
Protokól Nr 24107
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitiskiego

w dniu 27 sierpnia 2007 r.

W posiedzeniu uczestn¡czyl i  :
Przewodnicz4cy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyriski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

cztonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Czeslaw Jackowicz - naczelnik Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
Janusz Sobolewski - dyr. SPZOZ w Miñsku Maz.
Stanislaw Wolynek - z-ca dyr. SPZOZ w lViñsku Maz.
Zofia Morawska - gl. ksiggowa SPZOZ w Mitisku Maz.
Emilia Piotrkowicz - naczelnik Wydz. Oéwiaty i Kultury
Anna Czy2ewska - z-ca naczelnika Wydz. Architektury i Budownictwa

Porz4dek posiedzenia:

L Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalno5ci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Wrgczenie aktów powolania dyrektorom powiatowych jednostek oSwiatowych:

- Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól im. H. i  K. Gnoinskich w Siennicy,
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Miñsku Maz.
- Poradni Psychologiczn o-Pedagog icznej w Mir isku Maz.
- Specjalnego Oórodka Szkolno-Wychowawczego w Mirísku Maz.
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w Minsku Maz.

5. Sprawy z zakresu slu2by zdrowia.
6. Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zatrudnienie nauczyciela nie

bqd4cego obywatelem polskim.
7. Rozpalrzenie wniosku o przyznania nagrody sportowej.
B. Podjgcie uchwaly w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert

i udzielenia dotacji na realizacjg w 2007 r. zadan w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycj i .

9. Rozstrzygnigcie konkursu ofert na rcal¡zaqe zadan powiatu przez organizaqe
pozarz4dowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

10. Podjqcie uchwaly w sprawie odwolania dyrektora Domu Pomocy Spolecznej
5w. Józefa w Mieni w zwi4zku z przejsciem na emeryturg.

11. Sprawa przeksztalcenia Domu Dziecka w Falbogach



1 2. Zaopiniowanie projektu stud¡um uwarunkowari
Stanislawów i zmiany planu zagospodarowania

13. Przyjgcie sprawozdania z realizacji Planu
M inskim.

14. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie
15. Sorawv ró2ne.

i  kierunków zagospodarowania gminy
przestrzennego gm. Stanislawów.
Gospodarki Odpadami w Powiecie

Powiatu na 2007 t.

l6.Przyjgcie protokolówz pos¡edzeñ w dniach 10.08.2007 r. i20.08.2007 ¡.
17. Zamknigcie posiedzen ia.

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

Miriskiego.

Ad. 2
Starosta przedstawil porzqdek pos¡edzen¡a, który zostal przyjgty jednogloSnie

(przy nieobecnoóci p. M. Krusiewicza).

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal, o nastgpuj4cych sprawach:

- podpisana zostaia umowa z WFOS|GW na po2yczkq na renowacjg stawu w DPS
w Kqtach w wysokoóci 78.000 zl.  idocieplenie ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. w wysokoéci
200.000 zl.
-  uruchomiony zostal komponent G Samorzadowego Instrumentu Wsparcia, 29 sierpnia
br. uka2q siq szczególowe zasady ubiegania sie o órodki. Rozwa2ano zlo|enie
wniosków na SPZOZ i DPS w Kqtach.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastepujacych sprawach:
- odbyl spotkanie z Z-cq Burmistrza Miasta Sulejówek - Andrzejem Belkq, uzgodniono
stanowisko w zakresie najlepszej procedury realizacji przedsiqwzigcia tj. budowy
Poradni w Sulejówku. Miasto Sulejówek przygotowa{o monta2 finansowy na potrzeby
EkoFundszu. Koszt przedsiqwzigcia to kwota 6.921.000 zl.  EkoFundusz zamierza
dofinansowaó to przedsigwzigcie (z uwagi na sposób realizacji w systemie ISON¡AX)
w wysokoSci 40% - 2.817.000 zl. ,  dofinansowanie z PFRON (na budowq windy) -
257.000 zl. Pieniqdze, które powiat przekazywalby w formie dotacji pomniejszyiyby
kwotg dofinansowania ze Érodków PFRON. Kwota brutto jest pomniejszona o dotacje
pow¡atu i od tego liczone jest wsparcie z EkoFunduszu. Rozwa2ano kwestig wycofania
sie z tego sposobu finansowania. Zweryfikowanie monta2u finansowego i ustalenie, 2e
inwestycja bgdzie realizowana od pocz4tku do korica przez Samorz4d Miasta Sulejówek
daje mo2liwoSó uzyskania pelnej kwoty, natomiast powiat wl4czylby sig dopiero po
zakonczeniu przedsigwzigcia, wówczas powiat nabylby stosowny udzial w wybudowanej
nieruchomoéci i byloby to n ajko rzystn ielsze rozwiqza n ie. Ogioszony zostal trzeci
przetarg, po którego pozytywnym rozstrzygnigciu Miasto Sulejówek wykona roboty
ziemne, na które ma zabezpieczone srodki i powiat nie musi w roku bie2qcym
przekazywaó 2adnych órodków.
- spotkal sig z projektantami koncepcji hali widowiskowo-sportowej, którzy uwzglednili
zgloszone uwagi: dodatkowe wejécia, 2 dodatkowe punkty kasowe, powigkszone



