Protokól N¡ 22107
z posiedzeniaZarz4duPowiatu Miñskiego
w dniu 10 sierpnia2007r.
:
W posiedzeniuuczestniczyli
Zarz4du- AntoniJan Tarczyriski
Przewodnicz4cy
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czNonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
- SkarbnikPowiatu
oraz: DanulaStrejczyk
TeresaB4k SkarbnikPowiatu
Porz4dekposiedzenia:
Otwarcieposiedzen¡a.
Przyjgcieporzadkuobrad.
posiedzenia.
Starosty
w okresieod poprzedniego
Informacja
o dzialalnoóci
Vlll
sesje Rady Powiatu
Przyjgcie projektów uchwal i innych materialów na
Miriskiego.
5. Sprawyró2ne.
protokolu
w dniu6 sierpnia2007r.
z posiedzenia
6. Przyjgcie
posiedzenia.
7. Zamknigcie

1.
2.
3.
4.

Ad. 1
Starosta Miñskiego.

Antoni Jan Tarczyrlski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad. 2
któryzostalprzyjqtyjednogloónie.
Starostaprzedstawiiporzqdekposiedzenia,
Ad. 3
sprawach:
o nastqpuj4cych
Starosta- AntoniJan Tarczyñskipoinformowal,
Ad.4
Zarz4d Powiatuprzystqpildo omówieniamaterialówna Vlll sesjq Rady Powiatu
Miriskiego:
- Podjgcieuchwalyzmieniaj4cejuchwalgw sprawiezaciqgnigciapo2yczkina wykonanie
w SPZOZw MinskuMazowieckim.
sanitarnej
siecikanalizacji
Starostawyjaónil,2e podjgta byia uchwalaw zakresie zaciqgnigciapo2yczki
w wysokoóci324.000zl. w zwiqzku,zlym 2e w wynikuprzetargukwotawzroslanale2y
podjqódecyzjgo zaciqgnigciukredytudo wysokoóci400.000zl.
Zarzqd przyjfl przedstawionymaterial.

- Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna 2007 ¡.
SkarbnikPowiatuwyjaSnila,2e w planie wydatkówwprowadzas¡e zm¡ane
o kwotg 75.102 zt. do kwoty 88.412.414zl. Limit wydatkówna zadaniainwestycyjne
stanowikwotg14.467.019zl., deficytbud2etowypo zmianiestanowi4.804870 zl.' który
pokrytyzostaniekredytamizaciqgnigtymi
w kwocie3.273.000zl., pozyczkiz WFOS|GW
- 670.000zl.
Przychody- kwota7.176.850zl.
Rozchody- 2.371.980zl.
P. Teresa Bqk dodala, 2e wprowadzanajest kwota limitu zaciqganychzobowiqzan
z tytulukredytuw kwocie3.950.000zl.
Kolejnowyjaónila,ze zmniejszasig plan dochodówi wydatkówo kwotg 1.979.021zl.
w zwi4zkuz rezygnaqqz zadaniadrogowegopn. dotacjadla MiastaMiñskMazowiecki
na ,,Przebudowedrogi powiatowejw Mirisku Maz. ul. Dqbrówki wraz z projektem
przedlu2enia
ul. I PLM ,,W-wa"do ul. D4brówkiz budowaronda"o kwotq 1.933.675zl.
oraz o kwotq 45.346zl. w zwi4zkuz obni2eniemkosztuwykonaniazadañ drogowych
z udzialempomocyfinansowejpo przetargach.
zmian:
Ponadtodokonujesie nastepujacych
- wprowadzeniezadaniainwestycyjnego
wykonaniedokumentacjiprojektowejprzepustu
w msc.Starogród 9.150zl.
ramowego
- zmniejszenie
- wykonaniedokumentacjina przebudowgdrogi Latowicz-Kaluszyn
o kwotg21.960zl. do wysokoSci178.040zl.
- modernizacjadrogi Siennica-Ceglów
zmniejszenieo kwotg 30.764zl. do wysokoSci
zl.
697.436
- modernizacjadrogi Papiernia- Turów zmniejszenieo kwotg 29.735zl. do wysokoSci
256.265zl.
- zwigkszenie
o kwotg9.630zl. Srodkówna zadaniebudowachodnikaw DgbemWlk
ul. Koscielna,
- zwigkszenieérodkówo kwotg18.333zl. na przebudowqdrogi MitiskMaz.- Mrozy
- zwigkszenieplanu wydatkówZSA w Janowieo kwotg 2.950 zl. na remonthydrantu
wewnetrznego,
- zwiqkszenieplanu wydatków o kwotg '165.000zl. z pveznaczeniemna wydatki
bie2qcew internacieZSE w MitiskuMaz.
- zwigkszenieplanuwydatkówo kwotg60.000zl. dla DPS éw. Józefaw Mienina zakup
samochodudostawczo-osobowego.
Ponadtozmniejszasiq plan wydatkówo kwotg260.480zl. w zwtqzkuz uaktualnieniem
dokumentacjihali widowiskowokosztuwykonaniaw roku 2007 zadania,,opracowanie
sportowej".
- KrzysztofMichalikpowiedzial,2e nieuwzglqdnione
zostalyzmiany
Wicestarosta
Oddziale
w
Szpitalnym
robót
dodatkowych
w zakresiekwoty282.000zi. na wykonanie

