Protokól Nr 28107
z posiedzen¡aZarzqduPowiatu Miriskiego
w d n iu 9 pa2dziernika 2007 r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Przewodniczqcy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyríski
- KrzysztolMichalik
Wicestarosta
czlonkowieZarzqdu:KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaB4k - SkarbnikPowiatu
- naczelnikWydz.Oówiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
CzeslawJackowicz- naczelnikWydzialuSrodowiskai Rolnictwa
TomaszPlochocki- dyrektorZSZ Nr 2 w MiñskuMaz.
MariaWalasik- gl. ksiqgowaZSZNr 2 w MióskuMaz.
PorzEdekposiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Otwarcieoosiedzenia.
Przyjgcieporzqdkuobrad.
posiedzenia.
lnformacjao dzialalnoSci
Starostyw okresieod poprzedniego
przeprowadzenia
Podjqcieuchwatyw sprawie
konsultacjispolecznychdotyczqcych
projektu,,Programu
wspólpracyPowiatuMiñskiegoz organizacjamipozarzqdowymi
w 2008roku".
5. Podjgcieuchwaiyw sprawie powolaniaKomisjiKonkursowejdo przeprowadzenia
etapu powiatowegoVll edycji ,,Konkursuekologicznegodla dzieci i mlodzie2yze
szkólna tereniepowiatuminskiego".
6. Sprawyoówiatowe.
7. Podjgcie uchwaly w sprawie wyznaczeniajednostki organizacyjnejpowiatu do
przeprowadzeniapostgpowaniai udzieleniazamówienia publ¡cznegona zakup
i dostawgolejuopalowego.
8. Podjqcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna 2007 r.
9. Sprawyró2ne.
protokolu
10.Przyjgcie
z posiedzenia
w dniu27.09.2007
r.
posiedzenia.
11.Zamknigcie
Ad. I
Starosta Mirlskiego.

Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad.2
Starostaprzedstawilporz4dekposiedzenia,
któryzostalprzyjgtyjednogloSnie

Ad.3
Starosta- Anton¡ Jan Tarczyriskipoinformowal,
o nastgpuj4cych
sprawach:
- wplynglopismood ordynatorówoddzialówSPZOZw MinskuMaz.,w którymzwrócono
sig o zorganizowanie
spotkania.
Spotkanie
takieodbylosig w dniu 8 pa2dziernika
br.,
przychodni
w którymuczestniczyliordynatorzy,dyrekcjaszpitala,kierownik
Rejonowej
i przedstawicielZwiqzku Zawodowego Lekarzy - Jaroslaw Tomczak. Generalnie
oczekiwanialekarzy dotyczqpodwy2szeniawynagrodzeó.Przewijalsig jednak tak2e
wetektroskio losy szpitala.Spotkaniezakoñczylosig ustaleniem,2e w ciqgu2 tygodni
dyrekcjaSPZOZ przygotujepropozycjqewentualnychzmian w wynagrodzeniach,
które
skonsultowane
zostanaz ZarzqdemPowiatu.
Starostapowiedzial,2e na posiedzeniuw dniu 22 pa2dziernikabr. Zarzqd Powiatu
poéwigcony
zostaniesprawomSPZOZ.
- uczestn¡czyl w uroczystoéciach na Oddziale Noworodkowym zwiqzanych
z narodzinami
1000dziecka,
- spotkalsig z BurmistrzemMiastaSulejówek- WaldemaremChachulskimw spraw¡e
- Pedagogicznejw Sulejówku.Uzyskal
budowy Przychodnii PoradniPsychologiczno
informacjq,i2 bqdzieoglaszanykolejnyprzetargw tym zakresie.
NastgpnieWicestarosta- KrzysztofMichalikpoinformowal
o nastqpujqcych
sprawach:
- zloZonyzostalwniosekdo WFOSiGWna po2yczkqna wykonaniekanalizacji
sanitarnej
w SOR,
- zlo2ony zostal wniosek uzupelniajqcyo dodatkowe Srodki z Samorzqdowego
lnstrumentu
Wsoarcia.
- odbylo sig spotkanie z wlaócicíelemfirmy ,,Exitus"SlawomiremMochem, radcq
prawnym S. Mocha, ponadto w spotkaniuuczestniczyli:radca prawny SPZOZ
S. Domalewski,radca prawnyA. UScinska.Podnoszonokwestiqzapisówdotycz4cych
mo2liwoócisprzeda2y w trybie bezprzetargowymw oparciu o przepisy Kodeksu
cywilnego,jednak nie ma takich mo2liwoéci,SdyZ p Moch nie jest posiadaczem
samoistnym. Innym omawianym rozwiqzaniem bylo wydzier2awieniew trybie
ptzez Radg Powiatui rozbicieumowy na dwie tj. jedna umowa na
bezprzetargowym
(aleju2 odplatnie)uslug
dzier2awgz ZarzqdemPowiatui drugaumowana Swiadczenie
na tzecz szpitala.Wlascicielfirmy ,,Exitus"zaakceptowalprzedstawionqpropozycjq.
Ustalono,Ze w umowiepowinnypojawiósig zapisyzabezpieczajqce
interesyka2dq ze
stron.Ponadtoustalono,2e do dnia 15 pa2dziernika
br. radca prawnyp. Slawomira
Mochaprzygotujeprojektyumówdla ZarzqduPowiatui szpitala.
Ad.4
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczykpowiedziala,2e zostal przygotowany
projekt Programu wspólpracy Powiatu Minskiego z organizaqami pozarzqdowymi
w 2008 roku iw celu uzyskaniaopinii nt. programu przeprowadzone
zostana
konsultacje,które potruaja do dnia 31 pa2dziernika.Do przeprowadzenia
konsultacji
nale2y powolaó Zespól do Spraw Konsultacji, w sklad którego weszli jako

