
Protokól Nr 23107
z posiedzenia ZarzEdu Powiatu Mirískiego

w dniu 20 sierpnia 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i :
Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyriski
Wicestarosta - Krzyszlof Michalik

czlonkowie Zarz4du: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa B4k - Skarbnik Powiatu
Czeslaw Jackowicz - Naczelnik Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
Janusz Sobolewski - dyr. SPZOZ w Minsku Maz.
Stanislaw Wolynek - z-ca dyr. SPZOZ w Minsku Maz.
Anna Smater-Nagraba - inspektor w Wydziale OÉwiaty i Kultury

Porz4dek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy z zaktesu sluzby zdrowia.
5. Podjqcie uchwal w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorom powiatowych

jednostek:
- Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól im. H. i  K. Gnoiñskich w Siennicy,
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Minsku Maz.
- Poradni Psycholog iczno-Pedagogicznej w Mir lsku Maz.
- Specjalnego Oórodka Szkolno-Wychowawczego w Minsku Maz.
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w Miñsku Maz.

6. Rozstrzygnigcie konkursów ofert na realizacje zadari powiatu przez organizaqe
poza%qdowe w zakresie
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- kul lury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i tradycj i .

7. Podjgcie uchwaly w sprawie przyjgcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy
Spolecznej w Katach.

8. Przyjgcie sprawozdania z realizaqi Planu Gospodarki Odpadami w Powiecie
Mióskim.

9. Podjqcie uchwaly w sprawie przyjpcia informacji o przebiegu wykonania bud2etu
powiatu za I pókocze 2007 r.

10. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2O07 r.
11. Sprawy róZne.



I  2. Zamkniqcie posiedzenia.

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

Minskiego.

Ad. 2
Starosta przedstaw¡l porzqdek posiedzenia, który zostal przyjqty jednogloónie

(przy nieobecnoóci p. M. Krusiewicza).

Ad. 3
Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal, o nastgpujqcych sprawach:

- kolejny przetarg w zakresie budowy Poradni Psycholog iczno-Pedagog icznej
w Sulejówku zostal uniewazniony, z uwag¡, Ze wplyngla I oferta (na kwote
9.800.000 zl.). Dodal, 2e zwrócil sig do Z-cy Burmistrza Sulejówka - Andrzeja Belki
o rozmowe w zakresie okreslenia zasad wspólpracy w powyzszym zakresie.

- w zakresie przetargu na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w SOR
zlozony zostal protest do najkorzystniejszej oferty. Protest uznano za zasadny i nale2y
powtórzyó przetarg. Kolejna zlo2ona oferta byla drc2sza o kwotg 500.000 zl.

- w DPS w Kqtach trwaj4 prace wykoticzeniowe (zwiqzane z polozeniem glazury,
obsadzaniem parapetów), ale jest duze opó2nienie wykonania.

- w zwiqzku z realizaqq ustaleri vuynikajqcych z art. 206 ustawy o finansach publicznych
przeslany zostal do Urzgdu Marszalkowskiego projekt informac.li o realizacji zadan
powiatu w latach 2008-2010 z wykorzystaniem Érodków pomocy unijnej okreélonych
w programach operacyjnych. Uzyskano p¡smo z Urzgdu Marszalkowskiego, i2 naleZy
przeslaó pismo informujqce, ze na dzieri 15 sierpnia br. nie ma przyjetej stosownej
uchwaly.

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, 2e rozmawial z Marszalkiem
Województwa Mazowieckiego i uzyskal informacjq o uruchomieniu Komponentu G.

A d . 4

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski wyjaénil, i2 w dniu 20 sierpnia br. odbylo sig
posiedzenie Rady Spoleczn q przy SPZOZ w Mirisku Maz. Rada przyjqla uchwalg
w sprawie zmian w Statuc¡e SPZOZ, opiniuj4c pozytywnie podzial Oddzialu
Kardiologiczno-Wewnetrznego na Oddzial Kardiologiczny i Oddzial Wewnetrzny,
negatywnie zaopiniowala odlqczenie od SPZOZ Przychodni Rejonowej. Ponadto Rada
Spoleczna analizowala informacjg o realizacji przychodów i kosztów SPZOZ za
I oóhocze 2007 r.