Ratunkowymi w zwi4zku z tym nalezy przygotowaóprojekt uchwaly w sprawie
kredytukomercyjnego.
zaciqgniqcia
mater¡al.
ZarzqdprzyjSprzedstawiony
- Podjgcie uchwaly w sprawie okreélenia kierunków dzialañ Zarzqdu Powiatu
órodków
dotyczqcychrealizaqizadarl powiatuw latach 2008-2010z wykorzystaniem
programach
pomocyunijnejokreélonych
operacyjnych.
w
Wicestarostaprzedstawilzestawienie,które bgdzie stanowilozalqcznikdo uchwaly,
zadania:
a w którymwymienionezostalynastepuj4ce
o RegionalnyProgramOperacyjnyWojewództwaMazowieckiego:
- rozbudowai modernizacja
obiektówszpitalapowiatowegowraz z wyposa2eniem,
- budowa¡wyposazenie
w MinskuMaz.
haliwidowiskowo-sportowej
- adaptacjabudynkuinternatuw Siennicyna bazeturystyczno-hotelow4,
- modernizacja
stolówkiw ZespoleSzkólNr 1 im. K. Wielkiegow MitiskuMaz.(zaplecze
pomreszczen
w piwnicyna celesportowe),
kuchenneiwykorzystanie
Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz opowiedzialsig za modernizacj4
zapleczakuchennego,bez adaptacjipomieszczeñw piwnicy na cele sportowe,gdyz
i boisko.
szkolaposiadai salq gimnastycznq
zapis.
dotychczasowy
aby pozostawió
Starostazaproponowal,
- usprawnienieruchu drogowego w Sulejówku i Halinowie poptzez przebudowq
lEczqcychdroggkrajowqnr 2 i droggwojewódzkqnr 637,
odcinkówdróg powiatowych
- przebudowadrogiStaraWieó-Kuflew,
.

Infrastruktura
i Srodowisko:
ProgramOperacyjny

- wyposazenieSzpitalnegoOddzialuRatunkowegoszpitalapowiatowegow aparature
i urzqdzeniamedyczne,
.

ProgramOperacyjnyKapitalLudzki:

- rozwójzawodowyiwzrost aktywnoóciosób bezrobotnych
w powieciemiñskim,
- równeszansedla wszystkichmieszkañców
powiatu,
- wyrównanie
ucznióww szkolachpowiatuminskiego,
szansedukacyjnych
- podniesienieatrakcyjnoócii jakoéci szkolnictwazawodowegona teren¡e pow¡atu
miñskiego,
- aktylvizacjazawodowa i spoleczna osób zagro2onych wykluczeniempowiatu
miñskiego,
- opracowaniei pilota2owewdro2enieprogramuksztalceniana odlegloéów powiecie
mióskimprzypomocyportaluedukacyjnego,,edu-system",
- utworzeniei pilota2owewdro2enieSzkolnegoOórodkaKarieryZawodowej,
- modernizacja
ofertyksztalceniazawodowego,

- technologieinformatyczno-kom
atutem
unikacyjne,jezyk angielskii przedsiqbiorczoÓó
posiadanychkwalifikacji
zawodowych,
- kursy doskonalqcedla nauczycielii administracjioówiatowejw zakresieorganizacji
technologiiksztalceniana odlegloéó.
mater¡al.
ZarzqdPowiatuprzyjqlprzedstawiony
- Podjgcie uchwaly w sprawie zatwierdzeniazmian w Statucie Samodzielnego
w MiñskuMazowieckim.
ZespoluOpiekiZdrowotnej
Publicznego
¡2w dn¡u20 sierpniabr. odbqdziesig
wyjaSnil,
Starosta- AntoniJan Tarczyñski
przy
która
bgdzie opiniowalaprojekt zmian
posiedzenieRady Spolecznej
SPZOZ,
w statucieSPZOZ.
Zarz4dPowiatuprzyjqlmaterialyna Vlll sesjqRady PowiatuMitiskiego.
Ad. 5
Starosta przedstawil wniosek dyrektora SPZOZ w Minsku Mazowieck¡m
o wyra2eniezgody na zakup 6 samochodów.Rada Spolecznapozytywniezaop¡n¡owala
zakup samochodówna potrzeby SPZOZ. Dyrekcja SPZOZ analizowalamo2liwo5Ó
zakupupoprzezkredytlubw formieleasingu.
sfinansowania
wsparciaikredytowaniazakupu.Dodal,i2
2e nie widzimo2liwoSci
Starostastwierdzit,
poruszyten tematna posiedzeniuRadySpolecznej.
odbgdziesiq 20 sierpniabr. o godz.14.00.
kolejneposiedzenie
Ustalono,2e
Ad. 6
posiedzenia
zostalprzyjety.
Protokólz poprzedniego
Ad.7
posiedzenia.
Zamknigcie
PrzewodniczqcyZarzEdu- Anton¡Jan Tarczyñski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
CzlonkowieZatzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsiqzopolski
MiroslawKrus¡ewicz

