Protokól Nr 19/07
posiedzenia
z
ZarzqduPowiatu Mirískiego
w dniu 9 lipca2007r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Przewodniczqcy
Zarzqdu AntoniJan Tarczyñski
Wicestarosta- KtzysztofMichalik
czlonkowie ZarzEdu: KrystynaPazio
HenrykKsiq2opolski
oraz: DanutaStrejczyk- SkarbnikPowiatu
TeresaBEk- SkarbnikPowiatu
- NaczelnikWydziatuOSwiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
- dyr PCPRw MiriskuMazowieckim
JanuszZdzieborski
- dyr SPZOZw MiriskuMazowieckim
JanuszSobolewsk¡
- eksploatacyjnych
StanislawWolynek dyr ds. ekonomiczno
SPZOZ
Porz4dekpos¡edzenia:
'1.
2.
3.
4.

Otwarcieposiedzenia.
Przyjgcieporzqdkuobrad.
Informacjao dz¡alalnoóci
Starostyw okresieod poprzedniegoposiedzenia.
Przedstawienieprzez dyrektoraSPZOZ informacjio realizacji¡nwestycjibudowaSzp¡talnego
OddzialuRatunkowego.
5. Stanowisko Zarzqdu Powiatu w sprawie Rodzinnego Domu Dziecka
w Lekawicy.
6. Rozpatrzenie
wniosków¡ interpelacji
radnych.
7. Rozpatrzeniesprawy przystqpieniapowiatu minskiegodo Stowarzyszenia
MetropoliaWarszawa.
B. Podjgcie uchwaly w sprawie powierzeniastanowiskadyrektorajednostek
oSwiatowych.
9. Podjgcie uchwaiy w sprawie przyznanianagród za osiqgniqciewysok¡ch
wynikówsportowych
dla zawodników
itrenera.
10.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna 2007 rok.
11.Sprawyró2ne.
protokoluz posiedzenia
12.Przy1qcie
w dniu26 czevca 2007 t.
posiedzenia.
13.Zamknigcie
Ad. I
Starosta- Antoni Jan TarczyriskiotworzylposiedzenieZatzqdu Powiatu
Minskiego.
Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, który zostal przyjqty
jednogloónie
(przynieobecnoéci
M. Krusiewicza).

Ad. 3
Starosta- Antoni Jan Tarczyriskipoinformowal,o nastgpujqcych
sorawacn:
- podpisana
zostalaumowana obsluggbankowaz ING BankSlEski.
bardzo
korzvstna.
Zlo2ona
ofertabvla
- podpisanazostala umowa na opracowaniedokumentacjina halQ
widowiskowo- sportow4,
- podpisanezostatyumowyz UrzqdemMarszalkowskim
na trzy drogi,
sprawa wyposazenia budynku szkoly w lgnacowie w platformg
na przeniesienie
akt notarialny
d2wigowq,w dniu 19 lipcabr. zostaniepodpisany
wlasnoócidzialkiw lgnacowie,
- odbyl siq odbiór robótzwi4zanychz wymianqdachu na ZespoleSzkól
w Siennicy,
- zakoñczony zostal cykl szkoleó w ramach warsztatów o2ywienia
gospodarczego.Wybrane zostaly cztery projekty,z których zwyciezylprojekt
nia Rudki.
zagospodarowa
- odbylo siQ spotkanie z przedstawicielamiZNTK w Miñsku Maz.
w sprawieksztalceniazawodowegona którymustalono,2e ze stronyStarostwa
propozycjeprzygotujq Pani E. Piotrkowiczz Panem W. Rogalq i Panem
T. Plochockim. ZNTK przedstawipropozycjew sprawiestypendiów,nagródza
wspólnestanow¡sko.
zostanieopracowane
wynikiw nauce,a nastepnie
- spotkanie z przedstawicielamiWy2szej Szkoly Ekonom¡cznoInformatycznej,Starosta poinformowal, 2e prosil przedstawicieli szkofy
o konkretnaoferteotwarciaszkoiy.