Starosta poinformowal, 2e wplynqlo pismo dotyczqce wydzier2awienia gruntu pod
kontener handlowy.

Z-ca dyr. SPZOZ - Stanislaw Wolynek powiedzial, ze w dniu 14 sierpnia br.
wplynAl protest do najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizacjq sieci kanalizacji
w SOR. Protest uznano za zasadny i przetarg zostal un¡ewazniony. W zwiqzku z lym



przedstawil propozycje dotyczqc4 ogloszenie drugiego przetargu ¡ jednoczesnego
zwrócenia sig do Prezesa Urzgdu Zamówieñ Publicznych o wyra2enie zgody na
zastosowanie przetargu z wolnej rgki. Dodal, ze drugi przetarg rozstrzygniqty bylby
w polowie wrzeónia i nie bylyby zagro2enia wykonania inwestycji.

P. Stanislaw Wolynek zwrócil sig o akceptacjg przedstawionej propozycji.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, 2e SPZOZ podejmuje samodzielnie
decyzje.

Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio zwrócila sig z pytaniem, kto wchodzil w sklad
komisji przetargowej.

Z-ca dyr. SPZOZ powiedzial, ze w sklad komisji wchodzilo 5 pracowników
sPzoz.

Nastgpnie dyrektor SPZOZ odniósl siq do pisma dotyczqcego wydzier2awienia
grunlu na terenie SPZOZ pod kontener handlowy. Wyja5nil, 2e przy wje2dzie do szpitala
po lewej stronie jest teren o powierzchni ok. 20 m'.

P. Stanislaw Wolynek dodal, i2 chodzi o wydzierZawienie tego terenu na okres 1 5 lat.

Wicestarosta wyjaSnil, 2e wydzier2awienie nastepuje w drodze przetargowej, na
okres 3 lat za zgodq Zarzqdu Powiatu, a powy2ej 3 lat za zgodq Rady Powiatu. Dodal,
2e do wniosku powinna byó dolqczona mapka ze wskazaniem miejsca, które byloby
wydzie12awione.

Dyrektor - Janusz Sobolewski powiedziai, 2e wniosek zostanie doprecyzowany
iuzupelniony.

Nastqpnie Starosta odczytal pismo dotyczqce zakupu 6 samochodów na
potrzeby SPZOZ tj.:
- karetki specjalistycznej R (1 szt.) - 300.000 zl.
- karetki transportowej jednonoszowej (2 szt.) - 200.000 zf.
- karetki transportowej 6-8 osobowej (1 szt.) - 170.000 zt.
- samochodów osobowych (2 szt.) - 120.000 zl.

Dyrektor SPZOZ wyjaSnil, 2e Rada Spoleczna pozytywnie zaopiniowala zakup
samochodów. Dodal, 2e nale2y zakupió samochody, aby usamodzielnió sig od
Meditrans Siedlce (firma ta podniosla ceny o 30%). Po analizie ró2nych mo2liwoSci
zakupu samochodów, kredyt okazal sig najtanszq formq na zakup érodków transportu,
ale wiq2e siq to z koniecznoSciq porgczenia. Ponadto stwierdzii, ze jest to minimum
sprzQtu, aby zapewnió wlaéciwe funkcjonowanie SPZOZ.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz stwierdzil, Ze jest to wlaéciwy kierunek
dzialania. Zwrócil sig z pytaniem, jakie sq roczne koszty w zakresie obslugi przez
Meditrans.

Dyrektor - Janusz Sobolewski powiedzial, 2e nie jest przygotowany do udzielenia
odpowiedzi na to pytanie.



w¡cestarosta zwrócil sie do dyrektora sPZoz o przygolowanie kalkulacji kosztów
w przypadku ówiadczenia uslug przez Meditrans oraz w przypadku wlasnego transportu.
starosta zwrócil sig o przedstawienie powyzszej kalkulacji na posiedzen¡e zarzaou
w dniu 27 sieronia br.

w zakresie aktualnej sytuacji w sPZoz dyrektor - Janusz sobolewski powiedzial, ze nre
ma wypowiedzeñ umów o prace.