powierzchnie szatni, zrezygnowano ze strzelnicy na tzecz stoiów bilardowych,
przeniesienie zaplecza socjalnego. Ponadto projektanci wynieól¡ obiekt o 0,5 m w górg.
W oparciu o akceptacjq Zarzqdu podpisany zostan¡e protokól odbioru koncepcji,
a projektanci przystqpiE do wlaéciwego projektowania.
- zastrzegl, 2e w zakresie SamorzEdowego Instrumentu Wsparcia maksymalna kwota
dofinansowania bez wzglgdu na ilo6ó skladanych wniosków nie moze przekroczyó kwoty
1 mln zl.

A d . 4
Starosta - Antoni Jan Tarczynski wrgczyl akty powolania dyrektorom powiatowych

jednostek oéwiatowych :
- Tomaszowi Plochockiemu dyrektorowi Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 w Mirisku
Maz.
- Stanislawowi Czajce dyrektorowi Zespo{u Szkól im. H. i K. Gnoiñskich w Siennicy,
- Joannie Kowalskiej dyrektorowi Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w M¡ñsku Maz.
- Hannie Michalskiej dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mir isku
Maz.
- lrenie Kielak dyrektorowi Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego w Mirisku
Maz.

Nastgpnie poinformowal o zasadach wspólpracy.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowala o obowiqzku zlo2enia

oówiadczen maj4tkowych przez dyrektorów ZSZ Nr 2 w Mirisku Maz. iCKU w Miñsku
Maz. o¡az zakazie prowadzenia dzialalnoóci gospodarczej, za wyjqtkiem dzialalnoéci
w rolnictwie.

Ad. 5
Starosta - Antoni Jan Tarczyrlski powrócil do tematu zakupu 6 samochodów na

potrzeby SPZOZ w Minsku Maz.
Dyrektor SPZOZ - Janusz Sobolewski poinformowal, 2e firma ,,Meditrans" z Siedlec
zlo2yla propozycjg umowy ze wzrostem cen o 30% i w zwiqzku z tym najkorzystniejszym
rozwiqzaniem byloby usamodzielnienie sig SPZOZ w zakresie uslug transportowych.
Z przygotowanych wyliczeÉ wynika, 2e wzrost calej umowy o 30% rocznie, to
w przypadku trzech samochodów (dwie karetki R i karetka wypadkowa) koszty wzrosnq
o 1  11 .000 z l .

Gfówna ksiggowa - Zofia Morawska powiedziala, 2e koszty ,,Meditransu"
w zakresie karetki wypadkowej stanowi4 kwotq ok. 20.000 zl., a w przypadku wlasnej
karetki koszty przedstawialyby sig nastqpujqco:
- place i pochodne (5 etatów) - 12.445 zl.
- benzyna - 4.3O0 zl.
- przeglqdy - 1.500 zl.
Powy2sze koszty stanowiq kwotq 18,300 zl. oraz koszty zwiqzane z amorlyzacjq
w zale2noÉci od wartoéci samochodu.

Wiceslarosta stwierdzil, 2e z przedstawionej informacji vuynika, 2e zakup
wlasnych samochodów jest korzystniejszy ni2 obsluga przez frmq,,Meditrans".

Dyrektor SPZOZ dodal, 2e zakup sprzgtu sfinansowany bylby poprzez kredyt,
którego zabezpieczeniem byioby przejqcie przez bank samochodów.



Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio opowiedziala sig za przeprowadzeniem
przetargu na Swiadczenie uslug transportowych na rzecz SPZOZ.

Dyr. Janusz Sobolewski wyjaónil, i2 do miesiqca pa2dziernika nale2y mieó
umowg przedwstepnq z firm4, która bqdzie Swiadczyla uslugi na kolejny rok, bo inaczej
NFZ nie podpisze umowy.

Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za wnioskiem dyrekcji SPZOZ
dotyczqcym zakupu 6 samochodów opowiedzialo sig 4 czlonków Zarzqdu, 1 osoba
wstrzymala siq od glosowania.

Zarzqd Powiatu zaakceptowal propozycjq SPZOZ dotycz4c4 zakupu
samochodów oraz formg ich zakupu.

Kolejno Starosta poruszyl temat dotyczacy dzier2awy gruntu pod budowg
kontenera handlowego. Dodal, i2 wniosek w tym zakresie zostal pozytywnie
zaopiniowany przez Radg Spolecznq SPZOZ.

Dyrektor SPZOZ wycofal wniosek dotyczqcy wydzier2awienia terenu SPZOZ pod
budowg kontenera handlowego.

Nastgpnie Starosta powiedzial, i2 otrzymal ofertg dotycz4ca zb¡orowego zyw¡enia
dla SPZOZ.

Dyrektor - Janusz Sobolewski powiedzial, ze nie skorzysta z przedstawionej
oferty , w chwili obecnej szpital realizuje zadanie we wlasnym zakresie.

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski wyjaónil, i2 wplynglo pismo od Komendanta
Powiatowego Policji dotyczqce naruszenia umowy w zakresie przeprowadzania badañ
osób zatrzymanych przez lek. Martg Kwaczyñskq.

Dyrektor SPZOZ wyja5nil, 2e lek. M. Kwaczyriska nie ma odpowiedniej umowy
w tym zakresie, ma umowe cywilnoprawn4. Osobg zalrzymanq przebadal lek. Zygmunt
Osiñski.

Nastgpnie Starosta przypomnial, i2 na poprzedniej sesji Rady Powiatu poruszana
byla kwestia dotyczqca wniosku do Funduszy Norweskich.

Dyrektor - Janusz Sobolewski zwrócil sig o sformulowanie pisma w tym zakresie,
na które udzieli odoowiedzi.

Starosta poinformowal, i2 spotkal sig z Ordynatorem Oddzialu Ginekologiczno-
Polo2niczego, który przekazal pismo, w którym przedstawione zostaly oczekiwania
lekarzy tego Oddzialu (wynagrodzenia 8.000 zl. - 4.000 zl.).

Dyrektor SPZOZ powiedzial, i2 olrzymal pismo, jednak wyjaénil lekarzom, 2e nie
ma érodków na podwy2kg wynagrodzeñ, ponadto priorytetem jest zakoriczenie
inwestycji.

W zakresie aktualnej sytuacji w SPZOZ dyrektor wyjaÉnil, ze nie ma w chwili
obecnej zagro2enia funkcjonowania. Dodal, 2e zwigkszyl kwotq za godzinp pracy
dy2urowej do kwoty 35 zl. Lekarze na Oddziale Kardiologiczno-Wewnqtrznym otrzymuj4
premie, bo pracujE w okrojonym skladzie.

Z-ca dyrektora SPZOZ - Stanislaw Wolynek powiedzial, 2e rozpoczgly siq roboty
zwiqzane z budowqlazdu do SOR. Pozostale prace prowadzone bez problemów.

Starosta powiedzial, ze uruchomiony zostal komponent G Samorzqdowego
lnsfumentu Wsparcia i istnieje mo2liwo!;ó uzyskania érodków na slu2bq zdrowia.
Ponadto rozmawial z v-ce prezesem WFOSiGW Maciejem Kurowskim, który
poinformowal o dodatkowych érodkach na termomodernizacje. Po analizie
zaproponowano, aby wystEpió o pozyczkg w kwocie ok. 300.000 zl. na docieplenie



Przychodni Rejonowej. Ponadto zloZony zostanie wniosek w ramach komponentu G na
SOR.

Wicestarosta dodal, 2e je2eli bgdzie pozytywna opinia Prezesa WFOSiGW,
wówczas trzeba bpdzie uzyskaó pozwolenie na budowg, zabezpieczyó udzial w{asny
ioglosió przetarg z terminem rozstrzygnigcia na koniec wrzeénia.