Ad.4
Starosta przypomnial,2e Rada Powiatu na sesji w dniu 27 czevca
2007 r. dokona{azmian w bud2eciepow¡atuw zakresiedotacji inwestycyjnych
dla SP ZOZ w Minsku Mazowieckim.Starostapowiedzial,2e kiedy zostanie
uruchomiony
SzpitalnyOddzialRatunkowymamy szanse na znalezieniesig
w sieciszp¡tali.
Dyrektor Janusz Sobolewski poinformowal,2e budowa Szpitalnego
Oddzialu Ratunkowegoidzie zgodnie z harmonogramem.W zakres¡e
kosztorysowymfirma która wykonuje inwestycjg,wykonala roboty na kwote
2 517 493 zl, a do wykonaniapozostalyrobotyna kwotg981 575 zl. W tej chwili
Harmonogramdzialaó niezbgdnychdo
wykonywanesq prace wykoriczeniowe.
przekazany
na piómie.
zakoiczenia inwestycjizostanie
2e do dnia
Pan StanislawWotynek z-ca dyrektoraSPZOZpoinformowal,
pogotowia.
paZdziernika
Do '15
dla
karetek
30
br. zostaniewykonanywyjazd
sierpnia br. zostanq zakonczone roboty kanalizacyjne.Opracowana jest

specyfikacja
do robót.Wicestarostazapytal,czy zmienionatrasa kanalizacjijest
uzgodniona?Pan StanislawWotynekodpowiedzial,
2e przesunigcieod 0,5 m do
1 m nie wymagadodatkowegopozwolenia.
Pani KrystynaPazio zwrócilasig z pytaniem,czy zostanq dotrzymane
terminyi czy nie bgdzieproblemówz budowan4instalacjqkanalizacyjnq.
Pan StanislawWotynekpoinformowal,
Ze nie ma problemów,doszlytylko
robotydodatkowe,ale terminyzostan4dotrzymane.
Wicestarostapoprosil,o jak najszybszepodaniekwotypo rozstrzygniqciu
przetarguw zwiqzkuz ubieganiemsiq o po2yczkg.
Starosta podkreól¡l,jak ogromnie wa2na sprawq jest zakoriczenietej
inwestycji.
Wicestarostazwrócilsig o szybkqinformacjg,2ebyZarzqd Powiatumógl
przedstawió
na sesji kwotgw celu uruchomienia
dotacjiw bud2eciepowiatu.
pytanie
Starostazadal
o sytuacjew SPZOZ?
Pan Janusz Sobolewskipoinformowal,2e kadrowojest 2le na Oddziale
Wewngtrznym,nie mo2na obsadz¡ódy2urów. Sytuacja jest trudna, lekarzy
brakujew pogotowiu,terazbqdqwprowadzaniratownicy.
Starosta zapytal czy nie warto powróciódo rozmów z lekarzamina temat
wynagrodzeñ.
DyrektorSPZOZpoinformowai,2ena b¡e2aconegocjujekwoty.Pozostale
oddz¡alyf unkcjonujq prawidlowo.
Ad.5
Dyrektor PCPR - Janusz Zdzieborskizwrócil sig do Zarzqdu Powiatu
o zajgcie stanowiska w sprawie Rodzinnego Domu Dziecka w t-ekaw¡cy
w zwiqzkuz pismemz 13.06.2007r. z ZarzqduGlównegoTowarzystwa,,Nasz
Dom", które informuje o podjgciu decyzji o zakoóczeniu prowadzenía
RodzinnegoDomu Dzieckaw t-gkawicynajpóZniej
z dniem 31.12.2007r. Zarzqd
Towarzystwaprzedstawilinformacjgo poczynionych
dzialaniachw celu poprawy
funkcjonowaniatej placówki.