Wicestarosta zwrócil sig z pytaniem na jakim etapie sq platnoéci ze ZpORR.
Z-ca dyr. - Stanislaw Wolynek wyjaónil, 2e w dniu 23 sierpnia br. rozpocznie siq

kontrola z Mazowieckiego urzqdu wojewódzkiego, a nastgpnie uruchomiona zostanie
ostatn¡a transza.

Ad. 5
Zarzqd P owiatu jednomyÉlnie podjAl nastepuj4ce uchwaly:

- Nr 126/07 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkól
Zawodowych Nr 2 im. Powstañców Warszawy w Miñsku Mazowieckim.
- Nr 127107 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkól im.
H. i  K. Gnoiñskich w Siennicy.
- Nr 128/07 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego im. Stanislawa Staszica w Miñsku Mazowieckim.
- Nr 129/07 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mirísku Mazowieckim.
- Nr 130/07 w sprawie udzielenia upowainienia dyrektorowi Specjalnego
Oérodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Miñsku
Mazowieckim.
- Nr 131/07 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkól
Ekonomicznych w Mirisku Mazowieckim.

Ad. 6

Inspektor w Wydziale O5wiaty i Kultury - Anna Smater-Nagraba wyja5nila, 2e
w dniach 9 i  10 sierpnia br. odbyly sig posiedzenia komisj i  konkursowych do
rozpalrzenia ofert na realizacjg zadari powiatu przez organizacje pozarz4dowe
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji.

P. Anna smater-Nagraba przystqpila do omówienia ofert zlozonvch w zakresre
upowszechn¡ania kultury fizycznq i sportu:

zadanie 1. organizacja imprez i zawodów sportowych w powiecie minskim oferty zlo2yly:
- Stowarzyszenie ,,Koniczynka" na organizacjg Mikolajkowego Turnieju Tenisa
Stolowego, wnioskowano o kwote 1521 zl., Komisja zaproponowala kwotg 1.000 zr. na
nagrody i  puchary,



- Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy Stanisiawów na organizacjg Mistrzostw
Pofski w Karate Tsunami w Stanislawowie, wnioskowano o kwotg 24.000 zl., Komisja
zaproponowala kwotg 7.000 zl.
- Dom Kultury w Halinowie na otwarcie obiektu sportowego w Dlugiej KoScielnej -
wnioskowano o kwotg 6.000 zl., Komisja zaproponowala kwotg 3.000 zl. na nagrody.

Zarzqd Powiatu zaakceptowal zaproponowane przez Komisje kwoty dotacji.

Nastgpnie omówione zostaly oferty w zakresie zadania 2. wspieranie udzialu
sportowców reprezentujqcych powiat miriski w zawodach sportowych o zasiggu
wojewódzkim, ogólnokrajowym i migdzynarodowym:

- Powiatowy Szkolny Zwiqzek Sportowy - wnioskowano o kwotg 3.000 zl. Komisja
zaproponowala dotacjg w wysokoóci 3.000 zl.
- Uczniowski Klub Sportowy ,,Dqbrówka" w Minsku Maz. - wnioskowano o kwote
3.000 zl. Komisja odrzucila ofertg.

Zarzqd Powiatu zaakceptowal propozycje Kom¡sj ¡.

Starosta powiedzial, ze w zwiqzku z lym, 2e pozostaly órodki nale2y oglosió konkurs na
realizacjg zadan powiatu.

P. Anna Smater - Nagraba zaproponowala, aby oglosió konkurs na realizacjg zadañ
w zakresie wspieranie udzialu sportowców reprezentuj4cych powiat miñski w zawodach
sportowych o zasiggu wojewódzkim, ogólnokrajowym i migdzynarodowym.

