
Protokól Nr 3/06
z posiedzenia Za.zqdu Powiatu Miéskiego

w dniu 28 grudn¡a 2006 r.

W posiedzen¡u uczestn¡czyl¡:
PzewodniczEcy ZarzEdu - Antoni Jan Tarczyiski
Wicestarosta - Krzysztof l\¡ichalik

czlonkowle Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
l\¡iroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bek - Skarbnik Powial-
Anna Czyzewska - Zastepca Naczelnika Wydz. Architektury

iBudown¡ctwa

Porzedek pos¡edzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjecie porzedku obrad.
3. Informacja o dzialalnosci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Zgloszenie kandydatów ZarzEdu Powiatu do Nagrody Powiatu Miriskiego

,,Laura 2006".
5. Podjecie uchwaly w sprawie powolania Komisji konkursowych do

tozpaltzenia ofert na realizacjQ zadañ powiatu przez organizacje
pozatzqdowe w 2007 t.

6. Uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
czQóci wsi Ludwinów, Tymoteuszew, Wola Polska.

7. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2006 rok.
8. Sprawy róZne.
L Przyjecie protokolu z posiedzenia w dniu 18 grudnia 2006 r.
'1 0. Zamkniecie pos¡edzen¡a.

Ad.  I
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski otworzyl posiedzenie ZarzAdu Powiatu

Miñskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porzEdek posiedzenia, który zostal przyjQty

jednogloénie.



A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, iz w okresie od

poprzedniego posiedzenia zajmowal sie nastepujacymi sprawami:
- uczestn¡czyl w spotkaniu w Powiatowym Oérodku Doskonalenia

Nauczycieli, na którym dokonano m.in. podsumowania roku 2006.
PrzewodniczEcym Rady Programowej PODN zostal ¡/liroslaw Krusiewicz.

- odbylo siQ spotkanie z przedstawicielami zw¡azków zawodowych
nauczycieli (na spotkaniu nie bylo przedstawiciela zwiezku zawodowego
,,Solidarnoéó"),

- odbylo sie spotkanie wójtów i burmistrzów, na którym zadeklarowano
wole wspólpracy. W miesiacu styczniu odbedzie siQ spotkanie robocze, na
którym okreélone zostanE kierunki wspólpracy.

- podplsano na wniosek Wojewody l\¡azowieckiego aneks do
porozumienia dotyczacego spraw paszportowych (do koñca czeNca 2007 t.
wnioski paszportowe bed4 przyjmowane w Starostwie Powiatowym, a odbiór
paszportów nastepuje w Warszawie). Na ten cel Wojewoda przyznal kwotQ
4.400 zl.

Nastepnie Wicestarosta - Kzysztof Michalik poinformowal o nastepujEcych
sprawach:
- Wojewoda ¡/lazowiecki podpisal umow9 na dofinansowanie,,lvlodernizacji
budynków szkolnych i terenu szkolnego Gimnazjum i LO w ¡/lirlsku
Mazowieckim" w ramach ZPORR, wniesione zostalo zabezpieczenie prawidlowej
realizacji umowy (zaci4gniQc¡e zobowiezania wekslowego),
- podpisano akt notarialny ustanowienia hipoteki w zwiEzku z dodatkowym
dofinansowaniem uzyskanym ptzez szpilal na zakup sprzetu medycznego
(tomografu, ultrasonografu, aparatu rtg). Dodatkowe érodki spowodowaly, ze
dotychczasowa umowa zostala rczwi4zana, dyrektor szpitala podpisal nowq
umowQ, a to skutkuje koniecznoScia wykreélenia w hipotece dotychczasowego
zabezpieczenia i podpisania nowej umowy.
- rozstrzygniQto przetarg na dostawe oleju opalowego dla powiatowych jednostek
ofganizacyjnych (6 jednostek). Zlozonych zostalo 7 ofert, zaproponowano ceny
od 1,74 zl. do 1 ,81 zl. netto za litr oleju. Odrzucono jednE oferte firmy z Plocka,
która zaproponowala za 1 lilt 1,78 21. Wybrana zostala oferta firmy z Warszawy
na kwole I ,74 zl.