Pan JanuszZdzieborskipoinformowal,
2e z RodzinnymDomemw t-gkawicyjest
problemod kilku lat. Nikt nie chcialmówióna temat tej placówki,Ze nie jest tam
dobrze. Ludnoéómiejscowa równie2nie jest zadowolonaz funkcjonowania
Domu. Wójt zorganizowalspotkaniez soltysami i przedstawicielami
wioski,
w której znajduje sie Dom i stwierdzono,2e nie funkcjonujeon prawidlowo.
W wyniku kontroli przeprowadzonej1,5 roku temu przez Urz4d Wojewódzki
stwierdzonebyty niedociqgniecia,
a w celu ich likwidacjibyio podjgtychszereg
dzialañ. Dzialania te nie przyniosty oczekiwanych rezultatów. Zarzqd
Towafzystwa,,NaszDom" podj4ldecyzjg,2e w zwiqzkuz wyczerpan¡em
dzialañ
naprawczychnie bgdzieprowadzilRodzinnegoDomu Dzieckaw t-gkawicy.
Dyrektor PCPR poinformowal,2e jest potrzebnestanowisko Zarzqdu
Powiatu czy Powiat podejmie sig prowadzeniaRodzinnego Domu Dziecka
w Lgkawicy.
JeéliPowiatnie podejmiesiQprowadzenia
Domu,wówczasod dnia
31.12.2007 r. Rodzinny Dom Dziecka w t-gkawicyprzestalbyfunkcjonowaó.
Jeéli Dom przestanie funkcjonowaó nalezy zabezpieczyó pobyt dzieci.
DyrektorZdzieborskipoinformowal,
2e nie przewidujetrudnoécize znalezieniem

miejscdla przebywajacych
w Domu dzieci,poinformowalrówniez,2e w Domu
nie przebywajqdzieciz terenupow¡atumiriskiego.DyrektorPCPR poinformowal,
2e inn4 formq ni2 prowadzenie
rodzinnego
domu dziecka mo2e byó rodzina
zastQpczalub rodzinazaslgpczazawodowa.Wyraziiopinig,2e skorotak pre2nie
dzialajqcaorganizacjapozarzqdowaTowarzystwo,,NaszDom" nie mo2e sobie
poradzióz prowadzeniemDomu,tym bardziejnie jest uzasadnione2eby Powiat
anga2owafsiq w prowadzenierodzinyzastepczejlub rodzinnegodomu dziecka
z rcdzinq która w dotychczasowejdzialalnoécistworzyla wiele problemów
i ostateczniew opinii Towarzystwa,,NaszDom" nie sprawdzilasig w realizacji
tegozadan¡a.
Wicestarostazwrócilsig z pytaniemdotyczqcymróZnicpomiQdzyrodzinq
zastepcz4,a rodzinqzastgpczqzawodowq.
DyrektorPCPR wyjaénil,2e rodzinazastepczazawodowama dodatkowo
placonewynagrodzenie,
jest to kwotaokolo2.000zi.
maksymalnie
Starostapoinformowal,2e umowa zawartajest do 2009 (na pigó lat).
DyrektorPCPR poinformowal,
Ze umowanie przewidujeokresuwypowiedzenia.
jest,
Przyjgte
Ze w takiego typu placówkach umowa nie powinna byó
rozwiqzywanaszybciej niz po pól roku.
Pani Paziozwrócilasig z pytaniem,w jaki sposóbzostanqzabezpieczo
ne
dzieci,jak zostaniezorganizowana
nad n¡miopieka?
Dyrektor PCPR poinformowal, 2e nie bgdzie problemów ze
zorganizowaniem
opieki nad dz¡eómi,s4 ju2 prowadzonerozmowyz ró2nymi
placówkami,jak równie2 istnieje mo2liwoSóumieszczeniadzieci w Domu
Dzieckaw Falbogach.
Zarzqd Powiatu podjql jednogloSnie decyzjg o niepodejmowaniu
prowadzeniaRodzinnegoDomu Dzieckaw t-ekawicyoraz rozwiqzaniuumowy
z Towarzystwem,,Nasz Dom" dotyczqcej prowadzenia Rodzinnego Domu
Dzieckaw t-gkawicy.