Kolejno inspektor w Wydziale Oówiaty i Kultury omówila oferty zlo2one w zakresie
kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i tradycj i :

Zadanie 1. organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglqdów i wystaw
artystycznych w powiecie miñskim:
- Stowarzyszenie Niezale2na Inicjatywa Kulturalna na organizacjg ll Powiatowego
Konkursu Mlodych Poetów - wnioskowano o kwotg 3.O46 zl., Komisja zaproponowala
dotacjq w wysokoSci 2.500 zl.
- Stowarzyszenie ,,Koniczynka" - na organizacjg Powiatowego Konkursu Plastycznego
i Krasomówczego ,,Jesienne spotkania ze Strachem Polnym" - wnioskowano o kwotg
6.900 zl., Komisja odrzucila ofertg, z uwagi na fakt, i2 w 2006 r. sprawozdania ze
wszystkich zadan zlo2ono po terminie.
- Stowarzyszenie ,,Koniczynka" na organizacjg koncertu charytatywnego ,,Muzyczny
Kociolek", wnioskowano o kwotg 14J00 zl. Komisja odrzucila ofertg, z uwagi na fakt, i2
w 2006 r. sprawozdania ze wszystkich zadan zlo2ono po terminie.
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na organizacjg eliminacji powiatowo-
rejonowych etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dzieci
i mlodzie2y, wnioskowano o kwotq 4.445 zl. Komisja odrzucila ofertq, gdy2 w 2006 r.
zadanie realizowane bylo niezgodnie z umowa, ponadto oÍerta zlo2ona niezgodnie
z ogloszeniem.
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kraloznawcze na organizacjg wystawy ,,Powiat
Miriski w obiektywie krajoznawców - autorów przewodnika Miñsk i okolice",



wnioskowano o kwote 5.020 zl. Komisja odrzuc¡la oferte, gdyz w 2006 r. zadanie
realizowane bylo niezgodnie z umowa, ponadto oferta zlozona niezgodnie
z ogloszeniem.
- Stowarzyszenie Rozwoju Kultury ,,Kulturalna Przystañ" na organizacjq ,,Sójki
Mazowieckiej" wnioskowano o kwotg 21 .000 zl. Komisja zaproponowala dotacjq
w wysokoóci 7 .000 zt.
- Miriskie Towarzystwo Muzyczne na organizacjg 4 koncertów muzyk¡ powaznej
i jazzowej, wnioskowano o kwotq 21 .000 zt. (nie wyszczególniono rodzajów kosztÓw)
Komisja ofertg odrzucila.
- Szkola Podstawowa im. B. Prusa w Kaluszynie na organizacjg lV Powiatowego
Konkursu Wiedzy dla szkól podstawowych ,,W krggu legend polskich" wnioskowano
o kwotq 1.600 zl. Komisja ofertg odrzucila.
- Dom Kultury w Halinowie na otwarcie obiektu sportowego w Dlugiej KoScielnej (na
oprawe muzycznq, pokaz tarica ifajerwerków), wnioskowano o kwotq 8.000 zl. Komisja
zaproponowala dotacjg w wysokoéci 5.000 zl.
-  Gminne Centrum Kultury w Mrozach na organizacje ,,Dni Mrozów", wnioskowano
o kwotq 21.000 zl. Komisja zaproponowala dotacjg w wysokoóci 6.500 zl.

Zarzqd P owiatu zaakceptowal propozycje Komisji.

Zadanie 2. dzialania wspomagaj4ce artystów amatorów reprezentujqcych powiat miñski
w przeglqdach, festiwalach, konkursach o zasiggu wojewódzkim, ogólnopolskim,
migdzynarodowym:
- oferta Szkoly Podstawowej w Kaluszynie na udzial w XXXIV Festiwalu Mlodzie2y
Szkolnej Kielce 2007, wnioskowano o kwotg 3.000 zl. Komisja zaproponowala dotacjg
w wysokoóci 3.000 zl.

Zarz4d Powiatu zaakceptowal propozycjg Komisji.

