Protokól Nr l6/07
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Miñskiego
w dniu 28 maja 2007r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Przewodniczqcy
ZarzEdu- AntoniJan Tarczyriski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlonkowie ZarzEdu:KrystynaPazio
HenrykKsiq2opotski
lvliroslaw
Krusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SkarbnikPowiatu
TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
- NaczelnikWydzialuOéwiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
EdwardPiotrowski- NaczelnikWydz.Architekturyi Budownictwa
CzeslawJackowicz- NaczelnikWydz.Srodowiskai Rolnictwa
Jan Szwedo- audytorwewngtrzny
- dyrektorSPZOZw MinskuMaz.
JanuszSobolewski
- z-cadyrektora
AndrzejPoziemski
SPZOZw MióskuMaz.
StanislawWolynek z-ca dyrektoraSPZOZw MinskuMaz.
Porz4dekposiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Otwarcieoosiedzen¡a.
Przyjgcieporzqdkuobrad.
Informacjao dzialalnoóci
Starostyw okresieod poprzedniego
posiedzenia.
Sprawyz zaktesusluzbyzdrowia(programrestrukturyzacji
SPZOZ oraz informacja
z realizaqi przychodówi kosztówza I kwartal 2007 r.).
5, Uzgodnienieprojektu decyzji o ustalen¡ulokalizacjiinwestycjicelu publicznego
o znaczeniu gminnym (linia energetycznanapowietrznaniskiego napiqcia)
w m¡ejscowoéci
WólkaMlqcka,gm¡naDobre.
6. Sprawyz zakresudróg.
7. Podjgcieuchwaiyw sprawiezmianw Regulaminie
Organizacyjnym
DomuPomocy
SpolecznejÉw.Józefaw Mieni.
8. Podjgcieuchwalyw sprawiewyra2eniaopiniidotyczqcejprojektuProgramuOchrony
Srodowiska
dla GminyMrozy.
9. Sprawozdania
z realizaqiGminnychPlanówGospodarki
Odpadami.
10.Sprawyoówiatowe.
11.Podjgcieuchwalyw sprawiezm¡anw bud2eciePowiatuna 2007rok.
12.Sprawy
ró2ne.
13.Przyjgcieprotokoluz posiedzenia
w dn¡u14 maja2007 r.
posiedzenia.
14.Zamknigcie

Ad.1
Starosta Miriskiego.

