
Protokól Nr 2/06
z pos¡edzenia Zarz4du Powiatu M¡ñskiego

w dn¡u 18 qrudn¡a 2006 r .

W pos¡edzeniu uczestn¡czyl¡ :
Pzewodniczqcy Zatzedu - Antoni Jan Tarczyñski
Wicestarosta - Krzysztof lMichalik

czlonkowie ZarzAdu: Krystyna Pazio
Henryk KsiQzopolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bak - Skarbn¡k Powiat-
Emil¡a Piot*owicz - Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury
Janusz Sobolewski - dyr. SPZOZ w ¡,4ifisku Maz.
Andrzej Pozimski - z-ca dyr. SPZOZ w Miñsku l\4a2.
Stanislaw Wolynek - z-ca dyr. SPZOZ w Miñsku Maz.
Zofia l\¡orawska - glówna ksiegowa SPZOZ w Mirisku Maz.
¡/larek Florczak - ordynator Oddzialu Ginekologiczno-Polozniczego

SPZOZ w N¡irisku l\.4a2

Porzedek posiedzenia:

'1. Otwarcie posiedzenia.
2. PrzyjQc¡e porzEdku obrad.
3. Informacja o dz¡alalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Omówienie wyników audytu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki

Zdrowotnej w Mirisku l\¡azowieckim.
5. Sprawy z zakresu sluzby zdrowia.
6. Rozpatrzenie wniosków Komisji do projektów uchwal na ll l sesje Rady

Powiatu Mirlskiego.
7. Omówienie Regulaminu pzyznawania i wyplacania dodatków do

wynagrodzeñ dla nauczycieli.
8. Podjecie uchwaly w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu do skladu

Rady Programowej dzialaj4cej w Powiatowym Oérodku Doskonalenia
Nauczycieli w Mirisku l\¡azowieckim.

9. Podjecie uchwaly w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego
Oórodka Doskonalenia Nauczycieli w Miñsku Maz.

10.Omówienie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli na 2007 rok.

1 1. PodjQcie uchwaly w sprawie przyznania nagród i stypendiów sportowych dla
zawodników.

'12. Sprawy z zakresu dróg.
13. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2006 rok.
14. Sorawv rózne.



15. Przyjecie protokolu z posiedzenia w dniu 6 grudnia 2006 r.
1 6. Zamkniecie oosiedzenia.

A d . ' l
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski otworzyl posiedzenie ZarzEdu Powiatu

Miñskiego.

A d . 2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, który zostal pzyjety

jednogloénie w obecnoéci 4 czlonków Zarzadu.

Ad.  3
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, i2 w okresie od

poprzedniego posiedzenia zajmowal sie nastepuj4cymi sprawami:
- odbyly sie negocjacje ze zwiqzkami zawodowymi w zakresie zapisów

zawartych w Regulaminie ptzyznawania ¡ wyplacania dodatków do wynagrodzeñ
dla nauczycieli; zwiekszono dodatek motywacyjny (na etat kalkulacyjny) do kwoty
36 zl. Na spolkaniu poruszono równiez sprawe podwyzek wynagrodzeñ dla
pracowników obslugi oraz temat odpisu na zakladowy fundusz ówiadczeñ
socjalnych dla nauczycieli emerytów. L4czny koszt ptzyznartia dodatkowych
érodków to kwota 62.169 zl.

- w dniu 7 grudnia br. odbylo si9 posiedzenie Komisji Bezpieczeñstwa
i Porzqdku, na którym dokonano oceny bezpieczeñstwa ipozEdku publicznego
w 2006 roku (Komenda Powiatowa Policji w Miñsku Maz. jest w czolówce
w zakresie wykrywalnoéci w garnizonie stoiecznym). Zasygnalizowano rowniez
mo2liwoéó powrotu oddzialów prewencji od m-ca kwietnia.

- odbylo sie spotkanie w sprawie Szybkiej Kolei Miejskiej w Sulejówku;
SKN4 dojezdza do Sulejówka, ale nie ma tam przystanku, ostatni przystanek jest
w Woli Grzybowskiej. Burmistrz Sulejówka zwrócil sie o partycypacje w kosztach
tj. w kwocie 29.700 zl. miesiecznie, aby SKI\y' miala przystanek w Sulejówk-.