Podsumowujqc p. Anna Smater - Nagraba przedstawila uwagq komisji dotyczqca
koniecznoÉci stworzenia regulaminu przyznawania dotacji z katalogiem wydatków
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Dodala, iz radny Adam Ciszkowski sugerowal,
aby wszystkie rozgrywki, które sq wspólfinansowane z bud2etu powiatu odbywaly siq
pod patronatem Rady Powiatu lub Starosty.

Ad.7
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk pow¡edziala, ze dyrektor DPS w Kqtach

przygotowala projekt Regulaminu Org an izacyjnego. Zmiany w Regulaminie zwiqzane s4
m.in. z tym, i2 od dnia I wrzeSnia 2007 r. zajgcia rewalidacyjno-wychowawcze dla
mieszkañców Domu przejmie SOSzW w Mirisku Mazowieckim. W zwiqzku z tym
powstaje koniecznoóó formalnej likwidacji Oórodka Rewalidacyjno-Wychowawczego.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie przyjgcia Regulaminu
Organizacyjnego Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach; przeprowadzono glosowanie,
w którym za podjqciem uchwaly Zarz4d Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podj4t uchwalq Nr 132107 w sprawie przyjqcia Regulaminu
Organizacyjnego Domu Pomocy Spolecznej w KEtach.



Ad. I
Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz powiedzial, 2e

uzupelni l  sprawozdanie z real izaqi Planu Gospodarki Odpadami w Powiecie Miñskim
o zal4cznik dotycz4cy odzysku i u n ieszkod liwiania odpadów oraz informacjg
o pozwoleniach w zakresie wytwarzania odpadów. Wyjaónil ,2e w sprawozdaniu nale2y
dokonaó ki lku korekt i  material przedstawi na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia br.

A d . 9
Skarbnik Pow¡atu - Teresa B4k przedstawila projekt uchwaly w sprawie

informacji o przebiegu wykonania bud2etu Powiatu Miriskiego oraz przebiegu wykonania
planu f inansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mir isku
Mazowieckim za I oólrocze 2007 r.
Wyjaónila, 2e dochody wykonano w kwocie 44.725.668,26 zl. t¡. 52,460/o planu, wydatki
w kwocie - 35.034.996, 89 zl. tj. 39,7% planu, w tym wydatki biezace w wysokoéci
33.898.870,85 zl., wydatki majqtkowe - 1.136.126,04 zl
Plan przychodów to kwota 5.478.850 zl., na po2yczki z WFOS|GW przypada kwota
602.000 zl., na po2yczki w zakresie prefinansowania przypada kwota 1.385. 144 zl.
Kwota 1.841.706 zl.  stanowi nadwyzkq órodków pienig2nych lat ubieglych. Rozchody
stanowiE kwotp 464.204,80 zl., co stanowi 47,04o/o planu splat poZyczek zaciEgniqtych
w ubieglych latach z WFOS|GW.
Po analizie przedstawionego materialu odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie
informacji  o przebiegu wykonania bud2etu Powiatu Mir iskiego oraz planu f inansowego
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckim za
pierwsze pólrocze 2007 r.; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem
uchwaly Zarz4d Powiatu opowiedzial siq jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwaNg Nr 133/07 w sprawie informacji o przebiegu
wykonania bud2etu Powiatu Mir lskiego oraz planu f inansowego Samodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckim za pierwsze
pólrocze 2007 r.

Ad.  l0
Skarbnik Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie

Powiatu na 2007 rok.
P. Teresa Bqk przedstawila pismo Naczelnika Wydzialu Komunikacji o przeznaczenie
kwoty 6.500 zl. na modernizaqq lqcza telekomunikacyjnego Referatu Komunikacji
w Sulejówku.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na ptzeznaczenie kwoty 6.500 zl. na modernizacjg lqcza
telekomu nikacyjnego.
Nastgpnie wyjaénila, i2 nale2y zrealizowaó zalecenie pokontrolne dotycz4ce obowiEzku
przeprowadzenia audytu zewnetrznego w zakresie stypendiów unijnych (kwota
przyznanych stypendiów przekroczyla 1 mln zl.) - koszt audytu 9.150 zl. Ponadto nale2y
zwrócié nieprawidlowo wyplacone Swiadczenie stypendialne dla 2 osób w kwocie
2.037 zl. + odsetki.



