Protokól N¡ 271O7
z posiedzeniaZarzEduPowiatu Miñskiego
w dniu 27 wrzeénia2007r.
W posiedzeniuuczestn¡czyl¡
:
Przewodniczqcy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyñski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
- naczelnikWydz.Oéwiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
CzeslawJackowicz- naczelnikWydzialuSrodowiskai Rolnictwa
Anna Padzik- dyrektorPoradniPsychologiczno-Pedagogicznej
w Sulejówku
- wlaScicielnieruchomoSc¡
AndrzejFabisiewicz
w Sulejówkuul. Kombatantów10
Porz4dekposiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Otwarcieoosiedzenia.
Przyjqcieporzqdkuobrad.
posiedzenia.
Informacjao dzialalnoóci
Starostyw okresieod poprzedniego
Rozpatrzenie
wnioskówKomisjido projektówuchwaliinnych materialówna lX sesjg
RadyPowiatuMinskiego.
5. Sprawawycinkidrzewna terenieDomuDzieckaw Falbogach.
6. Sprawazwrotubonifikatyod nabywcylokaluw Mrozach.
7. Sprawaregulacji
ul. Bocznejiwyplatyodszkodowania.
8. Rozpatrzenie
sprawydotycz4cejpodniesienia
czynszuza wynajempomieszczeñ
dla
PoradniPsycholog¡czno-Pedagogicznej
w Sulejówku.
9. Przyznanienagród Starostydla dyrektorówi nauczycieliz okali Dnia Edukacji
Narodowej.
10.SprawyoSwiatowe.
11.Podjgcieuchwalyw sprawie udzieleniaupowa2nieniadyrektorowiZespolu Szkól
im. MariiSklodowskiej-Curie
w MinskuMazowieckim.
12.Podjgcie uchwaly w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek
ogólnodostepnych
na tereniepowiatumiñskiego.
13.Podjgcie uchwaly w sprawie okreélenia zasad wykonywania zadañ powiatu
w zakresiedróg publicznychprzy pomocyjednosteksamorzqduterytorialnego.
14.Podjgcieuchwalyzmieniajqcejuchwalgw sprawieustaleniaramowegoregulaminu
Komisji Przetargowejoraz zasad rejestracji i sprawozdawczoéciz zamówieñ
publicznych.
15.Sprawyz zakresudró9.
16.Podjgcie uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramurealizaqi dochodów
i wydatkówbud2etuPowiatuMinskiegona lV kwartal2007 r.

17.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna 2007 r.
18.SprawyróZne.
protokolów
r. i 10.09.2007
r.
19.Przyjqcie
z posiedzeri
w dniach06.09.2007
posiedzenia.
20.Zamkniqcie
Ad. 1
Wicestarosta Miñskiego.