A d . 6
Naczelnik Wydzialu OSwiaty i Kultury - Em¡l¡a Piotrkowicz przedstawila wniosek

dyrektora ZSA w Janowie - Danuty Miraszewskiej dotycz4cy wyrazen¡a zgody na
zatrudnienie p. Hossami Aboumaraka w charakterze nauczyciela jgzyka angielskiego.
P. Aboumarak od 7 lat uczy w ZSA w Janowie. Dodala, ze zgodnie z rozporzqdzeniem
MEN z dnia 30 paZdziernika 1992 r. zatrudnienie takiego nauczyciela wymaga zgody
organu prowadzqcego szkolg.
Nastgpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na zatrudnienie
nauczyciela nie bgdqcego obywatelem polskim; przeprowadzono glosowanie, w którym
za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial siq jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 135/07 w sprawie wyraienia zgody na
zatrudnienie nauczyciela nie bgd4cego obywatelem polskim.

A d . 7
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e wplynql wniosek od matki

Bartlomieja Królaka o przyznanie nagrody za osi4gnigcie wysokich wyników sportowych.
Bartlomiej Królak jest zawodnikiem MKS Mazovia, w czerucu br. zajql I miejsce
w I Mlodzie2owym Pucharze Polski w warcabach 1O0-polowych. Naczelnik dodala, i2
zawodnik ten otrzymal nagrodg w miesi4cu kwietniu br. Nastgpnie przypomn¡ala, ze
przyjgte byty zasady, 2e nagrodg przyznaje sig jeden raz w roku.

Wicestarosta - Krzyszlof Michalik powiedzial, 2e nalezy przeanalizowaó zapisy
regulaminu przy znawania nagród sportowych.

Zarzqd Powiaiu negatywnie rozpalrzyl zlozony wniosek i nie przyznal nagrody
sportowej.

Ad. I
Naczelnik Wydzialu OSwiaty i Kultury odczytala projekt uchwaly w sprawie

rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg w 2007 r.
zadañ w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i  tradycj i ;  przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig
jednoglosnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 136/07 w sprawie rozstrzygnigcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg w 2007 r. zadaít
w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i  tradycj i .
Naczelnik dodala,2e pozostala kwota 5,50 zl.

Ad. 9
Naczelnik - Emil ia Piotrkowicz wyjaÉnila,2e w zakresie upowszechniania kultury

fizycznej i sportu wplynql wniosek Uczniowsko-Parafialno-Ludowego Klubu Sportowego



Stanisfawów o zwigkszenie dotacji na organizacjg Mistrzostw Polski w Karate Tsunami
w Stanislawowie. Równie2 radny Adam Ciszkowski wnioskowal o zwigkszenie kwoty
dotacji. Komisja konkursowa zaproponowala zwigkszenie dotacji i przyznanie kwoty
11.000 z l .

Zarzqd Powiatu jednogloénie przychylil sie do propozycji Komisji konkursowej.

Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury powiedziala, Ze pozostala kwota 14.000 zl.

Ad .  l0

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk wyjaónila, i2 dyrektor DPS ów. Józefa
w Mieni zlo2yla podanie o rozwiqzanie umowy o prace w zwi4zku z przejéciem na
emeryture z dniem 28 listopada 2007 r. na mocy porozumienia stron.

Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie odwolania dyrektora Domu
Pomocy Spoleczne ów. Józefa w Mieni; przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednoglo5nie.

ZarzEd Powiatu podj4l uchwaNg Nr 137/07 w sprawie odwolania dyrektora
Domu Pomocy Spoleczne éw. Józefa w Mieni.

Ad.  1 l
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala, 2e dyrektor Domu Dziecka

