
Protokól Nr 29/07
z posiedzenia Zarz4du Powiatu Miñskiego

w dniu l5 paidzienika 2007 r.

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

czlonkowie ZarzEdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Sylwester Zbrzezny - Przewodniczqcy Rady Pow¡atu
Emilia Piotrkowicz - naczelnik Wydz. Oéwiaty i Kultury

Porz4dek posiedzenia:
1. Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. lnformacja o dzialalnoéc¡ Starosty w okresie od poprzedn¡ego posiedzenia.
4. Przyjgcie projektów uchwal i innych materialów na X sesje Rady Powiatu Mirískiego.
5. Sprawy ró2ne.
6. Przyjgcie protokolu z posiedzenia w dniu 09.10.2007 r.
7. Zamkniqcie posiedzenia

Ad.  1
Wicestarosta - Krzyszlof Michalik otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Miñskiego.

Ad. 2
Wicestarosta przedstawil porz4dek posiedzenia, który (przy nieobecnoSci

Starosty i p. M. Krusiewicza) zostal przyjety jednogloénie.

Ad. 3
Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal, o nastepujAcych sprawach:

- w dniu 15 paZdziernika br. wizytowa.l Miñsk Mazowiecki prezydent RP -
Lech Kaczynski, przybyla równie2 Minister Sportu - Elzbieta Jakubiak. Prezydent
odznaczyl Krzy2ami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski i Kzy2ami Kawalerskimi
Orderu Odrodzenia Polski kombatantów, wizytowal inwestycjp sportowq Miasta Minsk
Mazowiecki - basen i lodowisko.

A d . 4
Wicestarosta przystqpil do omówienia projektów uchwal i innych materialów na

X sesjg Rady Powiatu.



- Rozpatrzenie informacji dyrektora Zarzqdu Dróg Powiatowych o stanie dróg
powiatowych i przygotowaniu do sezonu zimowego 200712008.

Zarz4d Powiatu przyj4l przedstawiony material.
- Podjqcie uchwaly w sprawie przyjqcia Programu wspólpracy Powiatu Minskiego
z organizacjami pozarzqdowymi.

Sekretarz Powiatu wyjaénila, 2e do 31 pa2dziernika trwaja konsultacje w spraw¡e
projektu Programu, a wyniki konsultacj i  omówione zostanA na posiedzeniu w dniu
5 l istooada br.
ZarzEd przyjfl przedstawiony material.
- Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie na rok 2007.

Skarbnik Powiatu wyjaénita, 2e material zostanie przygotowany w pó2niejszym
term in ie.
- Informacja dotyczqca oówiadczeñ maj4tkowych radnych powiatu, kierowników
jednostek powiatowych iosób wydaj4cych decyzje administracyjne z upowa2nienia
starosty.

Wicestarosta powiedzial, 2e obowiqzek przedstawienia do dnia 30 paZdziernika
powy2szej informacji wynika z ustawy o samorzadzie powiatowym.

Wicestarosta wyjaónil, i2 nale2y wprowadzió uchwalq w sprawie wyra2enia zgody
na bezprzelargowe wydzier2awienie wydzielonej dzialki, na której stoi budynek
pogrzebowy firmy ,,Exitus", na okres dopelniajqcy tj. l9 lat.
Ponadto do porzqdku obrad nale2y wprowadzió uchwale w sprawie zatwierdzenia
kryteriów oceny inwestycji na potrzeby PRL na lata 2007 -2013.
P. Krzysztof Michalik powiedzial, 2e Regionalna lzba Obrachunkowa nie zgodzila siq
z podejéciem, jakie zostalo zaproponowane w zakresie zaciqgania preferencyjnych
po2yczek z WFOS|GW. W uchwale w sprawie zaciqgniqcia po2yczki na kanalizacjg
sanitarn4 w SPZOZ nale2y precyzyjnie okreólió kwotg pozyczki. Równie2 uchwala
dotyczEca termomodernizacji budynku przychodni wchodzqcej w sklad SPZOZ musi byó
zmieniona, gdy2 po|yczka bgdzie zaciqgana w transzach i nale2y takq informacjg
zawrzeó w uchwale.
Zarzqd Powiatu przyjEl materialy na X sesjg Rady Powiatu, która odbgdzie sig
7 listooada br.

Ad. 5
Starosta wyjaónil, i2 w zwiqzku z wizytq prezydenta Lecha Kaczyñskiego

w Mirisku Maz. zobowiqzal sig, i2 uiszczona zoslan¡e oplata w kwocie 2x535 zl. za
wypo2yczenie 2 busów, które przewozily dziennikarzy i czgéó go6ci.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na oplacenie dwóch busów w kwocie 1070 zl.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowala, ze w zwiAzku

z przebudowq i modernizacj4 drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny istnieje koniecznoóó
zajecia nieruchomo6ci, której u2ytkownikiem wieczystym s4 Polskie Koleje Pañstwowe
S.A. W zwi4zku z tym Zarzqd Powiatu wystosowal pismo do PKP z pro6bq o wyra2enie
zgody na podzial dzialek i przekazanie na cele drogowe

Czlonek Zazqdu - Krystyna Pazio przypomniala, 2e na poprzednim posiedzeniu
odczytane zostalo pismo SPZOZ w Sulejówku dotycz4ce przyznania pomocy finansowej
w wysokoóci 100.000 zl. na zakup karetek. Nastgpnie zwrócila sig o przyznanie érodków
na dofinansowanie, je2el¡ nie w kwocie 100.000 zl. to w ni2szej wysokoéci.



Wicestarosta powiedzial, 2e zadania dotycz4ce podstawowej opieki zdrowotnej
nale24 do zadañ wlasnych miasta.

Naczelnik Wydzialu O6wiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e
prognozuj4c subwencjq oSwiatowq na 2008 r. wziela pod uwagq dane z systemu
informacji oéwiatowej przedstawione przez dyrektorów. Wyjaónila, 2ew 2007 r. standard
na ucznia wynosi 3.198 zl. i przyjmujqc t4 kwotg i liczbg uczniów, którzy ubyli wyszlo, 2e
subwencja w roku przyszlym bgdzie nizsza o 1.227.OO0 zl.

Ustalono, 2e kolejne posiedzenie odbqdzie sig w dniu 22 pa2dziernika 20O7 r.
o godz. 14.00.

A d . 6
Protokól z posiedzenia w dniu 9.10.2007 r. zoslal przyjgty jednogloónie.

A d . 7
Zamkniecie oosiedzenia.

Paewodniczqcy ZarzEdu - Antoni Jan Tarczyóski

W¡cestarosta - Kzysztof M¡chal¡k

Czlonkow¡e Zarzqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksi?2opolski

Miroslaw Krusiewicz
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