- spotkal siQ z Marszalkiem Województwa Mazowieckiego - Adamem
Struzikiem, na którym rozmawiano min. nt. wspierania ptzez UEqd
Marszalkowski 3 dzialañ inwestycyjnych,

- spotkal sie z nowym prezesem PKS w l\¡iósku Maz. - Bogdanem
Koziolem.

- uczestniczyl w wielu uroczystosciach m.in. Vl Forum ,,Szkola dla
prof¡laktyki", Powiatowym Dniu Promocji Zdrowia, pozegnaniu kontyngentu sjl
pokojowych zandarmerii wyjezdzaj4cego na misje do Boénj i Hercegowiny,
posiedzen¡u Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Nastepnie Wicestarosta - Krzysztof l\,4ichalik poinformowal, i2 uplywaja
terminy rozliczeñ érodków przyznanych z Kontraktu Wojewódzkiego iz PFRON
na rozbudowe DPS w K4tach.



A d . 4
Audytor wewnetrzny - Jan Szwedo przedstawil sprawozdan¡e z oceny

funkcjonowania SPZOZ w Miñsku l\¡az. w zakresie oceny zawartych umów
o dz¡erzawe gruntu pod prosektorium z ZUP,,EXITUS'.
Wyjaénil, i2 umowa na dzietawe gruntu i pomieszczeñ prosektorium zosrara
zawarta pomiQdzy SPZOZ a firmq 'EX|TUS' zgodnie z przepisami KooeKSu
cywilnego izgodnie z ustaleniami przetargu.
Zaproponowal 3 warianty:

1) wycofanie wypowiedzenie umowy z firm4 ,EXITUS" - rozwi4zanie
najbardziej korzystne,

2) sprzedaó obiekt osiqgaj4c cene w przedziale 500-350 tys. zl.
DTZEZ,.EXITUS''

3) powiat podpisuje umowe z 'EXITUS" na dzierzawe obiektu
éwiadczenia uslug dla szpitala.

zaplacon4

z klauzul4

Starosta wyjaénil, i2 ptzyjQlo wariant '1 pofegajAcy na wycofaniu wypowjeozenta
umowy.

Ad. 5
Dyrektor SPZOZ - Janusz Sobolewski poinformowal, 2e szpital zajql

ll miejsce w akcji 'Rodzió po ludzku". W akcji udzial wzielo 460 szpitalj
z calego kraju.

Ordynator - l\¡arek Florczak wyjaén¡1, i2 oceniany byl caly personel. na
podstaw¡e glosów pacjentek. Dodal, i2 za zajecie ll miejsca szpital otzyma
krzeslo porodowe, worki sako, stolik do przewijania niemowlqt ¡roczny zapas
pieluch dla noworodków.

P. Marek Florczak powiedzial, i2 znaczqco wzrosla liczba rodzecych,
wykonywanych jest na oddziale ginekologiczno - polo2niczym ok. 300 operacji.

Czlonek ZarzEdu - Krystyna Pazio zawócila sie z pytaniem, czy zmienila
sie kadra lekarska.

Ordynator - Marek Florczak wyjaénil, i2 odeszlo trzech lekarzy
ginekologów. Zwrócil sie z prosbq o wziecie pod uwagQ mo2liwosó
przeznaczenia érodków na remont sali porodowej.

Dyrektor SPZOZ przedstawil informacjq nt. kontraktowania uslug,
informujec, i2 na rok ptzyszly NFZ planuje zmniejszenie kontraktów w zakresie
lecznictwa szpitalnego do 96% wysokoéci budzetu foku 2006 Wyjaénil, iZ
w SPZOZ dostepnoéó do uslug nie jest ograniczana i powstan4 nadwykonania
na kwotq ok. 300.000 zl. i nie ma pewnoéci czy NFZ za nie zaplaci.

Glówna ksiggowa - Zofia l\4orawska przedstawila informacje o aktualnej
sytuacji finansowej szpitala. Wyja6niia, iZ strata brutto to kwota '1.940.000 zt.,
w tym amortyzacja 1.240.000 zl. Zachwiana jest plynnosó finansowa SPZOZ
w ¡.4iñsku l\¡azowieckim.

