Protokót N¡'l7lO7
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Miñskiego
w dniu 11 czerwca2007 r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Przewodniczqcy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczynski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czNonkowieZarz4du: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SkarbnikPowiatu
TeresaB4k - SkarbnikPowiatu
- Naczelnik
EmiliaPiotrkowicz
WydzialuOSwiatyi Kultury
Anna Czy2ewska Z-ca NaczelnikaWydz.Architekturyi Budownictwa
CzeslawJackowicz- NaczelnikWydz.Srodowiskai Rolnictwa
- dyrektorPCPRw MiriskuMaz.
JanuszZdzieborski
Rady PowiatuMinskiego
SylwesterZbrzezny- Przewodniczacy
Porzqdekposiedzenia:
Otwarcieposiedzenia.
PrzyjgcieporzAdkuobrad.
posiedzenia.
Informacjao dzialalnoSci
Starostyw okresieod poprzedniego
Przyjqcie projektów uchwal i innych materialów na Vll sesjg Rady Powiatu
Miriskiego.
5. SprawakortówtenisowychprzyZS Nr 1 w MiñskuMazowieckim.
6. Podjgcie uchwaly w sprawie nabycia na tzecz Powiatu Miñskiegozabudowanej
polo2onejwe wsi lgnaców,gmina Miñsk Mazowiecki,stanowiqcej
nieruchomoSci
1.0766ha.
dzialkqnr 15/1o powierzchni
7. Sprawyz zakresudróg.
B. Uzgodnienieprojektu decyzji o ustaleniulokalizacjiinwestycjicelu publicznego
o znaczeniu gminnym (linia energetycznanapowietrznaniskiego napigcia)
gminaDobre.
w miejscowoSci
Brzozowica,
9. Podjgcie uchwaly w sprawie podzialu órodków finansowychna stypend¡adla
uczniów szkól ponadgimnazjalnychna wyrównywanie szans edukacyjnych
2.2.ZPORR.
w ramachDzialania
10.Podjgcieuchwalyw sprawiewyrazeniaopiniidotyczqcejprojektu,,PlanuGospodarki
dla GminyMrozy".
Odpadami
Powiatuna 2007rok.
11.Podjqcieuchwalyw sprawiezmianw budZecie
12.Sprawyró2ne.
13.Przyjgcieprotokoiuz posiedzenia
w dniu28 maja2007 t.
14.Zamkniecie
oosiedzenia,
1.
2.
3.
4.

Ad. I
Starosta Miriskiego.

