
Protokól Nr 19/07
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego

w dniu 9 l ipca 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski
Wicestarosta - Ktzysztof Michalik

czlonkowie ZarzEdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksiq2opolski

oraz: Danuta Strejczyk - Skarbnik Powiatu
Teresa BEk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - Naczelnik Wydziatu OSwiaty i Kultury
Janusz Zdzieborski - dyr PCPR w Mirisku Mazowieckim
Janusz Sobolewsk¡ - dyr SPZOZ w Mirisku Mazowieckim
Stanislaw Wolynek - dyr ds. ekonomiczno - eksploatacyjnych SPZOZ

Porz4dek pos¡edzenia:

'1 . Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dz¡alalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Przedstawienie przez dyrektora SPZOZ informacji o realizacji ¡nwestycji -

budowa Szp¡talnego Oddzialu Ratunkowego.
5. Stanowisko Zarzqdu Powiatu w sprawie Rodzinnego Domu Dziecka

w Lekawicy.
6. Rozpatrzenie wniosków ¡ interpelacji radnych.
7. Rozpatrzenie sprawy przystqpienia powiatu minskiego do Stowarzyszenia

Metropolia Warszawa.
B. Podjgcie uchwaly w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora jednostek

oSwiatowych.
9. Podjgcie uchwaiy w sprawie przyznania nagród za osiqgniqcie wysok¡ch

wyników sportowych dla zawodników itrenera.
10. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2007 rok.
11. Sprawy ró2ne.
12.Przy1qcie protokolu z posiedzenia w dniu 26 czevca 2007 t.
1 3. Zamknigcie posiedzenia.

Ad. I
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie Zatzqdu Powiatu

Minskiego.

Ad.  2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, który zostal przyjqty

jednogloónie (przy nieobecnoéci M. Krusiewicza).



Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal, o nastgpujqcych

sorawacn:
- podpisana zostala umowa na obslugg bankowa z ING Bank

Zlo2ona oferta bvla bardzo korzvstna.
SlEski.

- podpisana zostala umowa na opracowanie dokumentacj i  na halQ
widowiskowo - sportow4,

- podpisane zostaty umowy z Urzqdem Marszalkowskim na trzy drogi,

- sprawa wyposazenia budynku szkoly w lgnacowie w platformg
d2wigowq, w dniu 19 l ipca br. zostanie podpisany akt notarialny na przeniesienie
wlasnoóci dzialki w lgnacowie,

- odbyl siq odbiór robót zwi4zanych z wymianq dachu na Zespole Szkól
w Siennicy,

- zakoñczony zostal cykl szkoleó w ramach warsztatów o2ywienia
gospodarczego. Wybrane zostaly cztery projekty, z których zwyciezyl projekt
zagospodarowa n ia Rudki.

- odbylo siQ spotkanie z przedstawicielami ZNTK w Miñsku Maz.
w sprawie ksztalcenia zawodowego na którym ustalono, 2e ze strony Starostwa
propozycje przygotujq Pani E. Piotrkowicz z Panem W. Rogalq i Panem
T. Plochockim. ZNTK przedstawi propozycje w sprawie stypendiów, nagród za
wyniki w nauce, a nastepnie zostanie opracowane wspólne stanow¡sko.

- spotkanie z przedstawicielami Wy2szej Szkoly Ekonom¡czno -

Informatycznej, Starosta poinformowal, 2e prosil przedstawicieli szkofy
o konkretna oferte otwarcia szkoiy.

A d . 4
Starosta przypomnial, 2e Rada Powiatu na sesji w dniu 27 czevca

2007 r. dokona{a zmian w bud2ecie pow¡atu w zakresie dotacji inwestycyjnych
dla SP ZOZ w Minsku Mazowieckim. Starosta powiedzial, 2e kiedy zostanie
uruchomiony Szpitalny Oddzial Ratunkowy mamy szanse na znalezienie sig
w sieci szp¡tali.

Dyrektor Janusz Sobolewski poinformowal, 2e budowa Szpitalnego
Oddzialu Ratunkowego idzie zgodnie z harmonogramem. W zakres¡e
kosztorysowym firma która wykonuje inwestycjg, wykonala roboty na kwote
2 517 493 zl, a do wykonania pozostaly roboty na kwotg 981 575 zl. W tej chwili
wykonywane sq prace wykoriczeniowe. Harmonogram dzialaó niezbgdnych do
zakoiczenia inwestycji zostanie przekazany na piómie.