Ad. 6
Starostapoinformowal,2e na ostatniejsesji Rady Powiatu radny Michal
Góraszglosilnastgpuj4cewnioski:
- powolanie PowiatowegoKomitetu OrganizacyjnegoEuro 2012 - Zarzqd
Powiatupostanowilnie tworzyóodrebnejstrukturydo spraw organizacjiEuro
2012. Starostapoinformowal,
2e bgdziedq2yldo spotkaniaz radnymMichalem
Górasemw celu bardziejszczególowego
omówieniatego wniosku.
Pani KrystynaPaziopowiedziala,2e nie widzi potrzebypowolywaniaodrgbnego
komitetu.
Wicestarostastwierdzil,Ze jeZelima byó komitetmuszq zostaóokreélonejego
cefe,czym ma sie zajqó,jak ma zostaórczliczony.PowolanieKomitetuma sens
je2eli mo2eon zaistnieójako podmiot,którymo2ezaoferowaójakieéuslugi.
Wicestarosta powiedzial, Ze naleZy nadal wykonywaó swoje zadania, bez
powolywania
odrgbnegokomitetu.

- przygotowanie Strategii Promocji Powiatu Miriskiego, Zarz4d powiatu
postanowil,2e nie ma potrzebytworzeniaosobnejStrategii,nale?yrozszezyóto
zagadnienie
w PlanieRozwojuLokalnego,
- zorganizowaniednia otwartego Starostwa Powiatowego- pani Sekretarz
poinformowala,2e dzieñ taki bgdziezorganizowanyw zwi4zkuz obchodami
10 - leciafunkcjonowania
samorzqdupowiatowego
w 2008 r.
Ad.7
Starosta przedstawil sprawe przystqlienie Powiatu Miriskiego
do StowarzyszeniaMetropoliaWarszawa, poinformowal,2e otrzymal pismo
od PrezydentaWarszawy.Nastgpnieodczytalzapisystatutu.poinformowal,2e
dobrymkrokiembylobyprzystqpienie
do takiegostowarzyszenia.
Zarzqd Powiatu postanowil,2e powróci do tematu przystEpieniado
Stowarzyszenia
MetropoliaWarszawana kolejnymposiedzeniu.
Ad. I
NaczelnikWydzialu Oéwiatyi Kultury - Emilia Piotrkowicz odczytala
projektuchwalyw sprawiepowierzeniastanowiskadyrektoraZespoluSzkól Nr 2
im. Powstañców Warszawy w Mirisku Mazowieckim panu Tomaszowi
Plochockiemu,przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciemuchwaly
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
Warszawyw Miñsku Mazowieckim
NaczelnikWydzialu Oéwiatyi Kultury - Emilia Piotrkowicz odczytala
projekt uchwaly w sprawie powierzeniastanowiskadyrektora Zespolu Szkól
im. Hipolity i KazimierzaGnoinskichw Siennicy Panu StanislawowiCzajce,
przeprowadzono
glosowanie,w którymza podjgciemuchwalyZarzqd powiatu
opowiedzial
sig jednogloénie(przynieobecnoéci
M. Krusiewicza).
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 101/07 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Zespolu Szkól im. Hipolity i Kazimierza Gnoirískich
w Siennicy
NaczelnikWydzialu OÉwiatyi Kultury - Emilia Piotrkowicz odczytala
projekt uchwaly w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum
KsztalceniaUstawicznegoim. StanislawaStaszicaw MinskuMazowieckimpani
Joannie Kowalskiej, przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciem
uchwatyZarzqd Powiatu opowiedzialsie jednogloónie(ptzy nieobecnoSciM.
Krusiewicza).