Antoni Jan Tarczyrískiotworzyl posiedzenie Zazqdu Powiatu

Ad. 2
Starostaprzedstawilporzqdekposiedzenia.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikzwrócilsig o wprowadzeniejako pkt 6 - Podjgcie
uchwalyw sprawie nabyciana Eecz PowiatuMiñskiegozabudowanejnieruchomo5ci
polozonejwe wsi lgnaców, gmina Miñsk Mazowiecki,stanowiAcejdzialkg nr 1511
o powierzchni
1.0766ha.
Z zaproponowanapoprawk4porzqdekposiedzen¡azosta{ przyjQtyjednoglo5nie(przy
nieobecnosci
M. Krusiewicza).
Ad.3
Starosta- AntoniJan Tarczyriskipoinformowai,
o nastQpujacych
sprawach:
- odbylo sig spotkanie z pracownikamiPrzychodni Rejonowej,w którym
uczestniczylPrzewodnicz4cyKomisji Zdrowia i Spraw Spolecznych- Krzysztof
Plochocki.Wyjaónionozebranym,i2 ani Zarzqd Powiatu,ani Starostanie uchylaj4sig
od spotkañz lekarzami,a takze to, i2 adresatempostulatówplacowychjest dyrektor
SPZOZ.PracownicySPZOZwyjaSnili,i2 nie ma wla5ciwychrelacjipomiqdzydyrekcjqa
pracownikami,poruszanosprawy bqdqce w gestii dyrektora (np. zasady podzialu
premii).Ustalono,Ze gdy bgdziedecyzjadotyczqcawdrozeniaprogramunaprawczego
to zorganizowane
zostaniespotkanie
z pracownikami.
Starostadodai,i2 po 7 czerwcabr. dyrektorSPZOZmial przygotowaó
informacje
na temat sytuacjina OddzialeWewnetrznym.Na dzieñ 21 czewca br. zwolanazostala
SpolecznaRada przy SPZOZ,
- z dniem 1 czewuca br. funkcjg PowiatowegoLekarza Weterynariipelni
p. PawelMejer,
- odbylo s¡e posiedzeniePowiatowejRady Zatrudnienia,na którymopiniowano
zm¡anyw planieFunduszuPracy,
- zorganizowanezostalo spotkan¡ez wladzami Miasta Sulejówekw sprawie
budowy wiaduktu. Na spotkaniuzasugerowano,aby wladze Sulejówkaspotkalisie
z Zarzqdem Województwa w zakresie realizacji tego zadania w ciEgu drogi
wojewódzkiej,a tak|e wariant dotyczEcyprzejSciapodziemnego.Ponadtouzyskano,
informacjq,i2 przetarg na budowq PrzychodniMiejskiej i Poradni PsychologicznoPedagogicznej
w Sulejówkuzostanieogloszonydo koñcaczerwcabr.
- podpisanoz Miastem Minsk Mazowieckiumowe na wspólnq realizaqq
inwestycji,,Zagospodarowanie
terenuwokólbudynkówStarostwaPowiatowegoi Urzgdu
MiastaMinskMazowiecki,
- wystEpiono do Kuratora Oówiaty o udzielenie akceptacji w zakresie
przedlu2enia
o 1 rok kadencjidyrektoraZSE w MinskuMaz.- StefanaStgpniewskíego.
Kuratorniewnióslsorzeciwu.

- odbylasie konferencjapt.,,Byórodzicemdzisiaj"zorganizowana
przezPoradniq
Psychologiczno-Pedagogiczn4 w Sulejówku.
NastgpnieWicestarosta- KrzysztofMichalikpoinformowal
o nastgpuj4cych
sprawach:
- odbyl sig konkurs na stanowiskodyrektoraZespolu Szkól ZawodowychNr 2
w Minsku Mazowieckim- zlozonazostalajedna oferta p. TomaszaPlochockiego,
któryzostalwybrany.
- odbylo sie spotkaniekoordynacyjne
w zakresiebudowy SzpitalnegoOddzialu
jakiepowinny
Ratunkowego.
Uzyskanoinformacjq,
i2 zmienilysie warunkitechniczne
spelniaóSOR-y.Jeden z warunkówdotyczyinwestycjipowiatowej,tj wjazd i wyjazd
muszE byó odrebnymi drogami, w zwiEzkuz tym nalezy doprojektowaówyjazd
iwykonaózakresrobótbudowlanych.
Szacunekw tym zakresieiwniosekpowinien
zostaóprzedlozonydo dnia 11 czerwcabr. (nie zostalprzedlozony).Ponadtoroboty
dodatkoweprzewidzianebyly do realizacjiprzy drugim postgpowaniuprzetargowym
zwiqzanymz pozyskaniemérodkówz FunduszyNorweskich(kwota 400.000 zl.),
równiezw tym zakresienie ma Zadnegowniosku,lak2e 2adnejinformacjico nale2y
robió.Równiezinstalacja
sanitarnaideszczowamialybyó realizowane
z Funduszy
Norweskich,ale dyrektor SPZOZ równie2 w tym przypadku nie zlo2yl wniosku
w terminie. Kosztorys szacunkowyna kanalizacjgsanitarnq opiewal na kwotg
500.000 zl., zostal zweryfikowanyprzez projektantana kwote 800 000 zl. netto.
W ramachSORsq do wykonania
tak2edrogidojazdowe.
- przedstawicieleZarzqdu Powiatuwizytowalihale widowiskowo-sportowe
we
Woclawku i Brodnicy.Przedstawiciele
firmy projektowejzasugerowali,aby znale2ó
osobe znajEce sie na budownictwie,która reprezentowafbyZarzEd Powiatu
w konlaktachzfirmqi pó2niejnadzorowalaby
inwestycje.
Czlonek Zarz4du - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, i2 byla mo2liwoóci
zapoznaniasig ze szczególamifunkcjonowaniahal. Dodal, i2 firma projektowama
doówiadczenie
w projektowan¡u
hal i jest solidnEfirma.
Zarzqd Powiatujednogloéniepodjqldecyzjg,i2 zleci wykonaniedokumentacjina
halg widowiskowo-sportowqfirm¡e projektowej Modern Construction Design
z Poznania oraz zaakceptowalzlecenie w trybie zamówienia z wolnej rgki
reprezentowan
ie Zarzqduosobiez uprawnieniamibudowlanym
i.
CzlonekZarzqdu- KrystynaPaziopoinformowala,
i2 odbylysiq dwa konkursyna
stanow¡ska:
- dyrektoraPoradniPsychologiczno-Pedagog
icznejw MinskuMaz.- wybranazostala
p. HannaMichalska,
- dyrektora Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego
w Miósku Maz. wybranazostalp. lrenaKielak.
Ad.4
ZarzqdPowiatuprzystqpildo omówieniaprojektówuchwafi innychmaterialówna
Vll sesjgRady Powiatu:

- Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiegolnspektora Ochrony Srodowiska o stan¡e
Érodowiska na terenie województwa ze szczególnym uwzglQdn¡en¡empowiatu
miñskiego.
Zarzqd Powiatuprzyjql material.
- Rozpatrzenie informacji Pañstwowego Inspektora Ochrony Srodowiska o stanie
Srodowiska na terenie województwa ze szczególnym uwzglQdnieniempow¡atu
miñskiego.
Zarzqd Powiatuprzyjql material.
- Podjqcieuchwaly w sprawie zatwierdzeniasprawozdaniafinansowegoSamodzielnego
PublicznegoZespolu OpiekiZdrowotnejw MiñskuMazowieckimza 2006 r.
Wicestarosta- KrzysztofMichalik powiedzial,i2 jest przeciwnyzapisowi,ze
planudochodów
i2 10% niewykonanie
zatwierdza
sig sprawozdanie
SPZOZ.Stwierdzil,
i powstalastrata sa nie do zaakceptowania.Nale2y w tym zakresiezmieniózapisy
projektuuchwaiy.
- Podjqcieuchwaly w sprawie uchwaleniapowiatowegoprogramu dzialañna necz osób
niepelnosprawnychw Iatach 2007-2016.
Wyjaénila,
CzlonekZarzqduPowiatu- KrystynaPazioomówilawynikikonsultacji.
2e konsultacjeprzeprowadzone
zostalyw nastqpujqcych
formach:
'l) otwartegospotkania z mieszkaócamipowiatu celem przedstawieniaprojektu
w powiecieminskimna lata
dzialanna rzeczosób niepeinosprawnych
,,Programu
-2016"
2007
oraz zebraniaopinii uczestnikówspotkaniao projekcie.Spotkanie
w nim 17 osób.
odbylosiq 25 maja 2007 r., uczestniczylo
projekcie
2) zebraniaopinii o
,,Programudzialanna rzecz osób niepelnosprawnych
w powiecieminskimna lala 2007-2016"organówgmin i miastz terenupowiatu,
organów opiniodawczo-doradczychStarosty, organrzacji pozarzAdowych.
Wplynela opinia dyrektora DPS w KAtach, opinia Prezesa Mazowieckiego
Stowarzyszeniana Rzecz Dzieci i Mlodzie2y z Mózgowym Porazeniem
Dziecigcym oraz opinia Powiatowej Spolecznej Rady do Spraw Osób
Niepelnosprawnych.
(dokonanyzostal1 wp¡s).
forummieszkañców
3) internetowego
Dyrektor PCPR
Janusz Zdzieborskipowiedzial,2e z wniosków jakie wplynqly
w trakciekonsultacjiw projekcie,,Programudzialanna rzecz osób niepelnosprawnych
w powieciemiúskimna lala 2007-2016"uwzglgdniono
nastgpujqce:
1) organizacjawystawi wernisa2ypracosób niepelnosprawnych,
i wczesnej diagnozy
2)powolanie centrum rehabilitacyjno-terapeutycznego
zapewniaj4cegociqgl4 opiekq stosowniedo indywidualnychpotrzeb,kompleksow4
rehabilitacjg,
edukacyjne,
diagnozg,
terapigi wspomaganie
i doradczejdla rodziców i opiekunów,
3)zapewnieniepomocy prawno-informacyjnej
pomocy diagnostycznej i poradnictwa rodzinnego, grup wsparcia, zalec
psychoedukacyjnych,
edukacyjnych,
szkolendla rodzicówi opiekunów,
4) zapewnienie opieki krótkoterminowejna bazie domów pomocy spolecznej
(np.na czaspobytuopiekunaw szpitalu),
5) tworzenieéwietlicSrodowiskowych
dla dziecii mlodzie2yniepelnosprawnej,