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski zwrócii siQ o informowaníe na biezaco
o sytuacji finansowej SPZOZ.



ZatzTd Powialu N¡i!iskiego postanowil udzielió poparcia dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w l\¡iñsku l\¡azowieckim
zEeszonemu w Zwi4zku Pracodawców lvlazowieckiego Porozumienia Szpitali
Pow¡atowych. Poparcie dotyczy protestu wobec propozycji Narodowego
Funduszu Zdrowia zmniejszenia kontraktów na 2007 rok w zakresie lecznich¡,/a
szpitalnego do 96% wysokoóci budZetu roku 2006.

Ad. 6
ZarzEd Powiatu przystEpil do rozpatrzen¡a wniosków Komisji do uchwal na

lll sesjQ Rady Powiatu Nriñskiego.

Wniosek Komisj¡ Zdrow¡a iSpraw Spolecznych:

- uwzglednjenie w budzecie na 2007 t. kwoty '10.000 zi na Katolicki Oérodek
Adopcyjno - Opiekuóczy w Warszawie, zajmuj4cy sie przyjmowaniem. adopcja
i pomocE dla kobiet bedAcych w ciezy i majEcych trudn4 sytuacje zyciowq.

ZaE4d Powialu negatywnie rozpatrzyl wniosek, gdyz nie ma mozliwoéci
przekazania érodków finansowych organizacjom pozarzadowym w tryb¡e
pozaKonKursowym.

- uwzglQdnienie mozliwosci znalezienia wiekszej kwoty podwyzek n¡2 zaloZone
1,9% dla pracownika obslugi Rady.

Zazqd Powialu negatywnie rozpatrzyl wniosek, gdyz ustalen¡e
wynagrodzeñ poszczególnym pracownikom nie nalezy do kompetencji Rady
Powiatu, czy Zarzqdu Powiatu, a wyl4cznie do kompetencji kierownika jednostki
- Starosty.

Indywidualny wniosek radnego Andrzeja Ko¡ro:

- przesun¡qcie érodków przewidzianych na organizacjQ,,l\¡ajówki" oraz,spaceru
po zdrowie" w rozdziale 92195 kwoty 20.000 zl. na zwiekszenie kwoty
ptzeznaczonej na nagrody dla nauczycieli (najbardziej potrzebuj4cych
iwyró2niajecych sie) z kwoty 50.000 zl. do kwoty 70.000 zl. w Dziale 801
Oswiata ¡ wychowanie.

Zarzqd Powiatu negatywnie rozpatrzyl wniosek.

wnioski Komisji Oówiaty, Kultury iSportu:

- tozwai.enie mo2liwoéci zwiekszenia érodków na wynagrodzenie dla nauczycjeli
ze szczególnym uwzglednieniem dodatku za wychowawstwo klasy,

Wniosek zostal uwzgledniony, gdyz w Regulaminie ptzyznawania
i wyplacania dodatków do wynagrodzeñ dla nauczycieli dodatek za
wychowawstwo Zarzqd Powiatu zwiQkszyl do kwoty 80 zl. Lqcznie uwzgledniono
dodatkowe érodki na kwote 62.169 zt. (30.000 zl. ze Srodków przezrtaczonych
na rezeMQ ogólnE oraz 32.169 zl. z rozdz.75020 Starostwa powiatowe S 4430
Rózne oplaty i skladki).



Komisji BudZetu:
1) dokonaó pomniejszenia rezerwy ogólnej o kwote 100.000 zl. i pzeznaczyó na

wykonanie projektu dokumentacji na brakujAcym odcinku drogi Nr 36229, od
miejscowo6ci Sokóle do miejscowoéci Ml9cin,

ZatzTd Powialu odrzucil wniosek, gdyz nie ma mozliwoéci realizacji tego
przedsiewziecia w najblizszej przyszloéci. Przygotowanie dokumentacji
projektowej nie éwiadczy o mozliwoóci realizacji inwestycji ze wzglgdów
finansowych; przygotowanych jest kilka zadañ drogowych (dokumentacji
projektowych), które oczekuja na realizacje.

