
Protokól Nr l8/07
z posiedzenia Zarzqdu powiatu Mirískiego

w dniu 26 czerwca 2007 r.

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

czlon kowie Zarzqdu : Krystyn a Pazio
Henryk Ksie2opolsk¡

oraz: Danuta Strejczyk - Skarbnik Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Malgorzata Nowak - pracownik Wydzialu Oswiaty i Kultury

Porz4dek posiedzenia:

'1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjqcie porz4dku obrad.
3. Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie wniosków Komisj i  do projektów uchwal I  innych materialów na

Rady Powiatu Minskiego
Vll  sesjg

5. Podjgcie uchwaly w sprawie nieodplatnego przekazania skladn ika majqtkowego
Starostwa Powiatowego w Mirisku Mazowieckim.

6. Podjgcie uchwaly w sprawie przeznaczenia érodków z powiatowego Funduszu
Ochrony Srodow¡ska i  Gospodarki Wodnej w Miñsku Mazowieckim na ,,Konrurs
ekologiczny dla dzieci i mlodzie2y ze szkól na terenie powiatu miÉskiego',.

7. Podjgcie uchwaly w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczqcych
projektu ,,Programu Zapobiegania przestepczoéci oraz p orzqdku publicznego
i Bezpieczenstwa Obywateli Powiatu Miriskiego".

B. Podjgcie uchwaly w sprawie podzialu órodków finansowych na stypendia dla
uczniów szkól ponadgimnazjalnych na wyrównywanie szans edukacy.¡nycn
w ramach Dzialania 2.2. ZPORR.

9. Przedstawienie projektu umowy o pomocy finansowej dla Miasta sulejówer na
pokryc¡e czqóci wydatków na funkcjonowanie SKM.

10. Podjqcie uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów
iwydatków bud2etu Powiatu Mir iskiego na l l l  kwartal 2007 r.

11. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie powiatu na 2007 rok.
12. Sprawy ró2ne.
13. Przyjgcie protokolu z posiedzenia w dniu 1 1 czerwca 2007 r.
I  4. Zamkniqcie posiedzenia.

Ad. I
Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl pos¡edzenie Zarzqdu powiatu

Mióskiego.



Ad.2
starosta przedstawil porzadek posiedzenia, który zostal przyigty jednoglosnie

(przy nieobecnoéci M. Krusiewicza).

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyóski poinformowal, o nastgpuj4cych sprawach:

- odbylo siq posiedzenie Rady spoiecznej przy spzoz, opiniowano informacjg
z realizaqi dochodów i wydatków za I kwartal 2007 r., zaopiniowano zmianv
zaproponowane przez dyrekcie dotyczqcych planu inwestycyjnego w zakresie zakupú
sprzetu (pozytywna opinia dot. zakupu sprzetu na kwotg i65.000 zr.),  zaopiniowano
pozytywn¡e pomysl dyrektora spZoz dotycz4cy rozwiqzania umowy z ,,MEDlrRANS"
w siedlcach w zakresie éwiadczenia uslug transportowych (zaproponowano wzíqcie
w leasing karetek). Pojawila sig propozycja wydzielenia przychodni Rejonowe¡
ze struktury szpitala.

starosta powiedzial, ze jest przeciwny usamodzieln ieniu sig przychodni Rejonowej.
Dodal, iz rozmawial z dyrektorem - Januszem sobolewskim w zakresie dotvczacvm
wystqpienia pracowni ków SPZOZ.
- odbylo sig posiedzenie Komisj i  Bezpieczeristwa iporzqdku publicznego, na którym
przedstaw¡ony zostal projekt,, Program u Zapobiegania przestepczosci or az p orzqdku
Publicznego i Bezpieczeristwa Obywateli powiatu Miñskiego',.
-  spotkal sig z wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. poruszano temat
zbyt malej liczby pracowników oraz kropotów finansowych w plNB w Minsku Maz.
- podpisano umowe z Urzgdem Marszalkowskim na wspólfinansowanie drooi
Kamionka - Wymyéle.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastqpujqcych sprawach:
- pojawily sig oszczqdnosci w zsz Nr 2 w Mirisku Maz. w kwocie 48.ooo zl. i dvrektor
zwrócil sie o umo2liwienie wykorzystan¡a tych srodków na remont sali gimnasiycznel
(wym¡ana wentylatorów lqcznie z zasilaniem oraz odnowienie sali). Za¡zad powtatu
zaal(ceptowal powyzsze dzralan ia.
- zrealizowane zostaly usta¡enia w zakresie wyboru koordynatora do reprezentowanra
zarzqdu Powiatu w kontaktach z firmq projektowE w sprawach zwiqzanych z projektem
hali widowiskowo - sportowej. P. Daniel Gawrysiak zgodzil sig pelniótq fúnkcjg za kwotg
12.000 zl. netlo. Zarzqd Powiatu zaakceptowal powyzszE propozycjq.
- tMajE prace wewnqtrz nowo budowanego budynku DpS w K4tach. Bgdq roboty
dodatkowe (agregat wody lodowej, cieplo technologiczne, roboty na strychu, zmtana
przebiegi sieci kanalizacj i  sanitarnej) koszt robót dodatkowych to kwota ok. 120.000 zl. ,
brakuje na ten cel kwoty 24.000 zl.

