
Protokót N¡'l7lO7
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego

w dniu 11 czerwca 2007 r.

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

czNonkowie Zarz4du: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Skarbnik Powiatu
Teresa B4k - Skarbnik Powiatu
Emil ia Piotrkowicz - Naczelnik Wydzialu OSwiaty i  Kultury
Anna Czy2ewska - Z-ca Naczelnika Wydz. Architektury i Budownictwa
Czeslaw Jackowicz - Naczelnik Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
Janusz Zdzieborski - dyrektor PCPR w Mirisku Maz.
Sylwester Zbrzezny - Przewodniczacy Rady Powiatu Minskiego

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porzAdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Przyjqcie projektów uchwal i innych materialów na Vll sesjg Rady Powiatu

Miriskiego.
5. Sprawa kortów tenisowych przy ZS Nr 1 w Miñsku Mazowieckim.
6. Podjgcie uchwaly w sprawie nabycia na tzecz Powiatu Miñskiego zabudowanej

nieruchomoSci polo2onej we wsi lgnaców, gmina Miñsk Mazowiecki, stanowiqcej
dzialkq nr 15/1 o powierzchni 1.0766 ha.

7. Sprawy z zakresu dróg.
B. Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

o znaczeniu gminnym (l inia energetyczna napowietrzna niskiego napigcia)
w miejscowoSci Brzozowica, gmina Dobre.

9. Podjgcie uchwaly w sprawie podzialu órodków finansowych na stypend¡a dla
uczniów szkól ponadgimnazjalnych na wyrównywanie szans edukacyjnych
w ramach Dzialania 2.2. ZPORR.

10. Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia opinii dotyczqcej projektu ,,Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Mrozy".

11. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budZecie Powiatu na 2007 rok.
12. Sprawy ró2ne.
13. Przyjgcie protokoiu z posiedzenia w dniu 28 maja 2007 t.
1 4. Zamkniecie oosiedzenia,



Ad. I
Starosta - Antoni Jan Tarczyríski otworzyl posiedzenie Zazqdu Powiatu

Miriskiego.

Ad. 2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik zwrócil sig o wprowadzenie jako pkt 6 - Podjgcie
uchwaly w sprawie nabycia na Eecz Powiatu Miñskiego zabudowanej nieruchomo5ci
polozonej we wsi lgnaców, gmina Miñsk Mazowiecki, stanowiAcej dzialkg nr 1511
o powierzchni 1 .0766 ha.
Z zaproponowana poprawk4 porzqdek posiedzen¡a zosta{ przyjQty jednoglo5nie (przy
nieobecnosci M. Krusiewicza).

A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowai, o nastQpujacych sprawach:
- odbylo sig spotkanie z pracownikami Przychodni Rejonowej, w którym

uczestniczyl Przewodnicz4cy Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych - Krzysztof
Plochocki. Wyjaóniono zebranym, i2 ani Zarzqd Powiatu, ani Starosta nie uchylaj4 sig
od spotkañ z lekarzami, a takze to, i2 adresatem postulatów placowych jest dyrektor
SPZOZ. Pracownicy SPZOZ wyjaSnili, i2 nie ma wla5ciwych relacji pomiqdzy dyrekcjq a
pracownikami, poruszano sprawy bqdqce w gestii dyrektora (np. zasady podzialu
premii). Ustalono, Ze gdy bgdzie decyzja dotyczqca wdrozenia programu naprawczego
to zorganizowane zostanie spotkanie z pracownikami.

Starosta dodai, i2 po 7 czerwca br. dyrektor SPZOZ mial przygotowaó informacje
na temat sytuacji na Oddziale Wewnetrznym. Na dzieñ 21 czewca br. zwolana zostala
Spoleczna Rada przy SPZOZ,

- z dniem 1 czewuca br. funkcjg Powiatowego Lekarza Weterynarii pelni
p. Pawel Mejer,

- odbylo s¡e posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, na którym opiniowano
zm¡any w planie Funduszu Pracy,

- zorganizowane zostalo spotkan¡e z wladzami Miasta Sulejówek w sprawie
budowy wiaduktu. Na spotkaniu zasugerowano, aby wladze Sulejówka spotkali sie
z Zarzqdem Województwa w zakresie realizacji tego zadania w ciEgu drogi
wojewódzkiej, a tak|e wariant dotyczEcy przejScia podziemnego. Ponadto uzyskano,
informacjq, i2 przetarg na budowq Przychodni Miejskiej i Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Sulejówku zostanie ogloszony do koñca czerwca br.