Antoni Jan Tarczvrisk¡otworzvl posiedzenie Zarzadu Powiatu

Ad. 2
Starostaprzedstawilporzqdekpos¡edzenia.
Wicestarosta- KrzyszlofMichalikzwrócilsig o wprowadzeniejako pkt 11 - Podjgcie
uchwaly w sprawie realizacjiinwestycji,,Zagospodarowanie
terenu wokól budynków
StarostwaPowiatowegoi UrzgduMiastaMiriskMazowiecki".
Z zaproponowanApoprawkq Zarzqd Powiatu przyj4l zaproponowanyporzqdek
oosiedzenia.
Ad. 3
Starosta- AntoniJanTarczyriskipoinformowal,
o nastgpujqcych
sprawach:
- spotkal sig z MarszalkiemWojewództwaMazowieckiego- Adamem Struzikiem;
rozmawianom.in. nt. lotniskacywilnego(ZarzqdWojewództwapozytywniezaopiniowal
4 wnioskidot. lotnisk)i formuiyw jakiej mialobyfunkcjonowaó,
lokalizacjiB¡blioteki
Pedagogicznej(propozycja,aby bibliotekafunkcjonowalatazem z Bibliotek4Miejskq),
pozyskiwania
mo2liwoéciach
Érodkóww ramachRPO,
- w dniu 19 sierpnia br. w Siennicyodbgd4 siQ do2ynki diecezjalne.Starosta
zaproponowal, aby powiat przylqczyl sig i razem z do2ynkami diecezjalnymi
zorganizowaó dozynki powiatowe. Zarzqd Powiatu zaakceptowa{przedstawiona
propozycjgwspólnejorganizacjido2ynek.
- odbyl sig Zjazd OpiekunówPracowniInternetowych,w którym uczestniczylim.in.
WiceministerEdukacji,KuratorOéwiaty,przedstawiciele
UrzeduMarszalkowskrego.
- KrzysztofMichalikpoinformowal
Wicestarosta
o nastgpuj4cych
sprawach:
- wylonieni zostali wykonawcy na zasadniczq czqíó zadan remontowoinwestycyjnych
i przystqpilijuz do realizacjiumów,
- nakladkaw Czarnoglowiemiala byó wykonanana szeroko5ci5 m, jednak po
zdjQciupoboczaokazalosig, 2e drogajest szerszai ma 5,5 m, w zwiqzkuztym nalezy
rozszerzy
ó polo2enie nakladki,
- uzyskalnieoficjalnqinformacjq,i2 powiatuzyskalz FOGRdotacjg na '1zadanie
w kwocie50.000zl.
- w ramach wnioskuzlozonegodo MinisterstwaTransportuo érodkiw kwocie
150.000zl. z rezerwy subwencjidrogowejna drogq Minsk Maz. - Ceglów, powiat
otrzymalkwotg120.000zl.
- przeprowadzononegocjacjez firm4 projektow4Modern ConstructionDesign
z Poznania w zakresie koncepcji hali widowiskowo-sportowej;
zapoznano sig
z koncepcj4,a nastqpniewizytowanomiejsce,gdzie ma byó usytuowanahala. Firma
zaproponowala
dach o konstrukcjici4gnowo-linowej.
Hala o takiej konstrukcjidachowej
zbudowanazostalawe Wlociawku.Przedstawiciele
firmy zapewnili,2edo koñca roku

ztealizujqcale przedsigwziecie.Srodki pzeznaczone na dokumentacjqto kwota
600.000zl. netto.
Starostazaproponowal,
aby pojechaó
do Wloclawka
i zapoznaó
siq z funkcjonowaniem
halio takiejkonstrukcji.
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewicz
zaproponowal,
aby zobaczyójeszcze
halew t-omiankach
iBrodnicy.
Ustalono,
ZeZatzqdbgdziewizytowal
konstrukcji.
haleo podobnej
Ad.4
- AntoniJanTarczyÉski
powiedzial,
Starosta
i2 sprawyz zakresuslu2byzdrowia
omawiane
bgdqw nastqpujqcej
kolejnoéci:
1) informacja
o aktualnej
sytuacj¡
w SPZOZw MinskuMaz.
2) informacjaz realizaqiprzychodów
i kosztówza I kwarlal2007r.
3) opinia bieglegorewidentaz badaniasprawozdania
finansowego
SPZOZza
2006r.
4) programrestrukturyzacji
SPZOZ.
poinformowal,
Dyrektor
SPZOZw MiriskuMaz.-JanuszSobolewski
i2w SPZOZnie
ma oficjalniestrajku, zwiqzki zawodoweznajq sytuacjg finansow4i wykazaly
zrozumienie
inie strajkujq.Ogloszonyzostal konkursna ordynatoraOddzialu
Wewngtrznego,
któryzakoñczony
zostaniena koniecsierpnialub pocz4tkuwrzeénia.
Dyreklordodal,i2 rozplakatowana
zostalainformacja,
i2 proponujelekarzomstawki
25 zl.za godzine
i 30 zl.za godzinq
dy2uru.
Starostazwrócilsig do dyrektorao przeslaniedokladnejinformacjio zlo2onych
przezlekarzyna Oddziale
wymówieniach
Wewngtrznym.
pismoz NFZinformuj4ce,
Dyrektor
SPZOZpoinformowal,
i2 otrzymal
i2w chw¡l¡
obecnej
niema szansna obiecane
órodkiw kwocie800.000zl.
poinformowal,
Starosta- AntoniJan Tarczyirski
i2 otrzymalpismodotyczqce
podwy2kiwynagrodzeñdla pracowników
PrzychodniRejonoweji Specjalistycznej,
podwy2ek
w sytuacjinie zrealizowania
zlo\onezostanawymówienia
z dniem31 maja
br. Przedstawiciele
Przychodni
zwrócilisig o doprowadzenie
ze SlarostE
do spotkania
i dyrektorem
SPZOZw MiriskuMaz.przeddniem31 majabr.
Starostazaproponowal,
aby najpierwodbylosig spotkaniez dyrektoremSPZOZ
i kierownikiem
Przychodni
Rejonowej,
spotkanie
z pracownikami
Poradni.
a nastgpnie
Nastgpnie
i kosztówza
dyrektorSPZOZprzedstawil
informacjg
z realizaqiprzychodów
I kwartal2007r. Przychody
wykonano
zl.,co stanowi23,89%planu,
w kwocie9.867.467
natomiast
kosztywykonanow kwocie10.830.264
zl. t¡. 26,22o/o.
Stratastanowikwotg
platnoéó,
962.797
zl. (800.000
zl.
klóraniewptynqla
z NFZ).
Wicestarosta
zwrócilsig z pytaniem,
dlaczegonie wprowadzono
certyfikatu
lSO,skoro
wartoéó1 pkt-uwzroslaby
o 0,50zl.