fgt¡ylt s¡e problem, gdy2 wykonawca twierdzi, ze wykonal roboty na kwotq ponao
300,000 zl. i domaga siq zaplaty. Inspektorzy nadzoru potwierdzaiq wykonañie tych
robót, jednak umowa ma charakter ryczalLowy. wykonawca jest zobowiqzany wykonaó



umowe zgodn¡e z dokumentacia projektowq, a nie przedmiarami. w zwiqzku z zaistnialE
sytuacjE moze dojóó do tego, 2e wykonawca wystqpi do sqdu.
- zadanie szpitalny oddzial Ratunkowy jest realizowane w zakresie okreólonym umow4
z 2006 r., którego wartosó okreólona w przetargu to kwota ok. 3,5 mln zl. umowa ta nre
obejmowala wszystkich robót, które umozliwilyby funkcjonowanie soR. czqé;ó robót
miala byó zlecona w oparciu o kontrakt, który byl zwiqzany z pozyskaniem srodków
z Funduszy Norweskich i Europejskiego obszáru 

-Gospobarózegó. 
Zi wzglgdu na fakt,

i2 sPzoz nie pozyskal tych srodków nie zlecono wykonañia okreélónych robót.:
instalacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej koszt 1 .iBi.g23 2.1., wykonanie wyjazdu
kwota 430.040 zl. Pozostaje jeszcze zakres robót dodatkowych na kwótq 282.7 42'zt.
wicestarosta zaproponowal zabezpieczenie w bud2ecre pow¡atu kwoty I .526.g6 3 zl., na
którq skladaiq siq: po2yczka z wFosiGW - 324.000 zl., srodki zdiqte z zadania
dotyczqcego zagospodarowania terenu wokól starostwa 427.ooo zl. o¡á2 zaciqgniqcie
kredytu komercyjnego w kwocie 506.000 zl.
Dodal, 2e jest. mo2liwosó pozyskania 6rodków na soR z programu operacy.¡nego
I nfrastruktura i Srodowisko.

A d . 4

starosta - Antoni Jan Tarczyriski powiedzial, i2 Komisja Bud2etu negatywnre
zaopiniowala sprawozdanie SPZOZ w Miósku Maz.

czlonek zarzqdu - Krystyna pazio powiedziara, i2 Komisja Bezpieczenstwa
i Rozwoju Powiatu dyskutowala nt. potrzeby uchwalan¡a planu Rozwoiu Lokalneoo
Powiatu Miriskiego.

starosta powiedzial, i2 nale2y uchwalió pRL, a po uchwaleniu mozna zaczqc
prace nad aktual izowaniem Planu,

. wicestarosta wyjasnil, ¡2 radny A. ciszkowski zwrócil siq o umieszczenie
w zadaniach do real izacj i  modernizacj i  ul .  Jana pawla l lw Halinowie.

starosta wyjasnil, iz wprynqr wniosek radnych Komisji oswiaty, Kurtury i sportu o
uzupelnienie porzqdku obrad sesji o podjecie uchwaly w sprawie poparcia siaran wladz
Miasta Miñsk Mazowiecki iGminy Minsk Mazowiecki dotyczqcycfr budowy terminalu
lotniczego.

Zarzqd P owiatu przychylil sig do powyzszego wniosku.
wicestarosta - Krzyszlof Michalik powiedzial, i2 porzqdek zostanie rczszezony
o projekt uchwaly w sprawie zaciqgniqcia pozyczki na wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej w sPzoz w Miósku Mazowieckim. po2yczka zaciqgniqta bgdzie
w WFOS|GW w Warszawie w kwocie 324.000 zl.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na rozszerzenie porz4dku obrad o powyzszy
projekt uchwa{y.