Krzysztof Michalik otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad.2
Wicestarosta przedstawil porzqdek posiedzenia, który zostal przyjgty
jednogloénie.
Ad.3
Przedstawienieinformacjio dzialalnoóciStarostyw okresie od poprzedniego
posiedzenia
zostaloprzeniesione
na kolejneposiedzenie.
Ad.4
Slarosta- AntoniJan Tarczyriskipowiedzial,2e na posiedzeniuKomisjiOówiaty,
Kulturyi Sportu radny A. Kojro zakwestionowalpropozycjqdotyczqcqpodwy2szenia
wysokoScidiet dla czionkówZarzqdu Powiatu,jednak Komisja nie zglosila2adnych
uwag w tym zakresie.Inne Komisjenie zglosilyuwag do materialówna lX sesjg Rady
Powiatu.
Skarbnik Powiatu przystqpila do omówienia zmian w bud2ecie Powiatu.
na udzial
Wyjaónila,i2 nie bgdqwydatkowaneSrodkiw kwocie79.838zl. przeznaczone
przeznaczone
zakup
74.315
ü.
na
w budowiePoradniw Sulejówku,a takZe kwota
dzialkipod budowgPoradni.
Wicestarosta
dodal,ze zakupgruntui budynkunastqpijednoczeénie.
SkarbnikPowiatustwierdzila,2e w zwiqzkuz tym zwigkszasig plan wydatkówo kwotg
iem na sfinansowanie
inwestycjidrogowycho rozszerzonym
107.010zl. z przeznaczen
zakresiewykonanialj.:
- modernizacja
droginr 2244WSiennica-Ceglów
- budowachodnikaw msc. DgbeWielkieul. Koécielnawraz z modernizacj4
nawierzchni
DgbeWielkie-Górki-Porgby.
droginr 2221V,1
Instrumentu
Wicestarosta
dodal,2ena drog¡moznabyloubiegaósiq z Samorzqdowego
potwierdzona
Wsparciao kwote1 mln zl.,
zostaladotacjaw wysokoSci945.000zl.
Skarbnik Powiatu dodala, 2e zwigksza sig plan wydatków o kwotg 39.306 zl.
z przeznaczeniem
na wyplatqwy2szychdiet radnym,wprowadzasig kwotg47.833zl.
z ptzeznaczeniemna ,,Monitoring
wizyjnyw szkoiachi placówkach",kwote 5.000 zl.
z ptzeznaczeniemna dofinansowaniezakupu radiowozu dla KomisariatuPolicji
w Halinowie.
Staroslawyjaónil,2e pojawilasig mo2liwoóópozyskaniaz KomendyStolecznejPolicji
samochodumarkiKIA i brakujekwotyok. 5.000zl.
P. Teresa B4k powiedziala,2e wprowadzasrg zmiany dotyczqceSPZOZ na lqcznq
kwotg 136.800 zl., w tym ponad I I 5.000 zl. na udzial wlasny na termomodernizacjq
budynkuPrzychodniRejonowej,kwota5.000zl. dotacjidla PINB na wydatkibie2qce.

SekretarzPowiatuzwrócilasiq o zabezpieczenie
órodkówna nagloénienie
sali
konferencyjnej
w kwocie8.000zl. netto.
Zarz4dPowiatuzaakceptowalpowy2szezmiany.
Ad. 5

NaczelnikWydzialuSrodowiskai Rolnictwa- Czeslaw JackowiczwyjaSnif,2e
z wnioskiemwystqpiladyrektor Domu Dzieckaw Falbogacho wyra2eniezgody na
usuniec¡e3 drzew (topola,Swierk,wierzba),którezagra2ajqbudynkom.
Wicestarostadodal, ze ztuiqzanejest to równiezz zaplanowanqmodernizaciqboiska.
Wydzialpozytywniezaopiniowalusunigcie3 drzew.
Zarzqd P owiatuwyrazil zgodq na usuniqcie3 drzew z terenu Domu Dziecka
w Falbogach.
Ad.6