w Falbogach zwrócila siq do ZarzEdu Powiatu o zmiang charakteru dzialalnoéci
placówki z wielofunkcyjnej na placówkg socjalizacyjnq i ponowne zatwierdzenie
Regulaminu Domu Dziecka w Falbogach. Dodala, 2e Rada Powiatu w 2004 r. podjgla
uchwale w sprawie przeksztalcenia placówki opiekuñczo-wychowawczej Dom Dziecka
w Falbogach w placówkg wielofunkcyjnq. Dom funkcjonowal jako placówka
socjalizacyjna, a z dn¡em 1 stycznia 2005 r. rozszerzono o dzialalnoéó intenruencyjnq.
Jednak okazalo sie, ze Dom Dziecka nie jest przygotowany, aby prowadzió takq
dzialalnoéó ze wzglgdu m.in. na brak kadry i bazy lokalowej. Dyrektor PCPR w Miñsku
Maz. stwierdzil, 2e zmiana typu Domu na placówkg socjalizacyjnE jest uzasadniona
Sekretarz Powiatu stwierdzila, 2e w tej sytuacji nale2y w podobnym trybie przeksztalció
placówkg, tj. najpierw Rada Powiatu podejmie uchwalg w sprawie przeksztaicenia
w placówkg socjalizacyjnq, a Zarzqd Powiatu zatwierdzi zmiany do Regulaminu Domu
Dziecka w Falbogach.

Zarzqd Powiatu powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 12
Zastgpca Naczelnika Wydzialu Architektury i Budownictwa - Anna Czy2ewska

powiedziala, 2e wójt gminy Stanislawów zwrócil sig o uzgodnien¡e i zaop¡n¡owanie
projektu studrum uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Stanislawów. Zmiany zwiqzane sE z koniecznoóciq rozszerzenia terenów pod
budownictwo letniskowe, jednorodzinne i  usiugowe.

Zarzqd Powiatu jednogloénie uzgodnil i pozytywnie zaopiniowal projekt studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanislawów.
Kolejno p. Anna Czy2ewska przedstawila wniosek wójta gminy Stanislawów dotycz4cy
zaopiniowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a zmiana dotyczy wsi
Szymankowszczyzna. Dodala, 2e zmiana sq zgodne z poprzednim studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego.



Zarzqd Powiatu jednogloónie pozytywnie zaopiniowal zmiang planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stanislawów.

Ad.  l3
Naczelnik - Czeslaw Jackowicz przedstawil projekt uchwaly w sprawie przyjgcia

sprawozdania z realizaqi Powiatowego planu gospodarki odpadami na lata 2005-2008
z perspektywq na lata 2009-2012 za okres sprawozdawczy od dnia 22 cze¡uuca 2005 r.
do 31 grudnia 2006 r. Wyjaónil ,

Zarzqd Powiatu jednogloénie podjqt uchwalg Nr 138/07 w sprawie przyjgcia
sprawozdania z realizacji Powiatowego planu gospodarki odpadami na lata 2005-
20O8 z perspektyw4 na lata 2009-2012 za okres sprawozdawczy od dnia
22 czerwca 2005 r. do 3l grudnia 2006 r.

Ad.  14
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk wyjaÉnila, 2e zmiany polegajq na przeniesieniu

wydatków migdzy $$ w ramach tego samego dzialu oraz przeniesieniu wydatków
z rczevy budzetowej i dotyczq:
- Starostwa Powiatowego w Mirisku Maz,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mirisku Maz.
- Domu Pomocy Spolecznej w K4tach.

Sekretarz Powiatu przedstawila pismo dotyczqce lll Regionalnej Wystawy
Zwierzqt Hodowlanych, która odbqdzie siq w dniach B-9 wrzeénia br, w Siedlcach
w ramach Migdzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym. W wystawie we2mie udzial
ok. 40 hodowców, przedstawicielem powiatu miñskiego bgdzie p. Tomasz Zawadka
z gminy Latowicz. Zwrócono sig o przeznaczenie Srodków finansowych lub rzeczowych
na wyró2nienie naj lepszego hodowcy z powiatu miñskiego.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na zakup nagrody rzeczowej do kwoty 400 zl.
Nastgpnie p. Danuta Strejczyk odczylala pismo Komendanta Powiatowego Policji
o wyró2nienie nagrodq zeczowE odchodzqcej na emeryture p. El2biety Andrzejewskiej.
Starosta wnioskowal o ufundowanie nagrody rzeczowej do kwoty 500 zl.

Zarzqd przychylil sig do propozycji Starosty dotycz4cej ufundowania nagrody
rzeczowej do kwoty 500 zl.

ZarzEd Powiatu podjqN uchwalq Nr 139/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.

Ad.  15
Naczelnik Wydzialu O5wiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przypomniala, 2e

w m¡es¡qcu maju przy zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych przyjgto pewne zasady
dot. m.in. l iczebnoéci oddzialów.
Wptynety pisma od rodziców uczniów w zakresie pozostawienia klas malolicznych
w ZSZ Nr 2 (klasy maturalne) i  ZS w Siennicy (klasy gimnazjum).