pomocyasystentaw procesienauki,pracy,
6) zapewnieniemlodzie2yniepelnosprawnej
wejÉciaiutrzymaniasiq na rynkupracy,
uslugina rzecz
7) wspieraniedzialalnoóci
organizacjipozarzqdowych,
éwiadczEcych
osób niepelnosprawnych,
8) organizowanie specjalistycznych szkoleñ dla przedstawicieli organizacji
podnoszqcychich
pozarzqdowychdzialajqcychna tzec z osób niepelnosprawnych,
kompetencjei kwalifikacje
- Podjgcie uchwaly zmieniajqcejuchwalg w sprawie zadañ finansowanychze Srodków
PañstwowegoFunduszuRehabilitacjiOsób Niepelnosprawnych2007 r.
DyrektorPCPR wyjaénil,2e zmianadotyczyprzeniesieniakwoty 10.000zl. z zadania
(brak zainteresowania
dostosowaniemiejsc pracy do osób niepelnosprawnych
w tym
zakresie),
na zadanieturnusyrehabilitacyjne.
Zarz4dPowiatuprzyjqlmaterial.
- Podjgcieuchwalyw sprawiepnyjgcia Planu RozwojuLokalnegoPowiatuM¡ñsk¡egona
lata 2007-2013.
Wicestarosta- KrzyszlofMichalikwyjaSnil,i2 jest przeciwnywprowadzaniunowych
zadañ inwestycyjnych
do PRL, gdyz by{obyto dzialanieuznanioweiodbiegalobyod
przyjgtejmetodologii.Wprowadzeniedodatkowegozadaniaspowodowaloby
odrzucenie
zadania,któreuzyskalowyZszqpunktacjg.
- Podjqcie uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Zuromiñskim
dotyczqcegoprzejqciazadañ z zakresuoSwiaty.
Zarz4dPowiatuprzyjqlprojektuchwaly.
- Informacjao funkcjonowaniuPowiatowegoOÉrodkaDoskonaleniaNauczycieli.
Zarz4dPowiatuprzyj4lprzedstawiony
material.
- Podjqcieuchwaly w sprawiezmian w budzec¡ePowiatuna 2007 r.
SkarbnikPowiatu- TeresaBqk powiedziala,2ezmianydotycz4m.in.:
- zwigkszeniadochodówo kwotg 50.000zl. z dotacjiz FOGR na modernizacjgdrogi
powiatowejKiczki-Kam
ionka-WymySle,
- zwigkszenieplanu dochodówo kwote 120.000zl. ze órodków rezerwysubwencji
ogólnej z przeznaczeniemna dofinansowanieprzebudowydrogi Mitisk MazowieckiMrozy,
- zwiqkszenieplanu wydatkówo kwotg 3.2OOzl. na zakup wyposa2enia(sztalug)dla
ZSEw MiriskuMaz.
- zwiqkszenie
planudochodówiwydatkówo kwotq6.000zl. w DPS,,Jedlina"
w Mieni,
- dokonujesig zmiany przeznaczenia
érodkówbie2qcychw wysokoóci4.900 zl., które
zostan4ptzeznaczonena zakup obieraczkido ziemniakóww internacieZSE w Minsku
Maz.
- wprowadzasig do planu dochodówkwotg 122.594zl. z tytulu przyznaneldotacjina
dofinansowanierealizacjiprojektu ,,Szkolarównych szans" w ramach Sektorowego
ProgramuOperacyjnegoRozwójZasobówLudzkich2004-2006dla ZSS w lgnacowie
i SOSzWw MiriskuMaz.
Starosta - Antoni Jan Tarczyriskiodczytal pismo PrzewodniczqcegoRady
PowiatuMirlskiegodotyczqcepropozycjizmianzasadnaliczaniai wysokoScidiet,tj..
- kwotabazowa1726,74zl.
- Przewodniczqcy
Rady Powiatu- dieta 1813 zl.

