
Protokól Nr l6/07
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego

w dniu 28 maja 2007 r.

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

czlonkowie ZarzEdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksiq2opotski
lvliroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Skarbnik Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury
Edward Piotrowski - Naczelnik Wydz. Architektury i Budownictwa
Czeslaw Jackowicz - Naczelnik Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
Jan Szwedo - audytor wewngtrzny
Janusz Sobolewski - dyrektor SPZOZ w Minsku Maz.
Andrzej Poziemski - z-ca dyrektora SPZOZ w Miósku Maz.
Stanislaw Wolynek - z-ca dyrektora SPZOZ w Minsku Maz.

Porz4dek posiedzenia:

1. Otwarcie oosiedzen¡a.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy z zaktesu sluzby zdrowia (program restrukturyzacji SPZOZ oraz informacja

z realizaqi przychodów i kosztów za I kwartal 2007 r.).
5, Uzgodnienie projektu decyzji o ustalen¡u lokalizacji inwestycji celu publicznego

o znaczeniu gminnym (l inia energetyczna napowietrzna niskiego napiqcia)
w m¡ejscowoéci Wólka Mlqcka, gm¡na Dobre.

6. Sprawy z zakresu dróg.
7. Podjgcie uchwaiy w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy

Spolecznej Éw. Józefa w Mieni.
8. Podjgcie uchwaly w sprawie wyra2enia opinii dotyczqcej projektu Programu Ochrony

Srodowiska dla Gminy Mrozy.
9. Sprawozdania z real izaqi Gminnych Planów Gospodarki Odpadami.
10. Sprawy oówiatowe.
11. Podjgcie uchwaly w sprawie zm¡an w bud2ecie Powiatu na 2007 rok.
12.Sprawy ró2ne.
13. Przyjgcie protokolu z posiedzenia w dn¡u 14 maja 2007 r.
1 4. Zamknigcie posiedzenia.



Ad.  1
Starosta - Antoni Jan Tarczvrisk¡ otworzvl posiedzenie Zarzadu Powiatu

Miriskiego.

Ad. 2
Starosta przedstawil porzqdek pos¡edzenia.

Wicestarosta - Krzyszlof Michalik zwrócil sig o wprowadzenie jako pkt 11 - Podjgcie
uchwaly w sprawie realizacji inwestycji ,,Zagospodarowanie terenu wokól budynków
Starostwa Powiatowego i Urzgdu Miasta Mirisk Mazowiecki".
Z zaproponowanA poprawkq Zarzqd Powiatu przyj4l zaproponowany porzqdek
oosiedzenia.

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

- spotkal sig z Marszalkiem Województwa Mazowieckiego - Adamem Struzikiem;
rozmawiano m.in. nt. lotniska cywilnego (Zarzqd Województwa pozytywnie zaopiniowal
4 wnioski dot. lotnisk) i  formuiy w jakiej mialoby funkcjonowaó, lokal izacj i  B¡bl ioteki
Pedagogicznej (propozycja, aby biblioteka funkcjonowala tazem z Bibliotek4 Miejskq),
mo2liwoéciach pozyskiwania Érodków w ramach RPO,
- w dniu 19 sierpnia br. w Siennicy odbgd4 siQ do2ynki diecezjalne. Starosta
zaproponowal, aby powiat przylqczyl sig i razem z do2ynkami diecezjalnymi
zorganizowaó dozynki powiatowe. Zarzqd Powiatu zaakceptowa{ przedstawiona
propozycjg wspólnej organizacji do2ynek.
- odbyl sig Zjazd Opiekunów Pracowni Internetowych, w którym uczestniczyli m.in.
Wiceminister Edukacji, Kurator Oéwiaty, przedstawiciele Urzedu Marszalkowskrego.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastgpuj4cych sprawach:
- wylonieni zostali wykonawcy na zasadniczq czqíó zadan remontowo-

inwestycyjnych i przystqpili juz do realizacji umów,
- nakladka w Czarnoglowie miala byó wykonana na szeroko5ci 5 m, jednak po

zdjQciu pobocza okazalo sig, 2e droga jest szersza i ma 5,5 m, w zwiqzku ztym nalezy
rozszerzy ó polo2en ie nakladki,

- uzyskal nieoficjalnq informacjq, i2 powiat uzyskal z FOGR dotacjg na '1 zadanie
w kwocie 50.000 zl.