- podpisano z Miastem Minsk Mazowiecki umowe na wspólnq real izaqq
inwestycji ,,Zagospodarowanie terenu wokól budynków Starostwa Powiatowego i Urzgdu
Miasta Minsk Mazowiecki,

- wystEpiono do Kuratora Oówiaty o udzielenie akceptacji w zakresie
przedlu2enia o 1 rok kadencji dyrektora ZSE w Minsku Maz. - Stefana Stgpniewskíego.
Kurator nie wniósl sorzeciwu.



- odbyla sie konferencja pt.,,Byó rodzicem dzisiaj" zorganizowana przez Poradniq
Psych o log iczn o- Ped ag og iczn 4 w Sulejówku.

Nastgpnie Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastgpuj4cych sprawach:
- odbyl sig konkurs na stanowisko dyrektora Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2

w Minsku Mazowieckim - zlozona zostala jedna oferta p. Tomasza Plochockiego,
który zostal wybrany.

- odbylo sie spotkanie koordynacyjne w zakresie budowy Szpitalnego Oddzialu
Ratunkowego. Uzyskano informacjq, i2 zmieni ly sie warunki techniczne jakie powinny
spelniaó SOR-y. Jeden z warunków dotyczy inwestycji powiatowej, tj wjazd i wyjazd
muszE byó odrebnymi drogami, w zwiEzku z tym nalezy doprojektowaó wyjazd
iwykonaó zakres robót budowlanych. Szacunek w tym zakresie iwniosek powinien
zostaó przedlozony do dnia 11 czerwca br. (nie zostal przedlozony). Ponadto roboty
dodatkowe przewidziane byly do realizacji przy drugim postgpowaniu przetargowym
zwiqzanym z pozyskaniem érodków z Funduszy Norweskich (kwota 400.000 zl.),
równiez w tym zakresie nie ma Zadnego wniosku, lak2e 2adnej informacji co nale2y
robió. Równiez instalacja sanitarna ideszczowa mialy byó real izowane z Funduszy
Norweskich, ale dyrektor SPZOZ równie2 w tym przypadku nie zlo2yl wniosku
w terminie. Kosztorys szacunkowy na kanalizacjg sanitarnq opiewal na kwotg
500.000 zl., zostal zweryfikowany przez projektanta na kwote 800 000 zl. netto.
W ramach SOR sq do wykonania tak2e drogi dojazdowe.

- przedstawiciele Zarzqdu Powiatu wizytowali hale widowiskowo-sportowe we
Woclawku i Brodnicy. Przedstawiciele firmy projektowej zasugerowali, aby znale2ó
osobe znajEce sie na budownictwie, która reprezentowafby ZarzEd Powiatu
w konlaktach zfirmqi pó2niej nadzorowalaby inwestycje.

Czlonek Zarz4du - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, i2 byla mo2liwoóci
zapoznania sig ze szczególami funkcjonowania hal. Dodal, i2 firma projektowa ma
doówiadczenie w projektowan¡u hal i jest solidnE firma.

Zarzqd Powiatu jednogloénie podjql decyzjg, i2 zleci wykonanie dokumentacji na
halg widowiskowo-sportowq firm¡e projektowej Modern Construction Design
z Poznania oraz zaakceptowal zlecenie w trybie zamówienia z wolnej rgki
reprezentowan ie Zarzqdu osobie z uprawnieniami budowlanym i.

Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio poinformowala, i2 odbyly siq dwa konkursy na
stanow¡ska:
- dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagog icznej w Minsku Maz. - wybrana zostala
p. Hanna Michalska,
- dyrektora Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego w Miósku Maz. -
wybrana zostal p. lrena Kielak.

A d . 4
Zarzqd Powiatu przystqpil do omówienia projektów uchwaf i innych materialów na

Vll sesjg Rady Powiatu:



- Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego lnspektora Ochrony Srodowiska o stan¡e
Érodowiska na terenie województwa ze szczególnym uwzglQdn¡en¡em powiatu
miñskiego.

Zarzqd Powiatu przyjql material.
- Rozpatrzenie informacji Pañstwowego Inspektora Ochrony Srodowiska o stanie
Srodowiska na terenie województwa ze szczególnym uwzglQdnieniem pow¡atu
miñskiego.

Zarzqd P owiatu przyjql material.
- Podjqcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Miñsku Mazowieckim za 2006 r.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, i2 jest przeciwny zapisowi, ze
zatwierdza sig sprawozdanie SPZOZ. Stwierdzi l ,  i2 10% niewykonanie planu dochodów
i powstala strata sa nie do zaakceptowania. Nale2y w tym zakresie zmienió zapisy
projektu uchwaiy.
- Podjqcie uchwaly w sprawie uchwalenia powiatowego programu dzialañ na necz osób
niepelnosprawnych w Iatach 2007-201 6.

Czlonek Zarzqdu Powiatu - Krystyna Pazio omówila wyniki konsultacji. Wyjaénila,
2e konsultacje przeprowadzone zostaly w nastqpujqcych formach:
'l) otwartego spotkania z mieszkaócami powiatu celem przedstawienia projektu

,,Programu dzialan na rzecz osób niepeinosprawnych w powiecie minskim na lata
2007 -2016" oraz zebrania opinii uczestników spotkania o projekcie. Spotkanie
odbylo siq 25 maja 2007 r., uczestniczylo w nim 17 osób.

2) zebrania opinii o projekcie ,,Programu dzialan na rzecz osób niepelnosprawnych
w powiecie minskim na lala 2007-2016" organów gmin i miast z terenu powiatu,
organów opiniodawczo-doradczych Starosty, organrzacji pozarzAdowych.
Wplynela opinia dyrektora DPS w KAtach, opinia Prezesa Mazowieckiego
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Mlodzie2y z Mózgowym Porazeniem
Dziecigcym oraz opinia Powiatowej Spolecznej Rady do Spraw Osób
N iepelnosprawnych.

3) internetowego forum mieszkañców (dokonany zostal 1 wp¡s).
Dyrektor PCPR - Janusz Zdzieborski powiedzial, 2e z wniosków jakie wplynqly

w trakcie konsultacji w projekcie ,,Programu dzialan na rzecz osób niepelnosprawnych
w powiecie miúskim na lala 2007-2016" uwzglgdniono nastgpujqce:

1) organizacja wystaw i wernisa2y prac osób n iepelnosprawnych,

2)powolanie centrum rehabilitacyjno-terapeutycznego i wczesnej diagnozy
zapewniaj4cego ciqgl4 opiekq stosownie do indywidualnych potrzeb, kompleksow4
diagnozg, rehabil i tacjg, terapig i  wspomaganie edukacyjne,

3)zapewnienie pomocy prawno-informacyjnej i doradczej dla rodziców i opiekunów,
pomocy diagnostycznej i poradnictwa rodzinnego, grup wsparcia, zalec
psychoedukacyjnych, edukacyjnych, szkolen dla rodziców i opiekunów,

4) zapewnienie opieki krótkoterminowej na bazie domów pomocy spolecznej
(np. na czas pobytu opiekuna w szpitalu),

5) tworzenie éwietlic Srodowiskowych dla dzieci i mlodzie2y niepelnosprawnej,



6) zapewnienie mlodzie2y niepelnosprawnej pomocy asystenta w procesie nauki, pracy,
wejÉcia iutrzymania siq na rynku pracy,