GeodetaPowiatowy- JolantaNadlonekpowiedziala,2e lokalstanowi4cymienie
powiatuw Mrozach,któryzostalzakupionyptzez p. Brodqz bonifikatq70o/ozoslalzbyly
przed uplywem 5 lat. Dodala, 2e zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomoóciami,
w przypadku,gdy nabywcalokalu(korzystaj4cz bonifikaty)zbyl go
jest do zwrotuzwaloryzowanejkwoty bonifikatyna
przed uplywem5 lat zobowiq,zany
zadaniewlaÉciwego
organu.ZarzqdPowiatupowinienwystqpióo zwrottakiejbonifikaty.
Przepisten nie ma zastosowania,je2eli sprzeda2nastgpujena Eecz osoby bliskiej.
ze zbylago na Eecz osobyobcej.
Osoba,którazbyla lokalzlo2ylaoéwiadczenie,
Dodala,2e bonifikatapo waloryzacjistanow¡kwotg17.000z{.
Zarzqd Powiatu jednogloóniepostanowilwystqpié o zwrot zwaloryzowanej
bonifikaty.
Ad.7
P. JolantaNadlonekpowiedziala,
za czqSó
2e wplynqlwnioseko odszkodowanie
nieruchomoóci
zajgtejpod ul. Boczn4w trybieart. 73 ustawy Przepisywprowadzaj4ce
ustawyreformujqce
z 1998r., gruntyzajgtepoddrogiw dniu31 grudnia1998r. stajqsig
prawa
z mocy
wlasnoéci4wlaSciwychsamorzqdów.W tym przypadkujednak nie ma
dowodów na zajgcie czgéci nieruchomoScipod drogg. Osoby wnioskujEcenie
przedstawity
dowodów,które by potwierdzily,
2e to zajecienastqpilo.Przedustaleniem
jest
odszkodowaniakonieczna
decyzjawojewodystwierdzajqca,2e ta czeéó gruntu
zostala zajgta pod drogg i stala siq mieniem powiatowym.O tak4 decyzjg mo2e
zostalazajqta.
wystqpiózarównoZarz4dPowiatu,jak i osoba,którejnieruchomoéó
Zarzqd Powiatunie znalazl podstawdo wystqpieniado wojewodyo uzyskanietytulu
wlasnoéci,gdyz nie ma dowodów, które by potwierdzaly,2e czesó nieruchomoSci
zostalazajgtapod ul. Bocznq.
ZarzqdPowiatupostanowilw powy2szejsprawienie wystgpowaódo wojewody.
Ponadto Zarzqd Powiatu upowa2nilStarostg i Wicestarostqdo udzielania
przedstawiania
na posiedzeniach
odpowiedziw podobnychsprawachbez koniecznoÉci
Za¡zadu.

Ad.8
Starosta- AntoniJan Tarczyriskiprzywitalprzybylychgo6ci,a nastgpnieodczytal
pisma jakie wplynqly od p. Andrzeja Fabisiewiczadotyczqce podwy2szeniakwoty
czynszu za nalem nieruchomosciprzy ul. Kombatantów 10 w Sulejówku oraz
wypowiedzenia
ewentualnego
umowy(z dniem 29 lutego2008 r.) w przypadkunie
przyjgciazwigkszeniakwotyczynszu.
iczna funkcjonuje
P. A. Fabisiewiczpowiedzial,2e PoradniaPsychologiczno-Pedagog
podwy2ki
czynszu,a budynekwymaga
w tym budynkuod 1990roku,od 7 lat nie bylo
nadzorui remontu.
Dyrektor - Anna Padzik dodala, 2e w listopadzie 2003 r. otrzymala do
wiadomoécipismo przes.lane
do Starostyw sprawiepodwy2szeniaczynszudo kwoty
2.800 zl. Jednak nie otrzymalainformacji,czy czynsz zostal zwigkszony.Dodala,2e
jest skutecznena koniecsierpnia.
w aneksiez 1994r. zaslrzezono,2e
wypowiedzenie
Ponadto zwrócila sig do wlaócicielanieruchomoécio podjgcie dzialañ zwiqzanych
z realizaqqprac remontowychi modernizacyjnych
tj. podl4czenieszamba i wymiana
okien.
o wyjaSnienie,
CzlonekZarzqdu- KrystynaPaziozwrócilasig do p. Fabisiewicza
jakie ponosivuydatkina nieruchomoóó.
P. Andrzej Fabisiewiczpowiedzial,2e odprowadzado Urzgdu Skarbowegooplaty
ponadto prowadziremontym. in.
z tytulu najmu, oplaca podatek od nieruchomoóci,
poprawiono
podl4czono
wodg.
wymieniono
kilkaokien,
dach,
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodq na zwigkszeniekwoty czynszudo kwoty3.000zl.
miesiqcznie.
P. Andrzej Fabisiewicz powiedzial,2e wycofuje sie z podwyzki czynszu
i wypowiedzenieumowy jest skuteczne i oczekuje, 2e Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
opuócinieruchomoóó
do koñcasierpnia2008r.
Ad.9

