
Protokól Nr 26/07
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miriskiego

w dniu l0 wrzeénia 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

cztonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - naczelnik Wydz. Oéwiaty i Kultury
Anna Czy2ewska * z-ca naczelnika Wydz. Architektury i Budownictwa

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjqcie porz4dku obrad.
3. Informacja o dzialalnoÉci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Przyjqcie projektów uchwal i innych materialów na lX sesjq Rady Powiatu Miriskiego.
5. Uzgodnienie projektu zmiany czgéci miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Dgbe Wielkie w zakresie uzdatniania wody.
6. Podjgcie uchwaly w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert

i udzielenia dotacji na realizacjg w 2007 r. zadañ w zakresie upowszechniania kultury
fizycznq i sportu.

7. Podjgcie uchwaly w sprawie przedlu2enia powierzenia zadan doradcy
metodycznego.

8. Podjgcie uchwaly w sprawie przyjgcia wysokoSci kosztów surowca przeznaczonego
na wy2ywienie w SOSzW w Minsku Maz.

9. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody sportowej dla zawodnika.
10. Sprawa funkcjonowania szkólek sportowych w roku szkolnym 2007 -2008.
11. Rozpatrzenie sprawy dotyczqcej podniesienia czynszu za wynajem pomieszczeñ dla

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku.
12. Przedstawienie sprawozdania z realizaqi zamówieó publicznych za

I oólrocze 2007 r.
13. Sprawy z zakresu dró9.
14. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2007 r,
15. Sprawy ró2ne.
16. Przyjqcie protokolów z posiedzeñ w dniach 27.08.2007 r. i 06.09.2007 r.
1 7 . Zamkniecie oosiedzen ia.



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

Miriskiego.

Ad.2
Slarosta przedstawil porzqdek posiedzenia. Do porzqdku Wicestarosta zglosif

jako pkt l3 - Sprawy z zakresu dróg. Z wprowadzonq zmian1 porzqdek posiedzenia
zostal przyj gty jednogloSn ie

A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, o nastgpujqcej sprawie:
- w dniu 6 wrzeénia br. wrqczyl B nauczycielom akty mianowania (stopieri

nauczyciela mianowanego w placówkach oéwiatowych prowadzonych przez pow¡at
posiada 1 19 nauczyciel i) .

Nastgpnie Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastgpuj4cych
sorawach:

- odbylo sig polqczone posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych oraz
Komisji Bud2etu, na którym 2aden z przedstawionych wariantów rozwiqzania sprawy
funkcjonowania umowy dzierZawy z fumq ,,Exitus" nie zostal przyjqty. Zdaniem
wiqkszoSci radnych tych dwóch komisji nale2y rozwiqzaó w sposób nastgpujEcy
tj. przejqó zapisy umowy przez Zarz4d Powiatu i dokoriczyó umowe w oparc¡u
o dotychczasowe zapisy przez pozostale 19 lat. WyjaÉnil, 2e mo2liwoéó taka
anafizowana byla przez Zarzqd Powialu, ale radca prawny A. Uéciriska stangla na
stanowisku, 2e nie ma mo2liwoéci przejqcia tej umowy przez Zarzqd. Nie ma przeszkód
co do przejecia warunków umowy dotycz4cych dzier2awy gruntu i budynku, o tyle nie
ma mo2liwoóci przejgcia przez powiat zobowiazañ umownych dotyczqcych Swiadczenia
uslug przypisanych ustawowo jako zadania szpitala. Zawarcie takiej umowy przelewu
praw i obowi4zków naruszaloby przepisy o wlaéciwoéci wynikajqce z ustawy
o samorzqdzie powiatowym i ustawy o zakladach opieki zdrowotnej.

Starosta zaproponowal zorganizowanie spotkania z wlaécicielami f irmy,,Exitus"
i przedstawienie propozycji podpisania dwóch umów tj. na dzier2awe budynku oraz
éwiadczenie uslug.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgode na podjecie powy2szych dzialañ.

A d . 4

Zarzqd Powialu przystap¡l do omówienia projektów uchwal na lX sesjg Rady
Powiatu.
- Podjgcie uchwaly w sprawie uchwalenia Programu Zapobiegania Przestgpczoóci oraz
Porzqdku Publicznego i Bezpieczeñstwa Obywateli Powiatu Miñskiego na lata 2007 -
2010.