2) zwiekszyó wydatki o kwote 20.000 zl. w dziale ,,Kultura fizyczna i sport"
z rczevy ogólnej, a üzeznaczyó na ogloszony konkurs na zadanie
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury itradycji,

P. Krystyna Pazio i p. l\¡iroslaw Kfusiewicz zaproponowali zmniejszenie
powyzszej kwoty do 10.000 zl.

Zarzad Powiatu zaproponowal zwiekszenie wydatków o kwote '10.000 zl.
w Dziale ,,Kultura 'Íizyczna i sport" ze érodków przewidzianych na rezerwQ
budzetowE ogólna.

3) zwiekszyó wydatki o kwote 20.000 zl. w dziale,,Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego" z rczerwy ogólnej, a ptzeznaczyó na ogloszony konkurs na
zadanie w zakresie upowszechniania kullury fizycznej i spofu - organizacjQ
¡mprez izawodów sportowych w powiecie miñskim w róznych dyscyplinach.

P. Krystyna Pazio ip. l\¡iroslaw Krusiewicz zapfoponowali zmniejszenie
powy2szej kwoty do '10.000 zl.

ZarzEd Powiatu zaproponowal zwiQkszenie wydatków o kwote '10.000 zl.
w Dziale,,Kultura iochrona dziedzictwa narodowego" ze érodków przewidzianych
na fezerwe budzetowE ogó1n4.

Skarbnik Powiatu poinformowala, i2 do uchwaly w sprawie zmian
w budzec¡e Powiatu na 2006 f. na sesje nalezy wprowadzió zmiany polegajEce
na wprowadzeniu dodatkowych dochodów m.in. w CKP w N¡iñsku l\y'az. iZSE
w lvliñsku Maz.

A d . 7
Naczélnik Wydzialu Oówiaty i Kultury wyjasnil, iz po negocjacjach ze

zwiqzkami zawodowymi i po ustaleniach z Komisja Oéwiaty, Kultury i Sportu
wprowadzono nastQpuj4ce zmiany do Regulaminu ptzyznawania i wyplacania
dodatków do wynagrodzeñ dla nauczycieli:
- w S 2 ust. 2 pkt 1 dopisano ,, \. 7,544/0 Sredniego wynagrodzen¡a nauczyciela
dyplomowanego w 2006 r."
- w S 2 ust. 2 pkl 2 ,,\. 1146% Sredniego wynagrodzenia nauczyciela
dyplomowanego w 2006 r."



- w S 2 ust. 6 brzmi ,, Ustala sig roczn4 wysokoéó érodków finansowych
przeznaczonych na wyplate dodatku motywacyjnego we wszystkich jednostkach
oówiatowych w wysokoéci do 240.304 zl., Ij. 36 zl na jeden etat kalkulacyjny
miesiecznie dla nauczycieli, oraz do 50.000 zl. dla dyrektorów",
- w S 3 ust. 4 pkt 1 dopisano ,, \. 1,874/d Sredniego wynagrodzenia nauczyciela
dyplomowanego w 2006 r."
- w S 3 ust. 4 pkt 2 dopjsano ,,tj. 2,41% Sredniego wynagfodzenia nauczyciela
dyplomowanego w 2006 r."
-  w S 3 ust .4  pkt  3  dopisano, ,7 ,60% éredniego wynagrodzenia nauczyc ie la
dyplomowanego w 2006 r.'
- w S 5 ust. 1 podniesiony zostal dodatek za prace z dzieémi i mlodzieza
upoéledzonq w stopniu lekkim do kwoty 255 zl., dodatek za Wace z dzieóni
i mlodziez4 upoéledzonE w stopniu umiarkowanym i znacznym do kwoty 365 zl.
- w S 8 ust. 2 wykreélono,w ramach posiadanych Srodków",
- w S 9 ust. 3 uszczególowiono zapis o,, dziec¡ do 25 roku zycia pod warunkiem
kontynuowania nauki".
Naczeln¡k podsumowala, iz skutkami finansowymi wdrozenia zmian jest kwota
62.169 zl.