7) wspieranie dzialalnoóci organizacji pozarzqdowych, éwiadczEcych uslugi na rzecz
osób niepelnosprawnych,

8) organizowanie specjalistycznych szkoleñ dla przedstawicieli organizacji
pozarzqdowych dzialajqcych na tzec z osób niepelnosprawnych, podnoszqcych ich
kompetencje i kwalifikacje

- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie zadañ finansowanych ze Srodków
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych 2007 r.
Dyrektor PCPR wyjaénil, 2e zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 10.000 zl. z zadania
dostosowanie miejsc pracy do osób n iepelnosprawnych (brak zainteresowania w tym
zakresie), na zadanie turnusy rehabil i tacyjne.
Zarz4d Powiatu przyjql material.
- Podjgcie uchwaly w sprawie pnyjgcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu M¡ñsk¡ego na
lata 2007-2013.
Wicestarosta - Krzyszlof Michalik wyjaSnil, i2 jest przeciwny wprowadzaniu nowych
zadañ inwestycyjnych do PRL, gdyz by{oby to dzialanie uznaniowe iodbiegaloby od
przyjgtej metodologii. Wprowadzenie dodatkowego zadania spowodowaloby odrzucenie
zadania, które uzyskalo wyZszq punktacjg.
- Podjqcie uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Zuromiñskim
dotyczqcego przejqcia zadañ z zakresu oSwiaty.
Zarz4d Powiatu przyjql projekt uchwaly.
- Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego OÉrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Zarz4d Powiatu przyj4l przedstawiony material.
- Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzec¡e Powiatu na 2007 r.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala,2e zmiany dotycz4 m.in.:
- zwigkszenia dochodów o kwotg 50.000 zl. z dotacji z FOGR na modernizacjg drogi
powiatowej Kiczki-Kam ionka-WymySle,
- zwigkszenie planu dochodów o kwote 120.000 zl. ze órodków rezerwy subwencji
ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi Mitisk Mazowiecki-
Mrozy,
- zwiqkszenie planu wydatków o kwotg 3.2OO zl. na zakup wyposa2enia (sztalug) dla
ZSE w Mirisku Maz.
- zwiqkszenie planu dochodów iwydatków o kwotq 6.000 zl.  w DPS,,Jedl ina" w Mieni,
- dokonuje sig zmiany przeznaczenia érodków bie2qcych w wysokoóci 4.900 zl., które
zostan4 ptzeznaczone na zakup obieraczki do ziemniaków w internacie ZSE w Minsku
Maz.
- wprowadza sig do planu dochodów kwotg 122.594 zl. z tytulu przyznanel dotacji na
dofinansowanie realizacji projektu ,,Szkola równych szans" w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 dla ZSS w lgnacowie
i SOSzW w Mirisku Maz.

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski odczytal pismo Przewodniczqcego Rady
Powiatu Mirlskiego dotyczqce propozycji zmian zasad naliczania i wysokoSci diet, tj..
- kwota bazowa 1726,74 zl.
- Przewodniczqcy Rady Powiatu - dieta 181 3 zl.



- Wiceprzewodniczqcy Rady Powiatu - dieta 1295 zl.
- czlonek Zazqdu Powiatu - dieta 1372 zl.
- przewodnicz4cy Komisji - dieta 1295 zl.
- wiceprzewodniczqcy Komisji - dieta 1087 zl.
- radny czlonek dwóch komisji - dieta 1 036 zl.
- radny czlonek jednej komisji - dieta 777 zl.
Za ka2dq nieobecnoóó potrqcenie wynosiloby 10%.
Zarzqd Powialu przyjEl przedstawione materialy na Vll sesjg Rady Powiatu.