Starosta wyjaónil, i2 Program Zapobiegania Przestgpczoóci oraz Porzqdku
Publicznego i Bezpieczenstwa Obywateli Powiatu Minskiego na lala 2007-2010 zostal
przyjgty przez Komisjg Bezpieczeristwa i PorzEdku Publicznego.



- Podjgcie uchwaly w sprawie przeksztalcenia placówki opiekuriczo-wychowawczej
wielofunkcyjnej typu socjal¡zacyjno-interwencyjnego - Dom Dziecka w Falbogacn
w placówkq socjalizacyjnq.

Dyrektor Domu Dziecka - Agnieszka Kuchta powiedziala, 2e od 2005 roku
placówka funkcjonowala jako placówka typu socjalizacyj n o-i nteruencyjnego. Wówczas
zakladano, 2e Dom bgdzie tqczyl zadania placówk¡ socjalizacyjnej z zadaniami
interwencyjnymi w przypadku posiadania wolnych miejsc, jednak obowiqzujqce
standardy wymagajE stalego wydzielenia m¡ejsc w grupie interwencyjnej.

Dyrektor PCPR - Janusz Zdzieborski dodal, 2e ze wzglqdu na braki
w zatrudnieniu kadry dzialu opiekuñczo-wychowawczego nie mozna bylo poprowadzió
dzialañ, aby oddzielió grupq intenarencyjnq od socjalizacyjnej, ponadto placówka nie
pos¡ada pomieszczen, które mo2na byloby przeznaczyó tylko na dzialalnoSó grupy
interuvencyjnej.

Dyrektor - Agnieszka Kuchta wnioskowala o przeksztalcenie placówki na placówkg typu
socjalizacyjnego.

Zarzqd Powiatu zadecydowal o przeksztalceniu placówki w placówkg rypu
socjalizacyjnego.
- Podjgcie uchwaly w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
w granicach administracyjnych miasta Miñsk Mazowiecki.

Wicestarosta wyjaénil, ze Burmistrz Miasta zwrócii sig z wnioskiem o zmianq
kategorii dróg powiatowych na gminne na obszarze administracyjnym miasta Mirisk
Mazowiecki. Zgodnie z uwagq Urzgdu Marszalkowskiego ulice, które poza granicami
miasta stanowiq ciqgi drogowe pozostana nadal drogami powiatowymi, tj.:
- droga w kierunku na Mrozy - ul. Dqbrówki,
- droga w kierunku na Jakubów - ul.  Koócielna, ul.  Przemyslowa,
- droga w kierunku na Wólkg Miriskq i Stanislawów - czeóó ul. Budowlanej,

ul.  Jasna, ul.  Malaszczyckiej,
-  droga w kierunku na Kolbiel -  ul.  Sosnkowskiego, ul.  Chruécielewskiego,
ul.  Smoleñskiego.
Dodal, 2e pozostale ulice na terenie miasta Miñsk Mazowiecki stana sie drogaml
gminnymi.
- Podjgcie uchwaly zmieniaj4cej uchwalg w sprawie okreélenia zadan finansowanych ze
érodków PaÉstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych w 2007 r.

Dyrektor PCPR - Janusz Zdzieborski wyjaónil, i2 zmiany polegaj4 na:
- zmniejszeniu o kwote 10 000 zl.  zadania w zakresie udzielania osobom
niepelnosprawnym po2yczek na rozpoczgcie dzialalnoóci gospodarczej lub rolnicze.
- zmniejszeniu o kwotg 10.000 zl. zadania w zakresie dokonywania zwrotu kosztów
zatrudnienia pracowników pomagajqcym pracownikom niepelnosprawnym w pracy,
- zw¡ekszeniu o kwote 4.344 zl. zadania dofinansowanie uczestnictwa osób
niepelnosprawnych i  ich opiekunów w turnusach rehabil i tacyjnych,
- zw¡ekszeniu o kwotg 15.000 zl. zadania dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepelnosprawnych,



- zwiekszeniu o kwote 116.048 zl. zadania dofinansowan¡e zaopatzenia w sprzet
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i órodki przyznawane osobom
niepelnosprawnym na podstawie odrgbnych przepisów,
- zwiqkszeniu o kwote 50.000 zl. zadania dofinansowanie l¡kwidacji barier
arch i tektonicznych, w komunikowaniu sig i  technicznych, w zwiqzku z indywidualnymi
potrzebami osób niepelnosprawnych,
- zwigkszenie o kwote 35.000 zl. zadan¡a zwrot kosztów wyposa2enia stanowiska pracy
dla osoby niepelnosprawnej,

ZarzAd Powiatu przyj4l przedstawiony material.
- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie ustalenia wysokoÉc¡ diet dla
radnych i zasad ich przyznawania.

