal, i2 zadluzenie ojca wynosi 61O3 zl., matki 1874,75 zi., komornik Sciqga xworg
125,46 zl.  miesiqcznie. Rodzice dziecka zaproponowal¡, iz bQdE miesiqcznie plació
al imenty w wysokoéci po 100 zl.  (ka2de z rodziców). Jednak okazalo sie, i2 al imenty nie
sE uiszczane.

Dyrektor PCPR . powiedzial, i2 nale?y w dalszym ciqgu kontynuowaó egzekucjg
KOmOrn tcza.

Zarzqd Powiatu przychyl i l  sig do wniosku dyrektora PCPR.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal, i2 w zakresie konkursu na
opracowanie koncepcj i  hal i  widowiskowo-sportowej nikt nie wniósl odwolania. Nale2y
przeprowadzió negocjacje z firmq projektowq, która wygrala konkurs.

Zarzqd Powialu wytypowal do rozmów z firmE nastgpujace osoby:
- p. Ktzysztofa Michalika,
- p. Miroslawa Krusiewicza.
- p. Józela fkaczyka,
- p. Gzegotza Wyszogrodzkiego.

Ustalono, iZ kolejne posiedzenie odbqdzie siq w dniu 28 mala 2007 r.

A d .  1 1
Protokól z posiedzenia w dniu 23 kwietnia br. zostal przyjgty jednogloSnie.

Ad. 12
Zamkniecie posiedzen¡a.

Pzewodniczqcy Zazqdu - Antoni Jan Tarczytiski

Wicestarosta - Krzysztof ¡.4ichalik

Czlonkowie Zatzqdu. Kryslyna Pazio

Henryk Ksig2opolski

Miroslaw Krusiewicz
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