Ad. 5
Wicestarosta - Krzysztof Michalik wyjaSnil, i2 sprawa dotyczaca kortów

tenisowych na rogu ul.  Budowlanej iul .  Jasnej w Minsku Maz. poruszona zostala
w 2004 roku, wówczas Rada Powiatu wyrazila zgodq na wydzier2awienie tego terenu
pod warunkiem wykorzystania go pod budowg obiektów sportowych.
Ponowiony zostal wniosek w zakresie wydzier2awienia dz¡alki o pow. 2000 m'na
budowq 2 kortów tenisowych o wykladzinie ze sztucznq trawy, w sezonie zimowym
przykryte balonem z wewnetrznym systemem ogrzewania, przenoóny budynek
drewniany.
Wnioskodawca p. Bogdan Wasilonek zwrócil sig o wydzier2awienie nieruchomo5ci na
okres 10 lat i zlo2yl dwie propozycje finansowe:

1) oplata dzier2awna w wysokoóci 800-1000 zl./m-c
2) oplata 200-300 zl.lm-c i po 10 latach obiekt przechodzi na wlasnoSó powiatu

minskiego.
P. Krzysztof Michalik wyjaSnil, i2 zwrócil sig do dyrektora CKP - Wieslawa Rogali
o opinig w powyzszej sprawie. Dyrektor CKP pozytywnie zaopiniowal wniosek.
Wicestarosta opowiedzial sig za pierwszym wariantem tj. ustaleniem oplaty dzier2awy,
a po okresie dzier2awy inwestor pozostawi teren w stanie pierwotnym.

Czfonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, 2e powyZsza propozycja
dobrze komponuje sie z tym, co jest planowane na tym terenie t j .  budowa hal i
widowiskowo-sportowej. Dodal, i2 nalezy sie zastanowió, czy n¡e warto byloby przyjqó
wariantu drugiego tj. z przejqciem obiektu po okresie dzier2awy.

Zarzqd Powiatu postanowil, i2 w powyZszym zakresie ogloszony zostanie
przetarg.

A d . 6
Wicestarosta - Krzysztof Michalik odczytal projekt uchwaly w sprawie nabycia na

rzecz Powiatu Minskiego zabudowanej nieruchomoéci polozonej we wsi lgnaców, gmina
Miñsk Mazowiecki,  stanowi4cej dziaikg nr 15101 o powierzchni 1.0766 ha;
przeprowadzono giosowanie, w którym za podjqciem uchwa{y Zarzqd P owiatu
opowiedzial sig jednogloénie.

Zarz4d Powiatu podjEl uchwaNg Nr 89/07 w sprawie nabycia na rzecz
Powiatu Miriskiego zabudowanej nieruchomoéci poNo2onej we wsi lgnaców, gm¡na
Miñsk Mazowiecki, stanowiqcej dzialkq nr 15/01 o powierzchni 1.0766 ha.

Ad. 7
Zarzqd Powiatu pozostawil do wyjaénienia wnioski w zakresie spraw drogowych.



Ad. I
Z-ca Naczelnika Wydzialu Architektury ¡ Budownictwa - Anna Czyzewska

poinformowala, i2 wplynql wniosek wójta gminy Dobre dotyczqcy uzgodnienia projektu
decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym tj. linii
energetycznej napowietrznej niskiego napigcia w miejscowoóci Brzozowica, gmina
Dobre.

ZarzEd Powiatu uzgodnil projekt decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego
o znaczeniu gminnym t j .  l inia energetyczna napowietrzna niskiego napigcia
w miejscowo5ci Brzozowica, gmina Dobre.

Ad. 9
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty ¡ Kultury - Em¡l¡a Piotrkowicz wyjaÉni{a, i2

dotychczas wplynqlo 60% órodków na stypendia, spodziewana jest kolejna Íansza za
miesiqce marzec ikwiecieñ. Dodala, i2 stypendia pobiera 450 uczniów, od miesi4ca
wrzeénia prawo do stypendium utacilo 72 uczniów.
Nastgpnie odczytaia projekt uchwaly w sprawie podzialu Srodków finansowych na
stypendia dla uczniów szkól ponadg im nazjalnych na wyrównywanie szans edukacyjnych
w ramach Dzialania 2.2 ZPORR: przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem
uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial s¡e jednogloénie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwalq Nr 90/07 w sprawie podzialu érodków
finansowych na stypendia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych na
wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Dzialania 2.2 ZPORR.

