
Protokól N¡ 271O7
z posiedzenia ZarzEdu Powiatu Miñskiego

w dniu 27 wrzeénia 2007 r.

W posiedzeniu uczestn¡czyl¡ :
Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - naczelnik Wydz. Oéwiaty i Kultury
Czeslaw Jackowicz - naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa
Anna Padzik - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku
Andrzej Fabisiewicz - wlaSciciel nieruchomoSc¡ w Sulejówku ul. Kombatantów 10

Porz4dek posiedzenia:

1. Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie wniosków Komisji do projektów uchwal iinnych materialów na lX sesjg

Rady Powiatu Minskiego.
5. Sprawa wycinki drzew na terenie Domu Dziecka w Falbogach.
6. Sprawa zwrotu bonifikaty od nabywcy lokalu w Mrozach.
7. Sprawa regulacj i  ul .  Bocznej iwyplaty odszkodowania.
8. Rozpatrzenie sprawy dotycz4cej podniesienia czynszu za wynajem pomieszczeñ dla

Poradni Psycholog¡czno-Pedagogicznej w Sulejówku.
9. Przyznanie nagród Starosty dla dyrektorów i nauczycieli z okali Dnia Edukacji

Narodowej.
10. Sprawy oSwiatowe.
11. Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkól

im. Mari i  Sklodowskiej-Curie w Minsku Mazowieckim.
12. Podjgcie uchwaly w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek

ogólnodostepnych na terenie powiatu miñskiego.
13. Podjgcie uchwaly w sprawie okreélenia zasad wykonywania zadañ powiatu

w zakresie dróg publicznych przy pomocy jednostek samorzqdu terytorialnego.
14. Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie ustalenia ramowego regulaminu

Komisji Przetargowej oraz zasad rejestracji i sprawozdawczoéci z zamówieñ
publicznych.

15. Sprawy z zakresu dró9.
16. Podjgcie uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu real izaqi dochodów

i wydatków bud2etu Powiatu Minskiego na lV kwartal 2007 r.



17. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2007 r.
18. Sprawy róZne.
19. Przyjqcie protokolów z posiedzeri w dniach 06.09.2007 r. i  10.09.2007 r.
20. Zamkniqcie posiedzenia.

Ad. 1
Wicestarosta - Krzysztof Michalik otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Miñskiego.

Ad.2
Wicestarosta przedstawil porzqdek posiedzenia, który zostal przyjgty

jednogloénie.

A d . 3
Przedstawienie informacji o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego

posiedzenia zostalo przeniesione na kolejne posiedzenie.

A d . 4
Slarosta - Antoni Jan Tarczyriski powiedzial, 2e na posiedzeniu Komisji Oówiaty,

Kultury i Sportu radny A. Kojro zakwestionowal propozycjq dotyczqcq podwy2szenia
wysokoSci diet dla czionków Zarzqdu Powiatu, jednak Komisja nie zglosila 2adnych
uwag w tym zakresie. Inne Komisje nie zglosily uwag do materialów na lX sesjg Rady
Powiatu.

