
Protokól Nr 28107
z posiedzen¡a Zarzqdu Powiatu Miriskiego

w d n iu 9 pa2dziernika 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyríski
Wicestarosta - Krzysztol Michalik

czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa B4k - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - naczelnik Wydz. Oówiaty i Kultury
Czeslaw Jackowicz - naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa
Tomasz Plochocki - dyrektor ZSZ Nr 2 w Miñsku Maz.
Maria Walasik - gl.  ksiqgowa ZSZNr 2 w Miósku Maz.

PorzEdek posiedzenia:

1. Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. lnformacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjqcie uchwaty w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczqcych

projektu ,,Programu wspólpracy Powiatu Miñskiego z organizacjami pozarzqdowymi
w 2008 roku".

5. Podjgcie uchwaiy w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
etapu powiatowego Vll edycji ,,Konkursu ekologicznego dla dzieci i mlodzie2y ze
szkól na terenie powiatu minskiego".

6. Sprawy oówiatowe.
7. Podjgcie uchwaly w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej powiatu do

przeprowadzenia postgpowania i udzielenia zamówienia publ¡cznego na zakup
i dostawg oleju opalowego.

8. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2007 r.
9. Sprawy ró2ne.
10. Przyjgcie protokolu z posiedzenia w dniu 27.09.2007 r.
1 1 . Zamknigcie posiedzenia.

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

Mirlskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porz4dek posiedzenia, który zostal przyjgty jednogloSnie



A d . 3
Starosta - Anton ¡ Jan Tarczyriski poinformowal, o nastgpuj4cych sprawach:

- wplynglo pismo od ordynatorów oddzialów SPZOZ w Minsku Maz., w którym zwrócono
sig o zorganizowanie spotkania. Spotkanie takie odbylo sig w dniu 8 pa2dziernika br.,
w którym uczestniczyli ordynatorzy, dyrekcja szpitala, kierownik przychodni Rejonowej
i przedstawiciel Zwiqzku Zawodowego Lekarzy - Jaroslaw Tomczak. Generalnie
oczekiwania lekarzy dotyczq podwy2szenia wynagrodzeó. Przewijal sig jednak tak2e
wetek troski o losy szpitala. Spotkanie zakoñczylo sig ustaleniem, 2e w ciqgu 2 tygodni
dyrekcja SPZOZ przygotuje propozycjq ewentualnych zmian w wynagrodzeniach, które
skonsultowane zostana z Zarzqdem Powiatu.

Starosta powiedzial, 2e na posiedzeniu w dniu 22 pa2dziernika br. Zarzqd Powiatu
poéwigcony zostanie sprawom SPZOZ.
- uczestn¡czyl w uroczystoéciach na Oddziale Noworodkowym zwiqzanych
z narodzinami 1000 dziecka,
- spotkal sig z Burmistrzem Miasta Sulejówek - Waldemarem Chachulskim w spraw¡e
budowy Przychodni i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulejówku. Uzyskal
informacjq, i2 bqdzie oglaszany kolejny przetarg w tym zakresie.

Nastgpnie Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastqpujqcych sprawach:
- zloZony zostal wniosek do WFOSiGW na po2yczkq na wykonanie kanalizacji sanitarnej
w SOR,
- zlo2ony zostal wniosek uzupelniajqcy o dodatkowe Srodki z Samorzqdowego
lnstrumentu Wsoarcia.
- odbylo sig spotkanie z wlaócicíelem firmy ,,Exitus" Slawomirem Mochem, radcq
prawnym S. Mocha, ponadto w spotkaniu uczestniczyl i :  radca prawny SPZOZ
S. Domalewski, radca prawny A. UScinska. Podnoszono kwestiq zapisów dotycz4cych
mo2liwoóci sprzeda2y w trybie bezprzetargowym w oparciu o przepisy Kodeksu
cywilnego, jednak nie ma takich mo2liwoéci, SdyZ p Moch nie jest posiadaczem
samoistnym. Innym omawianym rozwiqzaniem bylo wydzier2awienie w trybie
bezprzetargowym ptzez Radg Powiatu i rozbicie umowy na dwie tj. jedna umowa na
dzier2awg z Zarzqdem Powiatu i druga umowa na Swiadczenie (ale ju2 odplatnie) uslug
na tzecz szpitala. Wlasciciel firmy ,,Exitus" zaakceptowal przedstawionq propozycjq.
Ustalono, Ze w umowie powinny pojawió sig zapisy zabezpieczajqce interesy ka2dq ze
stron. Ponadto ustalono, 2e do dnia 15 pa2dziernika br. radca prawny p. Slawomira
Mocha przygotuje projekty umów dla Zarzqdu Powiatu i szpitala.

