
Protokól N¡ 22107
z posiedzenia Zarz4du Powiatu Miñskiego

w dniu 10 sierpnia 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Przewodnicz4cy Zarz4du - Antoni Jan Tarczyriski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czNon kowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danula Strejczyk - Skarbnik Powiatu
Teresa B4k - Skarbnik Powiatu

Porz4dek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzen¡a.
2. Przyjgcie porzadku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Przyjgcie projektów uchwal i innych materialów na Vlll sesje Rady Powiatu

Miriskiego.
5. Sprawy ró2ne.
6. Przyjgcie protokolu z posiedzenia w dniu 6 sierpnia 2007 r.
7. Zamknigcie posiedzenia.

Ad. 1
Starosta - Antoni Jan Tarczyrlski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Miñskiego.

Ad. 2
Starosta przedstawii porzqdek posiedzenia, który zostal przyjqty jednogloónie.

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, o nastqpuj4cych sprawach:

A d . 4

Zarz4d Powiatu przystqpil do omówienia materialów na Vlll sesjq Rady Powiatu
Miriskiego:
- Podjgcie uchwaly zmieniaj4cej uchwalg w sprawie zaciqgnigcia po2yczki na wykonanie
sieci kanalizacj i  sanitarnej w SPZOZ w Minsku Mazowieckim.

Starosta wyjaónil, 2e podjgta byia uchwala w zakresie zaciqgnigcia po2yczki
w wysokoóci 324.000 zl. w zwiqzku, zlym 2e w wyniku przetargu kwota wzrosla nale2y
podjqó decyzjg o zaciqgnigciu kredytu do wysokoóci 400.000 zl.

Zarzqd przyjfl przedstawiony material.



- Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2007 ¡.

Skarbnik Powiatu wyjaSnila, 2e w planie wydatków wprowadza s¡e zm¡ane
o kwotg 75.102 zt. do kwoty 88.412.414 zl. Limit wydatków na zadania inwestycyjne
stanowi kwotg 14.467.019 zl., deficyt bud2etowy po zmianie stanowi 4.804 870 zl.' który
pokryty zostanie kredytami zaciqgnigtymi w kwocie 3.273.000 zl., pozyczki z WFOS|GW
- 670.000 zl.

Przychody - kwota 7.176.850 zl.

Rozchody - 2.371.980 zl.

P. Teresa Bqk dodala, 2e wprowadzana jest kwota limitu zaciqganych zobowiqzan
z tytulu kredytu w kwocie 3.950.000 zl.

Kolejno wyjaónila, ze zmniejsza sig plan dochodów i wydatków o kwotg 1.979.021 zl.
w zwi4zku z rezygnaqq z zadania drogowego pn. dotacja dla Miasta Miñsk Mazowiecki
na ,,Przebudowe drogi powiatowej w Mirisku Maz. ul. Dqbrówki wraz z projektem
przedlu2enia ul. I PLM ,,W-wa" do ul. D4brówki z budowa ronda" o kwotq 1.933.675 zl.
oraz o kwotq 45.346 zl. w zwi4zku z obni2eniem kosztu wykonania zadañ drogowych
z udzialem pomocy finansowej po przetargach.

Ponadto dokonuje sie nastepujacych zmian:

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego wykonanie dokumentacji projektowej przepustu
ramowego w msc. Starogród - 9.150 zl.

- wykonanie dokumentacji na przebudowg drogi Latowicz-Kaluszyn - zmniejszenie
o kwotg 21 .960 zl. do wysokoSci 178.040 zl.

- modernizacja drogi Siennica-Ceglów zmniejszenie o kwotg 30.764 zl. do wysokoSci
697.436 zl.
- modernizacja drogi Papiernia - Turów zmniejszenie o kwotg 29.735 zl. do wysokoSci
256.265 zl.
-  zwigkszenie o kwotg 9.630 zl.  Srodków na zadanie budowa chodnika w Dgbem Wlk
ul. Koscielna,
- zwigkszenie érodków o kwotg 18.333 zl. na przebudowq drogi Mitisk Maz. - Mrozy

- zwigkszenie planu wydatków ZSA w Janowie o kwotg 2.950 zl. na remont hydrantu
wewnetrznego,
- zwiqkszenie planu wydatków o kwotg '165.000 zl. z pveznaczeniem na wydatki
bie2qce w internacie ZSE w Mitisku Maz.

- zwigkszenie planu wydatków o kwotg 60.000 zl. dla DPS éw. Józefa w Mieni na zakup
samochodu dostawczo-osobowego.

Ponadto zmniejsza siq plan wydatków o kwotg 260.480 zl. w zwtqzku z uaktualnieniem
kosztu wykonania w roku 2007 zadania ,,opracowanie dokumentacji hali widowiskowo-
sportowej".

Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, 2e nieuwzglqdnione zostaly zmiany
w zakresie kwoty 282.000 zi. na wykonanie robót dodatkowych w Szpitalnym Oddziale



Ratunkowym i w zwi4zku z tym nalezy przygotowaó projekt uchwaly w sprawie
zaciqgniqcia kredytu komercyjnego.

Zarzqd przyjS przedstawiony mater¡al.

- Podjgcie uchwaly w sprawie okreélenia kierunków dzialañ Zarzqdu Powiatu
dotyczqcych realizaqi zadarl powiatu w latach 2008-2010 z wykorzystaniem órodków
pomocy unijnej okreélonych w programach operacyjnych.

Wicestarosta przedstawil zestawienie, które bgdzie stanowilo zalqcznik do uchwaly,
a w którym wymienione zostaly nastepuj4ce zadania:

o Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego:

- rozbudowa i modernizacja obiektów szpitala powiatowego wraz z wyposa2eniem,

- budowa ¡wyposazenie hal i  widowiskowo-sportowej w Minsku Maz.

- adaptacja budynku internatu w Siennicy na baze turystyczno-hotelow4,

- modernizacja stolówki w Zespole Szkól Nr 1 im. K. Wielkiego w Mitisku Maz. (zaplecze
kuchenne iwykorzystanie pomreszczen w piwnicy na cele sportowe),

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz opowiedzial sig za modernizacj4
zaplecza kuchennego, bez adaptacji pomieszczeñ w piwnicy na cele sportowe, gdyz
szkola posiada i salq gimnastycznq i boisko.

Starosta zaproponowal, aby pozostawió dotychczasowy zapis.

- usprawnienie ruchu drogowego w Sulejówku i Halinowie poptzez przebudowq
odcinków dróg powiatowych lEczqcych drogg krajowq nr 2 i drogg wojewódzkq nr 637,

- przebudowa drogi Stara Wieó-Kuflew,

. Program Operacyjny Infrastruktura i  Srodowisko:

- wyposazenie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego szpitala powiatowego w aparature
i urzqdzenia medyczne,

. Program Operacyjny Kapital Ludzki:

- rozwój zawodowy iwzrost aktywnoóci osób bezrobotnych w powiecie miñskim,

- równe szanse dla wszystkich mieszkañców powiatu,

- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w szkolach powiatu minskiego,

- podniesienie atrakcyjnoóci i jakoéci szkolnictwa zawodowego na teren¡e pow¡atu
miñskiego,
- aktylvizacja zawodowa i spoleczna osób zagro2onych wykluczeniem powiatu
miñskiego,
- opracowanie i pilota2owe wdro2enie programu ksztalcenia na odlegloéó w powiecie
mióskim przy pomocy portalu edukacyjnego,,edu-system",
- utworzenie i pilota2owe wdro2enie Szkolnego Oórodka Kariery Zawodowej,

- modernizacja oferty ksztalcenia zawodowego,



- technologie informatyczno-kom u nikacyjne, jezyk angielski i przedsiqbiorczoÓó atutem
posiadanych kwalifikacji zawodowych,

- kursy doskonalqce dla nauczycieli i administracji oówiatowej w zakresie organizacji
technologii ksztalcenia na odlegloéó.

Zarzqd Powiatu przyjql przedstawiony mater¡al.

- Podjgcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Miñsku Mazowieckim.

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski wyjaSnil ,  ¡2 w dn¡u 20 sierpnia br. odbqdzie sig
posiedzenie Rady Spolecznej przy SPZOZ, która bgdzie opiniowala projekt zmian
w statucie SPZOZ.

Zarz4d Powiatu przyjql materialy na Vlll sesjq Rady Powiatu Mitiskiego.

Ad. 5

Starosta przedstawil wniosek dyrektora SPZOZ w Minsku Mazowieck¡m
o wyra2enie zgody na zakup 6 samochodów. Rada Spoleczna pozytywnie zaop¡n¡owala
zakup samochodów na potrzeby SPZOZ. Dyrekcja SPZOZ analizowala mo2liwo5Ó
sfinansowania zakupu poprzez kredyt lub w formie leasingu.

Starosta stwierdzit ,  2e nie widzi mo2liwoSci wsparcia ikredytowania zakupu. Dodal, i2
poruszy ten temat na posiedzeniu Rady Spolecznej.

Ustalono,2e kolejne posiedzenie odbgdzie siq 20 sierpnia br. o godz. 14.00.

Ad. 6
Protokól z poprzedniego posiedzenia zostal przyjety.

A d . 7
Zamknigcie posiedzenia.

Przewodniczqcy ZarzEdu - Anton¡ Jan Tarczyñski

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie Zatzqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksiqzopolski

Miroslaw Krus¡ewicz