Skarbnik Powiatu przystqpila do omówienia zmian w bud2ecie Powiatu.
Wyjaónila, i2 nie bgdq wydatkowane Srodki w kwocie 79.838 zl. przeznaczone na udzial
w budowie Poradni w Sulejówku, a takZe kwota 74.315 ü. przeznaczone na zakup
dzialki  pod budowg Poradni.
Wicestarosta dodal, ze zakup gruntu i budynku nastqpi jednoczeénie.
Skarbnik Powiatu stwierdzila, 2e w zwiqzku z tym zwigksza sig plan wydatków o kwotg
107.010 zl. z przeznaczen ie m na sfinansowanie inwestycji drogowych o rozszerzonym
zakresie wykonania lj. :
- modernizacja drogi nr 2244W Siennica-Ceglów
- budowa chodnika w msc. Dgbe Wielkie ul. Koécielna wraz z modernizacj4 nawierzchni
drogi nr 2221V,1 Dgbe Wielkie-Górki-Porgby.
Wicestarosta dodal,2e na drog¡ mozna bylo ubiegaó siq z Samorzqdowego Instrumentu
Wsparcia o kwote 1 mln zl., potwierdzona zostala dotacja w wysokoSci 945.000 zl.
Skarbnik Powiatu dodala, 2e zwigksza sig plan wydatków o kwotg 39.306 zl.
z przeznaczeniem na wyplatq wy2szych diet radnym, wprowadza sig kwotg 47.833 zl.
z ptzeznaczeniem na ,,Monitoring wizyjny w szkoiach i placówkach", kwote 5.000 zl.
z ptzeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji
w Halinowie.
Starosla wyjaónil, 2e pojawila sig mo2liwoóó pozyskania z Komendy Stolecznej Policji
samochodu marki KIA i brakuje kwoty ok. 5.000 zl.
P. Teresa B4k powiedziala, 2e wprowadza srg zmiany dotyczqce SPZOZ na lqcznq
kwotg 1 36.800 zl., w tym ponad I I 5.000 zl. na udzial wlasny na termomodernizacjq
budynku Przychodni Rejonowej, kwota 5.000 zl. dotacji dla PINB na wydatki bie2qce.



Sekretarz Powiatu zwrócila siq o zabezpieczenie órodków na nagloénienie sali
konferencyjnej w kwocie 8.000 zl. netto.
Zarz4d Powiatu zaakceptowal powy2sze zmiany.

Ad. 5
Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz wyjaSnif, 2e

z wnioskiem wystqpila dyrektor Domu Dziecka w Falbogach o wyra2enie zgody na
usuniec¡e 3 drzew (topola, Swierk, wierzba), które zagra2ajq budynkom.
Wicestarosta dodal, ze ztuiqzane jest to równiez z zaplanowanq modernizaciq boiska.
Wydzial pozytywnie zaopiniowal usunigcie 3 drzew.

Zarzqd P owiatu wyrazil zgodq na usuniqcie 3 drzew z terenu Domu Dziecka
w Falbogach.

A d . 6
Geodeta Powiatowy - Jolanta Nadlonek powiedziala, 2e lokal stanowi4cy mienie

powiatu w Mrozach, który zostal zakupiony ptzez p. Brodq z bonifikatq 7 0o/o zoslal zbyly
przed uplywem 5 lat. Dodala, 2e zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomoóciami, w przypadku, gdy nabywca lokalu (korzystaj4c z bonifikaty) zbyl go
przed uplywem 5 lat zobowiq,zany jest do zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty na
zadanie wlaÉciwego organu. Zarzqd Powiatu powinien wystqpió o zwrot takiej bonifikaty.
Przepis ten nie ma zastosowania, je2eli sprzeda2 nastgpuje na Eecz osoby bliskiej.
Osoba, która zbyla lokal zlo2yla oéwiadczenie, ze zbyla go na Eecz osoby obcej.
Dodala, 2e bonifikata po waloryzacji stanow¡ kwotg 17.000 z{.

Zarzqd Powiatu jednogloónie postanowil wystqpié o zwrot zwaloryzowanej
bonifikaty.

Ad.7
P. Jolanta Nadlonek powiedziala, 2e wplynql wniosek o odszkodowanie za czqSó

nieruchomoóci zajgtej pod ul. Boczn4 w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzaj4ce
ustawy reformujqce z 1998 r.,  grunty zajgte pod drogi w dniu 31 grudnia 1998 r. stajqsig
z mocy prawa wlasnoéci4 wlaSciwych samorzqdów. W tym przypadku jednak nie ma
dowodów na zajgcie czgéci nieruchomoSci pod drogg. Osoby wnioskujEce nie
przedstawity dowodów, które by potwierdzily, 2e to zajecie nastqpilo. Przed ustaleniem
odszkodowania konieczna jest decyzja wojewody stwierdzajqca, 2e ta czeéó gruntu
zostala zajgta pod drogg i stala siq mieniem powiatowym. O tak4 decyzjg mo2e
wystqpió zarówno Zarz4d Powiatu, jak i osoba, której nieruchomoéó zostala zajqta.
Zarzqd Powiatu nie znalazl podstaw do wystqpienia do wojewody o uzyskanie tytulu
wlasnoéci, gdyz nie ma dowodów, które by potwierdzaly, 2e czesó nieruchomoSci
zostala zajgta pod ul. Bocznq.