Zarzad Powiatu zaakceptowal rozstrzygniecie przetargu.
- rozstrzygnieto przetarg w zakresie ubezpieczenia majEtku powiatu
(powiatowych jednostek organizacyjnych); wplynQlo 5 ofert, które oceniane byly
wedlug 2 kMeriów tj. cena i warunki realizacji. Najtañsza ofe^e zlozylo PZU
Otwock S.A. na kwote 306.864 zl. na okres 3 lat. W przypadku tej oferty pojawily
siQ problemy z udokumentowaniem osób reprezentujacych PZU. Wystqpiono do
PZU o wyjaén¡enie wEtpliwoéci i uzupelnienie dokumentów.



Dokumenty zostaly uzupelnione imozna podpisaó umowe.

Kolejne oferty opiewaly na kwote 320.429 zl. i490.000 zl.

Wicestarosta powiedzial, i2 w styczniu zorganizowane zostanie spotkanie
dyrektorów jednostek organizacyjnych w sprawie omówienia wiEczenia
dodatkowych elementów majatku do ubezpieczenia i udzielona zostanie
informacja o sposobie dokonywania zgloszeñ ewentualnych szkód.

ZaÍzqd Powialu zaakceptowal rozstrzygniecie przetargu na ubezpieczenie
maj4tku.
- rozstrzygniety zostal przetarg na tablice rejestracyjne - kwota 454.000 zl.
Wplynelo 6 ofert, najtaisza oferta zlozona zoslala ptzez p. Luczaka. Oferty
opiewaly na kwoly od 454.000 zl. do 466.000 zl. Jedna oferta zostala odrzucona,
pomimo wezwania do uzupelnienia dokumentów, nie zostaly uzupelnione.
- w zakresie rozbudowy DPS w Katach zakres wynikajEcy z I etapu zostal
w wykonany.

A d . 4

Do Nagrody Powiatu Miiskiego ,Iauta" za rok 2006 Zarz4d Powiatu
zglosil kandydature p. Slawomira Gromulskiego - Piekarnia Gromulski
w kategorii rozwój przedsiebiorczoéci. UzasadniajEc, iz Firma p. Slawomira
Gromulskiego zalicza siQ do najpopularniejszych producentów pieczywa na
terenie powiatu miñskiego. Posiada 184 punktu sprzedazy. Efektem pracy bylo
ptzyznanie p. Gromulskiemu tytulu Piekarza Roku podczas Festiwalu Chleba
2005.

A d . 5

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski przedstawil projekt uchwaly w sprawie
powolania Komisji konkursowych do oceny ofert na realjzacjQ zadañ powiatu
ptzez otganizacje pozatzEdowe w 2407 |.

Zazad Powiatu wytypowal do pracy w Komisjach swoich przedstawicieli:
- p. Krzysztof Michalik - przewodnicz4cy Komisji do oceny ofert na realizacje
zadañ w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a takze Komisj¡ do oceny ofert na
rcalizacje zadan w zakres e promocji i wspierania dzialalno6ci organizacji,
- p. Henryk Ksiezopolski - przewodniczEcy Komisji do oceny ofert na realizacjQ
zadañ w zakresie dzialania na rzecz osób n iepelnosprawnych,
- p. l\4iroslaw Krusiewicz - pfzewodniczacy Komisji do oceny ofert na tealizaq?
zadañ w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a takze Komisji do
oceny ofert na realizacjg zadaó w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku
dzieci i mlodziezy,
- p. Krystyna Pazio - przewodniczEca Komisji do oceny ofert na realizacjQ zadaó
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury itradycji,

Nastepnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly
w sprawie powolania Komisj¡ konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizacje



zadañ powiatu ptzez oryanizacte pozarzEdowe w 2oO7 t. Zazad Powiatu
opowiedzial sie jednoglo6nie.