Pan Stanislaw Wotynek - z-ca dyrektora SPZOZ poinformowal, 2e do dnia
30 paZdziernika br. zostanie wykonany wyjazd dla karetek pogotowia. Do '15

sierpnia br. zostanq zakonczone roboty kanalizacyjne. Opracowana jest



specyfikacja do robót. Wicestarosta zapytal, czy zmieniona trasa kanalizacji jest
uzgodniona? Pan Stanislaw Wotynek odpowiedzial, 2e przesunigcie od 0,5 m do
1 m nie wymaga dodatkowego pozwolenia.

Pani Krystyna Pazio zwrócila sig z pytaniem, czy zostanq dotrzymane
terminy i czy nie bgdzie problemów z budowan4 instalacjq kanalizacyjnq.

Pan Stanislaw Wotynek poinformowal, Ze nie ma problemów, doszly tylko
roboty dodatkowe, ale terminy zostan4 dotrzymane.

Wicestarosta poprosil, o jak najszybsze podanie kwoty po rozstrzygniqciu
przetargu w zwiqzku z ubieganiem siq o po2yczkg.

Starosta podkreól¡l, jak ogromnie wa2na sprawq jest zakoriczenie tej
inwestycji.

Wicestarosta zwrócil sig o szybkq informacjg, 2eby Zarzqd Powiatu mógl
przedstawió na sesji kwotg w celu uruchomienia dotacji w bud2ecie powiatu.

Starosta zadal pytanie o sytuacje w SPZOZ?
Pan Janusz Sobolewski poinformowal, 2e kadrowo jest 2le na Oddziale

Wewngtrznym, nie mo2na obsadz¡ó dy2urów. Sytuacja jest trudna, lekarzy
brakuje w pogotowiu, teraz bqdq wprowadzani ratownicy.

Starosta zapytal czy nie warto powróció do rozmów z lekarzami na temat
wynagrodzeñ.

Dyrektor SPZOZ poinformowai,2e na b¡e2aco negocjuje kwoty. Pozostale
oddz¡aly f u nkcjon ujq prawidlowo.

Ad.  5
Dyrektor PCPR - Janusz Zdzieborski zwrócil sig do Zarzqdu Powiatu

o zajgcie stanowiska w sprawie Rodzinnego Domu Dziecka w t-ekaw¡cy
w zwiqzku z pismem z 13.06.2007 r. z Zarzqdu Glównego Towarzystwa ,,Nasz
Dom", które informuje o podjgciu decyzji o zakoóczeniu prowadzenía
Rodzinnego Domu Dziecka w t-gkawicy najpóZniej z dniem 31.12.2007 r. Zarzqd
Towarzystwa przedstawil informacjg o poczynionych dzialaniach w celu poprawy
funkcjonowania tej placówki.
Pan Janusz Zdzieborski poinformowal, 2e z Rodzinnym Domem w t-gkawicy jest
problem od kilku lat. Nikt nie chcial mówió na temat tej placówki, Ze nie jest tam
dobrze. Ludnoéó miejscowa równie2 nie jest zadowolona z funkcjonowania
Domu. Wójt zorganizowal spotkanie z soltysami i przedstawicielami wioski,
w której znajduje sie Dom i stwierdzono, 2e nie funkcjonuje on prawidlowo.
W wyniku kontroli przeprowadzonej 1,5 roku temu przez Urz4d Wojewódzki
stwierdzone byty niedociqgniecia, a w celu ich likwidacji byio podjgtych szereg
dzialañ. Dzialania te nie przyniosty oczekiwanych rezultatów. Zarzqd
Towafzystwa ,,Nasz Dom" podj4l decyzjg, 2e w zwiqzku z wyczerpan¡em dzialañ
naprawczych nie bgdzie prowadzil Rodzinnego Domu Dziecka w t-gkawicy.