Starosta powiedzial, i2 biorqc pod uwagq pelnione funkcje proponuje zwigkszenie
zaproponowanych diet dla Przewodniczqcego Rady do kwoty 2013 zl. i dla czlonków
ZavEdu do kwoty 1673 zl. Dodal, 2e pozostale propozycje wysokoóci diet pozostaly bez
zmian tj. wiceprzewodniczqcy Rady 1295 zl., przewodniczqcy komisji 1295 zt.,
wiceprzewodnicz4cy komisji 1088 zl., radny czlonek 2 komisji ,f036 zl., radny czfonek
jednej komisji 777 zl.

Sekretarz Powiatu zaproponowaia pozostawienie zapisu dotyczEcego kwoty bazowej
w wysokosci 2590 zl.

Ponadto projekt zawiera propozycjg obnizenia diety z tytulu nieobecnoéci radnego
podczas posiedzenia z 20o/o na 10o/o.

Skarbnik Powiatu wyjaSnila, i2 skutek finansowy powy2szych podwy2ek wynosi
36.400 zl. za okres 3 m-cy.
- Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu.

Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e zmiany dotycz4 m.in.:
- zw¡ekszenie planu wydatków o kwote 13.685 zl. z przeznaczeniem na sfinansowanie
wyplat wynagrodzen dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzam¡nu
maturalnego,
- zwiQkszenie planu dochodów o kwote 90.000 zl. na dofinansowanie realizacji zadañ
w zakresie standardów w placówkach opiekunczo-wychowawczych,
- zwiekszenie planu wydatków o kwote 69.000 zl. na zakupy inwestycyjne w DPS
w Kqtach,
- zwiekszenie planu wydatków o kwote 47.800 zl. dla DPS éw. Józefa w Mieni,
- zwiekszenie planu wydatków o kwote 1.300 zl. w PCPR w Mirisku Maz.
- zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków o kwotg 4.000 zl. w SOSzW
w Minsku Maz.

Wicestarosta dodal, i2 nalezy uzupelnió érodki na roboty dodatkowe w DPS
w Kqtach (wykonanie dodatkowego hydrantu, docieplenie strychu, wykonanie
podwieszanego sufitu).



Starosta dodal, iZ nale2y wprowadzió do porzqdku obrad punkt - Sprawozdanie
z realizaqi Powiatowego planu gospodarki odpadami na lata 2005-2008 z perspektywa
na lata 2009-2012 za okres sprawozdawczy od dnia 22 czerwca 2005 r. do dnia
3'l grudnia 2006 r.

Ad. 5

Zastgpca Naczelnika Wydziaiu Architektury i Budownictwa - Anna Czy2ewska
wyjaSnila, i2 wójt gminy Dqbe Wielkie zwrócila sig o uzgodnienie projektu zmiany czqsci
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dqbe Wielkie. Zmiana
dotyczy 5 dzialek obecnie stanowiqcych teren rolny, po zmianie na tych dzialkach
umiejscowiona bQdzie stacja uzdatniania wody.

Zarzqd Powiatu uzgodnil projekt zmiany czgsci miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Dgbe Wielkie.
A d . 6

Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstawila projekt
uchwaly w sprawie rozstrzygniqcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na
realizacjg w 2007 r. zadan w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu. Wyjaénila, i2 dotacje ptzyznane zostaly:
- Uczniowsko-Parafialno-Ludowemu Klubowi Soortowemu Stanislawów
11.000 zl.
- Stowarzyszeniu ,,Koniczynka" - 1.000 zl.
- Domowi Kultury w Halinowie - 3.000 zl.
- Powiatowemu Szkolnemu Zwiqzkowi Sportowemu - 3.000 zl.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podjEl uchwalg Nr 140/07 w sprawie rozstrzygnigcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacje w 2007 ¡. zadaft
w zakresie upowszechniania kultury Íizycznej i sportu.
Ad. 7

Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury wyjaénila, i2 dyrektor CKU w Minsku Maz.
zwrócila siq z wnioskiem o przedlu2enie powierzenia zadan doradcy metodycznego
p Krystynie Tyczyriskiej (w zakresie nauczania przedszkolnego). Dodala, 2e
przedluzenie dotyczy 1 roku

Kolejno odczytala projekt uchwaly w sprawie przedlu2enia powierzenia zadari doradcy
metodycznego; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zazqd
Powiatu opowiedzial sig jednoglo5nie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 141l07 w sprawie przedlu¿enia
powierzenia zadañ doradcy metodycznego.
A d . 8

Naczelnik - Emil ia Piotrkowicz powiedziaia, 2e dyrektor SOSzW p. lrena Kielak
zw¡ócila sig o zaakceptowanie wysokoéc¡ kosztów surowca przeznaczonego na



wy2ywienie, w wysokoóci 7,50 zl. dzienny koszt wy2ywienia w okresie nauki oraz
10,00 zf. w okresie wolnym od za19ó.
NastQpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie Wzyjecia wysokoóci kosztów surowca
przeznaczonego na wy2yw¡enie w Specjalnym Oórodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Minsku Mazowieckim; przeprowadzono glosowanie, w którym
za podjgciem uchwaly ZarzEd Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

Zarz4d Powiatu podjql uchwalg N¡ 1421O7 w sprawie przyjgcia wysokoéci
kosztów surowca przeznaczonego na wy¿ywienie w Specjalnym Oérodku
Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mirísku Mazowieckim.

A d . 9
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e wplynal wn¡osek o przyznan¡e

nagrody sportowej dla Michala Kopczyriskiego zawodnika Pararafialno-Uczelnianego
Klubu Szachowego ,,Rodlo" Opole. Zawodnik zajql lll miejsce w Pucharze polski
Juniorów w szachach szybk¡ch do lat 18 i lll miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów
w szachach blyskawicznych do lat 18.
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury wyjaénila, i2 Michal Kopczynski otrzymal od
Zarzqdu Powiatu nagrode w miesiqcu marcu br. w wysokoóci 200 zl. i zaproponowala
wniosek rozpalrzy ó negatywnie.

Czfonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz opowiedzial siq za przyznaniem nagrody
zawodnikowi.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, 2e ptzyznanie w tym przypadku
nagrody stanowiloby odstepstwo od przyjgtej zasady, nalezy zachowaó konsekwencjg
dzialania. Nale2y przeanalizowaó regulamin przyznawania nagród sportowych.

Zarzqd Powiatu negatywn¡e rozpatzyl wniosek i nie przyznal nagrody za
osiqgnigcie wysokich wyników sportowych.

Ad.  l0
Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, 2e funkcjonuj4 szkólki

sportowe w nastgpujqcych dziedzinach: pilka siatkowa chlopców i dziewczqt, tenis
ziemny, koszykówka chlopców idziewcz4t, lekka atletyka. Na funkcjonowanie szkólek
ptzyznane bylo po 4 godziny tygodniowo w organizacji poszczególnych szkó|. Przyjgto
zalozenia, 2e treningi mialy byó prowadzone przez trenerów wyznaczonych przez
Zarzqd Powiatowego Szkolnego Zwiqzku Sportowego. Ponadto zakladano, Ze SO%
uczestników szkólek powinno pochodzió z innych szkot. Zajgcia odbywaly sig w póZnych
godzinach i uczniowie z innych szkól i innych miejscowoóci rezygnowali z udzialu
w tren¡ngach. Szkólki byly powolane po to, aby mlodzieZ z terenu powiatu minskiego
mogla rywalizowaó z mlodzie24 z innych powiatów.
P. Miroslaw Krusiewicz stwierdz¡|, 2e formula szkólek sportowych zu2yla siq, a rezultaty
nie se takie jakich oczekiwano. Zaproponowal, aby przeznaczyé godziny w organizacji
szkól na prowadzenie szkolnych kól sportowych, gdyz jest takie zapotrzebowanie.
SKS-y powinny byó prowadzone tam, gdzie jest baza sportowa i kadra trenerska.