ze w roku
NaczelnikWydzialuOéwiatyi Kultury- EmiliaPiotrkowiczpowiedziala,
bie2Ecym Dzien Edukacji Narodowej zorganizowanyzostanie w Zespole Szkól
Ekonomicznych
w MinskuMaz.,któryto Zespólobchodzi65- leciei 15- lecieLiceum
Plastycznego.
Z okali Dnia Edukacjiprzyznawanes4 nagrodydla dyrektorówi nauczycieli.
Zgodnie z uchwalq Rady Powiatu z 2005 r. w sprawie ustaleniakryteriumi trybu
przyznawanianagród dla nauczycieli,nagrody przyznajeStarosla po pozytywnym
przezZarzqdPowiatu.
zaopiniowaniu
P. Emilia Piotrkowiczprzypomniala,2e w miesiqcu czerucu br. przyznanazostala
nagroda w wysokoéci 4.000 zt. dyrektorowiJanowi WiÉniewskiemui na nagrody
pozostalyérodkiw kwocie37.604zl. Wyjaénila,i2 zgodniez regulaminemprzyznawania
dodatkówdo wynagrodzeñdla nauczycieli,wysokoóónagrodydla dyrektoran¡e mo2e
byó nizsza niz aktualnie obowi4zujqce órednie wynagrodzenie nauczyciela
dyplomowanego
tj. 3.479 zl., a dla nauczycielanie ni2szani2 aktualnieobowi4zujqce
nauczyciela
stazystyt1.1.546zl.
óredniewynagrodzenie
Naczelnikzaproponowalaprzyznanienagród dla nauczycieliw wysokoSci1.650 zl.,
a dla dyrektoróww wysokoóci3.500 zl. Przypomniala,2e w miesi4culutym zlo2one
zostalywnioskido KuratoriumOéwiatyi Ministerstwao nagrodyiodznaczenia,w tym