Starosta przypomnial, iz przyjgto zalo2enie, 2e klasy majq liczyó 30 osób,
a uwzglgdnienie powy2szych wniosków wiqzaloby sig z du2ymi kosztami.

P. Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e miesigczny koszt prowadzenia klasy,
w której ucz4 nauczyciele kontraktowi i mianowani to kwota 5.000 zl., a w przypadku
nauczyciel i  dyplomowanych - B.000 zl.



Dodala, 2e zwtacano sig, aby tam gdzie jest mo2liwoóó lqczyó zajqcia wybranych
przedmiotów np. religia, podstawy przedsiebiorczoÓc¡, h¡stor¡a, f¡zyka.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, Ze na etapie organizacji nie
moZna zezwalaó na tworzenie du2ej liczby klas liceów i techników.

Zarzqd Powiatu postanow¡|, aby tam gdz¡e jest to mo2liwe lqczyó klasy,
a sytuacjach gdy nie ma takiej mo2liwoóci prowadzió zajgcia w klasach malolicznych.

Kolejno Naczelnik - Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek dyrektora SOSzW
w Miñsku Maz. - l reny Kielak o utrzymanie stanowiska kierownika internatu. Dodala, 2e
na przestrzeni 6 lat liczba dzieci w szkole i internacie zmalala.

Zarz4d Powiatu nie wyrazil zgody na utrzymanie stanowiska kierownika internatu
w SOSzW w Minsku Maz.

Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury przedstawila pismo radnego Grzegorza
Wyszogrodzkiego w zakresie wniosków Komisji Oswiaty, Kultury i Sportu.

Zarzqd Powiatu powróci do tematu.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila interpelacje radnego Adama

Ciszkowskiego zgloszone na ostatniej sesji Rady Powiatu:
- dot. powolania Powiatowej Rady Sportu,
- utworzenia Metropoli i  (doprowadzenie SKM do Mir iska Maz., przeniesienie

instytucji odwolawczych).
Starosta powiedzial, 2e odpowiedzi zostan4 przygotowane i przekazane

rad nemu.
Wicestarosta - Krzysztof Michalik zwrócil siq o podjqcie decyzji w zakresie

koncepcj i ha li widowiskowo-sportowej.
Tarzqd Powiatu zaakceptowal koncepcjg hali widowiskowo-sportowej

z wprowadzonymi zmianam,.
Skarbnik Powiatu poinformowala, ze sprawozdanie z wykonania bud2etu za

I póhocze 2007 r. zostalo przeslane do RIO i przekazane Przewodniczqcemu Rady
Powiatu.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski zaproponowal, aby nowych dyrektorów
ZSZ Nr 2 i CKU oficjalnie wprowadzió na radach pedagogicznych tych szkó1.

Zarzqd Powiatu zaakceptowal powy2szE propozycjg.
Nastgpnie Starosta poruszyl kwestig funkcjonowania umowy dzierZawy zawartej

z fimq Exitus oraz udzielenia odpowiedzi Kierownikowi Przychodni Rejonowej
informujqcej o negatywnej opinii w zakresie odlqczenia Przychodni od szpitala.
Zaproponowal, aby Przewodniczqcy Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych oraz Komisji
Bud2etu zwolali posiedzenia w celu przeanalizowania funkcjonowania umowy dzier2awy
zawartej z fumq Exitus. Nale2y przeanalizowaó, czy podejmowaó próbg ponownego
podejécia do bezprzetargowej sprzeda2y.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, 2e jest przeciwny sprzeda2y
bezprzetargowej.

Czlonek Zatzqdu - Krystyna Pazio opowiedziala sig za zwolaniem Komisji w celu
przea nalizowan ia powy2szego tematu.

Ustalono, 2e kolejne posiedzenie odbgdzie sig 10 wrzeónia br. o godz. 14.00.

Ad.  16
Protokól z poprzedniego posiedzenia zostal przyjqty.



Ad. ' t7
Zamknigcie posiedzen¡a.

Peewodniczqcy ZarzEdu - Antoni Jan TarczyÍrski

Wicestarosta - Krzysztof Michaljk

Czlonkow¡e Zarzqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksig2opolski

Miroslaw Krus¡ewicz