- w ramach wniosku zlozonego do Ministerstwa Transportu o érodki w kwocie
150.000 zl. z rezerwy subwencji drogowej na drogq Minsk Maz. - Ceglów, powiat
otrzymal kwotg 120.000 zl.

- przeprowadzono negocjacje z firm4 projektow4 Modern Construction Design
z Poznania w zakresie koncepcji hali widowiskowo-sportowej; zapoznano sig
z koncepcj4, a nastqpnie wizytowano miejsce, gdzie ma byó usytuowana hala. Firma
zaproponowala dach o konstrukcji ci4gnowo-linowej. Hala o takiej konstrukcji dachowej
zbudowana zostala we Wlociawku. Przedstawiciele firmy zapewnili,2e do koñca roku



ztealizujq cale przedsigwziecie. Srodki pzeznaczone na dokumentacjq to kwota
600.000 zl. netto.

Starosta zaproponowal, aby pojechaó do Wloclawka i zapoznaó siq z funkcjonowaniem
hali o takiej konstrukcji.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz zaproponowal, aby zobaczyó jeszcze
hale w t-omiankach iBrodnicy.

Ustalono, Ze Zatzqd bgdzie wizytowal hale o podobnej konstrukcji.

A d . 4

Starosta - Antoni Jan TarczyÉski powiedzial, i2 sprawy z zakresu slu2by zdrowia
omawiane bgdq w nastqpujqcej kolejnoéci:

1) informacja o aktualnej sytuacj¡ w SPZOZ w Minsku Maz.

2) informacja z realizaqi przychodów i kosztów za I kwarlal2007 r.

3) opinia bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SPZOZ za
2006 r.

4) program restrukturyzacji SPZOZ.

Dyrektor SPZOZ w Mirisku Maz.- Janusz Sobolewski poinformowal, i2 w SPZOZ nie
ma oficjalnie strajku, zwiqzki zawodowe znajq sytuacjg finansow4 i wykazaly
zrozumienie inie strajkujq. Ogloszony zostal konkurs na ordynatora Oddzialu
Wewngtrznego, który zakoñczony zostanie na koniec sierpnia lub pocz4tku wrzeénia.
Dyreklor dodal, i2 rozplakatowana zostala informacja, i2 proponuje lekarzom stawki
25 zl. za godzine i 30 zl. za godzinq dy2uru.

Starosta zwrócil sig do dyrektora o przeslanie dokladnej informacji o zlo2onych
wymówieniach przez lekarzy na Oddziale Wewngtrznym.

Dyrektor SPZOZ poinformowal, i2 otrzymal pismo z NFZ informuj4ce, i2 w chw¡l¡ obecnej
nie ma szans na obiecane órodki w kwocie 800.000 zl.

Starosta - Antoni Jan Tarczyirski poinformowal, i2 otrzymal pismo dotyczqce
podwy2ki wynagrodzeñ dla pracowników Przychodni Rejonowej i Specjalistycznej,
w sytuacji nie zrealizowania podwy2ek zlo\one zostana wymówienia z dniem 31 maja
br. Przedstawiciele Przychodni zwrócili sig o doprowadzenie do spotkania ze SlarostE
i dyrektorem SPZOZ w Mirisku Maz. przed dniem 31 maja br.

Starosta zaproponowal, aby najpierw odbylo sig spotkanie z dyrektorem SPZOZ
i kierownikiem Przychodni Rejonowej, a nastgpnie spotkanie z pracownikami Poradni.

Nastgpnie dyrektor SPZOZ przedstawil informacjg z realizaqi przychodów i kosztów za
I kwartal 2007 r. Przychody wykonano w kwocie 9.867.467 zl., co stanowi 23,89% planu,
natomiast koszty wykonano w kwocie 10.830.264 zl. t¡. 26,22o/o. Strata stanowi kwotg
962.797 zl. (800.000 zl. platnoéó, klóra nie wptynqla z NFZ).

Wicestarosta zwrócil sig z pytaniem, dlaczego nie wprowadzono certyfikatu lSO, skoro
wartoéó 1 pkt-u wzroslaby o 0,50 zl.



Z-ca dyrektora - Andrzej Poziemski wyjaSnil, iZ wiq2:e sig to z wprowadzen¡em pelnej
informatyzacji dla czgéci szarej i czgsci bialej (koszty od 130.000 zt. do 24O.0OO zl.
netto) SPZOZ nie posiada takich órodków.