Ad. 8
Naczelnik Wydzialu OSwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e

z dniem 1 wrzeénia 2002 t. rozpoczEl funkcjonowanie Powiatowy Osrodek
Doskonalenia Nauczycieli. Zgadnie z S 8 Statutu PODN dziala w nim Rada
Programowa. Wyjaénila, ze jest potrzeba aktualizacji skladu Rady, w sktad której
wchodzi m.in.3 przedstawicieli organu prowadz4cego. Dodala, iZ Komisja
Oéwiaty, Kultury i Sportu zaproponowaia radnego Stanislawa WoZnicQ.
ZatzEd Powialu zabronowal do skladu Rady Programowej nastepujEce osoby:
- ¡/liroslawa Krusiewicza,
- Emilie Piotrkowicz.
Naczelnik - Emilia Piofkowicz odczytala projekt uchwaly w sprawie wyznaczenia
przedstaw¡cieli Powiatu do skladu Rady Programowej dzialaj4cej w Powiatowym
Oérodku Doskonalenia Nauczycieli w Mirlsku l\¡azowieckim. Przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjecie uchwaly ZatzEd Pow¡alv opowiedzial sie
jednogtoénie.

Zaz4d Pow¡atu podj4l uchwale Nr 29/06 w sprawie wyznaczen¡a
pzedstawicieli Powialu do skladu Rady Programowej dzialajEcei
w Powiatowym Oérodku Doskonalenia Nauczycieli w MiÉsku Mazow¡eck¡m.

A d . 9
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury przedstawila plan pracy PODN na

2007 r. przygotowany przez dyrektofa CKU w N,4iúsku ¡,4a2. Dodala, i2 plan pracy
uzyskal pozytywnE opinie Kuratora Oéwiaty.
Nastepnie odczytala projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Powiatowego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli w l\,4iñsku l\,4azowieckim na
2007 r.; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjQciem uchwaly zatz4d
Powiatu opowiedzial siQ jednogloónie.



ZarzEd Powiatu podiel uchwale Nr 30/06 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Pow¡atowego Oé¡odka Doskonalenia Nauczyc¡eli w M¡rísku
Mazowieckim na 2007 r.

Ad.  10
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia Piotfkowicz wyjaénila, i2

zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
w budzetach organów prowadzacych szkoly wyodrebnia sie Srodki na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzglgdnieniem
doradztwa metodycznego - w wysokoéci '1 % planowanych rocznych érodków
ptzeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzezeniem, i2 nie
obejmuje to finansowan¡a publicznych placówek doskonalenia nauczycieli
i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorz4du
terytorialnego. Odpis ten wynosi 160.000 zl.
Nastepnie przedstawila informacjQ dotycz4c4 zapotrzebowania na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego (przygotowane na podstawie
zlozonych Wzez dy(ektorów wniosków).
Naczelnik - Emilia Piotftowicz wyjaénila, i2 wnioski dyrektorów opiewaly na
kwotQ 87.000 zl., Wydzial natomiast zaproponowal po analizie tych wniosków
podzial kwoty 62.510 zl.

Czlonek Zazqdu - Miroslaw Krusiewicz zaproponowal, aby czeSc
Srodków przeznaczyó dla poszczególnych placówek na przeszkolenie rad
pedagogicznych.

ZaEEd Powialu postanow¡l powfóció do sprawy na kolejnym posiedzeniu.

A d .  1 l
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz wyjaSnila, i2 wplynely 3 wnioski o nagrody:

- dla Damiana lwaniuka zawodnika MKS ,,Taekwon-do"
- dla Marcina Wojtaszczyka zawodnika MKS ,,Taekwon-do"
- dla ¡/larty Kulmy zawodniczki GKS,,DIAGRANI"
Ponadto wplynelo 7 wniosków o stypendia sportowe dla:
- l\¡arcina Wociala zawodnika GKS ,,DIAGRAl\¡"
- Anny WiSn¡ewskiej zawodniczki GKS ,,DlAGRAl\,1"
- Arkadiusza Wiéniewskiego zawodnika GKS ,,DIAGRA¡.4'
- Damiana Rosiñskiego zawodnika GKS,,DIAGRAM"
- Eweliny Nowak zawodniczki GKS,,DlAGRANi1"
- Marty Kulmy zawodniczki GKS,,DIAGRA¡/"

Po analizie zlo2onych wniosków Zazqd Powiatu postanow¡l przyznal nagrodyl
Damianowi lwaniukowi (500 zl.), l\¡arcinowi Wojtaszczykowi (500 zl.), N/arcie
Kulmie (200 zl.) oraz stypendia sportowe w wysokosci '150 zl. miesiecznie: Annie
Wiéniewskiei. Ewelinie Nowak. Damianowi Rosinskiemu.



