ProtokólNr 3/06
z posiedzeniaZa.zqduPowiatuMiéskiego
w dniu28 grudn¡a2006r.
W posiedzen¡u
uczestn¡czyl¡:
PzewodniczEcy
ZarzEdu- AntoniJanTarczyiski
Wicestarosta Krzysztofl\¡ichalik
czlonkowleZarzqdu:KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
l\¡iroslaw
Krusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- Sekretarz
Powiatu
TeresaBek- Skarbnik
PowialAnna Czyzewska - Zastepca NaczelnikaWydz. Architektury
iBudown¡ctwa
Porzedekpos¡edzenia:
posiedzenia.
Otwarcie
porzedku
Przyjecie
obrad.
posiedzenia.
Informacja
o dzialalnosci
Starosty
w okresie
od poprzedniego
ZgloszeniekandydatówZarzEduPowiatudo NagrodyPowiatuMiriskiego
2006".
,,Laura
5. Podjecie uchwaly w sprawie powolaniaKomisji konkursowych
do
tozpaltzeniaofert na realizacjQzadañ powiatu przez organizacje
pozatzqdowe
w 2007t.
planu zagospodarowania
przestrzennego
6. Uzgodnienie
miejscowego
dla
czQóci
wsi Ludwinów,
Tymoteuszew,
WolaPolska.
7. Podjecie
uchwaly
w sprawie
zmianw budzecie
Powiatu
na 2006rok.
8. SprawyróZne.
protokolu
L Przyjecie
z posiedzenia
w dniu18grudnia
2006r.
'10.Zamkniecie
pos¡edzen¡a.
1.
2.
3.
4.

Ad. I
- AntoniJan Tarczyñski
posiedzenie
Starosta
otworzyl
ZarzAduPowiatu
Miñskiego.
Ad.2
Starosta przedstawil porzEdek posiedzenia,który zostal przyjQty
jednogloénie.

Ad.3
iz w okresieod
Starosta- Antoni Jan Tarczyñskipoinformowal,
poprzedniego
posiedzenia
zajmowal
sprawami:
sienastepujacymi
- uczestn¡czyl
w spotkaniuw PowiatowymOérodkuDoskonalenia
Nauczycieli,na którym dokonano m.in. podsumowaniaroku 2006.
PrzewodniczEcym
RadyProgramowej
PODNzostal¡/liroslawKrusiewicz.
- odbylo siQ spotkaniez przedstawicielami
zw¡azkówzawodowych
zwiezkuzawodowego
nauczycieli(na spotkaniunie bylo przedstawiciela
,,Solidarnoéó"),
- odbylosie spotkanie
wójtówi burmistrzów,
na którymzadeklarowano
wole wspólpracy.
W miesiacustyczniuodbedziesiQ spotkanierobocze,na
którymokreélone
zostanE
kierunki
wspólpracy.
- podplsano na wniosek Wojewody l\¡azowieckiego
aneks do
paszportowych
porozumienia
(do
spraw
koñcaczeNca 2007 t.
dotyczacego
Powiatowym,
a odbiór
wnioskipaszportowe
bed4przyjmowane
w Starostwie
paszportównastepujew Warszawie).Na ten cel WojewodaprzyznalkwotQ
4.400zl.
- KzysztofMichalikpoinformowal
o nastepujEcych
Nastepnie
Wicestarosta
sprawach:
- Wojewoda¡/lazowiecki
podpisalumow9na dofinansowanie,,lvlodernizacji
budynkówszkolnychi terenu szkolnegoGimnazjumi LO w ¡/lirlsku
prawidlowej
Mazowieckim"
w ramachZPORR,wniesione
zostalo
zabezpieczenie
realizacji
zobowiezania
wekslowego),
umowy(zaci4gniQc¡e
- podpisanoakt notarialnyustanowienia
hipotekiw zwiEzkuz dodatkowym
dofinansowaniem
uzyskanymptzez szpilalna zakup sprzetumedycznego
(tomografu,
érodkispowodowaly,
ze
ultrasonografu,
aparaturtg). Dodatkowe
dotychczasowa
umowa zostala rczwi4zana,dyrektorszpitalapodpisalnowq
w hipotecedotychczasowego
umowQ,
a to skutkujekoniecznoScia
wykreélenia
zabezpieczenia
i podpisania
nowejumowy.
- rozstrzygniQto
jednostek
przetarg
na dostawe
olejuopalowego
dla powiatowych
(6 jednostek).
Zlozonych
ceny
ofganizacyjnych
zostalo7 ofert,zaproponowano
jednE
firmy
z
Plocka,
od 1,74zl. do 1,81zl. nettoza litroleju.Odrzucono
oferte
którazaproponowala
za 1 lilt 1,7821.Wybranazostalaofertafirmyz Warszawy
na kwoleI ,74zl.
przetargu.
zaakceptowal
rozstrzygniecie
ZarzadPowiatu
- rozstrzygnieto
przetarg w zakresie ubezpieczeniamajEtku powiatu
jednostek
(powiatowych
byly
organizacyjnych);
wplynQlo
5 ofert,któreoceniane
Najtañsza
ofe^ezlozyloPZU
wedlug2 kMeriówtj. cenai warunkirealizacji.
tej ofertypojawily
OtwockS.A.na kwote306.864zl. na okres3 lat.W przypadku
problemy
PZU.Wystqpiono
do
siQ
z udokumentowaniem
osóbreprezentujacych
PZUo wyjaén¡enie
wEtpliwoéci
i uzupelnienie
dokumentów.