Starosta podsumowal, i2 wynik finansowy za I kwartal jest dramatyczny.

Kolejno dyrektor - Janusz Sobolewski przedstawil  opinig bieglego rewidenta z badania
sprawozdania SPZOZ za 2006 r. Wyjaénil, iZ badanie przeprowadzila p. Wanda Brzozka
Biuro Bieglego Rewidenta Sp. z o.o. z Siedlec.

Nastqpnie przedstawil wnioski bieglego rew¡denta:
- sprawozdanie finansowe SPZOZ przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje
istotne dla oceny sytuacji majqtkowej i finansowej SPOZOIZ na dzieñ 31 122006 r
- sprawozdanie sporzqdzone zostalo we wszystkich istotnych aspektach zgodnie
z zasadami rachunkowoóci,
- sprawozdanie jest zgodne z wplywajqcymi na treóó przepisami prawa
i postanowieniam¡ statutu SPZOZ.
- pozytywne efekty ekonomiczne: wzrost przychodów z uslug dzialalno5ci statutowej,
wzrost majqtku truvalego, zmniejszenie stopy zadluzenia, utrzymanie ptynnoSci
finansowej na poprawnym poziomie, choó wykazujqcej pogorszenie do roru
poprzedniego, wysokie wska2niki pokryc¡a majqtku trwalego kapitalem wlasnym oraz
tn¡valoóci struktury finansowania, niska stopa zadlu2enia, aczkolwiek wykazuj4ca
pogorszenie do roku poprzedniego,

- efekty negatywne: wygospodarowanie ujemnego wyniku na sprzeda2y netto, a zatem
ujemnych wska2ników rentownoSci sprzedazy brutto, netto, majqtku i kapitatu wlasnego,
- przeprowadzone badanie za rok 2006 nie wskazuje na zagro2enie kontynuowania
dz¡alalnoSci statutowej w roku 2007.

Nastqpnie audytor wewngtrzny - Jan Szwedo dokonal oceny przedstawionego
przez dyrekcjq SPZOZ programu naprawczego, wyjasniajqc m.in., iZ:
- program jest malo spójny, zawarte informacje sq wyrywkowe i ogólne,
- wdra2ane sq projekty, które majq na celu zachowanie równowagi finansowej,
- plan finansowy jest nizszy od roku ubieglego o 15%,
- brak informacji dlaczego jednostka nie otrzymala érodków na podwy2ki plac
wynikajqce z ustawy ,,203" (czy jest szansa na ich odzyskanie Srodków na drodze
sadowej),
- wystgpujqce zmiany dotycz4ce kontraktowania uslug destabilizuj4 pracq SPZOZ,
- wycena punktowa procedur jest nieadekwatna do mozl¡wosci techniczno-
organizacyjnych (powigksza to straty),
- Oddzial Chirurgiczny wymaga restru ktu ryzacji,
- nie okreólono konkretnego terminu rozszerzenia oferty medycznej o medycyne
pal¡atywna, leczenie bólu i  poradnig dla kobiet,
- nie pokazano, czy dzialania marketingowe moglyby mieó wptyw na przychody.



Starosta - Antoni Jan Tarczyriski podsumowat, i2 program wymaga jeszcze
dopracowania , gdy2 szereg informacji jest bardzo ogólnych i nale2y je doprecyzowaó.
Podstawowym elementem, który rzutuje na dzialalnoéó spzoz jest zmniejszenre
kontraktu o 1 5% (co jest zwiEzane z niewykonaniem planu w roku ubieglym o 1 0%)
P. Krystyna Pazio zwrócila siq z pytaniem, czy myélal, aby zatrudnió lekarz ortopedg
dzieciqcego i  neurologa dziecigcego,

Dyrektor SPZOZ wyjaónil, iZ w szpitalu zatrudnionych jest 2 ortopedów.
Nastgpnie starosta poinformowal o p¡smie, które wptynglo od kierownika przychodni
Rejonowej dotycz4ce zakupu samochodu osobowego dla potrzeb poioZnych
i pielggniarek órodowiskowych.

Starosta zwrócil sig do dyrektora SPZOZ o poprawe programu naprawczego.
Ad. s

Naczelnik Wydzialu Architektury i Budownictwa - Edward piotrowski
poinformowal, i2 wplynql wniosek wójta gminy Dobre dotycz4cy uzgodnienia projektu
decyzj i  o ustalenie lokal izacj i  celu publ icznego o znaczeniu gminnym t j .  l ini i
energetycznej napowietrznej niskiego napigcia w miejscowoéci Wólka Mlgcka, gmrna
Dobre.