A d . 4
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala, 2e zostal przygotowany

projekt Programu wspólpracy Powiatu Minskiego z organizaqami pozarzqdowymi
w 2008 roku iw celu uzyskania opini i  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 Strejczyk -
Sekretarz Powiatu i Dorota Ozimek podinspektor w Biurze Rady i Zarzqdu.

Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie przeprowadzenia
konsultacji spolecznych dotyczqcych projektu ,,Programu wspólpracy Powiatu Minskiego
z organizacjami pozarzqdowymi w 2008 roku"; przeprowadzono glosowanie, w którym
za podjgciem uchwaty Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr I 55/07 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji spolecznych dotycz4cych projektu ,,Programu wspólpracy Powiatu
Miriskiego z organizacjami pozarzqdowymi w 2008 roku".

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

ogloszona zostala Vll edycja ,,Konkursu ekologicznego dla dzieci i mlodzie2y ze szkól na
terenie powiatu miñskiego. Temat Vll edycji konkursu - ,,Na tropach zwierzql powiatu
miñskiego". Na organizacjg tego konkursu WFOSiGW ptzyznal kwotg 10.000 zl.
Nastgpnie przedstawil projekt uchwaty w sprawie powolania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia etapu powiatowego Vll edycji ,,Konkursu ekologicznego dla dzieci
i mlodzie2y ze szkól na terenie powiatu miñskiego"; przeprowadzono glosowanie,
w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podjEl uchwale Nr 156/07 w sprawie powolania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego Vll edycji ,,Konkursu
ekologicznego dla dzieci i  mNodzie2y ze szkól na terenie powiatu miñskiego".

Ad. 6
Starosta przywital dyrektora ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. - Tomasza Ptochockiego

i glówna ksiqgowq ZSZ Nr 2 - Marig Walasik. Wyjaénil, 2e spotkanie zorganizowano
w zwiqzku z batdzo niska realizacjA dochodów przez Zespól Szkóf Zawodowych Nr 2
w Miñsku Mazowieckim.
P. Maria Walasik wyjaSnila, i2 w zakresie dochodów zaplanowane zostalo:
- 47.000 zl. z tytulu noclegów, a dochody te wykonano w kwocie 4.240 zl.
- 29.000 zl. ztytulu kursów, a wykonano w kwocie 13.11O2t.
Dyrektor ZSZ Nr 2 dodal, 2e planowane byly érodki w kwocie 50.000 zl. z tytulu
nale2noóc¡ za najem lokali, jednak nie wyegzekwowano 2adnych érodków.
Skarbnik Powiatu poinformowala, iZ z pisma jakie wplynglo zZSZNT 2 wynika, i2lqcznie
nie wykonane nale2noéci to kwota 106.163 zl.
Glówna ksiggowa ZSZ Nr 2 powiedziala, 2e nale2noSci te sq bardzo trudne do
wyegzekwowan ia.

Naczelnik Wydzialu O5wiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstawila
informacjg o naborze do klas pieruvszych szkól prowadzonych przez powiat miriski.
Wyjaénila, i2 planujqc oddzialy uwzgledniano liczbg absolwentów gimnazjów,
demografig oraz zapolrzebowa n ie na kierunki ksztalcenia. W ZSZ Nr 2 nie bylo naboru
do l iceum profi lowanego o kierunku elektronicznym i mechatronicznym, natomiast jest
zainteresowanie zatzqdzaniem informacjq. Ponadto jest jeden oddzial mn¡ej
w lechnikum, gdy2 nabór odbyi sig na polowg oddzialu technik elektronik i  technik
teleinformatvk.



Dodala, ze nie ma zainteresowania szkolami pol icealnymi, l iceami i  technikami
uzupelniajqcymi. Ponadto wyjaÉnila, 2e do liceum plastycznego w ZSE dokonano
naboru w liczbie 24 uczniów, a w Zespole Szkól Agrotechnicznych w Janowie nie
dokonano naboru do zasadniczej szkoly zawodowej o kierunku ogrodnik.
Podsumowuj4c stwierdzila, i2 planowano 66 oddzialów, a naboru dokonano do
61 oddzialów.
Wicestarosta zwrócil siq do Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury o przygotowanie
informacji o wplywie mniejszej liczby uczniów na wysokoÉó subwencji oéwiatowej.

Kolejno Zarzqd Powiatu zapoznal sig z informacjq o liczbie uczniów
w poszczególnych szko{ach sporzqdzonq na podstawie sprawozdañ skladanych do
GUS.