zakresieotrzymalainformacjg,2e medalKEN otrzymap. ZdzislawMazanka,a nagrodg
Kuratorap. WieslawRogala.
Wicestarosta- Krzysztof Michalik zaproponowal,aby przyznaó 13 nagród
w wysokoóci1.650 zl. dla nauczycieli(po jednym z ka2dq szkoly) oraz 4 nagrody
w wysokoéci4.000zl. dla dyrektorów.
:
dyrektorom
ZarzqdPowiatupostanowilprzyznaónagrody nastgpujqcym
- Stanislawowi
Czajce,
- lrenieKielak,
- AnniePadzik,
- KrystynieMilewskiej-Stasinowskiej
Ad.10
wn¡osekWójta GminyCeglów,który
Naczelnik- EmiliaPiotrkowiczprzedstawila
zadañz zakresu
aneksudo porozumienia
w sprawierealizacji
zwracasig o podpisanie
idoskonalenianauczycieli.
Wójt zwrócil
oówiatydotycz4cychdoradztwametodycznego
przekazywanej
dotacjina doskonalenie
siq o wyra2eniezgody na obni2eniewysoko5ci
i doradztwoz 0.60Ana 0.3o/o.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikpowiedzial,ze jest przeciwnyobni2eniudotacji
i nierównemutraktowaniupozostalych
samorz4dówz terenupowiatu.
glosowanie,w którymza nie wyrc¿aniemzgodyna
Po analizietematuprzeprowadzono
na 0,3% ZarzqdPowiatuopowiedzialsiq jednogloónie.
obni2eniedotacjiz 0,60/o
Nastepnie p. Emilia Piotrkowicz przedstawilawniosek Polskiego Zwi4zku
Warcabowego,który organizujew dniach 12-14.10.2007r. MistrzostwaPolski szkól
podstawowych
i gimnazjóww warcabach100-polowych
Prezes Zwiqzku Warcabowegozwrócil sig o ufundowaniepucharów i przekazanie
malerialówpromocyjnych.
ZarzEdP owialujednogloéniewyrazilzgodg na ufundowaniepucharówdo kwoty
400 zl.
Kolejno przedstawiony zostal wniosek Polskiego Towarzystwa TurystycznoOddzial,,Podlasie"
w Siedlcacho objQciepatronatemprzez Starostg
Krajoznawczego
eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego szkól
podstawowych,gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych,
które odbgdq sig w dniu
22 pa2dziernika
br. w ZS w Siennicy.Ponadtozwróconosig o ufundowanienagróddla
zwyciqzcóww kwocie1.000zl.
Starostawyrazilzgodg na objqciepatronatemeliminacjiwojewódzkichOgólnopolskiego
Konkursu Krasomówczego.W zakresie przeznaczeniaórodków na powyzszy cel
wniosekzostanierozpatrzonyna kolejnymposiedzeniu.
Ponadto NaczelnikWydzialuOéwiatyi Kultury zwrócilasig o zabezpieczenie
érodkówna organizacjgForum Kulturyw kwocie 3.000 zl. (tj. na wykonaniebanera,
goéci).
znaczków,zakupmaterialówbiurowych,poczgstunekiobiad dla zaproszonych
powiedzial,
Ze inicjatorem
Miroslaw Krusiewicz
Czlonek Zatzqdu
zorganizowania
ForumKulturybyla KomisjaOSwiaty,Kulturyi Sportu.
ZarzEdPowiatuprzyznalkwotg1.500zl. (na baner,znaczkii obiaddla goéci).
Nastgpniep. Emilia Piotrkowiczprzekazalainformacjgze spotkaniaw Urzgdzie
Marszalkowskimzorganizowanegoz inicjatywy dyrektora DepartamentuEdukacji
Publiczneji Sportu- MiroslawaKrusiewicza.W spotkaniuudzialwzigli tak2edyrektor

CentrumDoskonaleniaNauczycieliidyrektorOórodka
Samorz4dowego
Mazowieckiego
2e niezbgdnajest decyzja,czy jest wola ze strony
Dodala,
Informatycznej.
Edukacji
Zazqdu Powiatu w zakresiewspolpracy.PrzedstawicieleUrzqdu Marszalkowskiego
wyrazilichqó spotkaniaw celu omówieniazasad wspólpracy.Dodala,2e je2eli PODN
zoslalbyprzyjgtydo wspólpracyzprq2niedzialajEcymMSCDNto bylobyto z korzy5cia
dla Oérodka. Wspólpraca polegalby na tym, 2e metodycy, którzy sq w PODN
zatrudnieni,finansowanibylibyprzez powiat i éwiadczylibyuslugina Eecz nauczycieli
w jednostkacho5wiatowychpowiatu, natomiast organizacjakursów i sem¡nariów,
wyjazdówbyiobyze stronyMSCDN.
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczdodal,2e MSCDNjest jednostk4Urzqdu
która pozyskujeSrodkizewngtrzne.Powiedzial,2e mo2na byloby
Marszalkowskiego,
wl4czyóPODN w struktureMSCDN.Ponadtopoinformowal,ze zostanEptzeznaczone
iejszychuczniówna dodatkowezaiqciaz
órodkifinansowena pilota2dla grupynajzdoln
wykladowcamiz uczelni.Je2eli bylaby dobra wola samorzadów,sprawe nalezaloby
przedstawiópod obrady ZarzqduWojewództwa,który po pozytywnymzaopiniowaniu
przyjf,by uchwalgo utworzeniuOérodkazamiejscowegolub dolqczeniudo struktury