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e prowadzone byly kontrole
funkcjonowania szkólek sportowych i stwierdzono nieprawidlowoóci. Stwierdzila, ze



nale2y zmienió formulq szkólek. Dodala, Ze dotychczas funkcjonowaly szkólki w 7
dyscyplinach, po 4 godziny tygodniowo na ka2de dyscypling.
Nastgpnie przedstawila propozycje Powiatowego Szkolnego ZwiEzku Sportowego
dotyczqcq pozostawienia szkótek sportowych dla 6 dyscyplin (poza pilkq no2nE)
i przeznaczeniem 4 godzin tygodniowo dla ka2dej dyscypliny, a dla lekkiej atletyki
przyznaniem 6 godzin tygodniowo:
- lekka atletyka - prowadzona w ZS Nr '1 w Mirisku Maz.
- ten¡s stolowy - prowadzony w Szkole Podst. Nr 5 w Miñsku Maz.
- siatkówka chlopców - prowadzona w ZS Nr 1 w Minsku Maz.
- siatkówka dziewczqt - prowadzona w GiLO w Miñsku Maz.
- koszykówka chlopców - prowadzona w ZSZ Nr 2 w Minsku Maz.
- koszykówka dziewczqt - prowadzona w ZS Nr I w Mirisku Maz.

Zarzqd Powiatu po analizie tematu opowiedzial sig za zmianE formuly szkólek
sportowych na SKS-y i pozostawieniem 6 dyscyplin i przydzialem godzin w liczbie
6 godzin tygodniowo dla lekkiej at letyki ipo 4 godziny dla ka2dej z pozostalych
5 dyscypl in iuruchomieniem ich od dnia 1 pa2dziernika br.

A d .  t 1
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz poinformowala, Ze

wplynelo pismo od p. Andrzeja Fabisiewicza wlaéciciela nieruchomoéci, w której
funkcjonuje Poradnia Psycholog iczno-Pedagogiczna w Sulejówku. P. A. Fabisiewicz
zaproponowal podniesienie czynszu miesiqcznego do kwoty 3.000 zl. od 1 stycznia
2008 r. W sytuacji, gdy nie zostanie przyjeta propozycja umowa najmu zostanie
wypowiedziana.

Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio zaproponowafa, aby na kolejne posiedzenie
zaprosió dyrektor Annq P adzik i p. Andrzeja Fabisiewicza.

ZarzAd Powiatu powróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 12
Wicestarosta - Krzysztof Michalik wyjaénil, 2e zgodnie z uchwale Zarzqdu z dnia

26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia ramowego regulaminu Komisji Przetargowej
oraz zasad rejestracji i sprawozdawczoÉci z zamówieri publicznych dyrektorzy jednostek
zobowiEzan¡ sE do skladania sprawozdari dotycz4cych zrealizowanych zamówien
publicznych. Nastqpnie przedstawione zostalo zbiorcze zestawienie udzielonych
zamówieñ publicznych w lpólroczu 2007 r.:
- roboty budowlane:

- przeprowadzonych zostalo 10 postQpowañ o wartoóci od 6.000 do
60.000 euro na l4czn4 kwotq 993.146,91 zl. (w tym 7 przetargów n ieog raniczonych,
3 zamówienia z wolnej rqki),

- przeprowadzonych zostalo 6 postgpowari o wartoSci od 60.000 do 5.000.000
euro na l4czn4 kwotg 5.634.817,95 zl. (w tym 5 przetargów n ieog ra niczonych,
1 przetarg ograniczony),



- dostawy:
- przeprowadzonych zostalo 18 postepowañ o wartosci od 6.000 do

60.000 euro na lqcznq kwotg 995.457,33 zl. (w tym 15 przetargów nieogran iczonych,
1 przetarg z wolnej rqki,2 zapytania o cenq),

- przeprowadzone zostaly 2 ptzetatgi nieograniczone o wartoóci od 60.000 do
130.000 euro na lEczn4 kwotg 1 .194.409,30 zl.
-  uslug¡:

- przeprowadzonych zostalo 14 postgpowari o wartoSci od 6.000 do
60.000 euro na laczna kwote 543.561 ,69 zl. (w tym 6 przetargów n ieograniczonych
i 8 z wolnej rgki),

- przeprowadzony zostal I przetarg z wolnej rgki o wartoÉci od 60.000 do
130.000 euro na lqcznq kwotg 732.000 zl.
P. Krzysztof Michalik dodal, 2e oprotestowano wybór oferty w przypadku zamówienia na
dostawe artykulów biurowych dla potrzeb Starostwa. Protest zostal odrzucony, odwolarí
do Prezesa Urzgdu Zamówieri Publicznych nie bylo.