Z-ca dyrektora- Andrzej PoziemskiwyjaSnil,iZ wiq2:esig to z wprowadzen¡em
pelnej
informatyzacji
dla czgéci szarej i czgsci bialej (koszty od 130.000zt. do 24O.0OO
zl.
netto)SPZOZnie posiadatakichórodków.
Starostapodsumowal,i2 wynikfinansowyza I kwartaljest dramatyczny.
Kolejnodyrektor- JanuszSobolewski
przedstawil
opinigbieglegorewidenta
z badania
sprawozdania
SPZOZza 2006 r. Wyjaénil,iZ badanieprzeprowadzila
p. Wanda Brzozka
BiuroBieglegoRewidenta
Sp.z o.o.z Siedlec.
Nastqpnieprzedstawilwnioskibieglegorew¡denta:
- sprawozdaniefinansoweSPZOZ przedstawiarzetelniei jasno wszystkieinformacje
istotnedla ocenysytuacjimajqtkoweji finansowejSPOZOIZna dzieñ31122006 r
- sprawozdaniesporzqdzonezostalo we wszystkich istotnych aspektach zgodnie
z zasadamirachunkowoóci,
- sprawozdanie jest zgodne z wplywajqcymi na treóó przepisami prawa
i postanowieniam¡
statutuSPZOZ.
- pozytywneefekty ekonomiczne:wzrost przychodówz uslug dzialalno5cistatutowej,
wzrost majqtku truvalego,zmniejszenie stopy zadluzenia, utrzymanie ptynnoSci
finansowej na poprawnym poziomie, choó wykazujqcej pogorszenie do roru
poprzedniego,wysokie wska2nikipokryc¡amajqtkutrwalegokapitalemwlasnymoraz
tn¡valoócistruktury finansowania,niska stopa zadlu2enia,aczkolwiek wykazuj4ca
pogorszeniedo roku poprzedniego,
- efektynegatywne:wygospodarowanie
ujemnegowyniku na sprzeda2ynetto,a zatem
ujemnychwska2nikówrentownoSci
sprzedazybrutto,netto,majqtkui kapitatuwlasnego,
- przeprowadzonebadanie za rok 2006 nie wskazuje na zagro2eniekontynuowania
dz¡alalnoSci
statutowejw roku 2007.
Nastqpnieaudytorwewngtrzny- Jan Szwedo dokonal oceny przedstawionego
przezdyrekcjqSPZOZprogramunaprawczego,
wyjasniajqcm.in.,iZ:
- programjest malo spójny,zawarteinformacjesq wyrywkowei ogólne,
- wdra2anesq projekty,któremajq na celuzachowanierównowagifinansowej,
- planfinansowyjest nizszyod roku ubieglegoo 15%,
- brak informacji dlaczego jednostka nie otrzymala érodków na podwy2ki plac
wynikajqcez ustawy ,,203"(czy jest szansa na ich odzyskanieSrodkówna drodze
sadowej),
- wystgpujqcezmianydotycz4cekontraktowania
pracqSPZOZ,
uslugdestabilizuj4
- wycena punktowa procedur jest nieadekwatna do mozl¡wosci techniczno(powigkszato straty),
organizacyjnych
- OddzialChirurgiczny
wymagarestrukturyzacji,
- nie okreólono konkretnegoterminu rozszerzeniaoferty medycznej o medycyne
pal¡atywna,
leczeniebólui poradnig
dla kobiet,
- nie pokazano,czy dzialaniamarketingowe
moglybymieówptywna przychody.