- Wiceprzewodniczqcy
RadyPowiatu- dieta1295zl.
- czlonekZazqdu Powiatu- dieta1372zl.
- przewodnicz4cy
Komisji- dieta1295zl.
- wiceprzewodniczqcy
Komisji- dieta1087zl.
- radnyczlonekdwóchkomisji- dieta1036 zl.
- radnyczlonekjednej komisji- dieta777 zl.
potrqceniewynosiloby10%.
Za ka2dqnieobecnoóó
przyjEl
przedstawione
materialyna Vll sesjg Rady Powiatu.
ZarzqdPowialu
Ad. 5

Wicestarosta - Krzysztof Michalik wyjaSnil, i2 sprawa dotyczaca kortów
tenisowychna rogu ul. Budowlanejiul. Jasnejw Minsku Maz. poruszonazostala
tego terenu
w 2004 roku, wówczasRada Powiatuwyrazilazgodq na wydzier2awienie
pod warunkiemwykorzystania
go pod budowgobiektówsportowych.
dz¡alkio pow. 2000 m'na
Ponowionyzostal wniosekw zakresiewydzier2awienia
wykladzinie
ze
sztucznq
trawy, w sezoniezimowym
budowq 2 kortów tenisowycho
przykryte balonem z wewnetrznym systemem ogrzewania, przenoóny budynek
drewniany.
nieruchomo5ci
na
Wnioskodawcap. BogdanWasilonekzwrócilsig o wydzier2awienie
okres10 lat i zlo2yldwie propozycjefinansowe:
1) oplatadzier2awnaw wysokoóci800-1000zl./m-c
2) oplata 200-300 zl.lm-c i po 10 latach obiekt przechodzina wlasnoSópowiatu
minskiego.
P. KrzysztofMichalikwyjaSnil,i2 zwrócilsig do dyrektoraCKP - Wieslawa Rogali
o opinigw powyzszejsprawie.DyrektorCKP pozytywniezaopiniowalwniosek.
Wicestarostaopowiedzialsig za pierwszymwariantemtj. ustaleniemoplatydzier2awy,
a po okresiedzier2awyinwestorpozostawiterenw staniepierwotnym.
CzfonekZarzqdu - MiroslawKrusiewiczpowiedzial,2e powyZszapropozycja
dobrze komponujesie z tym, co jest planowanena tym terenie tj. budowa hali
Dodal,i2 nalezysie zastanowió,czy n¡e warto bylobyprzyjqó
widowiskowo-sportowej.
wariantudrugiegotj. z przejqciemobiektupo okresiedzier2awy.
Zarzqd Powiatu postanowil, i2 w powyZszym zakresie ogloszony zostanie
przetarg.
Ad.6
Wicestarosta- KrzysztofMichalikodczytalprojektuchwalyw sprawienabyciana
polozonej
we wsi lgnaców,gmina
zabudowanej
nieruchomoéci
rzeczPowiatuMinskiego
powierzchni
1.0766 ha;
15101
o
Miñsk Mazowiecki,stanowi4cejdziaikg nr
przeprowadzonogiosowanie, w którym za podjqciem uchwa{y Zarzqd Powiatu
opowiedzial
sigjednogloénie.
Zarz4d Powiatu podjEl uchwaNgNr 89/07 w sprawie nabycia na rzecz
we wsi lgnaców,gm¡na
Powiatu MiriskiegozabudowanejnieruchomoécipoNo2onej
powierzchni
1.0766ha.
o
dzialkq
nr
15/01
Miñsk Mazowiecki,stanowiqcej
Ad. 7
wnioskiw zakresiesprawdrogowych.
ZarzqdPowiatupozostawildo wyjaénienia