Zarzqd Powiatu postanowil w powy2szej sprawie nie wystgpowaó do wojewody.
Ponadto Zarzqd Powiatu upowa2nil Starostg i Wicestarostq do udzielania

odpowiedzi w podobnych sprawach bez koniecznoÉci przedstawiania na posiedzeniach
Za¡zadu.



A d . 8
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski przywital przybylych go6ci, a nastgpnie odczytal

pisma jakie wplynqly od p. Andrzeja Fabisiewicza dotyczqce podwy2szenia kwoty
czynszu za nalem nieruchomosci przy ul. Kombatantów 10 w Sulejówku oraz
ewentualnego wypowiedzenia umowy (z dniem 29 lutego 2008 r.) w przypadku nie
przyjgcia zwigkszenia kwoty czynszu.
P. A. Fabisiewicz powiedzial, 2e Poradnia Psychologiczno-Pedagog iczna funkcjonuje
w tym budynku od 1990 roku, od 7 lat nie bylo podwy2ki czynszu, a budynek wymaga
nadzoru i remontu.

Dyrektor - Anna Padzik dodala, 2e w listopadzie 2003 r. otrzymala do
wiadomoéci pismo przes.lane do Starosty w sprawie podwy2szenia czynszu do kwoty
2.800 zl. Jednak nie otrzymala informacji, czy czynsz zostal zwigkszony. Dodala, 2e
w aneksie z 1994 r. zaslrzezono,2e wypowiedzenie jest skuteczne na koniec sierpnia.
Ponadto zwrócila sig do wlaóciciela nieruchomoéci o podjgcie dzialañ zwiqzanych
z realizaqq prac remontowych i modernizacyjnych tj. podl4czenie szamba i wymiana
okien.

Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio zwrócila sig do p. Fabisiewicza o wyjaSnienie,
jakie ponosi vuydatki na nieruchomoóó.
P. Andrzej Fabisiewicz powiedzial, 2e odprowadza do Urzgdu Skarbowego oplaty
z tytulu najmu, oplaca podatek od nieruchomoóci, ponadto prowadzi remonty m. in.
wymieniono ki lka okien, poprawiono dach, podl4czono wodg.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zwigkszenie kwoty czynszu do kwoty 3.000 zl.
miesiqcznie.

P. Andrzej Fabisiewicz powiedzial, 2e wycofuje sie z podwyzki czynszu
i wypowiedzenie umowy jest skuteczne i oczekuje, 2e Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna opuóci nieruchomoóó do koñca sierpnia 2008 r.

A d . 9
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz powiedziala, ze w roku

bie2Ecym Dzien Edukacji Narodowej zorganizowany zostanie w Zespole Szkól
Ekonomicznych w Minsku Maz., który to Zespól obchodzi 65- lecie i  15- lecie Liceum
Plastycznego.

Z okali Dnia Edukacji przyznawane s4 nagrody dla dyrektorów i nauczycieli.
Zgodnie z uchwalq Rady Powiatu z 2005 r. w sprawie ustalenia kryterium i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli, nagrody przyznaje Starosla po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Zarzqd Powiatu.
P. Emilia Piotrkowicz przypomniala, 2e w miesiqcu czerucu br. przyznana zostala
nagroda w wysokoéci 4.000 zt. dyrektorowi Janowi WiÉniewskiemu i na nagrody
pozostaly érodki w kwocie 37.604 zl. Wyjaénila, i2 zgodnie z regulaminem przyznawania
dodatków do wynagrodzeñ dla nauczycieli, wysokoóó nagrody dla dyrektora n¡e mo2e
byó nizsza niz aktualnie obowi4zujqce órednie wynagrodzenie nauczyciela
dyplomowanego tj. 3.479 zl., a dla nauczyciela nie ni2sza ni2 aktualnie obowi4zujqce
órednie wynagrodzenie nauczyciela stazysty t1. 1.546 zl.
Naczelnik zaproponowala przyznanie nagród dla nauczycieli w wysokoSci 1.650 zl.,
a dla dyrektorów w wysokoóci 3.500 zl. Przypomniala, 2e w miesi4cu lutym zlo2one
zostaly wnioski do Kuratorium Oéwiaty i Ministerstwa o nagrody iodznaczenia, w tym