Starosta- Antoni Jan Tarczyriski podsumowat,i2 programwymaga jeszcze
dopracowania, gdy2 szereginformacjijest bardzoogólnychi nale2yje doprecyzowaó.
Podstawowymelementem, który rzutuje na dzialalnoéóspzoz jest zmniejszenre
kontraktuo 15% (cojest zwiEzanez niewykonaniem
planuw roku ubieglymo 10%)
P. KrystynaPazio zwrócilasiq z pytaniem,czy myélal,aby zatrudniólekarzortopedg
dzieciqcegoi neurologa
dziecigcego,
DyrektorSPZOZwyjaónil,iZw szpitaluzatrudnionych
jest 2 ortopedów.
Nastgpniestarosta poinformowalo p¡smie,które wptynglood kierownikaprzychodni
Rejonowej dotycz4ce zakupu samochodu osobowego dla potrzeb poioZnych
i pielggniarek
órodowiskowych.
Starostazwrócilsig do dyrektoraSPZOZo popraweprogramunaprawczego.

Ad.s
Naczelnik Wydzialu Architektury i Budownictwa - Edward piotrowski
poinformowal,i2 wplynql wniosekwójta gminy Dobre dotycz4cyuzgodnieniaprojektu
decyzji o ustalenie lokalizacjicelu publicznegoo znaczeniu gminnym tj. linii
energetycznejnapowietrznejniskiegonapigciaw miejscowoéciWólka Mlgcka,gmrna
Dobre.
Zarzqd Powiatuuzgodnilprojektdecyzjio ustalenielokalizacjicelu publicznego
o znaczeniu gminnym tj linia energetycznanapowietrznan¡skiego napigcia
w miejscowoéci
Wólka Mlqckaw gminieDobre.
Ad.6
Wicestarosta- KrzysztofMichalik przedstawilwniosek p. Andrzeja Goczala
dotyczqcywyra2eniazgody na wykonanielazdu z ul. Gen. K. Sosnkowskiego
w MiñskuMaz.na dzialkgo nr ew.267413.
Wniosekzostalpozytywniezaopiniowany
ptzezdyrektoraZDP w MiriskuMaz.
ZarzqdPowiatuwyraz¡lzgode na wykonanielazdu z ul. Gen. K. Sosnkowskrego
na dz¡aike o nr ew. 267413jednoczeénieinformujqc,i2 lokalizaqe onz warunki
techniczneluqyda
ZarzqdDróg Miejskichw MinskuMaz.
Kolejno Wicestarosta przedstawil wniosek p. Mariusza Kozery dotyczqcy
uzgodnienia
w MinskuMaz.na dzialkgo nr ew. 976/1.
lazdu z ul. Przemyslowej
Wniosekzostalpozytywniezaopiniowany
przezdyrektoG ZDP w MiriskuMaz.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na wykonanielazdu z ul. Przemyslowejna dzialkg
o nr ew. 97611,jednoczeónieinformujqc,i2 lokalizaqgoraz warunkitechnicznewyda
ZarzqdDrógMiejskich
w MiriskuMaz.
WicestarostaodczytalwystEpieniep. Witolda Kikolskiegodotyczqceakceptacji
proponowanych
rozszerzenta
w PRL PowiatuMiriskiegona lata 2o07-2013modernizacji
dróg powiatowychw Sulejówku w ciqgu ulic Przejazd, Krasiriskiego,3-go Maja,
Glowackiego,
Szosowao budowgwiaduktukolejowegow oparciuo porozumienie
trójstronne pomiedzy Powiatem Miñskim, Miastem Sulejówek i Dyrekcjq Kolej
Panstwowych.
NastgpnieZarzqd Powiatu zapoznal sig z koncepcjq projektu przebudowydrogi
powiatowejwraz z budowEwiaduktu.