Zazad Pow¡atu podjEN uchwate Nr 34/06 w spraw¡e powolania
Kom¡sji konkursowych do rozpatzenia ofert na realizacje zadañ powiatu
przez organ¡zacje pozarzedowe w 2007 r,

Ad. 6

Zastepca Naczelnika Wydzialu Architektury ¡ Budownictwa - Anna
Czy¿ewska powiedziala, iz stosownie do przepisu art. 17 ust. 7 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego uzgadnia siQ z zatzEdem powiatu. Wplyn4l
wniosek o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla czesci wsi Ludwinów, Tymoteuszew, Wola Polska (dotyczy poszerzenia
terenów pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe i letniskowe). Plan
opjn¡owany byl przez Komisje Urbanistyczno-ArchitektonicznE.

ZatzEd Powiatu uzgodnil miejscowy plan zagospodarowania
pzestrzennego dla czQéciwsi Ludwinów, Tymoteuszew Wola Polska.

Ad.  7

Skaónik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie
zmian w budzecie Powiatu na 2006 rok. Wyiaénila, i2 zmiany polegaja na
przeniesieniu wydatków mi9dzy paragrafami w ramach tego samego dzialu
idotycz4:
- Starostwa Powiatowego w ¡/liúsku ¡,laz.,
- zespolu Szkól Specjalnych w lgnacow¡e,
- Gimnazjum iLiceum OgólnokszlalcEcego w Miñsku I'Iaz.
- Zespolu Szkól im. ¡,4. Sklodowskiej-Curie w Miñsku l'¡az.
- Zespolu Szkól Nr '1 im. K. Wielkiego w Miñsku Maz.
- Zespolu Szkól Ekonom¡cznych w lvliñsku Maz.
- Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 w Miñsku Maz.
- Zespolu Szkól im. H. i K. Gnoiñskich w Miñsku l\¡az.
- Zespolu Szkól Agrotechnicznych w Janowie,
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Miñsku l\¡az.
- Centrum Ksztalcenia Praktycznego w l\.4iñsku Maz.
- Domu Dziecka w Falbogach,
- Domu Pomocy Spolecznej w Katach,
- Domu Pomocy Spolecznej 'Jedlina" w Mieni,
- Domu Pomocy Spolecznej ów. Józefa w ¡,4ieni,
- Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego w Miñsku Maz.



- Powiatowego UrzQdu Pracy w Miñsku l\raz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miñsku l\¡az.

Nastepnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjQciem uchwaly Zaz4d
Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzad Powiatu podjal uchwalq Nr 35/06 w spraw¡e zmian w budiecie
Powiatu na 2006 rok.

A d . 8

Skarbnik Powiatu - Teresa B4k poinformowala, i2 w dniu 27 grudn¡a br
podpisana zostala ugoda pozasEdowa pomiedzy dyrektorem GiLO w l\¡iósku
Mazowieckim a p. Alicja Siwik. Odszkodowanie za zniszczony samochód
ustalono w wysokoéci 9.000 zl. W ugodzie zapisano, iZ odstepuje sie od
przejecia wraku samochodu.

Ustalono, iz kolejne posiedzenie Zarzadu Powiatu odbQdzie sie 8 stycznia
2007 r. o godz. 13.30

Ad.  9
Protokü z posiedzenia w dniu 18 grudnia br. zostal przyjety jednoglosnie.

Ad.  10
Zamkniecie oosiedzenia.

z2f1? --Pzewod^iczqcy ZaeTdu - Antoni Jan TarczyÉski

Wcestarosta - Krzysztof Mlchalik

Czlonkow e Zazqdu: Kryslyná Pazro

Henryk Ksie2opolsk

Mifoslaw Krusiewicz

1 t,C :  .  r  . . .