Dokumenty
zostalyuzupelnione
imoznapodpisaó
umowe.
Kolejne
ofertyopiewaly
na kwote320.429
zl. i490.000zl.
powiedzial,
Wicestarosta
i2 w styczniuzorganizowane
zostaniespotkanie
jednostek
organizacyjnych
w sprawie omówieniawiEczenia
dyrektorów
i udzielonazostanie
dodatkowych
elementówmajatkudo ubezpieczenia
informacja
o sposobie
dokonywania
zgloszeñ
ewentualnych
szkód.
przetargu na ubezpieczenie
ZaÍzqd Powialu zaakceptowalrozstrzygniecie
maj4tku.
- rozstrzygniety
- kwota454.000zl.
zostalprzetargna tablicerejestracyjne
Wplynelo6 ofert, najtaisza ofertazlozonazoslalaptzez p. Luczaka.Oferty
na kwolyod 454.000
zl. do 466.000
zl. Jednaofertazostalaodrzucona,
opiewaly
pomimo
wezwania
do uzupelnienia
niezostalyuzupelnione.
dokumentów,
- w zakresierozbudowy
DPS w KatachzakreswynikajEcy
z I etapuzostal
w wykonany.
Ad.4
Do NagrodyPowiatuMiiskiego,Iauta" za rok 2006 Zarz4dPowiatu
- PiekarniaGromulski
zglosil kandydaturep. SlawomiraGromulskiego
przedsiebiorczoéci.
iz Firmap. Slawomira
w kategoriirozwój
UzasadniajEc,
producentów
pieczywana
Gromulskiego
zaliczasiQ do najpopularniejszych
Posiada184punktusprzedazy.
Efektempracybylo
tereniepowiatumiñskiego.
ptzyznanie
p. Gromulskiemu
tytuluPiekarzaRokupodczasFestiwalu
Chleba
2005.
Ad.5
- AntoniJan Tarczyñski
przedstawil
projektuchwalyw sprawie
Starosta
powolania
Komisjikonkursowych
na
zadañpowiatu
do ocenyofert realjzacjQ
ptzezotganizacje
pozatzEdowe
w 2407|.
ZazadPowiatu
wytypowal
do pracyw Komisjach
swoichprzedstawicieli:
- przewodnicz4cy
- p. Krzysztof
Michalik
Komisjido ocenyofertna realizacje
zadañw zakresie
ochronyi promocji
zdrowia,
a takzeKomisj¡
do ocenyofertna
zadanw zakrese promocjii wspierania
dzialalno6ci
organizacji,
rcalizacje
- p. HenrykKsiezopolski
- przewodniczEcy
Komisjido ocenyofertna realizacjQ
zadañw zakresie
dzialania
na rzeczosóbniepelnosprawnych,
- p. l\4iroslaw
- pfzewodniczacy
Krusiewicz
Komisjido ocenyofertna tealizaq?
zadañw zakresie
upowszechniania
kulturyfizycznej
i sportu,a takzeKomisjido
zadaów zakresiekrajoznawstwa
oraz wypoczynku
ocenyofertna realizacjg
dziecii mlodziezy,
- p. Krystyna
Pazio- przewodniczEca
Komisji
do ocenyofertna realizacjQ
zadaó
w zakresie
kultury,
sztuki,ochrony
dóbrkulturyitradycji,
glosowanie,
Nastepnieprzeprowadzono
w którym za podjeciemuchwaly
w sprawiepowolania
Komisj¡konkursowych
do rozpatrzenia
ofertna realizacje