Wicestarosta stwierdzil, 2e wladze Miasta Sulejówek powinny rozmawiaó
z przedstawicielami
UrzqduMarszalkowskiego
w zakresielokalizacjiwiaduktuna drodze
wojewódzkiej(dodatkowypas drogowyi wigkszamo2liwoSó
finansowania).
Starosta Antoni Jan Tarczyñskizaproponowal,aby zorganizowaóspotkanie
czlonków Zarzqdu z wladzami Miasta Sulejówek,wnioskodawc4i przeanalizowaó
powyzszytemat.
NastgpniedyrektorZDP w MióskuMaz. - AndrzejSolonekpowiedzial,
2e na
-WiSniewpojawilasiq moZliwoóówykonanianawierzchni
drodze Kaluszyn-Czarnoglów
szerszejod zakladanejo 0,5 m tj. do 5,5 m. Koszt robót zwiqzanyz rozszerzeniem
zakresuto kwota36,000zl. Kosztcalkowityrobótto kwota365.000zl.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na rozszerzeniezakresu robót na drodze
Kaluszyn-Cza
rnoglów-Wión
iew.
Ad.7
SekretarzPowiatu- Danuta Strejczykwyjasnila,i2 dyrektor DPS ów. Józefa
w Mienizwrócilasiq o dokonanie
zmianw Regulaminie
organizacyjnym
DPSSw.Józefa
w Mieni polegajqcejna dopisaniuw $ 3 pkt po wyrazach ,,przewlekle
somatycznie
chorych"wyrazíw,,orazosób niepelnosprawnych".
Sekretarzdodala,i2 taka zmianajest
zgodnaze znowelizowan4ustawqo pomocyspolecznej.Wéród pensjonariuszy
Domu
40% to osobyniepelnosprawne.
NastgpnieSekretarzPowiatuodczytalaprojektuchwalyw sprawiezmianw Regulaminie
OrganizacyjnymDomu Pomocy Spolecznej6w. Józefa w Mieni; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzialsig
jednogloSnie.
Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 85/07 w sprawie zmian w Regulaminie
OrganizacyjnymDomu Pomocy Spolecznejéw. Józefaw Mieni.
Wicestarosta poinformowal,i2 Urzqd Wojewódzki chce przekazaó kwotq
100.000 zl. i nale2y okreSliócel. ZaproponowalDPS w K4tach na wykonanie
pomieszczeñ
zamknigtychna agregatyklimatyzacyjne.
Ad. I
NaczelnikWydzialuSrodowiskai Rolnictwa - CzeslawJackowiczpowiedzial,i2
wójt gminy Mrozy zwrócil sig o wyra2enieopinii nt. projektuProgramu ochrony
perspektywy
érodowiska
dla gminyMrozyna lata2006-2009
z uwzglgdnieniem
na lata
2010-2013".
Naczelnik - Czeslaw Jackowicz dodal, i2 byio kilka uwag do przedstawionego
programu, które zostaly uwzglgdnionei mo2na pozytywniezaopiniowaópowy2szy
projekt.
Nastqpnieodczytanyzostal projekt uchwalyw sprawie wyra2eniaopinii dotycz4cej
projektu ,,Programu ochrony Srodowiskadla gminy Mrozy na lata 2006-2009
z uwzglgdnieniemperspektywyna lata 2010-2013":przeprowadzonoglosowanie,
w którymza podjgciemuchwalyZarzqdPowialuopowiedzialsig jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 86/07 w sprawie wyra2enia opinii
dotycz4cej projektu ,,Programu ochrony érodowiska dla gminy Mrozy na lata
2006-2009z uwzglgdnieniemperspektywyna lata 2010-20,l'9".
Ad. I
NaczelnikWydzialu Srodowiskai Rolnictwa - CzeslawJackowiczwyjaónil,i2
zgodniez aft. 14 ust. 13 ustawyz dnia 27 kwietnia2001 r. o odpadachsprawozdania
z realizaqiplanu gospodarkiodpadamiorganwykonawczyprzedkladam.in.zarzqdowi
pow¡atuw terminiedo dnia 31 marcapo uplywieokresusprawozdawczego.
Naczelnikdodal, i2 sprawozdaniazlo2yly gminy Dgbe Wielkie, Dobre, Jakubów,
Kaluszyn,Stanislawów,Mrozy,miastaMinskMazowieckii Sulejówek.
ZarzqdPowialuzapoznalsig ze zlo2onym¡
sprawozdaniami.
Ad.10
NaczelnikWydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia piotrkowiczpowiedziala,ze
dyrektor Zdzislaw Mazanka i dyrektor Jan wióniewski zadeklarowaliodejócie na
emeryturgz koñcemczerwcabr. Dodala,i2 nowidyrektorzyzatrudnienizostan4z dniem
1 wrzeónia, w zwiqzku z tym w okresie wakacyjnymjednostki pozostalybybez
dyrektorów.
Ustalono, iZ nie ma mo2liwo6ciwyra2enia zgody na odejócie dyrektorów
i rozwi4zanie
stosunkupracyz dniem30 czenvcabr.
NastgpnieNaczelnikprzedstawilawniosekdyrektoraZS im. M. Sklodowskiej- Curie
w MinskuMaz. o dofinansowanie
kwotq 1500 zl. tocznychstudiówpodyplomovuych
na
wy2szej szkole Psychologiispolecznejw warszawie na kierunkustosowanaanaliza
zachowania.t-qcznykosztstudiówto kwota4.300zl.