Zarzqd Powiatu uzgodnil projekt decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego
o znaczeniu gminnym t j  l inia energetyczna napowietrzna n¡skiego napigcia
w miejscowoéci Wólka Mlqcka w gminie Dobre.

A d . 6
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wniosek p. Andrzeja Goczala

dotyczqcy wyra2enia zgody na wykonanie lazdu z ul.  Gen. K. Sosnkowskiego
w Miñsku Maz. na dzialkg o nr ew.267413.
Wniosek zostal pozytywnie zaopiniowany ptzez dyrektora ZDP w Mirisku Maz.

Zarzqd Powiatu wyraz¡l zgode na wykonanie lazdu z ul. Gen. K. Sosnkowskrego
na dz¡aike o nr ew. 267413 jednoczeénie informujqc, i2 lokalizaqe onz warunki
techniczne luqyda Zarzqd Dróg Miejskich w Minsku Maz.

Kolejno Wicestarosta przedstawil wniosek p. Mariusza Kozery dotyczqcy
uzgodnienia lazdu z ul. Przemyslowej w Minsku Maz. na dzialkg o nr ew. 976/1 .
Wniosek zostal pozytywnie zaopiniowany przez dyrekto G ZDP w Mirisku Maz.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na wykonanie lazdu z ul. Przemyslowej na dzialkg
o nr ew. 97611, jednoczeónie informujqc, i2 lokalizaqg oraz warunki techniczne wyda
ZarzqdDróg Miejskich w Mirisku Maz.

Wicestarosta odczytal wystEpienie p. Witolda Kikolskiego dotyczqce akceptacji
rozszerzenta proponowanych w PRL Powiatu Miriskiego na lata 2o07-2013 modernizacji
dróg powiatowych w Sulejówku w ciqgu ulic Przejazd, Krasiriskiego, 3-go Maja,
Glowackiego, Szosowa o budowg wiaduktu kolejowego w oparciu o porozumienie
trójstronne pomiedzy Powiatem Miñskim, Miastem Sulejówek i Dyrekcjq Kolej
Panstwowych.
Nastgpnie Zarzqd Powiatu zapoznal sig z koncepcjq projektu przebudowy drogi
powiatowej wraz z budowE wiaduktu.



Wicestarosta stwierdzil, 2e wladze Miasta Sulejówek powinny rozmawiaó
z przedstawicielami Urzqdu Marszalkowskiego w zakresie lokalizacji wiaduktu na drodze
wojewódzkiej (dodatkowy pas drogowy i wigksza mo2liwoSó finansowania).

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski zaproponowal, aby zorganizowaó spotkanie
czlonków Zarzqdu z wladzami Miasta Sulejówek, wnioskodawc4 i przeanalizowaó
powyzszy temat.

Nastgpnie dyrektor ZDP w Miósku Maz. - Andrzej Solonek powiedzial,  2e na
drodze Kaluszyn-Czarnoglów -WiSniew pojawila siq moZliwoóó wykonania nawierzchni
szerszej od zakladanej o 0,5 m tj. do 5,5 m. Koszt robót zwiqzany z rozszerzeniem
zakresu to kwota 36,000 zl. Koszt calkowity robót to kwota 365.000 zl.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na rozszerzenie zakresu robót na drodze
Kaluszyn-Cza rnoglów-Wión iew.

A d . 7
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk wyjasnila, i2 dyrektor DPS ów. Józefa

w Mieni zwróci la siq o dokonanie zmian w Regulaminie organizacyjnym DPS Sw. Józefa
w Mieni polegajqcej na dopisaniu w $ 3 pkt po wyrazach ,,przewlekle somatycznie
chorych" wyrazíw,,oraz osób niepelnosprawnych". Sekretarz dodala, i2 taka zmiana jest
zgodna ze znowelizowan4 ustawq o pomocy spolecznej. Wéród pensjonariuszy Domu
40% to osoby niepelnosprawne.
Nastgpnie Sekretarz Powiatu odczytala projekt uchwaly w sprawie zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Domu Pomocy Spolecznej 6w. Józefa w Mieni; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig
jednogloSnie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 85/07 w sprawie zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Domu Pomocy Spolecznej éw. Józefa w Mieni.