MSCDN.
zwrócilasiq z pytaniem,czy moZeuzgadniaó
Naczelnik- EmiliaPiotrkowicz
wspóipracy.
szczególów
w celuokreÉlenia
terminspotkania
Wicestarostapowiedzial,2e mo2na umówió spotkaniew celu okreólenia
wspólpracy.
A d .1 1
Sekretarz Powiatu przedstawilaprojekt uchwaly w sprawie udzielenia
w Mitisku
dyrektorowiZespoluSzkól im. Marii Sklodowskiej-Curie
upowa2nienia
podjeciem
glosowanie,
uchwalyZarzqd
przeprowadzono
w którymza
Mazowieckim;
siejednoglo5n¡e.
Powiatu
opowiedzial
Zarz4d Powiatu podjqt uchwalq Nr 148107 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkól im. Marii Sklodowskiej-Curie
w MiriskuMazowieckim.
Ad.12
ze zgodniez przepisami
SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykpowiedz¡ala,
ustala
rozkladgodzinpracyaptek ogólnodostepnych
ustawyPrawofarmaceutyczne
oraz
i
burmistrzów
wójtów
opiniizainteresowanych
ZarzqdPowiatupo zasiggnigciu
Wplyngly
trzywniosk¡:
aptekarskiego.
samorz4du
- Sp.z o.o.,,Orion
ustalenia
w zakresie
t-ódzkim
w Aleksandrowie
z siedzib4
Trading"
3-goMaja7,
godzinpracyaptek¡w MiriskuMaz.przyul.Konstytucji
- Przedsiqbiorstvra
S.A. z siedzibq
Farmaceutycznego
Zaopalrzenia
,,Cefarm-Lublin"
w Lubliniew zakresieustaleniagodzin pracy apteki w Mitisku Maz. ptzy
2,
ul.Koóciuszki
- Sp. z o.o. ,,Dosis"
w zakresieustaleniagodzinpracyapteki
z siedzib4w Warszawie
przyul.Gen.Bema2N.
w Sulejówku

Sekretarz Powiatu dodala, ¡2 zmiana rozkladu godzin pracy aptek zostala
pozytywniezaopiniowanaprzez BurmistrzaMiasta Miñsk Mazowiecki,Burmistrza
OkrggowejRadyAptekarskiej- ElzbietyBakuly.
MiastaSulejówekoraz pelnomocnika
Nastgpnieodczytanyzostalprojektuchwalyw sprawieustaleniarozkladugodzin
pracy aptek ogólnodostepnychna terenie powiatu miñskiego; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial siq
jednogloSnie.
Zarzqd Powiatu podjqNuchwalg Nr 149/07 w sprawie ustalenia rozkladu
godzinpracyaptek ogólnodostgpnychna teren¡epowiatumiñskiego.
Ad.13
do aktualizacjiPlanu
2e w zwiqzkuz przystqpieniem
Wicestarostapoinformowal,
RozwojuLokalnegoiwnioskiem radnegoA. Ciszkowskiego
dotycz4cymprzeznaczenia
érodków na realizacjq zadan drogowych wspólnie z samorzqdami gminnymi
przygotowanyzostal projektuchwalyw sprawieokreóleniazasad wykonywaniazadañ
powiatuw zakresiedróg publicznychprzy pomocyjednosteksamorzqduterytorialnego,
który konsultowanybyl z wójtami i burmistrzamina zorganizowanymw Starostwie
zostalna dzieñ31.12.2007r.
Terminskladaniawnioskówdo PRL okreólony
spotkaniu.
Realizacjawspólnychzadañdotyczybudowychodników,modernizacjichodnikóworaz
nie mo2e byó
budowynawierzchnina drogachgruntowych,a wartoóóprzedsigwzigcia
kosztorys,
a zakres
ni2szani2 100.000zl. Do wnioskunale2ydolqczyóuzasadnienie,
z dyrektorem
ZDPw MiñskuMaz.
robótmusibyóuzgodniony
zostanie5% (tj. ok. 400.000zl.) Srodków
Dodal,2e na powyzszezadaniaptzeznaczone
ptzeznaczony
ch za zadaniadrogowe.
Nastgpnie Wicestarosta odczytal projekt uchwaly w sprawie okreélenia zasad
wykonywaniazadañ powiatu w zakresie dróg publicznychprzy pomocy jednostek
przeprowadzono
glosowanie,w którymza podjqciemuchwaly
samorzqduterytorialnego;
Zarz4dPowiatuopowiedz¡al
sig jednogloónie.
Zarz4d Powiatu podjql uchwaNgNr 150/07 w sprawie okreélenia zasad
wykonywaniazadañ powiatu w zakresiedróg publicznych przy pomocy jednostek
samorz4duterytorialnego.
Ad.t4
Wicestarosta- Krzysztof Michalik przedstawilprojekt uchwaly zmieniajqcej
uchwalew sprawie ustaleniaramowegoregulaminuKomisjiPrzetargowejoraz zasad
projekt
rejeshacjii sprawozdawczoóci
z zamówienpublicznych.Dodal,2e przygotowany
uwzglgdniam.in. nowe tryby jakie wprowadzilaustawa Prawo zamówieñpublicznych.
Nastgpnie przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatuopowiedzialsig jednogloSnie.
Zarzqd Powiatu podjEl uchwale Nr 151/07zmieniaj4cq uchwalg w sprawie
ustafenia ramowego regulaminu Komisji Przetargowej oraz zasad rejestracji
i sprawozdawczoéciz zamówieñ publicznych.
Ad.15
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wniosek p Jaroslawa
ld2kowskiegoip. Sylwii ld2kowskiejo wyra2enie zgody na lokalizaqq lazdu