Naczelnik Wydzialu O5wiaty i Kultury powiedziala, Ze zgodnie z informacjami
demograficznymi nalezy przeanalizowaó zasadnoóó funkcjonowania wielu szkó1.
Wyjaénila, i2 w ci4gu 7 lat w szkolach mlodzie2owych (bez CKU) ubylo 390 uczniów,
a w CKU ubylo 558 uczniów itendencja spadkowa nadal bgdzie siQ utrzymywala.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, 2e analizujqc liczbg uczniów
w szkolach nasuwa sig propozycja pol4czenia SOSzW w Miñsku Maz. z ZSS
w lgnacowie.
Kolqno Zarzqd Powiatu zapoznal sig z informacjA dotyczqcq wyników egzaminów
maturalnych i egzaminów zawodowych w szkolach powiatowych.
Naczelnik zwróci la uwage na nisk4 zdawalnoSó w ZSZ Nr 2 w Miñsku Maz. t j .  na
ooziomie 620/o.

Starosta powiedzial, 2e Komisja Oówiaty, Kultury i Sportu zwrócila sig z pytaniem,
czy nale2y zlo2yó wnioski do bud2etu na 2008 r., czy pismo z wnioskami Komisji
z posiedzen wyjazdowych zostanie potraktowane ju2 jako wniosek.
Starosta powiedzial, 2e pismo to zostanie potraktowane jako wniosek do bud2etu,
natom¡ast Zarzqd Powiatu zajmie stanow¡sko w zakresie przedlo2onych wniosków
Komisj i  na kolejnym posiedzeniu.

Nastgpnie p. Emilia Piotrkowicz powrócila do wniosku Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego Oddzial ,,Podlasie" w Siedlcach o ufundowanie nagród dla
zwycigzców eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego szkól
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które odbgdq siq w dniu
22 pa2dziernika br. w ZS w Siennicy w kwocie 1.000 zl.
Dodala, Ze patronat nad Konkursem objql Mazowiecki Kurator Oéwiaty.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotg 1.000 zl na ufundowanie nagród.
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz powiedziala, iz p. Andrzej Fabisiewicz

wypowiedzial umowg najmu nieruchomoóci w Sulejówku iopuszczenie budynku przez
Poradnig Psychologiczno-Pedagogicznq do dnia 31 sierpnia 2008 r. oraz zaplatg do
dnia 10 stycznia 2008 r. czynszu za B m-cy (16.000 zl.) .

Ad .7
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaly w sprawie

wyznaczenia jednostki organizacyjnej powiatu do przeprowadzenia postgpowania
iudzielenia zamówienia publ icznego na zakup idostawg oleju opalowego na 2008 rok.
Wyjaénil, 2e Starostwo Powiatowe przeprowadzil przetarg na zakup idostawq oleju
opalowego dla nastepujqcych jednostek:



- Zespolu Szkól Specjalnych w lgnacowie,
- Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach,
- Domu Pomocy Spolecznej éw. Józefa w Mieni,
- Domu Dziecka w Falbogach,
- Domu Pomocy Spolecznej , ,Jedl ina" w Mieni,
- Zespolu Szkól im. H. i  K. Gnoinskich w Siennicy.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 157/07 w sprawie wyznaczenia jednostki
organ¡zacyjnej powiatu do przeprowadzenia postepowania i udzielenia
zamówienia publ icznego na zakup idostawe oleju opaNowego na 2008 rok.

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

w budzecie Powiatu na 2007 rok. Nastqpnie wyjaénila, 2e zmiany polegajq na zmianie
planu dochodów i wydatków zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych
ptzekazywanych z bud2etu pañstwa, przeniesieniu wydatków migdzy gg w ramach tego
samego dzialu oraz przeniesieniu wydatków z rczer\Ny bud2etowej i dotyczq:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miñsku Maz.
- Domu Pomocy Spolecznej éw. Józefa w Mieni,
- Domu Dziecka w Falbogach,
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w MiÉsku Maz.
Nastgpnie Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Minsku Mazowieckim o Srodki w kwocie 10.000 zl. na zakup
materialów do remontu, który wykonaj4 uczniowie CKP.
Wniosek zostanie rczpattzony na kolejnym posiedzeniu Zarzqdu.

Kolejno omówiony zostal wniosek dyrektora Zespofu Szkól Ekonomicznych
w Mitisku Maz. o érodki w kwocie 3.500 zl. w zwi4zku z organizaqq Dnia Edukacji
Narodowej (obiad, autokar, dokumentacja uroczystoóci i inne koszty administracyjne).

Zarzqd Powiatu ptzyznal kwotg 3.500 zl. na organizaqg Dnia Edukacji Narodowej
w ZSE w Miñsku Maz.
Po analizie przedstawionego mater¡alu przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjeciem uchwaly Zarz4d Powiatu opowiedzial sie jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 158/07 w sprawie zm¡an w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.