Ad. r0
Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz przedstawil

projekt uchwaiy w sprawie wyrazenia opinii dotycz4cej projektu ,,Planu Gospodarki
Odpadami gminy Mrozy na lata 2006-2009 z uwzglqdnieniem perspektywy na lata 2010-
2013"; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial sig jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwate Nr 91/07 w sprawie wyra2enia opinii
dotycz4cej projektu ,,Planu Gospodarki Odpadami gminy Mrozy na lata 2006-2009
z uwzglgdnieniem perspektywy na lata 2010-2013".

Ad .  11
Skarbnik Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie

Powiatu na 2007 rok. Wyjaénila, i2 zmiany polegajq na przeniesieniu wydatków migdzy
$$ w ramach tego samego dzialu oraz przeniesieniu wydatków z rezevy bud2etowej.
Zmiany dotyczA:
- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra2y Po2arnej w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w Miñsku Maz.
- Domu Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w Mieni,
- Specjalnego OÉrodka Szkolno - Wychowawczego w Minsku Maz.



- Powiatowego Urzedu Pracy w Mirisku Maz.
Skarbnik Powiatu poinformowala o zalegloéci DPS ,,Jedlina" w Mieni w zakresie oplaty za
kozystan¡e ze érodowiska za 2002 r. tj. kwota 16.544 zl. (wraz z odsetkami).

Zazqd Powiatu postanowil o uiszczeniu powy2szej oplaty w kwocie 16.544 zl.
Sekretaz Powiatu przedstawila wniosek Towarzystwa Pamiqci Vll Pulku Ulanów

Lubelskich dotyczecy przyznania dofinansowania na organizacjg Dnia Ulana w dniu 24 czerwca
br. kwote 3.000 zl., klüa ptzeznaczona bylaby na transport koni, poczestunek i nagrody dla
uczestników pokazu.

Zazqd Powiatu przyznal kwotq 1.500 zl., z uwagq, iZ w latach nastepnych nale2y
pzystapió do otwartych konkursów ofert na realizacje zadañ pow¡atu.

Nastepnie p. Danuta Strejczyk pzedstawila wniosek Komendanta Powiatowego Policji
o rozwa2enie mo2liwoSci wyró2nienia funkcjonariuszy Policji w zwiqzku ze Swigtem Policji.

Zazqd Powiatu przyznal kwotq 5.000 zl. z przeznaczeniem na nagrody dla
funkcjonariuszy.

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal, i2 Komendant Powiatowy Panstwowej
Stra2y PoZarnej wystqpit z zapytaniem o mo2liwoSé pzyznania nagród dla strazaków KPPSP.

Zatzqd Powiatu pzyznal kwotQ 5.000 zl. z pzeznaczeniem na nagrody dla strazaków
KPPSP w Mrrisku Mazowieckim.

Sekretaz Powiatu pzedstawila wniosek Parafii Rzymskokatol¡ckiej pw. ów. Antoniego w
lgnacow¡e o przyznanie darów zeczowych lub Srodków pienig2nych w zwiqzku z
organizowanym po raz tzeci w dniu 17 czerwca br. Rodzinnym Piknikiem Parafialnym
..Antonalia".

Zazed Pow¡atu postanowil o pzekazaniu koszulek z herbem Powiatu.

Kolejno Sekretaz Powiatu pzedstawila wniosek AutomobilKlub Centrum, w którym
zapraszlq do wspólorganizowania w dniach 23-26.0O.2007 r. Xl edycji RALLY M|ñSK
MAZOWIECKI 2007 i ufundowanie pucharu dla zalogi.

ZazEd Pow¡atu postanowil o ufundowaniu 1 pucharu

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz pzedstawila wniosek dyrektora Domu Kultury
w Okuniewie o dofinansowanie lll cyklu koncertów letnich ,,Okuniewskie granie 2007" -cykl
koncertów, które bgdq siq odbywaly w ka2da n¡edziele lipca Wzy koóc¡ele éw. Stanislawa Kostki
w Okuniewie.