Ad. I

Z-ca NaczelnikaWydzialu Architektury¡ Budownictwa- Anna Czyzewska
poinformowala,
i2 wplynqlwniosekwójta gminy Dobre dotyczqcyuzgodnieniaprojektu
decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym tj. linii
energetycznejnapowietrznejniskiego napigcia w miejscowoóciBrzozowica,gmina
Dobre.
ZarzEdPowiatuuzgodnilprojektdecyzjio ustalenielokalizacjicelu publicznego
o znaczeniu gminnym tj. linia energetycznanapowietrznaniskiego napigcia
w miejscowo5ci
Brzozowica,gminaDobre.
Ad. 9

Naczelnik Wydzialu Oéwiaty ¡ Kultury - Em¡l¡a PiotrkowiczwyjaÉni{a,i2
dotychczaswplynqlo60% órodkówna stypendia,spodziewanajest kolejnaÍansza za
miesiqcemarzec ikwiecieñ. Dodala,i2 stypendiapobiera450 uczniów,od miesi4ca
wrzeéniaprawodo stypendiumutacilo 72 uczniów.
Nastgpnieodczytaia projekt uchwaly w sprawie podzialu Srodkówfinansowychna
stypendiadla uczniówszkólponadgimnazjalnychna wyrównywanieszansedukacyjnych
glosowanie,w którymza podjgciem
w ramachDzialania2.2 ZPORR:przeprowadzono
jednogloénie.
uchwalyZarzqdPowiatuopowiedzials¡e
Zarz4d Powiatu podj4l uchwalq Nr 90/07 w sprawie podzialu érodków
finansowych na stypendia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych na
wyrównywanieszans edukacyjnychw ramach Dzialania2.2 ZPORR.

A d .r 0

NaczelnikWydzialuSrodowiska
i Rolnictwa- CzeslawJackowiczprzedstawil
projektuchwaiyw sprawiewyrazeniaopiniidotycz4cejprojektu,,PlanuGospodarki
perspektywy
gminyMrozyna lata2006-2009
na lata2010Odpadami
z uwzglqdnieniem
przeprowadzono
glosowanie,
podjqciem
Powiatu
za
uchwaly
Zarzqd
2013";
w którym
opowiedzial
sigjednogloónie.
Zarz4d Powiatu podj4l uchwate Nr 91/07 w sprawie wyra2eniaopinii
dotycz4cejprojektu,,PlanuGospodarkiOdpadamigminy Mrozyna lata 2006-2009
perspektywyna lata2010-2013".
z uwzglgdnieniem
A d .1 1
projektuchwalyw sprawiezmianw bud2ecie
SkarbnikPowiatuprzedstawila
wydatkówmigdzy
Powiatuna 2007rok.Wyjaénila,
i2 zmianypolegajqna przeniesieniu
przeniesieniu
bud2etowej.
wydatków
z
rezevy
w
ramach
tego
samego
dzialu
oraz
$$
ZmianydotyczA:
- Starostwa
Powiatowego,
- Powiatowego
w MinskuMaz.
Inspektoratu
NadzoruBudowlanego
- Komendy
w MiriskuMaz.
Powiatowej
Pañstwowej
Stra2yPo2arnej
- ZespoluSzkólEkonomicznych
w MiñskuMaz.
- DomuPomocy
Spolecznej
w Mieni,
,,Jedlina"
- Specjalnego
OÉrodka
SzkolnoWychowawczego
w MinskuMaz.