Zarzqd Powiatu podj4l uchwalq Nr 102107w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. Stanislawa
Staszicaw Miñsku Mazowieckim
NaczelnikWydzialu Oówiatyi Kultury - Emilia Piotrkowicz odczytala
projekt uchwaiy w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznejw Miósku MazowieckimPani Hannie
Michalskiej,przeprowadzonoglosowanie,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¡cznejw Mirísku
Mazowieckim
NaczelnikWydzialu Oéwiatyi Kultury - Emilia Piotrkow¡cz odczytafa
projekt uchwaly w sprawie powierzeniastanowiska dyrektora Specjalnego
O6rodka Szkolno - Wychowawczegoim. Janusza Korczaka w Mirisku
MazowieckimPani lrenie Kielak, przeprowadzonoglosowanie,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 Korczakaw Mirisku Mazowieckim
NaczelnikWydzialu Oéwiatyi Kultury - Emilia Piotrkowicz odczytala
projekt uchwatyw sprawie powierzeniastanowiskadyrektora Zespolu Szkól
Ekonomicznychw Minsku MazowieckimPanu Stefanowi Stqpniewskiemu,
przeprowadzono
glosowanie,w którymza podjeciemuchwalyZarzqd Powiatu
opowiedzials¡ejednogloónie(przynieobecnoóci
M. Krusiewicza).
Zarz4d Powiatu podjql uchwalg Nr 105/07 w sprawie powierzenia
stanow¡ska dyrektora Zespolu Szkót Ekonomicznych w Mirisku
Mazowieckim
Ad.9
Po rozpatrzeniuwnioskówo przyznanienagródza osiqgniQcie
wysokich
wyn¡ków sportowych dla zawodników i trenera przedstawionychprzez
NaczelnikaWydzialu Oéwiatyi Kultury,ZarzEd Powiatu przyznalnagrodydla
nastepujqcych
sportowców:
- MarcinaWojtaszczyka
- 500 zl,
- Damianalwaniuka- 400 zl,
- MaciejaKowalczyka- 300 zl,
- GrzegorzaPrzyczki- 200 zl,
- MacieiaReka- 400 zl.

- DianyJgdrasik- 200 zl.
oraz nagrodgdla treneraJackaLuniewskiego
w wysokoSc¡
500 zl.
NaczelnikWydzialu Oéwiatyi Kultury - Emilia Piotrkowicz odczytala
projektuchwatyw sprawieprzyznanianagródza osiqgnigciewysokichwyników
sportowychdla zawodnikówi trenera, przeprowadzono
glosowanie,w którymza
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
itrenera
Ad.10
Skarbnik Powiatu poinformowala,2e Mazowiecki Urz4d Wojewódzki
WydzialFinansówi Bud2etuprzyznaldodatkowedotacjena wydatki:
- dla KPPSP w Minsku Maz. - zwigkszeniedotacji na wydatki bie2qce
- 26685zl
- podp¡sanyzostal aneks na wydlu2enieokresu,w którymma byó realizowane
- 4.494zl,
zadan¡epaszportowe
- na gospodarkqmieszkaniowA- kwotQ30 000 zl.
Skarbnik Powiatu poinformowala,2e jest decyzja dotyczAca programu
szans edukacyjnychdzieci i mlodzie2y"dla Zespolu Szkól
,,Wyrównywanie
Ekonomicznych,
któryzostalzakwalifikowany
do udzialuw programie.Na pomoc
ptzekazano
materialnqdla uczniów
kwotg47 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 przedstawilawniosek dyrektoraCentrum Ksztalcenia
- WieslawaRogal¡,na zakup ptzyczepkido samochoduza kwotq
Praktycznego
6 tys. zl, pozostaje20 tys. zl., które majq byó przeznaczonena rozliczenie
inwestycji.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodg.