Przeprowadzono
glosowanie,
w którymza dofinansowaniem
kwotq1500zl. studiów
podyplomowych
opowiedzialo
sig 4 czlonkówZarzqdu,1 osobawstrzymala
sig od

gfosowanra.
Zarzqd Powiatu postanowildofinansowaókwota 1500 zl. studia podyplomowe
p. Krystynie
Milewskiej-Ja
kubowskiej.
NaczelnikWydzialu Oéwiaty i Kultury wyjaénila,iz do korica maja powinny byó
zatw¡erdzonearkusze organizacjiroku szkolnego.Dyrektorzywystgpujqo podzialna
grupy dwóch jqzyków obcych. Ponadto dyrektorzy zglaszali szereg wniosków o
dodatkoweetaty:
- G|LOw MiñskuMaz.0,5etatuadministratora
sieci¡nternetowej,
1 etat pracownika
os.
kadr,
- ZSZ Nr 2 w MinskuMaz.1 et. psychologa,
0,5 et. doradcyzawodowego,
- ZSAw Janowie- 0,5 et. pedagoga,,
2 etatypracowników
obslugi,
- ZSS w lgnacowie - stworzenie dodatkowego Zespoiu RewalidacyjnoWychowawczego,
0,5 etatupomocynauczyciela,
- PoradniaPsychologiczno-Pedagogiczna
w MinskuMaz. - 1et. psychologa,
1 et.
pedagoga,
0,5 et. logopedy,
- CKU w MiñskuMaz. 1 et. doradcyzawodowego.
PodsumowujqcNaczelnikpowiedziala,i2 skutk¡finansowewprowadzeniapowy2szycn
wnioskówto kwota850.000zl. rocznie.
ZarzqdPowiatunie wyrazilzgodyna realizacjgpowy2szychwniosków.