Dyrektor PCPR poinformowal, 2e jest potrzebne stanowisko Zarzqdu
Powiatu czy Powiat podejmie sig prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka
w Lgkawicy. Jeél i  Powiat nie podejmie siQ prowadzenia Domu, wówczas od dnia
31 .12.2007 r. Rodzinny Dom Dziecka w t-gkawicy przestalby funkcjonowaó.
Jeéli Dom przestanie funkcjonowaó nalezy zabezpieczyó pobyt dzieci.
Dyrektor Zdzieborski poinformowal, 2e nie przewiduje trudnoéci ze znalezieniem



miejsc dla przebywajacych w Domu dzieci, poinformowal równiez,2e w Domu
nie przebywajq dzieci z terenu pow¡atu miriskiego. Dyrektor PCPR poinformowal,
2e inn4 formq ni2 prowadzenie rodzinnego domu dziecka mo2e byó rodzina
zastQpcza lub rodzina zaslgpcza zawodowa. Wyrazii opinig, 2e skoro tak pre2nie
dzialajqca organizacja pozarzqdowa Towarzystwo ,,Nasz Dom" nie mo2e sobie
poradzió z prowadzeniem Domu, tym bardziej nie jest uzasadnione 2eby Powiat
anga2owaf siq w prowadzenie rodziny zastepczej lub rodzinnego domu dziecka
z rcdzinq która w dotychczasowej dzialalnoéci stworzyla wiele problemów
i ostatecznie w opinii Towarzystwa ,,Nasz Dom" nie sprawdzila sig w realizacji
tego zadan¡a.

Wicestarosta zwrócil sig z pytaniem dotyczqcym róZnic pomiQdzy rodzinq
zastepcz4, a rodzinq zastgpczq zawodowq.

Dyrektor PCPR wyjaénil, 2e rodzina zastepcza zawodowa ma dodatkowo
placone wynagrodzenie, maksymalnie jest to kwota okolo 2.000 zi.

Starosta poinformowal, 2e umowa zawarta jest do 2009 (na pigó lat).
Dyrektor PCPR poinformowal, Ze umowa nie przewiduje okresu wypowiedzenia.
Przyjgte jest, Ze w takiego typu placówkach umowa nie powinna byó
rozwiqzywana szybciej niz po pól roku.

Pani Pazio zwrócila sig z pytaniem, w jaki sposób zostanq zabezpieczo n e
dzieci,  jak zostanie zorganizowana nad n¡mi opieka?

Dyrektor PCPR poinformowal, 2e nie bgdzie problemów ze
zorganizowaniem opieki nad dz¡eómi, s4 ju2 prowadzone rozmowy z ró2nymi
placówkami, jak równie2 istnieje mo2liwoSó umieszczenia dzieci w Domu
Dziecka w Falbogach.

Zarzqd Powiatu podjql jednogloSnie decyzjg o niepodejmowaniu
prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka w t-ekawicy oraz rozwiqzaniu umowy
z Towarzystwem ,,Nasz Dom" dotyczqcej prowadzenia Rodzinnego Domu
Dziecka w t-gkawicy.

Ad. 6
Starosta poinformowal, 2e na ostatniej sesji Rady Powiatu radny Michal

Góras zglosil nastgpuj4ce wnioski:

- powolanie Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Euro 2012 - Zarzqd
Powiatu postanowil nie tworzyó odrebnej struktury do spraw organizacji Euro
2012. Starosta poinformowal, 2e bgdzie dq2yl do spotkania z radnym Michalem
Górasem w celu bardziej szczególowego omówienia tego wniosku.
Pani Krystyna Pazio powiedziala, 2e nie widzi potrzeby powolywania odrgbnego
komitetu.
Wicestarosta stwierdzil, Ze jeZeli ma byó komitet muszq zostaó okreélone jego
cefe, czym ma sie zajqó, jak ma zostaó rczliczony. Powolanie Komitetu ma sens
je2eli mo2e on zaistnieó jako podmiot, który mo2e zaoferowaó jakieé uslugi.
Wicestarosta powiedzial, Ze naleZy nadal wykonywaó swoje zadania, bez
powolywania odrgbnego komitetu.



- przygotowanie Strategii Promocji Powiatu Miriskiego, Zarz4d powiatu
postanowil, 2e nie ma potrzeby tworzenia osobnej Strategii, nale?y rozszezyó to
zagadnienie w Planie Rozwoju Lokalnego,

- zorganizowanie dnia otwartego Starostwa Powiatowego - pani Sekretarz
poinformowala, 2e dzieñ taki bgdzie zorganizowany w zwi4zku z obchodami
10 - lecia funkcjonowania samorzqdu powiatowego w 2008 r.

Ad.7
Starosta przedstawil sprawe przystqlienie Powiatu Miriskiego

do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, poinformowal, 2e otrzymal pismo
od Prezydenta Warszawy. Nastgpnie odczytal zapisy statutu. poinformowal, 2e
dobrym krokiem byloby przystqpienie do takiego stowarzyszenia.