Zaeqd Powiatu ptzyznal kwotq 1.000 zl. na dofinansowanie lll cyklu koncertów letnich
,,Okuniewskie granie 2007".

Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Kultury odczytala wniosek Mirisko Mazowieckiego
Towarzystwa Tenisowego o dofinansowanie kwotq 8.800 zl. organizacji turnieju miedzy
bli2niaczymi miastam¡ Mirisk Mazowieck¡ i Telsiai na Litwie. Kwota dofinansowania
ptzeznaczona bylaby na puchary, dyplomy, upom¡nk¡, wynajem ob¡ektu, kolacje icatering.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zakup pucharów w wysokoéci 1.000 zl.

Skarbnik Powiatu pzedstawila wniosek Zazqdu Rejonowego Polskiego Czenrvonego Krzyza w
Miñsku Mazowieckim o sfinansowan¡e nagród dla uczestników Fest¡walu Piosenki
Czerwonokzyskrej w wysokoSci 1 .000 zl. Zaeqd Powiatu pzyznal kwote '1.000 zl.

W zwiqzku uroczystosciq 30 - lecia Centrum Ksztalcenia Ustawicznego oraz
zakoáczeniem pracy na stanowisku dyrektora pzez Pana Jana WiSniewskiego ZazEd Powiatu
pzyznal Panu Janowi WiSniewskiemu nagrodg w wysokosc¡ - 4000 zl.



Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek Zarzqdu Rejonowego Polskiego Czerwonego
Ktzyza w Miñsku Mazowieckim o sf inansowanie nagrÓd dla uczestników Festiwalu
Piosenkr Czerwonokrzyskiej w wysokoóci 1 .000 zl.

Zarzqd P owialu przyznal kwotg '1 .000 zi

Skarbnik Powiatu odczytala projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na
2OO7 rok, przeprowadzono glosowanie, w którym za podjQciem uchwaly Zarzqd P owialu
opowiedzial sie jednoglosnie.

Zarzqd Powiatu podjEl uchwaNg Nr 92/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.

4 d . 1 2
Skarbnik Powiatu - Teresa B4k wyjaóni la, iz dyrektor ZS w Siennicy - Stanislaw

Czajka zwrócil sig o przesuniecie érodków w kwocie 357.000 zi. do harmonogramu
na ll kwartal.

Zarzqd Powiatu przychyl¡ l  sig do wniosku dyrektora Zespolu Szkól im. H. iK.
Gnoiñskich w Siennicy.

Kolejno Skarbnik Powiatu poruszyla temat dotyczqcy wierzytelnoSci
p Wyjaénila, ¡Z wplynEl PIT za 2006 r., z którego wynika, 2e dochód
roczny to kwota 5.900 zl. o¡az zaówiadczenie lekarskie informujqce o chorobie. Dodaia,
i2 zlo2ony zostai pozew do sqdu, ale postgpowanie nie jest jeszcze prowadzone.
Po analizie sytuacji Zarzqd Powiatu postanowil o oplaceniu pozwu i uruchomieniu
postepowania.
Nastqpnie p. Teresa Bqk odczytala pismo dyrektora PCPR dotyczqce odroczen¡a splaty
nienaleznie pobranych ówiadczeri przez p. z tytulu pomocy
pienig2nej na kontynuowanie nauki (w kwocie 632,20 zl.).

Zarzqd Powiatu przychylil sig do wniosku dot. odroczenia splaty wierzytelnoóci
z tytulu nienale2nie pobranego Swiadczenia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Ustalono, i2 kolejne posiedzenie Zarzqdu Powiatu odbgdzie sig 26 czerwca br.

Ad.  13
Protokól z posiedzenia w dniu 14 maja

Ad .  14
Zamknigcie posiedzen ia.

Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyr'tski

Wicestarosta - Krzysztof l\¡ ichalik

Czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio

br. zostaf przyjqty jednogloSnie.

Henryk KsiQzopolski

Miroslaw Krusiewicz