NaczelnikEmiliaPiotrkowiczpoinformowala
o wynikukonkursuna stanowiskodyrektora
ZS w Siennicy.Dyrektoremzostalp. StanislawCzajka.
Nastgpniep. Miroslaw Krusiewiczpoinformowalo wyniku konkursu na stanowisko
dyrektora
CKUw MiñskuMaz.,wybranazostalap. JoannaKowalska.
A d .1 1
Wicestarosta- Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaly w sprawie
realizacji inwestycji ,,Zagospodarowanieterenu wokól budynków Starostwa
Powiatowegoi Urzqdu Miasta Minsk Mazowiecki";przeprowadzonoglosowanie,
w którymza podjgciemuchwaiyZarzqdPowiatuopowiedzialsig jednogloónie.
Zarz4d Powiatu podjqt uchwaNeNr 87/07 w sprawie realizacji inwestycji
,,Zagospodarowanieterenu wokóN budynków Starostwa Powiatowego i Urzgdu
MiastaMiñsk Mazowiecki".
Ad. 12
Przedstawionyzostal wniosek dyrektoraCKU w Minsku Maz. o zwigkszenie
planu wydatków o kwotg 5.000 zl. z pveznaczeniemna organizacjQuroczysto5ci
placówki.
z okazj¡30-leciadzialalnoéci
Czlonek Zatzqdu - Krystyna Pazio zaproponowala kwotq 3.000 zl.
glosowanie,w którymza zwigkszeniemplanuwydatkówCKU o kwotg
Przeprowadzono
3.000zl. ZarzEdPowiatuopowiedzialsig jednogloSnie.
ZarzqdPowiatuzwigkszylplanwydatkówCKU w MiriskuMaz.o kwotg3.000zl.
SekretarzPowiatuprzedstawila
wniosekTowarzystwaPamipciVll PulkuUlanów
dotycz4cyptzyznaniadofinansowania
na organizacjgDnia Ulanaw dniu 24 czerwcabr.
kwotq3.000zl., któraptzeznaczonabylabyna transportkoni,poczgstuneki nagrodydla
uczestnikówookazu.
ZarzqdPowiatupozostawilwniosekdo rozpatrzenia
na kolejnymposiedzeniu.
P. Bogumila Madziar przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian
w bud2eciePowiatuna 2007 rok.Wyjaónila,2e zmianydotyczqzmianyplanudochodów
i wydatkówzwiqzanychze zmianqkwot dotacji celowychprzekazywanych
z bud2etu
paóstwai z bud2etówjednosteksamorzqdowych,
przeniesieniuvvydatkówmigdzy$g
w ramachtego samegodzialuoraz przeniesieniu
wydatkówz rczevy budzetowej.
Zmianydotyczq:
- StarostwaPowiatowego
w MinskuMaz.
- KomendyPowiatowejPañstwowejStrazyPo2arnejw MiñskuMaz.
- CentrumKsztalceniaUstawicznego
w MiriskuMaz.
- ZespoluSzkólim. M. Sklodowskiej-Curie
w MiriskuMaz.
Zarzqd Powiatu jednogtoénie podj4l uchwale Nr 88/07 w sprawie zmian
w budiecie Powiatu na 2007 rok.

Ad.13
Ustalono,i2 kolejneposiedzenie
odbgdziesiq I i czenrrrca
br. o godz.i 3.30.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikpoinformowai,iZ przeprcwadzono
negocjacje
z Pañstwem l-ab?d2 z Sulejówkaw zakresie odszkodowania.Decyla zalwier:dza¡qca
podzialdzialki przenioslana zecz powiatugrunty, które w planie zagospodarowania
przestrzennegozostalywyznaczonena drogq przy ulicy przejazd w Sulejówku.
W wynikunegocjacliustalonoodszkodowanie
w wysokoéci10.980zl. tj. 60 zl. za 1 m2
gruntu.
ZarzqdPowiatuzaakceptowal
wyniknegocjacji.
Czlonek Zarzqdu MiroslawKrusiewiczzwrócil sig z pytaniem,czy wplynqro
pismoTowarzystwaTenisowegoz propozycjabudowykortów.
Wicestarostawyjaónil,i2 pismotakiewplyngloi w tej sprawiewystqpionoo opinig
do dyr.CKP- WieslawaRogali.
Ad.14
Protokólz posiedzenia
w dniu '14majabr. zostalprzyjetyjednogloénie.
Ad.15
pos¡edzenia.
Zamkniecie

PzewodniczqcyZazqdu - Antoni Jan Tarczyóski
W¡cestarosta- Krzysztoflvlichalik
CzlonkowieZatzqdu: KrystynaPazio
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