A d . 9
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal, i2 w dniu 15 pa2dziernika br. na

terenie powiatu mióskiego bqdzie przebywal Prezydent RP - Lech Kaczynski.
Nastgpnie powrócil do tematu organizacji do2ynek wojewódzkich na terenie powiatu,
a dokladnie na terenie gminy Siennica. W tym zakresie niezbqdna jest deklaracja
powiatu miñskiego i gminy Siennica w zakresie zorganizowania do2ynek wojewódzkich.

Zarzqd Powiatu zdecydowal o podjeciu próby zorganizowania do2ynek
wojewódzk¡ch na terenie powiatu miriskiego.



Kolejno Starosta przedstawil informacyjnie pismo SPZOZ w Sulejówku dotyczace
udzielenia dotacji w kwocie 100.000 zl. na zakup karetek.

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila pismo Komisji Rewizyjnej
dotyczqce zakoñczenia kontroli realizacji porozumienia zawartego pomigdzy Powiatem
Miñskim a Gminq Mrozy w sprawie utworzenia Zespolu Szkól w Mrozach. Komisja
wnioskuje o przeanalizowanie wariantu przekazania obiektu w caloéci Gminie Mrozy.

Wicestarosta powiedzial, 2e do dyrektora ZDP w Mirisku Maz. t¡trócila siq firma
TEBODIN SAP - Projekt Sp. z o.o., która opracowuje studium projektu budowlanego
budowy obwodnicy Miriska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciqgu drogi
krajowej Nr 2 na odcinku Choszczówka - Wqzel Ryczolek i informuje o mo2liwoéci
lokalizacji dodatkowego wgzla ,,Lotnisko". Jednak, aby moglo to nastqpió nale2y
podnieóó parametry techniczne drogi nr 2227\N do klasy G do roku 201 1 .

Zarzqd Powiatu Miriskiego zobowi4zal sie, 2e do roku 2011 nastqpi podniesienie
parametrów technicznych drogi powiatowq nr 2227\N Mirisk Mazowiecki - Jakubów
do klasy G.

Nastqpnie p. Krzysztof Michalik przedstawil wystqpienie Burmistrza Mrasta
Sulejówek dotyczqce podjgcia dzialan w celu usprawnienia kolizyjnego skrzy2owania
ulic Przejazd i Asfaltowej z ul. Czynu Spolecznego oraz propozyqi wykonania
ekspertyzy komunikacyjno finansowej w celu wyboru wariantu rozwiqzania.

Zarzqd Powiatu Miñskiego zadeklarowal wolg wspóldzialania przy opracowaniu
ekspertyzy komunikacyjno-finansowej, która okreélilaby optymalne warianty rozwiqzan
w tym zakresie i zaproponowal wykonaó ekspertyzg w przyszlym roku, a kosztami jej
wykonania obciq2yc w równych czg5ciach budZet powiatu mióskiego (plan finansowy
ZDP) i budzet miasta Sulejówek.

Skarbnik Powiatu wyjaénila, 2e dyrektor DPS ów. Józefa w Mieni zwrócila sig
o wyra2enie zgody na nieodplatne przekazanie przyrzqdu do ówiczeó Atlas dla DPS
..Jedl ina" w Mieni.
Nastqpnie przedstawila projekt uchwaly w sprawie nieodplatnego przekazania skladnika
majqtkowego Domu Pomocy Spolecznej ów. Józefa w Mieni; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig
jednogloénie.

Zarz4d Powiatu podjql uchwalg Nr 159/07 w spraw¡e nieodplatnego
przekazania skNadnika maj4tkowego Domu Pomocy Spolecznej éw. Józefa
w Mien i .

Kolejno Skarbnik Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie sprzeda2y skfadnika
majqtkowego Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego w Mirisku Mazowieckim.
WyjaÉnila, i2 chodzi o sprzeda2 samochodu Ford Transit rok produkcji 1998, który ulegl
wypadkowi.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarz4d Powiatu
opowiedzial sig jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwalQ Nr 160/07 w 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 kolejne posiedzenie odbedzie sig w dniu 15 pa2dziernika br.
o godz. 14.00.

Ad.  10
Protokól z posiedzenia w dniu 27.09.2007 r. zostal przyjqty jednogloSnie.

A d .  1 1
Zamkniecie oosiedzenia.

Pzewodniczqcy Zazqdu - Anton¡ Jan Tarczyóski

W¡cestarosta - Krzysztof ¡/ichalik

Czlonkowie Zazqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksiezopolski

¡Iiroslaw Krusiewicz