Zarzqd Powiatu postanowil, 2e powróci do tematu przystEpienia do
Stowarzyszenia Metropolia Warszawa na kolejnym posiedzeniu.

Ad. I
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz odczytala

projekt uchwaly w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu Szkól Nr 2
im. Powstañców Warszawy w Mirisku Mazowieckim panu Tomaszowi
Plochockiemu, przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedzial sie jednoglo5nie (przy nieobecnoéci M.
Krusiewicza).

Zarz4d Powiatu podjEt uchwalg Nr 100/07 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 im. Powstariców
Warszawy w Miñsku Mazowieckim

Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz odczytala
projekt uchwaly w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu Szkól
im. Hipolity i Kazimierza Gnoinskich w Siennicy Panu Stanislawowi Czajce,
przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd powiatu
opowiedzial sig jednogloénie (przy nieobecnoéci M. Krusiewicza).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 101/07 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Zespolu Szkól im. Hipolity i Kazimierza Gnoirískich
w Siennicy

Naczelnik Wydzialu OÉwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz odczytala
projekt uchwaly w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego im. Stanislawa Staszica w Minsku Mazowieckim pani
Joannie Kowalskiej, przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem
uchwaty Zarzqd Powiatu opowiedzial sie jednogloónie (ptzy nieobecnoSci M.
Krusiewicza).



Zarzqd Powiatu podj4l uchwalq Nr 102107 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. Stanislawa
Staszica w Miñsku Mazowieckim

Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz odczytala
projekt uchwaiy w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Miósku Mazowieckim Pani Hannie
Michalskiej, przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedzial sie jednogloénie (przy nieobecnoÉci M.
Krusiewicza).

Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 103/07 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagog¡cznej w Mirísku
Mazowieckim

Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia Piotrkow¡cz odczytafa
projekt uchwaly w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego
O6rodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mirisku
Mazowieckim Pani lrenie Kielak, przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjeciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloónie (przy
nieobecnoóci M. Krusiewicza).

Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 104/07 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Specjalnego Oérodka Szkolno - Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mirisku Mazowieckim

Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz odczytala
projekt uchwaty w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu Szkól
Ekonomicznych w Minsku Mazowieckim Panu Stefanowi Stqpniewskiemu,
przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial s¡e jednogloónie (przy nieobecnoóci M. Krusiewicza).

Zarz4d Powiatu podjql uchwalg Nr 105/07 w sprawie powierzenia
stanow¡ska dyrektora Zespolu Szkót Ekonomicznych w Mirisku
Mazowieckim

A d . 9
Po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie nagród za osiqgniQcie wysokich

wyn¡ków sportowych dla zawodników i trenera przedstawionych przez
Naczelnika Wydzialu Oéwiaty i Kultury, ZarzEd Powiatu przyznal nagrody dla
nastepujqcych sportowców:

- Marcina Wojtaszczyka - 500 zl,
- Damiana lwaniuka - 400 zl,
- Macieja Kowalczyka - 300 zl,
- Grzegorza Przyczki - 200 zl,
- Macieia Reka - 400 zl.



- Diany Jgdrasik - 200 zl.
oraz nagrodg dla trenera Jacka Luniewskiego w wysokoSc¡ 500 zl.

Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz odczytala
projekt uchwaty w sprawie przyznania nagród za osiqgnigcie wysokich wyników
sportowych dla zawodników i trenera, przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedz¡al sie jednogloénie (przy
n¡eobecnoéci M. Krusiewicza).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 106/07 w sprawie przyznania
nagród za os¡agn¡ecie wysokich wyników sportowych dla zawodników
i t renera

Ad.  10
Skarbnik Powiatu poinformowala, 2e Mazowiecki Urz4d Wojewódzki

Wydzial Finansów i Bud2etu przyznal dodatkowe dotacje na wydatki:
- dla KPPSP w Minsku Maz. - zwigkszenie dotacji na wydatki bie2qce
-  2 6 6 8 5 z l
- podp¡sany zostal aneks na wydlu2enie okresu, w którym ma byó realizowane
zadan¡e paszportowe - 4.494 zl,
- na gospodarkq mieszkaniowA - kwotQ 30 000 zl.
Skarbnik Powiatu poinformowala, 2e jest decyzja dotyczAca programu

,,Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i mlodzie2y" dla Zespolu Szkól
Ekonomicznych, który zostal zakwalifikowany do udzialu w programie. Na pomoc
materialnq dla uczniów ptzekazano kwotg 47 530 zl.
Skarbnik Powiatu poinformowala o zmianie w Starostw¡e Powiatowym
w wysokoóci 73 zl., dotyczy wydatków na tlumaczenie pisma z jezyka
wqgierskiego.