z ulicy Bocznejna dzialke o numerze576101w zwiqzkuz planowanqbudow4domu
jednorodzin
nego.
pozytywn4
opinigwydaldyrektorZDP w MiriskuMaz.
Dodal,2e
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna lokalizacjglazdu z ul. Bocznejw MióskuMaz.
na dzialkg o nr ew. 576101,przy czym warunkitechnicznewykonaniazjazdu okreéli
ZarzqdDróg Miejskichw MiñskuMazowieckim.
Kolejno przedstawilwniosek dyrektora ZDP w Mirisku Maz. - Andrzeja Solonka
o wyrazanie zgody na sprzedaz 97 drzew wycigtych w zwiqzku z modernizacjq
drog¡nr 2231KaluszynMrozy i 54 d¡zewz droginr 2227 MiñskMaz.- StaraNiedzialka.
Wykonawcawycinkiwykupidrzewoza kwotq11.631zl. (ustalonaw oparciuo wycene).
aby drewnoprzekazaódo
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczzaproponowai,
ogrzewaniaZespoiuSzkólAgrotechnicznychw Janowie
Po analizie tematu Zarzad PowiatujednogloSniewyrazil zgodq na sprzedaz
orewna.
Ad.l6
Skarbnik Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie ustalenia
harmonogramu realizaqi dochodów i wydatków bud2etu Powiatu Minskiego na
lV kwartal2007 r. Wyjaónila,2e plan dochodówokreélonyzostalna 100p%, ptzy czym
udzialw podatkuod osób fizycznychna 99,7o/o.
SkarbnikPowiatuzwróciiauwagena niski plan realizaqidochodówprzezZespólSzkól
ZawodowychNr 2 w MinskuMaz.- 34,1%
Planrealizacjiwydatkówna lV kwartalokreólonyzostalna 99,99%.
NastgpnieWicestarostaodczytalprojektuchwalyw sprawie ustaleniaharmonogramu
realizaqidochodów i wydatków bud2etu Powiatu Miñskiegona lV kwartal 2007 r.:
przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzialsie jednogloSn¡e.
Zarz4d Powiatu podj4l uchwaNe Nr 152107 w sprawie ustalenia
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków bud2etu Powiatu Mitískiego na
lV kwartal 2007 r.
Ad.l7