Wicestarosta poinformowal, i2 Urzqd Wojewódzki chce przekazaó kwotq
100.000 zl. i nale2y okreSlió cel. Zaproponowal DPS w K4tach na wykonanie
pomieszczeñ zamknigtych na agregaty klimatyzacyjne.

Ad. I
Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz powiedzial, i2

wójt gminy Mrozy zwróci l  sig o wyra2enie opini i  nt.  projektu Programu ochrony
érodowiska dla gminy Mrozy na lata 2006-2009 z uwzglgdnieniem perspektywy na lata
2010-2013".
Naczelnik - Czeslaw Jackowicz dodal, i2 byio kilka uwag do przedstawionego
programu, które zostaly uwzglgdnione i mo2na pozytywnie zaopiniowaó powy2szy
projekt.
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie wyra2enia opinii dotycz4cej
projektu ,,Programu ochrony Srodowiska dla gminy Mrozy na lata 2006-2009
z uwzglgdnieniem perspektywy na lata 2010-2013": przeprowadzono glosowanie,
w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powialu opowiedzial sig jednogloénie.



Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 86/07 w sprawie wyra2enia opinii
dotycz4cej projektu ,,Programu ochrony érodowiska dla gminy Mrozy na lata
2006-2009 z uwzglgdnieniem perspektywy na lata 2010-20,l'9".

Ad. I
Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz wyjaónil, i2

zgodnie z aft. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach sprawozdania
z realizaqi planu gospodarki odpadami organ wykonawczy przedklada m.in. zarzqdowi
pow¡atu w terminie do dnia 31 marca po uplywie okresu sprawozdawczego.
Naczelnik dodal, i2 sprawozdania zlo2yly gminy Dgbe Wielkie, Dobre, Jakubów,
Kaluszyn, Stanislawów, Mrozy, miasta Minsk Mazowiecki i Sulejówek.
Zarzqd Powialu zapoznal sig ze zlo2onym¡ sprawozdaniami.

Ad.  10
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia piotrkowicz powiedziala, ze

dyrektor Zdzislaw Mazanka i dyrektor Jan wióniewski zadeklarowali odejócie na
emeryturg z koñcem czerwca br. Dodala, i2 nowi dyrektorzy zatrudnieni zostan4 z dniem
1 wrzeónia, w zwiqzku z tym w okresie wakacyjnym jednostki pozostalyby bez
dyrektorów.

Ustalono, iZ nie ma mo2liwo6ci wyra2enia zgody na odejócie dyrektorów
i rozwi4zanie stosunku pracy z dniem 30 czenvca br.
Nastgpnie Naczelnik przedstawila wniosek dyrektora ZS im. M. Sklodowskiej - Curie
w Minsku Maz. o dofinansowanie kwotq 1500 zl. tocznych studiów podyplomovuych na
wy2szej szkole Psychologii spolecznej w warszawie na kierunku stosowana analiza
zachowania. t-qczny koszt studiów to kwota 4.300 zl.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za dofinansowaniem kwotq 1500 zl.
podyplomowych opowiedzialo sig 4 czlonków Zarzqdu, 1 osoba wstrzymala

studiów
sig od

gfosowanra.
Zarzqd Powiatu postanowil dofinansowaó kwota 1500 zl. studia

p. Krystynie M i lewskiej-Ja ku bowskiej.
podyplomowe

Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury wyjaénila, iz do korica maja powinny byó
zatw¡erdzone arkusze organizacji roku szkolnego. Dyrektorzy wystgpujq o podzial na
grupy dwóch jqzyków obcych. Ponadto dyrektorzy zglaszali szereg wniosków o
dodatkowe etaty:
- G|LO w Miñsku Maz.0,5 etatu administratora sieci ¡nternetowej, 1 etat pracownika os.
kadr,
- ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. 1 et. psychologa, 0,5 et. doradcy zawodowego,
- ZSA w Janowie - 0,5 et. pedagoga,, 2 etaty pracowników obslugi,
- ZSS w lgnacowie - stworzenie dodatkowego Zespoiu
Wychowawczego, 0,5 etatu pomocy nauczyciela,

Rewalidacyjno-

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Minsku Maz. - 1et. psychologa, 1 et.
pedagoga, 0,5 et. logopedy,
- CKU w Miñsku Maz. 1 et. doradcy zawodowego.
Podsumowujqc Naczelnik powiedziala, i2 skutk¡ finansowe wprowadzenia powy2szycn
wniosków to kwota 850.000 zl. rocznie.
Zarzqd Powiatu nie wyrazil zgody na realizacjg powy2szych wniosków.