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Centrum Ksztalcenia
Praktycznego - Wieslawa Rogal¡, na zakup ptzyczepki do samochodu za kwotq
6 tys. zl, pozostaje 20 tys. zl., które majq byó przeznaczone na rozliczenie
inwestycji.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg.
Skarbnik Powiatu przedstawiala wniosek P. Hanny Michalskiej

o dofinansowanie wykonania drobnych prac remontowych tj. malowania czg6ci
pomieszczen w budynku Poradni Psycholog¡czno - Pedagogicznej przy
ul. DEbrówk¡ - 10 tys. zl na zakup materialów do malowania. Starosta
zaproponowal, Zeby prace remontowe urykonaó w ramach praktyk szkolnych
z Centrum Ksztalcenia Praktycznego, w zwiqzku z tym Zarzqd Powiatu
postanowil o przesuniqciu rozpatrzenia wniosku do dnia 1 wrzeónia br.

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Zespolu Szkól
Agrotechnicznych w Janowie o przesuniecie Srodków z dzialu zakup uslug
remontowych w kwocie 25 630 zl. (tj. remont lazienki i remont ci4gników) na
wykonanie remontu kuchni.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na wnioskowane przesunigcie.



Skarbnik Powiatu - odczytaia projekt uchwaly w sprawie zmian
w bud2ecie Powiatu na 2007 rok; przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjgciem uchwaly Zatzqd Powiatu opowiedzial sig jednogioén¡e (przy
nieobecnoóci M. Krusiewicza).

Zarz4d Powiatu podjAt uchwalg Nr 107/07 w sprawie zmian
w bud2ecie Powiatu na 2007 rok

A d .  l l

Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury przedstawila interpelacjq radnego
Stanislawa Wojciechowskiego o zwiQkszenie kwoty stypendium dla
niepelnosprawnego zawodnika Rafala Grgzikowskiego trenujacego w kategorii
podnoszenia cig2arów.

W zwiqzku z brakiem Srodków finansowych Zazqd Powialu postanowil,
powróció do sprawy w póZniejszym terminie.

Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury przedstawila wniosek dyrektor
Hanny Michalskiej o wyra2enie zgody na powolanie zastepcy dyrektora Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Minsku Mazowieckim.

W zwi4zku z kosztami zwiqzanymi z utworzeniem stanowiska zastgpcy
dyrektora w Poradni, Zarzqd Powiatu postanowil powróció do sprawy na
poczEtku przyszlego roku.

Naczelnik Wydzialu OÉwiaty i Kultury przedstawila wniosek dyrektora
Specjalnego OSrodka Szkolno - Wychowawczego w Mirisku Maz.
o pozostawienie etatu kierownika internatu w SOSzW.
Naczelnik Emilia Piotrkowicz przedstawila zestawienie iloéci dzieci
korzystajqcych z internatu w latach 2001 - 2007, poinformowala, 2e dzieci
corocznie ubywa ¡ obecnie z internatu bgdzie korzystalo 43 dzieci. Osoba
pelniAca funkcjg kierownika od nowego roku szkolnego przechodzi do pracy
w Zespole Szkól Specjalnych w lgnacowie wigc nie bgdzie zwolnieri.

Zarzqd Powialu nie wyrazil zgody na pozostawienie etatu kierownika
internatu w Specjalnym Oórodku Szkolno - Wychowawczym w Mirisku
Mazowieckim.

Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury przedstawiia informacjg dotyczqc4
naboru uczniów do szkól ponadg im nazja Inych. Poinformowala, 2e w dniach
3 i6l ipca dyrektorzy prowadzi l i  monitoring naboru uczniów. Nie bgdzie klasy
liceum profilowanego w Zespole Szkól Zawodowych Nr 2, zgodnie z planem
naboru do technikum równie2 jest mniej o 20 osób, o 10 osób mniej jest
w Zespole Szkól Agrotechnicznych Janowie. W niektórych szkolach cieszqcych
siq wigkszq popularnoóci4 wéród uczniów, dokonano naboru powy2ej 30 uczniów
w oddziale, co skutkuje tym 2e np. przyjgto 40 uczniów ponad plan. W ostatnim



tygodniu sierpnia bgdq egzaminy poprawkowe, wigc sytuacla ulegnie jeszcze
zm ra n ie.