Skarbnik Powiatu przedstawialawniosek P. Hanny Michalskiej
o dofinansowanie
wykonaniadrobnychprac remontowychtj. malowaniaczg6ci
pomieszczen w budynku Poradni Psycholog¡czno- Pedagogicznejprzy
ul. DEbrówk¡- 10 tys. zl na zakup materialów do malowania. Starosta
zaproponowal,Zeby prace remontoweurykonaów ramach praktyk szkolnych
z Centrum Ksztalcenia Praktycznego, w zwiqzku z tym Zarzqd Powiatu
postanowilo przesuniqciurozpatrzenia
wnioskudo dnia 1 wrzeóniabr.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Zespolu Szkól
Agrotechnicznychw Janowie o przesuniecieSrodkówz dzialu zakup uslug
remontowychw kwocie 25 630 zl. (tj. remontlazienkii remont ci4gników) na
wykonanie
remontukuchni.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna wnioskowaneprzesunigcie.

Skarbnik Powiatu - odczytaia projekt uchwaly w sprawie zmian
w bud2eciePowiatu 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 bud2eciePowiatu na 2007 rok

A d .l l
NaczelnikWydzialuOówiatyi Kulturyprzedstawilainterpelacjqradnego
Stanislawa Wojciechowskiego o zwiQkszenie kwoty stypendium dla
niepelnosprawnego
zawodnikaRafala Grgzikowskiego
trenujacegow kategorii
podnoszeniacig2arów.
W zwiqzkuz brakiemSrodkówfinansowychZazqd Powialu postanowil,
powróciódo sprawyw póZniejszym
terminie.
NaczelnikWydzialu Oéwiaty i Kultury przedstawilawniosek dyrektor
HannyMichalskiejo wyra2eniezgody na powolaniezastepcydyrektoraPoradni
- Pedagogicznej
Psychologiczno
w MinskuMazowieckim.
W zwi4zku z kosztamizwiqzanymiz utworzeniemstanowiskazastgpcy
dyrektora w Poradni, Zarzqd Powiatu postanowil powróció do sprawy na
poczEtkuprzyszlegoroku.
NaczelnikWydzialu OÉwiatyi Kultury przedstawilawniosek dyrektora
Specjalnego OSrodka Szkolno - Wychowawczego w Mirisku Maz.
pozostawienie etatu
o
kierownika
internatu
w
SOSzW.
Naczelnik Emilia Piotrkowicz przedstawila zestawienie iloéci dzieci
korzystajqcychz internatuw latach 2001 - 2007, poinformowala,2e dzieci
corocznie ubywa ¡ obecnie z internatubgdzie korzystalo43 dzieci. Osoba
pelniAcafunkcjg kierownikaod nowego roku szkolnegoprzechodzido pracy
w ZespoleSzkólSpecjalnychw lgnacowiewigc nie bgdziezwolnieri.
Zarzqd Powialu nie wyrazil zgody na pozostawienieetatu kierownika
internatu w Specjalnym Oórodku Szkolno - Wychowawczym w Mirisku
Mazowieckim.
NaczelnikWydzialuOówiatyi Kulturyprzedstawiiainformacjgdotyczqc4
naboru uczniów do szkól ponadgimnazjaInych. Poinformowala,2e w dniach
3 i6lipca dyrektorzyprowadzilimonitoringnaboruuczniów.Nie bgdzieklasy
liceum profilowanegow Zespole Szkól ZawodowychNr 2, zgodnie z planem
naborudo technikumrównie2jest mniej o 20 osób, o 10 osób mniej jest
w ZespoleSzkól Agrotechnicznych
Janowie.W niektórychszkolachcieszqcych
siq wigkszqpopularnoóci4
wéróduczniów,dokonanonaborupowy2ej30 uczniów
w oddziale,co skutkuje tym 2e np. przyjgto40 uczniówponad plan.W ostatnim

tygodniusierpniabgdq egzaminypoprawkowe,
wigc sytuaclaulegniejeszcze
zmranie.
Zarzqd P owialu przeznaczyl kwotg do 1000 zl. na nagrody dla
uczestników
ogólnopolskiego
prawdao wsi czy fikcja".
konkursu,,Wilkowyje:
SkarbnikPowratu- poinformowala,
2e dyrektorCKp wystqpilz wnioskiem
o wyra2enie zgody na przekazante kwoty 94 160 zl. nie umieszczonej
- pokryciadachu.
w harmonogram¡e,
na zaplateza robotyremontowe
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodg.