zakresie otrzymala informacjg, 2e medal KEN otrzyma p. Zdzislaw Mazanka, a nagrodg
Kuratora p. Wieslaw Rogala.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik zaproponowal, aby przyznaó 13 nagród
w wysokoóci 1.650 zl. dla nauczycieli (po jednym z ka2dq szkoly) oraz 4 nagrody
w wysokoéci 4.000 zl. dla dyrektorów.
Zarzqd Powiatu postanowil przyznaó nag rody nastgpujqcym dyrektorom :
- Stanislawowi Czajce,
- lrenie Kielak,
- Annie Padzik,
- Krystynie Milewskiej-Stasinowskiej

Ad.  10
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz przedstawila wn¡osek Wójta Gminy Ceglów, który

zwraca sig o podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie real izacj i  zadañ z zakresu
oówiaty dotycz4cych doradztwa metodycznego idoskonalenia nauczycieli. Wójt zwrócil
siq o wyra2enie zgody na obni2enie wysoko5ci przekazywanej dotacji na doskonalenie
i doradztwo z 0.60A na 0.3o/o.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, ze jest przeciwny obni2eniu dotacji
i nierównemu traktowaniu pozostalych samorz4dów z terenu powiatu.
Po analizie tematu przeprowadzono glosowanie, w którym za nie wyrc¿aniem zgody na
obni2enie dotacji z 0,60/o na 0,3% Zarzqd Powiatu opowiedzial siq jednogloónie.

Nastepnie p. Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek Polskiego Zwi4zku
Warcabowego, który organizuje w dniach 12-14.10.2007 r. Mistrzostwa Polski szkól
podstawowych i gimnazjów w warcabach 100-polowych
Prezes Zwiqzku Warcabowego zwrócil sig o ufundowanie pucharów i przekazanie
malerialów promocyjnych.

ZarzEd P owialu jednogloénie wyrazil zgodg na ufundowanie pucharów do kwoty
400 zl.
Kolejno przedstawiony zostal wniosek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddzial ,,Podlasie" w Siedlcach o objQcie patronatem przez Starostg
eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego szkól
podstawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych, które odbgdq sig w dniu
22 pa2dziernika br. w ZS w Siennicy. Ponadto zwrócono sig o ufundowanie nagród dla
zwyciqzców w kwocie 1.000 zl.
Starosta wyrazil zgodg na objqcie patronatem eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego
Konkursu Krasomówczego. W zakresie przeznaczenia órodków na powyzszy cel
wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu.

Ponadto Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury zwrócila sig o zabezpieczenie
érodków na organizacjg Forum Kultury w kwocie 3.000 zl. (tj. na wykonanie banera,
znaczków, zakup materialów biurowych, poczgstunek iobiad dla zaproszonych goéci).

Czlonek Zatzqdu - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, Ze inicjatorem
zorganizowania Forum Kultury byla Komisja OSwiaty, Kultury i Sportu.