Nastgpnie odczytalo projekt uchwaly w sprawie przyznania stypendiów
sportowych ¡ nagród za osi4gniecie wysokich wyników sportowych dla
zawodników; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly
ZarzEd Powiatu opowiedzial s¡e jednogloénie.

Zarzed Powiatu podjal uchwale Nr 31/06 w spraw¡e pr¿yznania
stypend¡ów sportowych ¡ nagród za os¡agn¡ec¡e wysokich wyn¡ków
sportowych dla zawodn¡ków.

A d . 1 2
Wicestarosta przedstawil wniosek Spólki jawnej VILLA DEVELOPMENT

o wyrazenie zgody na lokalizacje ptzylEczy (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, przylqcza gazowego i wodociEgowego) w pasie ulicy
Sosonkowskiego w Mirlsku l\¡az.
Dodal, iz dyrektor ZatzEdu Dtóg Powiatowych w Miñsku Maz. pozytywnie
zaopiniowal powyzszy wniosek.

ZatzEd Powialu wyrazil zgodQ na lokalizacjQ \ vr'. przylaczy w pasie ulicy
Sosnkowskiego w Miñsku l\¡azowieckim

Ad.  13
Skarbnik Powiatu - Teresa Bak przedstawila projekt uchwaly w sprawie

zmian w bud2ecie Powiatu na 2006 rok. Wyjaénila, iZ zmiany polegaje na
przeniesieniu wydatków miedzy SS w ramach tego samego dzialu i dolyczq:
- Starostwa Powiatowego w Miñsku l\¡az.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w l\¡iñsku lvlaz.
- Komendy Powiatowej Pañstwowej Strazy Pozarnej w l\,4iñsku Maz.
- Zespolu Szkól Nr I im. Kazimierza Wielkiego w Miñsku Maz.
- Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 im. Powstañców Warszawy w l\¡iñsku
Mazowieckim.
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Mitisku Maz.
- Centrum Ksztalcenia Praktycznego w l\4iñsku N¡az.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w l\,4iñsku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku.

Przeprowadzono glosowanie, w którym za przyjQciem projektu uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sie jednoglosnie.

Zarz4d Powialu podiql uchwalQ Nr 32106 w spraw¡e zm¡an w bud2ec¡e
Pow¡atu na 2006 rok.



Ad. ' t4

Zarzed Pow¡atu jednogloén¡e podiel uchwale Nr 33/06 w sprawie
zaci49n¡ec¡a zobow¡4zania wekslowego jako zabezpieczenia prawidlowej
reaf¡zacji umowy Nt 212.14111113.5.11531/04^r'/108/06 z dn¡a 30 listopada
2006 r. o dofinansowanie projektu ,,Modern¡zacja budynków szkolnych
i terenu szkolnego G¡mnazjum ¡ LO w M¡rlsku Mazowieckim".

zatzTd Powiatu przyznal kwote 800 zl. na dofinansowanie spotkania
wig¡l¡jnego Zwiqzku Emerytów. Rencistów i Inwalidów Oddzial w l\,4iñsku Maz.

Ustalono, iz kolejne posiedzenie Zarzqdu Powiatu odbQdzie s¡e 28 grudnia
br. o godz. 10.00

Ad.  15
Protokól z posiedzenia w dniu 6 grudnia br. zostal przyjgty jednogloénie.

Ad.  l6
Zamkniecie posiedzenia.

Peewadriczqcy Zarzqdu - Antonr Jan Tarczyóski

Wcesta¡osta - Krzyszlof l¡rcha ik

Czlonkowje Zazqdu: Kryslyña Pazro

Henryk Ksiezopo skl

IViroslaw Krus ewicz