Skarbnik Powiatu wyjaÉnila, i2 w zwiqzku podjetymi decyzjami do projektu
uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie powiatu na 2oo7 r. wprowadzone zostana
nastepujEce zmiany:



- zac¡agnigcie poLyczki w WFOS|GW w kwocie 324.000 zl.
- zdiecie Srodków z zadania ,,Zagospodarowanie terenu wokól budynków Starostwa
Powiatowego i Urzqdu Miasta Mirlsk Mazowiecki" w kwocie 427.000 zl.
- kredyt w wysokoóci 506.000 zl.
- uzupelnienie érodków w kwocle 24.000 zl. na roboty dodatkowe w DpS w K4tach,
Zarzqd Powiatu przyjEl materialy na Vll sesjQ Rady powiatu Miñsk¡ego.

Ad. 5
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowala, i2 Zarzqd Rejonowy pCK

w Mirisku Mazowieckim zwrócil sig o przekazanie zestawu komputerowego, Dodala, i2
w posiadaniu Starostwa znajduje sie sprzet komputerowy, który jest nieprzydatny dla
pracown¡ków, poniewaZ nie spelnia wymagañ do stosowanego w urzgdzie
oprog ramowania.
Nastgpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie nieodplatnego przekazania skladnika
majqtkowego Starostwa Powiatowego w Miñsku Mazowieckim; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaiy Zarzqd p owiatu opowíedzial sig
jednoglo5nie (przy nieobecnoóci p. M Krusiewicza).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 93/07 sprawie nieodplatnego przekazania
skNadnika maj4tkowego Starostwa Powiatowego w Miñsku Mazowieckim.

Ad. 6
Sekretarz Powiatu wyjaSnila, i2 organizowany bedzie Konkurs ekologiczny dla

dzieci i mlodziezy z terenu powiatu miriskiego i jest potrzeba przekazania na ten cel
órodków w wysokoSci 5.000 zt.  z PFOS|GW.
Nastgpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie przeznaczenia órodków z powiatowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i  Gospodarki Wodnej w Mir isku Mazow¡eckim na
,,Konkurs ekologiczny dla dzieci i mlodzie2y ze szkól na terenie powiatu miriskiego,,;
przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd powiatu
opow¡edzial stg jednogloónie (przy nieobecnosci p. M. Krusiewicza).

ZarzEd Powiatu podjql uchwale Nr 94/07 w sprawíe przeznaczenia érodków
z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i  Gospodarki Wodnej w Mirísku
Mazowieckim na ,,Konkurs ekologiczny dla dzieci i mlodzie2y ze szkól na terenie
powiatu miñskiego".

Ad. 7
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie przeprowadzenia

konsultacji spolecznych dotyczqcych projektu ,,Programu Zapobiegania przestqpczoóci
oraz Porzqdku Publicznego i Bezpieczenstwa Obywateli Powiatu Minskiego". Dodala, ze
konsultacje przeprowadzone zostanA w nastgpuj4cych formach:
- zebrania opinii o projekcie organów gmin i miast z terenu powiatu, organizacji
pozarzEdowych i organ izacj i przedsigbiorców,
- internetowego forum mieszkañców.



Konsultacje bqdq trwaly do 31 lipca br.
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie przeprowadzenia konsurtacjl
spolecznych dotyczqcych projektu ,,prográmu Zapobiegania przestepczoscr orazPorz4dku . Pubricznego i Bezpieczeñstwa obywatét¡ powiatu'' 

-rr¡¡,i.r¡ugo,';

przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwary Zarzqd powiatu
opowiedzial siq jednogloénie.

Zarz4d Powiatu podjEl uchwale Nr 95/07 w sprawie przeprowadzenia
konsultacj i  -spolecznych ..dotycz4cyih projektu,,programú lapobiegania
Przestepczoéci oraz porz4dku pubricznego'i Bezpieczáñstúa ooywateti powiatu
Mirískiego"

Ad. I
P. Malgorzata Nowak wyjaSnila, i2 wplynqla kolejna transza érodków nastypendia dla uczniów za okres od maja do czerwóa )0oz r. óod"ta, iz 16 osóü utrac¡roprawo do stypendium.

Nastgpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie podziaru érodków finansowycn nastypendia dla uczniów szkol ponadg im nazjalnych na wyrównywanie szans edukacyjnych
w ramach Dzialania 2.2 ZpORR: przeprowadzono glosowañie, w którym za podjgciem
uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloóni-e.

-. Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 96/07 w sprawie podzialu érodków
finansowych. na stypendia dla uczniów szkól ponadgirnn"i¡" iny"h na
wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Dzialania 2.2 ZPóRR.

Ad. I
wicestarosta - Krz.ysztof Micharik przedstawir projekt umowy o pomocy

finansowej .na gokrycle czgéci wydatków zwiqzanych z oOsiugq komunikacyjnE pó*,"t,
gf¡1^s-zvlkq Kolej Miejsk4 na trasie Surejówék - warszawa. pomoc finanéówá wynosr
100..000 zl. w formie dotacji celowej, która zostanie przekazana jednorazowo w terminie
do dnia 30.08.2007 r. Rozriczenie udzieronej pomocy finansowé¡ nastqp¡ w termln¡e do
dnia 15 stycznia 2008 r.

Zarzqd Powiatu zaakceptowal przedstawiony projekt umowy.

Ad.  l0
skarbnik Powiatu - Teresa B4k przedstawira projekt uchwary w sprawie ustarenia

narmonogramu realizaqi dochodów i wydatków bud2etu 
- 
powiatu Miriskiego

na lll.kwartat 2007 r. wyjasnira, i2 dochody ziearizowane sE w wysokosci 74,2 o/o, za,.
wydatki zrealizowane sA na poziomie 73,7Sok.
Po analizie przedstawionego materialu przeprowadzono glosowanie, w którym zapodiQciem uchwaly zarzqd p ow¡atu opowiedziar sig jednogrosnie (przy nieobecnoócip. M. Krusiewicza).

A d . , t 1

^ skarb-nik Powiatu przedstawila projekt uchwary w sprawie zmian w budzecre
P^owiatu na .2007 rok. wyjaénila, i2 zmiany poregaiq ná przeniesieniu wydatków migdzy
$$ w ramach tego samego dziaru oraz przóniesiéniu'wydatków z ,e.e*y budzetowej.



Zmiany dotyczE:
- Starostwa Powiatowego,
- ZarzEdu Dróg Powiatowych w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól Nr 1 w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej-Curie w Minsku Maz.
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w Mirisku Maz.
- Zespolu szkól Agrotechn icznych w Janowie,
- Powiatowego Urzgdu Pracy w Mirisku Maz.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mir isku Maz.
- Specjalnego OSrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mirísku Maz.
skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyreklora GiLo w Mirisku Maz. o przydzial
Srodków w kwocie 500 zl. na dofinansowanie wyjazdu do Gdaóska 3 siudentow
z F ranqi, przebywaj4cych na praktykach.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotg S00 zl.
Na_stqpnie p. Teresa Bqk przedstawila wniosek radnego A. ciszkowskiego dotyczEcy
dofinansowania organízacji rurnieju samorzqdowców w Mrozach w kwocie-3.422'zl.

Zarzqd Powiatu ptzyznal kwotq 3.422 zl.
Kolejno przedstawiony zostal wniosek dyrektora Dps w K4tach o wyra2enie zgooy na
zmtanQ ptzeznaczenia érodków w kwocie 35.000 zl. na zakup wyposa2enia do nowego
budynku DPS.

Zarzqd Powiatu przychylil sig do wniosku dyrektora Dps w Katach i wyrazil zgooq
na zmiang przeznaczenia érodków.

wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wniosek dyrektora Dps sw. Józefa
w Mieni dotyczqcy zwigkszenie wydatków w kwocie 6.000 zl. na zakupy zwiqzane
z pokryciem dachu.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotq 6.000 zl.
starosta - Antoni Jan Tarczyrlski odczytal wn¡osek dyrektora GiLo w Miñsku Maz.
o przydzial érodków na wykonanie remontu schodów do budynku szkoly. Koszt remontu
schodów to kwota 41.592,35 zt.

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek zespolu szkól Ag rotechn icznych
w Janow¡e o przyznanie érodków f inansowych na przebudowg kuchni iádaptowanie na
pracownig praktycznej nauki zawodu (zakup m.in. trzonu elektrycznego, 2 taboretów
elektrycznych, paleln¡ na lqczny koszt 50.700 zl.) .

Zarzqd Powiatu postanowil, i2 na sesjg Rady powiatu wprowadzona zostanie
zmiana dotyczqca zwiqkszenia dochodów z udzialu w podatku o kwote 90.000 zl..
z których sf inansowane zostanq wnioski ZSA w Janowie i  GiLO w Minsku f\¡ iaz.