SkarbnikPowiatu- Teresa B4k przedstawilaprojektuchwalyw sprawiezmian
w bud2ecie Powiatu na 2007 rok. Nastqpniewyjaénila, 2e zmiany polegajq na
przeniesieniuwydatkówmigdzy $$ w ramachtego samego dzialuo¡az przeniesieniu
wydatkówz rczevy bud2etoweji dotycz4:
- StarostwaPowiatowego,
- ZarzqduDróg Powiatowych
w MitiskuMaz.
- PowiatowegoInspektoratu
w MitiskuMaz.
NadzoruBudowlanego
- KomendyPowiatowejPanstwowejStra2yPo2arnejw MitiskuMaz.
- ZespoluSzkólEkonomicznych
w MiriskuMaz.
- PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej
w MiriskuMaz
- PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej
w Sulejówku
- SpecjalnegoO5rodkaSzkolno-Wychowawczego
w MitiskuMaz.
przedstawila
wniosekPINB o Srodkiw lqcznej kwocie20.000zl. na
SkarbnikPowiatu
potrzebyremontowe,przeprowadzkq
i wydatkibiezace.

Zarz4dPowiatuprzyznalkwotg20.000zl.
Kolejnywniosekwplyn4lod NaczelnikaZarzqdzaniaKryzysowegoi Spraw Obronnych
o przyznaniekwoty 350 zl. na zakup akumulatorado agregatu pradotwórczego
i oplacenieskladki obowiqzkowegoubezpieczeniaprzyczepkisluzEcejdo przewozu
agregatu.
Zarzqd Powiaiu przyznalkwotg350 zl.
Nastgpniep. Teresa B4k poinformowala,i2 dyrektor PUP w Mitisku Maz. wykazala
tych Érodkówna zakup
w kwocie12.000zl. i zwrócilasig o przeznaczenie
oszczgdnoSci
samochodu.
Wicestarostawyja6nil,iz jest to wydatek inwestycyjnyw zwi4zku z tym zmiane tak4
przyjmujeRada Powiatu.Ponadtozaproponowal,aby rozstrzygnactE sprawew roku
przyszrym.
Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e wplyn4l wniosek od Forum
Gospodarczegow Sulejówku,które organizujew dniu 12 pa2dziernikabr. konkurs
na rzecz swego regionu" i zwraclq sig o dofinansowaniekwotq
,,Przedsigbiorca
4.500zl.
ZarzqdPowiatuprzyznalna powyzszycel kwotq3.000zl.
Sekretarz Powiatu dodala, 2e zwrócono sie tak2e o zarekomendowanie
przedsigbiorców,
którychmo2nabylobywyró2nió.
nastepujace
osoby:
ZarzqdPowiatuzarekomendowal
- p. S. Gromulskiego,
- p. J. Dro2d2a,
- p. J. Budka.
Nastgpnie przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatuopowiedzialsig jednogloénie.
ZarzEd Powiatu podj4l
w bud2eciePowiatu na 2007 rok.

uchwalq

Nr

153107 w

sprawie

zmian

Ad.18
Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 154107 w sprawie udzielenia
upowainienia dyrektorowi Domu Dzieckaw Falbogachdo prowadzeniainwestycji.
br.
Ustalono,2e kolejne posiedzenieodbgdziesiQ w dn¡u 9 pa2dziernika
o godz.14.00.
Starostapoinformowal,i2 dyrekcjaSPZOZ przygotowalaodpowiedZna pismo
wlaécicieli
firmy,,Exitus".
Ad.19
Protokolyz posiedzenw dniach06.09.2007r. i 10.09.2007r. zostalyprzyjqte.

Ad. 20
posiedzenia.
Zamknigcie

PzewodniczqcyZarzEdu- Antoni Jan Tarczyñski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
CzlonkowieZarzqdu. KrystynaPazio
HenrykKsiQzopolski
MiroslawKrusiewicz