przewodniczAcy- p. Henryk Ksig2opolski,jako czlonkowie- Danuta StrejczykSekretarzPowiatui DorotaOzimekpodinspektor
w BiurzeRady i Zarzqdu.
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie przeprowadzenia
konsultacjispolecznychdotyczqcychprojektu,,Programu
wspólpracyPowiatuMinskiego
z organizacjamipozarzqdowymi
glosowanie,w którym
w 2008 roku";przeprowadzono
za podjgciemuchwatyZarzqdPowiatuopowiedzialsig jednogloénie.
Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr I 55/07 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji spolecznych dotycz4cych projektu ,,Programu wspólpracy Powiatu
Miriskiegoz organizacjamipozarzqdowymiw 2008 roku".
Ad. 5
NaczelnikWydzialuSrodowiskai Rolnictwa- CzeslawJackowiczpowiedzial,2e
ogloszonazostalaVll edycja,,Konkursu
ekologicznego
dla dziecii mlodzie2yze szkólna
tereniepowiatumiñskiego.Temat Vll edycji konkursu- ,,Natropach zwierzqlpowiatu
miñskiego".Na organizacjgtego konkursuWFOSiGWptzyznalkwotg10.000zl.
Nastgpnieprzedstawilprojekt uchwatyw sprawie powolaniaKomisjiKonkursowejdo
przeprowadzeniaetapu powiatowegoVll edycji ,,Konkursuekologicznegodla dzieci
i mlodzie2yze szkól na terenie powiatu miñskiego";przeprowadzonoglosowanie,
w którymza podjgciemuchwalyZarzqdPowiatuopowiedzialsig jednogloónie.
Zarz4d Powiatu podjEl uchwale Nr 156/07 w sprawie powolania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego Vll edycji ,,Konkursu
ekologicznegodla dziecii mNodzie2y
ze szkól na tereniepowiatumiñskiego".
Ad. 6
StarostaprzywitaldyrektoraZSZ Nr 2 w Minsku Maz. - TomaszaPtochockiego
glówna
i
ksiqgowqZSZ Nr 2 - MarigWalasik.Wyjaénil,2e spotkaniezorganizowano
w zwiqzku z batdzo niska realizacjAdochodów przez Zespól Szkóf ZawodowychNr 2
w MiñskuMazowieckim.
P. MariaWalasikwyjaSnila,i2 w zakresiedochodówzaplanowanezostalo:
- 47.000zl. z tytulunoclegów,a dochodyte wykonanow kwocie4.240zl.
- 29.000zl. ztytulu kursów,a wykonanow kwocie13.11O2t.
DyrektorZSZ Nr 2 dodal, 2e planowanebyly érodki w kwocie 50.000 zl. z tytulu
nale2noóc¡
za najemlokali,jednakniewyegzekwowano
2adnychérodków.
SkarbnikPowiatupoinformowala,
iZz pismajakiewplynglozZSZNT 2 wynika,i2lqcznie
niewykonanenale2noéci
to kwota106.163zl.
Glówna ksiggowa ZSZ Nr 2 powiedziala,2e nale2noScite sq bardzo trudne do
wyegzekwowan
ia.
Naczelnik Wydzialu O5wiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstawila
informacjgo naborzedo klas pieruvszych
szkól prowadzonychprzez powiat miriski.
Wyjaénila, i2 planujqc oddzialy uwzgledniano liczbg absolwentów gimnazjów,
demografigoraz zapolrzebowa
nie na kierunkiksztalcenia.W ZSZ Nr 2 nie bylo naboru
jest
do liceumprofilowanego
o kierunkuelektronicznym
i mechatronicznym,
natomiast
zainteresowanie zatzqdzaniem informacjq. Ponadto jest jeden oddzial mn¡ej
w lechnikum,gdy2 nabór odbyi sig na polowgoddzialutechnikelektroniki technik
teleinformatvk.