Zarzqd P owialu przeznaczyl kwotg do 1000 zl. na nagrody dla
uczestników ogólnopolskiego konkursu ,,Wilkowyje: prawda o wsi czy f ikcja".

Skarbnik Powratu - poinformowala, 2e dyrektor CKp wystqpil z wnioskiem
o wyra2enie zgody na przekazante kwoty 94 160 zl. nie umieszczonej
w harmonogram¡e, na zaplate za roboty remontowe - pokrycia dachu.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg.

Skarbnik Powtatu - odczyta.la projekt uchwaly w sprawie umorzenia
w¡erzytelnosc¡, która dotyczy Pan i z tytulu odplatnoSci rodzica
za pobyt dziecka w rodzinie zastqpczej; przeprowadzono glosowanie, w którym
za podjqciem uchwaty Zarzqd Powiatu opowiedzial siq jednog{oSnie (przy
nieobecnoéci M. Krusiewicza).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 108/07 w sprawie umorzenia
wierzytelnoéci

Skarbnik Powiatu - odczytala projekt uchwaty w sprawie umorzenia
wierzytelnoéci, która dotyczy Pani z tytulu odplatno6ci rodzica
za pobyt dziecka w rodzinie zastqpczej; przeprowadzono glosowanie, w którym
za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednoglosnie (przy
nieobecnoSci M. Krusiewicza).

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 109/07 w sprawie umorzenia
wierzytelnoéci

Skarbnik Pow¡atu - odczytala projekt uchwaty w sprawie umorzenia
wierzytelnoéci, która dotyczy Pana z tytulu odplatnosci
rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastepczej; przeprowadzono glosowanie,
w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd Powialu opowiedzial s¡e jednogloénie
(przy nieobecnoéci M. Krusiewicza).

Zarz¡d Powiatu podj4l uchwalq Nr I 10/07 w sprawie umorzenia
wierzytelnoéci

Starosta przedstawil propozycje zorganizowania w okresie jesiennym
Forum Kultury. Zaproponowal, 2eby odbywalo sig ono na podobnych zasadach
jak Forum Sportowe co dwa lata. Starosta wystar¡t z proSbq do Zarzqdu powiatu
o wyra2enie zgody na organizacjg Forum Kultury.
Wydzial OSwiaty i Kultury przygotowal propozycjg terminu zorganizowania Forum
w dniach 24 lub 25 pa2dziernika br. Radny Michal Góras pracuje nad
zaproszeniem do udz¡alu w Forum Ministra - Kazimierza Michala
Ujazdowskiego. Forum trwaloby od 3 - 3,5 godziny podczas, których zostalyby
zaprezentowane oSrodk¡ Halinów, Mir isk Mazowiecki,  Dobre i inne. Oprócz



prezentacji odbylyby sie dyskusje, bylaby mo2liwoóó zglaszania wniosków
iuwag.

Starosta poprosil Zarzqd o wyra2enie zgody na podjgcie dzialan w celu
uruchomienia organizacj i  Forum Kultury Powiatu Mir iskiego.

Zarzqd Powialu jednogloénie wyrazil zgodg.

Starosta poinformowal, Ze Rada powiatu zobowiazala Zarzad
do doprowadzenia do sytuacji zgodnej z prawem w sprawie dotyciqcej EXlTUa,
Starosta poinformowal czlonków Zarzqdu, Ze p. Slawomir Moch wystqpil
z proSba o zorganizowanie spotkania.. Zarzqd postanowil powróció do sprawy
firmy EXITUS po spotkaniu z Prezesem Mochem.

Pani Krystyna Pazio poprosila o informacjg na temat obslugi mieszkanców
Sulejówka w zakresie geodezji.

Pani Sekretarz poinformowala, Ze geodeta pracuje dwa dni w Urzgdzie
Miasta Sulejówek i trzy dni w Urzgdzie Miejskim w Halinowie.

Ustalono, i2 kolejne posiedzenie odbgdzie siq 23 l ipca 2007 r.

Ad. 12

Protokol z posiedzenia w dniu 26 czeruca br. zostal przyjgty jednoglo6nie.

Ad.  13

Zamkniecie posiedzenia.

Pzewodniczqcy Zazqdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie Zazqdu: Krystyna Pazio

Henryk KsiQzopolski