ZarzEd Powiatu przyznal kwotg 1.500 zl. (na baner, znaczki i obiad dla goéci).
Nastgpnie p. Emilia Piotrkowicz przekazala informacjg ze spotkania w Urzgdzie

Marszalkowskim zorganizowanego z inicjatywy dyrektora Departamentu Edukacji
Publicznej i Sportu - Miroslawa Krusiewicza. W spotkaniu udzial wzigli tak2e dyrektor



Mazowieckiego Samorz4dowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli idyrektor Oórodka
Edukacji Informatycznej. Dodala, 2e niezbgdna jest decyzja, czy jest wola ze strony
Zazqdu Powiatu w zakresie wspolpracy. Przedstawiciele Urzqdu Marszalkowskiego
wyrazili chqó spotkania w celu omówienia zasad wspólpracy. Dodala, 2e je2eli PODN
zoslalby przyjgty do wspólpracy zprq2nie dzialajEcym MSCDN to byloby to z korzy5cia
dla Oérodka. Wspólpraca polegalby na tym, 2e metodycy, którzy sq w PODN
zatrudnieni, finansowani byliby przez powiat i éwiadczyliby uslugi na Eecz nauczycieli
w jednostkach o5wiatowych powiatu, natomiast organizacja kursów i sem¡nariów,
wyjazdów byioby ze strony MSCDN.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz dodal, 2e MSCDN jest jednostk4 Urzqdu
Marszalkowskiego, która pozyskuje Srodki zewngtrzne. Powiedzial, 2e mo2na byloby
wl4czyó PODN w strukture MSCDN. Ponadto poinformowal, ze zostanE ptzeznaczone
órodki finansowe na pilota2 dla grupy najzdoln iejszych uczniów na dodatkowe zaiqcia z
wykladowcami z uczelni. Je2eli bylaby dobra wola samorzadów, sprawe nalezaloby
przedstawió pod obrady Zarzqdu Województwa, który po pozytywnym zaopiniowaniu
przyjf,by uchwalg o utworzeniu Oérodka zamiejscowego lub dolqczeniu do struktury
MSCDN.

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz zwrócila siq z pytaniem, czy moZe
termin spotkania w celu okreÉlenia szczególów wspóipracy.

Wicestarosta powiedzial, 2e mo2na umówió spotkanie w celu

uzgadniaó

okreólenia
wspólpracy.

Ad.  11
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie udzielenia

upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkól im. Marii Sklodowskiej-Curie w Mitisku
Mazowieckim; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sie jednoglo5n¡e.

Zarz4d Powiatu podjqt uchwalq Nr 148107 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkól im. Marii Sklodowskiej-Curie
w Mirisku Mazowieckim.

Ad. 12
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedz¡ala, ze zgodnie z przepisami

ustawy Prawo farmaceutyczne rozklad godzin pracy aptek ogólnodostepnych ustala
Zarzqd Powiatu po zasiggnigciu opinii zainteresowanych wójtów i burmistrzów oraz
samorz4du aptekarskiego. Wplyngly trzy wniosk¡:
- Sp. z o.o. ,,Orion Trading" z siedzib4 w Aleksandrowie t-ódzkim w zakresie ustalenia
godzin pracy aptek¡ w Mirisku Maz. przy ul. Konstytucji 3-go Maja 7,
- Przedsiqbiorstvra Zaopalrzenia Farmaceutycznego ,,Cefarm-Lublin" S.A. z siedzibq
w Lublinie w zakresie ustalenia godzin pracy apteki w Mitisku Maz. ptzy
ul. Koóciuszki 2,
- Sp. z o.o. ,,Dosis" z siedzib4 w Warszawie w zakresie ustalenia godzin pracy apteki
w Sulejówku przy ul. Gen. Bema 2N.



Sekretarz Powiatu dodala, ¡2 zmiana rozkladu godzin pracy aptek zostala
pozytywnie zaopiniowana przez Burmistrza Miasta Miñsk Mazowiecki, Burmistrza
Miasta Sulejówek oraz pelnomocnika Okrggowej Rady Aptekarskiej - Elzbiety Bakuly.

Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie ustalenia rozkladu godzin
pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu miñskiego; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial siq
jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 149/07 w sprawie ustalenia rozkladu
godzin pracy aptek ogólnodostgpnych na teren¡e powiatu miñskiego.