w 2oO7 t. Zazad Powiatu
zadañ powiatuptzez oryanizactepozarzEdowe
jednoglo6nie.
opowiedzial
sie
Zazad Pow¡atu podjENuchwate Nr 34/06 w spraw¡e powolania
Kom¡sjikonkursowychdo rozpatzeniaofert na realizacjezadañpowiatu
przezorgan¡zacjepozarzedowew 2007r,
Ad. 6
- Anna
¡ Budownictwa
ZastepcaNaczelnikaWydzialuArchitektury
powiedziala,
iz stosowniedo przepisuart. 17 ust. 7 ustawy
Czy¿ewska
przestrzennym,miejscowy plan
o planowaniu i zagospodarowaniu
powiatu.
Wplyn4l
przestrzennego
siQz zatzEdem
uzgadnia
zagospodarowania
przestrzennego
planu
zagospodarowania
miejscowego
wnioseko uzgodnienie
Tymoteuszew,
Wola Polska(dotyczyposzerzenia
dla czesciwsi Ludwinów,
jednorodzinne,
Plan
zagrodowei letniskowe).
terenówpod budownictwo
przez
byl
Komisje
Urbanistyczno-ArchitektonicznE.
opjn¡owany
ZatzEd Powiatu uzgodnil miejscowy plan zagospodarowania
WolaPolska.
pzestrzennego
Tymoteuszew
dlaczQéciwsi
Ludwinów,
A d .7
projektuchwalyw sprawie
SkaónikPowiatu- TeresaBqkprzedstawila
i2 zmianypolegajana
zmianw budzeciePowiatuna 2006 rok. Wyiaénila,
przeniesieniu
w ramachtego samegodzialu
wydatkówmi9dzyparagrafami
idotycz4:
- Starostwa
¡,laz.,
w ¡/liúsku
Powiatowego
- zespoluSzkólSpecjalnych
w lgnacow¡e,
- Gimnazjum
w MiñskuI'Iaz.
iLiceumOgólnokszlalcEcego
- Zespolu
w Miñskul'¡az.
Szkólim.¡,4.Sklodowskiej-Curie
- Zespolu
w MiñskuMaz.
SzkólNr '1im.K.Wielkiego
- Zespolu
w lvliñsku
Maz.
SzkólEkonom¡cznych
- Zespolu
Nr2 w MiñskuMaz.
SzkólZawodowych
- Zespolu
w Miñskul\¡az.
Szkólim.H. i K. Gnoiñskich
- Zespolu
w Janowie,
SzkólAgrotechnicznych
- Centrum
Ksztalcenia
Ustawicznego
w Miñskul\¡az.
- Centrum
Maz.
w l\.4iñsku
Ksztalcenia
Praktycznego
- DomuDziecka
w Falbogach,
- DomuPomocy
w Katach,
Spolecznej
- DomuPomocy
w Mieni,
Spolecznej
'Jedlina"
- DomuPomocy
Spolecznej
ów.Józefaw ¡,4ieni,
- Specjalnego
w MiñskuMaz.
Szkolno-Wychowawczego
Oérodka

- Powiatowego
UrzQdu
Pracyw Miñskul\raz.
- Poradni
w Miñskul\¡az.
Psychologiczno-Pedagogicznej
przeprowadzono
glosowanie,
uchwalyZaz4d
Nastepnie
w którymza podjQciem
sigjednogloSnie.
Powiatuopowiedzial
ZarzadPowiatupodjaluchwalqNr 35/06w spraw¡ezmianw budiecie
Powiatuna 2006rok.
Ad.8
i2 w dniu27 grudn¡abr
Powiatu- TeresaB4kpoinformowala,
Skarbnik
podpisana
pomiedzy
dyrektorem
GiLOw l\¡iósku
zostalaugodapozasEdowa
za zniszczonysamochód
Mazowieckim
a p. Alicja Siwik. Odszkodowanie
ustalonow wysokoéci9.000 zl. W ugodziezapisano,iZ odstepujesie od
przejecia
wrakusamochodu.
Powiatu
odbQdzie
sie8 stycznia
Ustalono,
iz kolejneposiedzenie
Zarzadu
2007r. o godz.13.30
A d .9

jednoglosnie.
w dniu18 grudnia
br.zostalprzyjety
Protoküz posiedzenia

A d .1 0
Zamkniecie
oosiedzenia.

ZaeTdu- AntoniJanTarczyÉski
Pzewod^iczqcy

z2f1? --

- Krzysztof
Wcestarosta
Mlchalik
Czlonkow
e Zazqdu: KryslynáPazro
HenrykKsie2opolsk
MifoslawKrusiewicz

C 1t,: . r . . .