Nastgpnie Skarbnik Powiatu powróci la do wniosku Parafi i  Ko5ciola
Starokatolickiego Mariawitów pw Trójcy Przenajówigtszej w Wióniewie dotyczacego
przyznania dofinansowan¡a na renowacjq oltarza wielkiego w koóciele. WyjaSnila, i2
obiekt ten nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Zarzqd Powiatu negatywnie rozpalrzyl wniosek i nie przyznal Srodków, gdyz
powyzszy obiekt nie jest obiektem zabytkowym.
Kolejno przedstawila wniosek Parafii Koéciola Starokatolickiego Mariawitów w Mitlsku
Mazowieckim o przyznanie érodków z ptzeznaczeniem na ulo2enie kostki brukowej
wokól budynku koóciola.
Zarzqd P owiatu negatywnie rozpaÍrzyl wniosek i nie przyznal dofinansowania ze
wzgledu na brak érodków f inansowych.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na
2007 rok przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powialu
opowiedziai sig jednogloSnie.

Zarzqd P owiatu podj4l uchwalg Nr 134/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.

Wicestarosta poruszyi temat zmian w budzecie powiatu na sesjg Rady Powiatu.
Wyjaónil, i2 w zwiqzku z uniewa2nieniem przetargu w zakresie wykonania kanalizaqi
sanitarnej i deszczowej w SOR nale2y wycofaó z porzqdku obrad projekt uchwaiy
zmieniajqcej uchwalq w sprawie zaciqgnigcia pozyczki na vuykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej w SPZOZ w Mirisku Mazowieckim.

Ponadto p. Krzysztof Michalik wyjaénil, 2e naleZy wprowadzió do projektu
uchwaty w sprawie zmian w bud2ecie érodki w kwocie 268.000 zi. na wykonanie
dodatkowych robót w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Starosta powrócil do tematu dotycz4cego wspólfinansowania zakupu samochodu
dla KPPSP w Minsku Maz. Przypom nial, i2 Urzqd Marszalkowski przeka2e Srodki
w kwocie 150,000 zl. ,  WFOSiGW - 100.000 zl. ,  Komenda Wojewódzka PSP -

200.000 zl., a udzial powiatu stanowilaby kwota 1 50.000 zl.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na przeznaczenie kwoty 150.000 zl. jako wklad powiatu
w zakupie samochodu dla potrzeb KPPSP w Minsku Maz.

Wicestarosta - Krzysztof Michali zaproponowal, aby órodki na udzial powiatu
w zakupie samochodu oraz Srodki na sf inansowanie robót dodatkowych w SOR zdjqó
z zadania dotyczqcego budowy Poradni w Sulejówku.

A d .  l l
Skarbnik Powiatu poinformowala, i2 UrzEd Gminy w Jakubowie nie uiScil opiaty

z tytulu wieczystego u2ytkowania, lqcznie jest to kwota 50 zl.
Nastepnie przedstawila wniosek dyrektora PCPR w Mirisku Mazowieckim

dotycz4cy wyra2enia zgody na rozlozenie na 20 miesigcznych rat zalegloéci
w wysokoóci 1.699,30 zl. dotyczacych maloletniej

Zarz4d Powiatu wyrazil zgodg na rozlo2enie powy2szych zalegloSci na raty.



Ustalono, 2e kolejne posiedzenie Zatzqdu Powiatu odbgdzie sig w dniu 27 sierpnia br.
o godz. 14.00.

Ad. 12
Zamknigcie posiedzenia.

Pzewodniczqcy ZarzEdu - Antoni Jan Tarczyóski

W¡cestarosta - Krzysztof ¡il¡chalik

Czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio

Henryk KsiQzopolski

Miroslaw Krusiew¡cz