Dodala, ze nie ma zainteresowania
szkolami policealnymi,liceami i technikami
uzupelniajqcymi.Ponadto wyjaÉnila,2e do liceum plastycznegow ZSE dokonano
w Janowie nie
naboru w liczbie 24 uczniów,a w Zespole Szkól Agrotechnicznych
dokonanonaborudo zasadniczejszkolyzawodowejo kierunkuogrodnik.
Podsumowuj4cstwierdzila,i2 planowano 66 oddzialów, a naboru dokonano do
61 oddzialów.
Wicestarostazwrócil siq do NaczelnikWydzialu Oówiaty i Kultury o przygotowanie
informacjio wplywiemniejszejliczbyuczniówna wysokoÉósubwencjioéwiatowej.
Kolejno Zarzqd Powiatu zapoznal sig z informacjq o liczbie uczniów
w poszczególnychszko{achsporzqdzonqna podstawiesprawozdañskladanychdo
GUS.
NaczelnikWydzialu O5wiatyi Kultury powiedziala,Ze zgodnie z informacjami
demograficznyminalezy przeanalizowaózasadnoóó funkcjonowaniawielu szkó1.
(bez CKU) ubylo 390 uczniów,
Wyjaénila,i2 w ci4gu 7 lat w szkolachmlodzie2owych
a w CKU ubylo558 uczniówitendencjaspadkowanadalbgdziesiQutrzymywala.
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczpowiedzial,2e analizujqcliczbguczniów
w szkolach nasuwa sig propozycjapol4czenia SOSzW w Miñsku Maz. z ZSS
w lgnacowie.
Kolqno Zarzqd Powiatu zapoznalsig z informacjAdotyczqcqwyników egzaminów
maturalnychi egzaminówzawodowychw szkolachpowiatowych.
Naczelnikzwrócilauwage na nisk4 zdawalnoSó
w ZSZ Nr 2 w MiñskuMaz. tj. na
ooziomie620/o.
Starostapowiedzial,2e KomisjaOówiaty,Kulturyi Sportuzwrócilasig z pytaniem,
czy nale2y zlo2yó wnioski do bud2etu na 2008 r., czy pismo z wnioskamiKomisji
ju2 jakowniosek.
z posiedzenwyjazdowychzostaniepotraktowane
Starostapowiedzial,2e pismo to zostanie potraktowanejako wniosek do bud2etu,
natom¡astZarzqd Powiatu zajmie stanow¡skow zakresie przedlo2onychwniosków
Komisjina kolejnymposiedzeniu.
Nastgpniep. Emilia Piotrkowiczpowrócilado wniosku PolskiegoTowarzystwa
w Siedlcacho ufundowanienagróddla
Turystyczno-Krajoznawczego
Oddzial,,Podlasie"
szkól
zwycigzcóweliminacjiwojewódzkichOgólnopolskiego
KonkursuKrasomówczego
podstawowych,gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych,które odbgdq siq w dniu
22 pa2dziernika
br. w ZS w Siennicyw kwocie1.000zl.
Dodala,Ze patronatnad KonkursemobjqlMazowieckiKuratorOéwiaty.
ZarzqdPowiatuprzyznalkwotg1.000zl na ufundowanienagród.
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz powiedziala, iz p. Andrzej Fabisiewicz
wypowiedzial
umowgnajmunieruchomoóci
w Sulejówkuiopuszczeniebudynkuprzez
PoradnigPsychologiczno-Pedagogicznq
do dnia 31 sierpnia2008 r. oraz zaplatgdo
dnia10 stycznia2008r. czynszuza B m-cy(16.000zl.).
Ad.7