Nastgpnie odczytany zostal projektu uchwaly w sprawie zmian w bud2ecle
Powiatu na 2007 r.; przeprowadzono glosowanie, w którym za podiqciem uchwary
Zarzqd Powiatu opowiedzial siq jednogloónie.

Zarz1d Powiatu podjEN uchwalg Nr 98/07 w sprawie zmian w budiecie
Powiatu na 2007 r.



Ad. 12
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie ogloszenia otwartych
konkursów ofert na rearizacjg zadan pubricznych przez organizacje pozarz4oowe
w 2007 r. Nastgpnie przedstawila informacjg o órodkach przernic.onyih ná powy2sze z
adania w 2007 r.:

1)kultura, sztuki,  ochrona dóbr kultury i tradycj i :
a) organ¡zacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglqdów iwystaw artystycznycn

w powiecie miñskim - 21.000 zl.
b) dzialania wspomagai4ce artystów amatorów (amatorskie zespoly artystyczne)

reprezentuiqcych powiat minski w przegr4dach, festiwarach, konkürsacn
o zas¡egu wojewódzkim, ogólnopolskim, migdzynarodowym _ 3.005,05 zl.

2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
a) organizacja imprez i zawodów sportowych w powiecie miriskim - 24.000 zl
b) wspieranie udzialu sportowców reprezentuiqcych powiat minski w zawodach

sportowych o zasiggu wojewódzkim, ogólnokrajowym i migdzynarodowym _
8.000 zl.

Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za przyjgciem projektu uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

. ZarzEd Powiatu podjql uchwalg Nr 99/07 w sprawie ogloszenia otwartych
konkursów ofert na realizacjg zadañ publiczn ych przez orgánizacje pozarraáo*e
w 2007 r.

samodzielny referent w wydziale oéwiaty i Kultury - Margorzata NowaK
przedstawila informacjg w zakresie zainteresowania absolwentéw gimnazjów
poszczególnymi typami szkól pon adgim nazjalnych;
- licea ogólnoksztalc4ce - 600 miejsc, ponad 2000 podan,
- technika - 420 miejsc, 1222 podania,
- l icea profi lowane - 210 miejsc, 3S2 podan¡a,
- zasadn¡cze szkoly zawodowe - 330 miejsc, 4S7 podan.
P. Malgorzata Nowak przedstawila wniosek dyrektora ZSE w Minsku Maz. o wyra2enie
zgody na utworzenie dodatkowej klasy liceum z rozszerzeniem matematycznym.

zarzqd Powiatu nie wyrazil zgody na utworzenie dodatkowej klasy liceum w ZSE
w Miñsku Mazowieckim.

skarbnik Powiatu przedstawila wniosek p. Leszka witana dotyczacy umorzenia
odsetek za nieterminowe platnoéci w zakresie uslug dokonywanych priez staroswo
Powiatowe i Powiatowy oórodek Dokumentacji Geodezyjnej i'Kartograficznej. Zalegloéó
wynosi 437,26 zl. Dodala, i2 p. witan nie spelnia 2adnel z 4 przeslañek umoiliwia.¡4y"n
umorzen¡e wierzytelnoéci.

Zarzqd Powiatu nie wyrazil zgody na umorzenie wierzytelno5ci.



Kolejno p. Teresa Bqk przedstawila wníosek p.
umorzenia nale2noéci z tytulu zajmowania lokalu w soszw w Minsku Maz.
na dzieñ 31.05.07 r.  stanowi kwotg 4.49g,43 zl.
Skarbnik Powiatu wyjaéni la, i2 równie2 w tym przypadku nie spelniona
z przeslanek umozl¡wiajqcych umorzenie wierzytelnoóci.

Zarzqd P owialu nie wyrazil zgody na umorzenie wierzytelnosci.
Ustalono, ¡2 kolejne posiedzenie odbgdzie sig 9l ipca 2007 r.

dotyczEcy
Zadlu2enie

jest 2adna

A d .  1 3
Protokól z posiedzenia w dniu 1 1 czerwca br. zostal przyjgty jednogloénie.

Ad. 14
Zamkniqcie posredzenia.

PzewodniczEcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Krzysztof ¡/ichalik

Czlonkowie Zarzqdu. Krystyna paz¡o

Henryk Ksie2opolski

Miroslaw Krusiewicz