Zarzqd P owialu przyjql przedstawionq informacjg.

Ad.  t3
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil pismo Generalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad dotycz4ce wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku
przejécia przez Stanislawów od km 225+700 do km 227+500".
Nastgpnie przedstawil opinig dyrektora ZDP, który pozytywnie zaopiniowal materialy do
wniosku o wydanie ,,Decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi" dla powy2szej inwestycji
z nastepujEcymi uwagami:
- wg nowej numeracji dróg, droga powiatowa N 36229 okreSlona jest numerem 2214W,
- droga posiada przebieg Stanislawów - Mlgcin - Kamionka, stad m¡ejscowosc¡a
docelowq nie jest m. Wggrów, a miejscowoóó Kamionka,
- dla przyjqtych parametrów drogi powiatowej klasy 2 (zgodna z nasz1 klasyfikacjq)
wnioskujemy o zwigkszenie szerokoóci jezdni do 6,0 m oraz rozwa2enie zwigkszenia
promienia luków kolowych zgodnie z warunkami, jakim odpowiadaó powinny drogi
oubl iczne.
Po analizie tematu ZarzEd Powiatu postanowil pozytywnie zaopiniowaó materialy do
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji ,,Rozbudowa drogi
krajowej nr 50 na odcinku przejécia przez Stanislawów od km 225+700 do km 227+500"
z wy2ej wymienionymi uwagami.
P. Krzysztof Michalik powiedzial, 2e z wnioskiem o zaopiniowanie zaliczenia czqéci dróg
powiatowych na terenie miasta Minsk Mazowiecki do kategori i  dróg gminnych (zgodnie
z przedstawionym zalqcznikiem) wystqpil Burmistrz Miasta Mirisk Maz.

Zarzqd Powiatu jednogNoénie podj4l uchwalg Nr 143/07 w sprawie wyraienia
opini i  o zal iczeniu do kategori i  dróg gminnych.

Kolejno Wicestarosta przedstawil wniosek Zastgpcy Prezydenta m.st. Warszawy
- Jacka Wojciechowicza dotyczacy zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg
powiatowych u licy Szymanowskie.¡ w Warszawie.
Powy2szy wniosek zoslal pozytywnie zaopinrowany przez dyrektora ZDP w Mirlsku Maz.



Zarzqd Powiatu jednogloénie podj4l uchwalq Nr 144107 w sprawie wyra¿enia
opini i  o zal iczen¡u drogi do kategori i  dróg powiatowych.

Nastepnie p Krzyszto'f Michalik przedstawil wniosek Zazqdu Pow¡atu
w Wggrowie o wyra2enie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
nr 4263W ul. Traugutta w Wggrowie na odcinku od ul. Koéciuszki do ul. Zwyciqstwa.
Powy2szy wniosek zostal pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora ZDP w Mirisku Maz.

Zarzqd Powiatu jednogloénie uchwale Nr 145/07 w sprawie wyra¿enia opinii
o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.

Ad.  l4
Skarbnik Powiatu - Teresa B4k przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budZecie Powiatu na 2007 rok. Nastgpnie wyjaénila, 2e zmiany polegajq na zmianie
planu dochodów i wydatków zwi4zanych ze zmianE kwot dotacji celowych
przekazywanych z bud2etu pañstwa oraz przeniesieniu wydatków miqdzy $$ w ramach
tego samego dzialu i dotyczA:
- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miñsku Maz.
- Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 w Mirisku Maz.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
- Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego w Mirlsku Maz.
- Powiatowego Urzgdu Pracy w Mirisku Maz.
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Mirisku Maz.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial siq jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 146/07 w sprawie zmian w bud2ecíe
Powiatu na 2007 rok.

Ad.  15
Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 147107 w sprawie okreélenia osób

upowainionych do podpisania wniosków o udzielenie dotacj i  celowych na
dofinansowanie zakupu maszyn, narzgdzi lub urz¡dzeñ niezbgdnych do
praktycznej nauki zawodu w szkole lub placówce rolniczej.