Wicestarosta- Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaly w sprawie
wyznaczeniajednostki organizacyjnejpowiatu do przeprowadzeniapostgpowania
publicznego
na 2008rok.
iudzieleniazamówienia
na zakupidostawgolejuopalowego
Wyjaénil,2e StarostwoPowiatoweprzeprowadzilprzetargna zakup idostawq oleju
jednostek:
opalowegodla nastepujqcych

- ZespoluSzkólSpecjalnychw lgnacowie,
- Domu PomocySpolecznejw Kqtach,
- DomuPomocySpolecznejéw. Józefaw Mieni,
- DomuDzieckaw Falbogach,
- DomuPomocySpolecznej
w Mieni,
,,Jedlina"
- ZespoluSzkólim. H. i K. Gnoinskich
w Siennicy.
Nastqpnie przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatuopowiedzialsig jednogloénie.
Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 157/07w sprawie wyznaczeniajednostki
organ¡zacyjnej powiatu do przeprowadzenia postepowania i udzielenia
zamówieniapublicznegona zakupidostawe oleju opaNowego
na 2008rok.
Ad. I
SkarbnikPowiatu- Teresa B4k przedstawilaprojektuchwalyw sprawiezmian
w budzeciePowiatuna 2007 rok. Nastqpniewyjaénila,2e zmianypolegajqna zmianie
planu dochodów i wydatków zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych
ptzekazywanych
z bud2etupañstwa,przeniesieniu
wydatkówmigdzygg w ramachtego
samegodzialuoraz przeniesieniu
wydatkówz rczer\Ny
bud2etoweji dotyczq:
- Powiatowego
InspektoratuNadzoruBudowlanego
w MiñskuMaz.
- DomuPomocySpolecznejéw. Józefaw Mieni,
- DomuDzieckaw Falbogach,
- ZespoluSzkólEkonomicznych
w MiÉskuMaz.
NastgpnieSkarbnikPowiatuprzedstawilawniosekdyrektoraPoradniPsychologicznoPedagogicznejw Minsku Mazowieckimo Srodki w kwocie 10.000 zl. na zakup
materialówdo remontu,którywykonaj4uczniowieCKP.
Wniosekzostanierczpattzonyna kolejnymposiedzeniuZarzqdu.
Kolejno omówiony zostal wniosek dyrektora Zespofu Szkól Ekonomicznych
w Mitisku Maz. o érodkiw kwocie 3.500 zl. w zwi4zkuz organizaqqDnia Edukacji
Narodowej(obiad,autokar,dokumentacja
uroczystoóci
i inne kosztyadministracyjne).
ZarzqdPowiatuptzyznalkwotg3.500zl. na organizaqgDnia EdukacjiNarodowej
w ZSE w MiñskuMaz.
Po analizie przedstawionegomater¡aluprzeprowadzonoglosowanie,w którym za
podjeciemuchwalyZarz4dPowiatuopowiedzialsie jednogloénie.
Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 158/07 w sprawie zm¡an w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.
Ad.9
Starosta- AntoniJan Tarczyriskipoinformowal,
i2 w dniu 15 pa2dziernika
br. na
tereniepowiatumióskiegobqdzieprzebywalPrezydentRP - Lech Kaczynski.
Nastgpniepowrócildo tematu organizacjido2ynekwojewódzkichna terenie powiatu,
a dokladnie na terenie gminy Siennica.W tym zakresie niezbqdnajest deklaracja
powiatumiñskiegoi gminySiennicaw zakresiezorganizowania
do2ynekwojewódzkich.
Zarzqd Powiatu zdecydowal o podjeciu próby zorganizowaniado2ynek
wojewódzk¡ch
na tereniepowiatumiriskiego.