Ad.  13
Wicestarosta poinformowal, 2e w zwiqzku z przystqpieniem do aktualizacji Planu

Rozwoju Lokalnego iwnioskiem radnego A. Ciszkowskiego dotycz4cym przeznaczenia
érodków na realizacjq zadan drogowych wspólnie z samorzqdami gminnymi
przygotowany zostal projekt uchwaly w sprawie okreólenia zasad wykonywania zadañ
powiatu w zakresie dróg publicznych przy pomocy jednostek samorzqdu terytorialnego,
który konsultowany byl z wójtami i burmistrzami na zorganizowanym w Starostwie
spotkaniu. Termin skladania wniosków do PRL okreólony zostal na dzieñ 31 .12.2007 r.
Realizacja wspólnych zadañ dotyczy budowy chodników, modernizacji chodników oraz
budowy nawierzchni na drogach gruntowych, a wartoóó przedsigwzigcia nie mo2e byó
ni2sza ni2 100.000 zl. Do wniosku nale2y dolqczyó uzasadnienie , kosztorys, a zakres
robót musi byó uzgodniony z dyrektorem ZDP w Miñsku Maz.
Dodal, 2e na powyzsze zadania ptzeznaczone zostanie 5% (tj. ok. 400.000 zl.) Srodków
ptzeznaczony ch za zadania drogowe.
Nastgpnie Wicestarosta odczytal projekt uchwaly w sprawie okreélenia zasad
wykonywania zadañ powiatu w zakresie dróg publicznych przy pomocy jednostek
samorzqdu terytorialnego; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly
Zarz4d Powiatu opowiedz¡al sig jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podjql uchwaNg Nr 150/07 w sprawie okreélenia zasad
wykonywania zadañ powiatu w zakresie dróg publicznych przy pomocy jednostek
samorz4du terytorialnego.

Ad.  t4
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaly zmieniajqcej

uchwale w sprawie ustalenia ramowego regulaminu Komisji Przetargowej oraz zasad
rejeshacji i sprawozdawczoóci z zamówien publicznych. Dodal, 2e przygotowany projekt
uwzglgdnia m.in. nowe tryby jakie wprowadzila ustawa Prawo zamówieñ publicznych.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjEl uchwale Nr 151/07 zmieniaj4cq uchwalg w sprawie
ustafenia ramowego regulaminu Komisji Przetargowej oraz zasad rejestracji
i sprawozdawczoéci z zamówieñ publicznych.

Ad.  15
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wniosek p Jaroslawa

ld2kowskiego ip. Sylwii ld2kowskiej o wyra2enie zgody na lokalizaqq lazdu



z ulicy Bocznej na dzialke o numerze 576101 w zwiqzku z planowanq budow4 domu
jednorodzin nego.
Dodal, 2e pozytywn4 opinig wydal dyrektor ZDP w Mirisku Maz.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na lokalizacjg lazdu z ul. Bocznej w Miósku Maz.
na dzialkg o nr ew. 576101, przy czym warunki techniczne wykonania zjazdu okreéli
Zarzqd Dróg Miejskich w Miñsku Mazowieckim.
Kolejno przedstawil wniosek dyrektora ZDP w Mirisku Maz. - Andrzeja Solonka
o wyrazanie zgody na sprzedaz 97 drzew wycigtych w zwiqzku z modernizacjq
drog¡ nr 2231 Kaluszyn- M rozy i 54 d¡zew z drogi nr 2227 Miñsk Maz. - Stara Niedzialka.
Wykonawca wycinki wykupi drzewo za kwotq 1 1.631 zl. (ustalona w oparciu o wycene).

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz zaproponowai, aby drewno przekazaó do
ogrzewania Zespoiu Szkól Agrotech nicznych w Janowie

Po analizie tematu Zarzad Powiatu jednogloSnie wyrazil zgodq na sprzedaz
orewna.