Naczelnik Emilia Piotrkowicz poinformowala o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora
ZS w Siennicy. Dyrektorem zostal p. Stanislaw Czajka.
Nastgpnie p. Miroslaw Krusiewicz poinformowal o wyniku konkursu na stanowisko
dyrektora CKU w Miñsku Maz., wybrana zostala p. Joanna Kowalska.

A d .  1 1
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaly w sprawie

realizacji inwestycji ,,Zagospodarowanie terenu wokól budynków Starostwa
Powiatowego i Urzqdu Miasta Minsk Mazowiecki"; przeprowadzono glosowanie,
w którym za podjgciem uchwaiy Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podjqt uchwaNe Nr 87/07 w sprawie realizacji inwestycji
,,Zagospodarowanie terenu wokóN budynków Starostwa Powiatowego i Urzgdu
Miasta Miñsk Mazowiecki".

Ad. 12
Przedstawiony zostal wniosek dyrektora CKU w Minsku Maz. o zwigkszenie

planu wydatków o kwotg 5.000 zl. z pveznaczeniem na organizacjQ uroczysto5ci
z okazj¡ 30-lecia dzialalnoéci placówki.

Czlonek Zatzqdu - Krystyna Pazio zaproponowala kwotq 3.000 zl.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za zwigkszeniem planu wydatków CKU o kwotg
3.000 zl. ZarzEd Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu zwigkszyl plan wydatków CKU w Mirisku Maz. o kwotg 3.000 zl.

Sekretarz Powiatu przedstawila wniosek Towarzystwa Pamipci Vll Pulku Ulanów
dotycz4cy ptzyznania dofinansowania na organizacjg Dnia Ulana w dniu 24 czerwca br.
kwotq 3.000 zl., która ptzeznaczona bylaby na transport koni, poczgstunek i nagrody dla
uczestników ookazu.

Zarzqd Powiatu pozostawil wniosek do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu.

P. Bogumila Madziar przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian
w bud2ecie Powiatu na 2007 rok. Wyjaónila, 2e zmiany dotyczq zmiany planu dochodów
i wydatków zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych z bud2etu
paóstwa i z bud2etów jednostek samorzqdowych, przeniesieniu vvydatków migdzy $g
w ramach tego samego dzialu oraz przeniesieniu wydatków z rczevy budzetowej.

Zmiany dotyczq:
- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej Pañstwowej Strazy Po2arnej w Miñsku Maz.
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej-Curie w Mirisku Maz.

Zarzqd Powiatu jednogtoénie podj4l uchwale Nr 88/07 w sprawie zmian
w budiecie Powiatu na 2007 rok.



Ad.  13
Ustalono, i2 kolejne posiedzenie odbgdzie siq I i czenrrrca br. o godz. i 3.30.
Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowai, iZ przeprcwadzono negocjacje

z Pañstwem l-ab?d2 z Sulejówka w zakresie odszkodowania. Decyla zalwier:dza¡qca
podzial dzialki przeniosla na zecz powiatu grunty, które w planie zagospodarowania
przestrzennego zostaly wyznaczone na drogq przy ulicy przejazd w Sulejówku.
W wyniku negocjacli ustalono odszkodowanie w wysokoéci 10.980 zl. tj. 60 zl. za 1 m2
gruntu.

Zarzqd P owiatu zaakceptowal wynik negocjacji.
Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz zwrócil sig z pytaniem, czy wplynqro

pismo Towarzystwa Tenisowego z propozycja budowy kortów.
Wicestarosta wyjaónil, i2 pismo takie wplynglo i w tej sprawie wystqpiono o opinig

do dyr. CKP - Wieslawa Rogali .

Ad .  14
Protokól z posiedzenia w dniu '14 maja br. zostal przyjety jednogloénie.

Ad.  15
Zamkniecie pos¡edzenia.

Pzewodniczqcy Zazqdu - Antoni Jan Tarczyóski

W¡cestarosta - Krzysztof lvlichalik

Czlonkowie Zatzqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksie2opolski

Miroslaw Krusiewicz
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