Kolejno Starosta przedstawilinformacyjniepismo SPZOZ w Sulejówku dotyczace
udzieleniadotacjiw kwocie100.000zl. na zakupkaretek.
SekretarzPowiatu- Danuta Strejczykprzedstawilapismo Komisji Rewizyjnej
dotyczqcezakoñczeniakontrolirealizacjiporozumieniazawartegopomigdzyPowiatem
Miñskima Gminq Mrozy w sprawie utworzeniaZespolu Szkól w Mrozach.Komisja
wnioskujeo przeanalizowanie
wariantuprzekazania
obiektuw caloéciGminieMrozy.
Wicestarostapowiedzial,2e do dyrektoraZDP w MiriskuMaz. t¡trócila siq firma
TEBODINSAP - ProjektSp. z o.o., któraopracowuje
studiumprojektubudowlanego
budowy obwodnicyMiriska Mazowieckiegona parametrachautostradyw ciqgu drogi
krajowejNr 2 na odcinku Choszczówka- Wqzel Ryczoleki informujeo mo2liwoéci
lokalizacjidodatkowegowgzla ,,Lotnisko".Jednak, aby moglo to nastqpió nale2y
podnieóó
parametry
techniczne
droginr 2227\Ndo klasyG do roku2011.
ZarzqdPowiatuMiriskiegozobowi4zalsie, 2e do roku 2011 nastqpipodniesienie
parametrówtechnicznychdrogi powiatowq nr 2227\N Mirisk Mazowiecki- Jakubów
do klasyG.
Nastqpnie p. Krzysztof Michalik przedstawilwystqpienie BurmistrzaMrasta
Sulejówekdotyczqcepodjgciadzialanw celu usprawnieniakolizyjnegoskrzy2owania
ulic Przejazd i Asfaltowej z ul. Czynu Spolecznegooraz propozyqi wykonania
ekspertyzykomunikacyjno
finansowejw celuwyboruwarianturozwiqzania.
Zarzqd PowiatuMiñskiegozadeklarowalwolg wspóldzialaniaprzy opracowaniu
ekspertyzykomunikacyjno-finansowej,
która okreélilabyoptymalnewariantyrozwiqzan
w tym zakresiei zaproponowalwykonaóekspertyzgw przyszlymroku, a kosztamijej
wykonaniaobciq2ycw równychczg5ciachbudZetpowiatumióskiego(plan finansowy
ZDP) i budzetmiastaSulejówek.
SkarbnikPowiatuwyjaénila,2e dyrektorDPS ów. Józefa w Mieni zwrócilasig
o wyra2eniezgody na nieodplatneprzekazanieprzyrzqdudo ówiczeóAtlas dla DPS
..Jedlina"
w Mieni.
przekazania
Nastqpnieprzedstawilaprojektuchwalyw sprawienieodplatnego
skladnika
majqtkowego Domu Pomocy Spolecznej ów. Józefa w Mieni; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzialsig
jednogloénie.
Zarz4d Powiatu podjql uchwalg Nr 159/07 w spraw¡e nieodplatnego
przekazania skNadnika maj4tkowego Domu Pomocy Spolecznej éw. Józefa
w Mieni.
KolejnoSkarbnikPowiatuprzedstawilaprojektuchwalyw sprawiesprzeda2yskfadnika
majqtkowegoSpecjalnegoOérodkaSzkolno-Wychowawczego
w MiriskuMazowieckim.
WyjaÉnila,i2 chodzio sprzeda2samochoduFord Transitrok produkcji1998,któryulegl
wypadkowi.
Przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarz4d Powiatu
opowiedzialsig jednogloónie.
Zarzqd Powiatu podj4l uchwalQNr 160/07w sprawie sprzeda2y skladnika
majqtkowego Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego w Miñsku
Mazowieckim.
Czlonek ZatzEdu - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, 2e nalezy pamigtaó
o zorgan¡zowaniu
spotkania
z dyrektorem
MSCDN.

Ustalono,2e kolejneposiedzenieodbedziesig w dniu 15 pa2dziernika
br.
o godz.14.00.
Ad.10
Protokólz posiedzeniaw dniu 27.09.2007r. zostalprzyjqtyjednogloSnie.
A d .1 1
Zamkniecie
oosiedzenia.

PzewodniczqcyZazqdu - Anton¡Jan Tarczyóski
W¡cestarosta- Krzysztof¡/ichalik
Czlonkowie
Zazqdu: KrystynaPazio

HenrykKsiezopolski
¡Iiroslaw
Krusiewicz