Ad.  l6
Skarbnik Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie ustalenia

harmonogramu realizaqi dochodów i wydatków bud2etu Powiatu Minskiego na
lV kwartal 2007 r. Wyjaónila, 2e plan dochodów okreélony zostal na 100p%, ptzy czym
udzial w podatku od osób fizycznych na 99,7o/o.
Skarbnik Powiatu zwróciia uwage na niski plan realizaqi dochodów przez Zespól Szkól
Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz. - 34,1%
Plan realizacji wydatków na lV kwartal okreólony zostal na 99,99%.
Nastgpnie Wicestarosta odczytal projekt uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu
realizaqi dochodów i wydatków bud2etu Powiatu Miñskiego na lV kwartal 2007 r.:
przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial sie 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
Skarbnik Powiatu - Teresa B4k przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w bud2ecie Powiatu na 2007 rok. Nastqpnie wyjaénila, 2e zmiany polegajq na
przeniesieniu wydatków migdzy $$ w ramach tego samego dzialu o¡az przeniesieniu
wydatków z rczevy bud2etowej i dotycz4:
- Starostwa Powiatowego,
- Zarzqdu Dróg Powiatowych w Mitisku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mitisku Maz.
- Komendy Powiatowej Panstwowej Stra2y Po2arnej w Mitisku Maz.
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w Mirisku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mirisku Maz
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku
- Specjalnego O5rodka Szkolno-Wychowawczego w Mitisku Maz.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek PINB o Srodki w lqcznej kwocie 20.000 zl. na
potrzeby remontowe, przeprowadzkq i wydatki biezace.



Zarz4d Powiatu przyznal kwotg 20.000 zl.
Kolejny wniosek wplyn4l od Naczelnika Zarzqdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
o przyznanie kwoty 350 zl. na zakup akumulatora do agregatu pradotwórczego
i oplacenie skladki obowiqzkowego ubezpieczenia przyczepki sluzEcej do przewozu
agregatu.

Zarzqd Powiaiu przyznal kwotg 350 zl.
Nastgpnie p. Teresa B4k poinformowala, i2 dyrektor PUP w Mitisku Maz. wykazala
oszczgdnoSci w kwocie 12.000 zl. i zwrócila sig o przeznaczenie tych Érodków na zakup
samochodu.
Wicestarosta wyja6nil, iz jest to wydatek inwestycyjny w zwi4zku z tym zmiane tak4
przyjmuje Rada Powiatu. Ponadto zaproponowal, aby rozstrzygnac tE sprawe w roku
przyszrym.
Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e wplyn4l wniosek od Forum
Gospodarczego w Sulejówku, które organizuje w dniu 12 pa2dziernika br. konkurs
,,Przedsigbiorca na rzecz swego regionu" i zwraclq sig o dofinansowanie kwotq
4.500 zl.

Zarzqd Powiatu przyznal na powyzszy cel kwotq 3.000 zl.
Sekretarz Powiatu dodala, 2e zwrócono sie tak2e o zarekomendowanie
przedsigbiorców, których mo2na byloby wyró2nió.
Zarzqd P owiatu zarekomendowal nastepujace osoby:
- p. S. Gromulskiego,
- p. J. Dro2d2a,
- p. J. Budka.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

ZarzEd Powiatu podj4l uchwalq Nr 153107 w sprawie zmian
w bud2ecie Powiatu na 2007 rok.

Ad.  18
Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 154107 w sprawie udzielenia

upowainienia dyrektorowi Domu Dziecka w Falbogach do prowadzenia inwestycji.

Ustalono, 2e kolejne posiedzenie odbgdzie siQ w dn¡u 9 pa2dziernika br.
o godz. 14.00.

Starosta poinformowal, i2 dyrekcja SPZOZ przygotowala odpowiedZ na pismo
wlaéciciel i  f i  rmy,,Exitus".

Ad.  19
Protokoly z posiedzen w dniach 06.09.2007 r. i 10.09.2007 r. zostaly przyjqte.



Ad. 20
Zamknigcie posiedzenia.

Pzewodniczqcy ZarzEdu - Antoni Jan Tarczyñski

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie Zarzqdu. Krystyna Pazio

Henryk KsiQzopolski

Miroslaw Krusiewicz