Skarbnik Powtatu - odczyta.laprojekt uchwaly w sprawie umorzenia
w¡erzytelnosc¡,
któradotyczyPani
z tytuluodplatnoSci
rodzica
za pobyt dzieckaw rodziniezastqpczej;przeprowadzonoglosowanie,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 - odczytalaprojekt uchwaty w sprawie umorzenia
wierzytelnoéci,
któradotyczyPani
z tytuluodplatno6cirodzica
za pobyt dzieckaw rodziniezastqpczej;przeprowadzono
glosowanie,w którym
za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzialsig jednoglosnie(przy
nieobecnoSci
M. Krusiewicza).
Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 109/07 w sprawie umorzenia
wierzytelnoéci
Skarbnik Pow¡atu - odczytalaprojekt uchwatyw sprawie umorzenia
wierzytelnoéci,która dotyczy Pana
z tytulu odplatnosci
rodzicaza pobyt dziecka w rodziniezastepczej;przeprowadzonoglosowanie,
w którym za podjeciemuchwalyZarzqd Powialu opowiedzials¡e jednogloénie
(przynieobecnoéci
M. Krusiewicza).
Zarz¡d Powiatu podj4l uchwalq Nr I 10/07 w sprawie umorzenia
wierzytelnoéci
Starosta przedstawil propozycjezorganizowaniaw okresie jesiennym
ForumKultury.Zaproponowal,
2ebyodbywalosig ono na podobnychzasadach
jak ForumSportoweco dwa lata. Starostawystar¡tz proSbqdo Zarzqdupowiatu
o wyra2enie
zgodyna organizacjg
ForumKultury.
WydzialOSwiatyi Kulturyprzygotowalpropozycjgterminuzorganizowania
Forum
w dniach 24 lub 25 pa2dziernikabr. Radny Michal Góras pracuje nad
zaproszeniem do udz¡alu w Forum Ministra - Kazimierza Michala
Ujazdowskiego.
Forum trwalobyod 3 - 3,5 godzinypodczas,którychzostalyby
zaprezentowane
oSrodk¡Halinów,Mirisk Mazowiecki,Dobre iinne. Oprócz

prezentacjiodbylyby sie dyskusje, bylaby mo2liwoóózglaszania wniosków
iuwag.
StarostapoprosilZarzqdo wyra2eniezgody na podjgciedzialanw celu
uruchomienia
organizacji
ForumKulturyPowiatuMiriskiego.
ZarzqdPowialujednogloénie
wyrazilzgodg.
Starosta poinformowal, Ze Rada powiatu zobowiazala Zarzad
do doprowadzenia
do sytuacjizgodnejz prawemw sprawiedotyciqcejEXlTUa,
Starosta poinformowalczlonków Zarzqdu, Ze p. Slawomir Moch wystqpil
z proSbao zorganizowaniespotkania..
Zarzqd postanowilpowróciódo sprawy
firmyEXITUSpo spotkaniu
z PrezesemMochem.
Pani KrystynaPaziopoprosilao informacjgna tematobslugimieszkanców
Sulejówkaw zakresiegeodezji.
Pani Sekretarzpoinformowala,
Ze geodetapracujedwa dni w Urzgdzie
MiastaSulejówek
itrzy dni w UrzgdzieMiejskim
w Halinowie.
Ustalono,
i2 kolejneposiedzenie
odbgdziesiq 23 lipca2007r.
Ad. 12
Protokolz posiedzeniaw dniu26 czerucabr. zostalprzyjgtyjednoglo6nie.
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posiedzenia.
Zamkniecie

PzewodniczqcyZazqdu - Antoni Jan Tarczyóski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
CzlonkowieZazqdu: KrystynaPazio
HenrykKsiQzopolski