- Powiatowego
UrzeduPracyw MiriskuMaz.
SkarbnikPowiatupoinformowala
o zalegloéci
DPS ,,Jedlina"
w Mieniw zakresieoplatyza
kozystan¡e
ze érodowiska
za 2002r. tj. kwota16.544zl.(wrazz odsetkami).
Zazqd Powiatupostanowil
powy2szej
o uiszczeniu
oplatyw kwocie16.544
zl.
Sekretaz Powiatuprzedstawila
wniosekTowarzystwaPamiqciVll Pulku Ulanów
przyznania
Lubelskich
dotyczecy
dofinansowania
na organizacjg
DniaUlanaw dniu24 czerwca
br. kwote3.000zl., klüa ptzeznaczona
bylabyna transportkoni,poczestunek
i nagrodydla
pokazu.
uczestników
Zazqd Powiatuprzyznalkwotq 1.500 zl., z uwagq,iZ w latach nastepnychnale2y
pzystapiódo otwartych
konkursów
ofertna realizacje
zadañpow¡atu.
Nastepniep. Danuta Strejczykpzedstawilawniosek KomendantaPowiatowego
Policji
o rozwa2enie
mo2liwoSci
wyró2nienia
funkcjonariuszy
Policjiw zwiqzkuze Swigtem
Policji.
Zazqd Powiatu przyznal kwotq 5.000 zl. z przeznaczeniemna nagrody dla
funkcjonariuszy.
poinformowal,
Starosta- AntoniJan Tarczyriski
i2 Komendant
Powiatowy
Panstwowej
pzyznanianagróddlastrazaków
Stra2yPoZarnej
wystqpit
z zapytaniem
o mo2liwoSé
KPPSP.
Zatzqd Powiatupzyznal kwotQ5.000zl. z pzeznaczeniemna nagrodydla strazaków
KPPSPw Mrrisku
Mazowieckim.
SekretazPowiatupzedstawila
pw.ów.Antoniego
wniosekParafiiRzymskokatol¡ckiej
w
lgnacow¡e o przyznanie darów zeczowych lub Srodków pienig2nychw zwiqzku z
po raz tzeci w dniu 17 czerwcabr. RodzinnymPiknikiemParafialnym
organizowanym
..Antonalia".
postanowil
Zazed Pow¡atu
o pzekazaniu
koszulek
z herbemPowiatu.
KolejnoSekretaz PowiatupzedstawilawniosekAutomobilKlub
Centrum,w którym
zapraszlq do wspólorganizowania
w dniach 23-26.0O.2007
r. Xl edycji RALLY M|ñSK
pucharu
MAZOWIECKI
2007i ufundowanie
dlazalogi.
postanowil
ZazEdPow¡atu
o ufundowaniu
1 pucharu
Naczelnik- Emilia Piotrkowiczpzedstawilawniosek dyrektoraDomu Kultury
w Okuniewieo dofinansowanie
granie2007"-cykl
lll cyklukoncertów
letnich,,Okuniewskie
koncertów,
którebgdqsiqodbywaly
w ka2dan¡edziele
lipcaWzykoóc¡eleéw.Stanislawa
Kostki
w Okuniewie.
Zaeqd Powiatuptzyznalkwotq1.000zl. na dofinansowanie
lll cyklukoncertów
letnich
granie
2007".
,,Okuniewskie
NaczelnikWydzialuOswiatyi KulturyodczytalawniosekMiriskoMazowieckiego
Towarzystwa
Tenisowegoo dofinansowanie
kwotq 8.800 zl. organizacjiturniejumiedzy
bli2niaczymimiastam¡Mirisk Mazowieck¡i Telsiai na Litwie. Kwota dofinansowania
ptzeznaczona
bylabyna puchary,
dyplomy,
upom¡nk¡,
wynajemob¡ektu,
kolacjeicatering.
ZarzqdPowiatu
wyrazilzgodqnazakuppucharów
w wysokoéci
1.000zl.
Skarbnik
Powiatupzedstawila
wniosekZazqduRejonowego
Polskiego
Czenrvonego
Krzyzaw
Miñsku Mazowieckimo sfinansowan¡e
nagród dla uczestnikówFest¡waluPiosenki
Czerwonokzyskrej
w wysokoSci
1.000zl.ZaeqdPowiatupzyznalkwote'1.000
zl.
W zwiqzku uroczystosciq 30 - lecia CentrumKsztalceniaUstawicznego
oraz
pracyna stanowisku
pzez PanaJanaWiSniewskiego
zakoáczeniem
dyrektora
ZazEdPowiatu
- 4000zl.
pzyznalPanuJanowiWiSniewskiemu
nagrodg
w wysokosc¡