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski powiedzial, 2e w zwiqzku z obchodami 10-lecia
funkcjonowania powiatów proponuje podjgcie dziafari w zakresie wystqpieri do
Wojewody o przyznanie odznaczen dla radnych trzech kadencji:
-  Jana Brody,
- Miroslawa Krusiewicza,
- Henryka Switkowskiego,
- Syfwestra Zbrzeznego
oraz radnych dwóch kadencji:
- Krzy sztof a Michal ika,
- Andrzeja Go2linskiego,
- Henryka Ksig2opolskiego,
- Andrzeja Kojro,



- Krystyny Pazio,
- Arkadiusza Sliwy,
- Jacka Rucir iskiego,
- Stanislawa Wojciechowskiego,
- Grzegorza Wyszog rodzkiego,
- Dariusza Galinskiego,
- posla Czeslawa Mroczka.

Zarzqd Powiatu zaakceptowal propozycjq wystEpienia do Wojewody
o odznaczenia dla radnych.

Nastqpnie Starosta powiedzial, 2e rozmawial z Marszalkiem Województwa -
Adamem Struzikiem na temat organizacji do2ynek wojewódzkich na terenie powiatu
mióskiego. Oficjalne wystqpienie nale2aloby przygotowaó do dnia I paZdziernika br
Ponadto poinformowal, 2e wystqpit do Marszalka Województwa Mazowieckiego
o przejgcie ,,Domu Muzyki" i prowadzenie jako wlasnq placówkg.
W odpowiedzi na powy2sze wystq¡cienie uzyskano odpowied2, Ze Zatzqd Województwa
Mazowieckiego nie widzi mo2liwoóci przejgcia tej nieruchomoSci.

Wicestarosta poinformowal, 2e p. Pigtka zwrócii siq o przesunigcie term¡nu
zakoñczenia robót w Domu Pomocy Spolecznej w K4tach do dnia 10 grudnia br.
P. Krzysztof Michalik powiedziai, 2e jest przeciwny zmianie terminu.

Zarzqd Powiatu nie wyrazil zgody na przesunigcie terminu zakoñczenia prac
zwiqzanych z realizaqq inwestycji w DPS w Kqtach.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz wyjaónil, 2e przygotowal odpowied2 na
interpelacjg radnego A. Ciszkowskiego dotycz4cq powolania powiatowej rady sportu.
Art. 18a ustawy o kulturze fizycznq daje podstawg do powolania rad sportu, które sq
powolane przez wla5ciwe organy wykonawcze spoóród przedstawicieli organizacji
i instytucji realizujqcych zadania w zakresie kultury fizycznej.
Rada sportu bylaby organem opiniodawczo - doradczym organów powiatu ido jej
zadan nale2aloby op¡ n iowan¡e:
1) strategii rozwoju gmin, powiatów iwojewództw w zakresie kultury fizycznej,
2) projektu bud2etu w czeéci dotycz4cej kultury fizycznej,
3) projektów uchwal dotyczAcych rozwoju kultury fizycznej,
4) programów bazy sportowej na danym terenie,
5) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez róZne organ¡zacje

na danym terenie, dofinansowywanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego.
Dodal, 2e funkcjonuje Rada Organizagi Pozarzqdowych i jest mo2liwoéó opiniowania
przez érodowiska tak2e sportowe ró2nych programów.
P. Miroslaw Krusiewicz stwierdzil, 2e jest przeciwny powolaniu takiego organu
opin iodawczo-doradczemu.
Równie2 p. Krystyna Pazio i p. Henryk Ksig2polski opowiedzieli sig za nie
powolywaniem powiatowej rady sportu.

Skarbnik Powiatu - Teresa BEk poinformowala, 2e wplynql wniosek dyrektora
DPS éw. Józefa w Mieni o wyraZenie zgody na przekazanie urzqdzenia do ówiczen
ATLAS dla Szkoly Podstawowej w Ceglowie.
Wicestarosta zaproponowal, aby zwróció siq z zapytaniem do powiatowych jednostek,
czy nie ma zapotrzebowania na taki sprzgt.

Zarzqd Powiatu powróci do sprawy.



Ustalono, Ze kolejne posiedzenie odbgdzie sig w dniu 27 wrzeínia br. o godz. 14.0C.

Ad.  16
Protokól z posiedzenia w dniu 28.08.2007 r. zostal przyjqty, natomiast przyjgcie

protokolu z posiedzenia w dniu 6.09.2007 r. przeniesiono na kolejne posiedzenie.

Ad.  17
Zamkniecie oosiedzen¡a.

Pzewodniczqcy Zazqdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkow¡e Zazqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksiezopolsk¡

Miroslaw Krusiewicz