wniosekZarzqduRejonowegoPolskiegoCzerwonego
SkarbnikPowiatuprzedstawila
nagrÓddla uczestnikówFestiwalu
Ktzyza w Miñsku Mazowieckimo sfinansowanie
1.000zl.
w wysokoóci
Piosenkr
Czerwonokrzyskiej
'1
Zarzqd P owialu przyznalkwotg .000 zi
SkarbnikPowiatuodczytalaprojektuchwalyw sprawiezmian w bud2eciePowiatuna
glosowanie,w którymza podjQciemuchwalyZarzqdP owialu
2OO7rok,przeprowadzono
jednoglosnie.
sie
opowiedzial
Zarzqd Powiatu podjEl uchwaNgNr 92/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.
4d.12
iz dyrektorZS w Siennicy- Stanislaw
SkarbnikPowiatu- TeresaB4k wyjaónila,
Czajka zwrócil sig o przesuniecieérodkóww kwocie 357.000 zi. do harmonogramu
na ll kwartal.
Zarzqd Powiatuprzychyl¡l
sig do wnioskudyrektoraZespoluSzkól im. H. iK.
w Siennicy.
Gnoiñskich
Kolejno Skarbnik Powiatu poruszyla temat dotyczqcy wierzytelnoSci
p
Wyjaénila,¡ZwplynElPIT za 2006 r., z któregowynika,2e dochód
rocznyto kwota5.900 zl. o¡az zaówiadczenie
lekarskieinformujqceo chorobie.Dodaia,
i2 zlo2onyzostaipozewdo sqdu, ale postgpowanie
nie jest jeszczeprowadzone.
Po analizie sytuacji Zarzqd Powiatu postanowilo oplaceniu pozwu i uruchomieniu
postepowania.
Nastqpniep. TeresaBqk odczytalapismodyrektoraPCPR dotyczqceodroczen¡a
splaty
pomocy
nienaleznie pobranych ówiadczeri przez p.
z tytulu
pienig2nejna kontynuowanienauki(w kwocie632,20zl.).
Zarzqd Powiatuprzychylilsig do wnioskudot. odroczeniasplatywierzytelnoóci
pobranegoSwiadczenia
z tytulunienale2nie
do dnia31 grudnia2007r.
Ustalono,
i2 kolejneposiedzenie
ZarzqduPowiatuodbgdziesig 26 czerwcabr.

A d .1 3
Protokól
z posiedzenia
w dniu14majabr. zostafprzyjqtyjednogloSnie.
A d .1 4
posiedzen
Zamknigcie
ia.
Przewodniczqcy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyr'tski
- Krzysztofl\¡ichalik
Wicestarosta
CzlonkowieZarzqdu: KrystynaPazio

HenrykKsiQzopolski
Miroslaw
Krusiewicz

