ProtokótNr 3ll07
z posiedzeniaZarz4duPowiatu Mitiskiego
w dniu 29 pa2dziernika2007 r.
W posiedzeniuuczestniczyl¡
:
Przewodnicz4cy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyñski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBqk - SkarbnikPow¡atu
Anna Czyzewska- Z-ca Naczelnika
Wydz.Architekturyi Budownictwa
Porzqdekposiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcieoosiedzenia.
Przyjqcieporzqdkuobrad.
posiedzenia.
Informacjao dzialalnoóci
Starostyw okresieod poprzedniego
Sprawyz zakresuslu2byzdrowia.
Podjgcieuchwalyw sprawie powolaniaKomisji konkursowejdo przeprowadzenia
konkursuna stanowiskodyrektoraDomuPomocySpolecznejéw. Józefaw Mieni.
6. Sprawyz zakresudróg.
projektulokalizacji
migdzy
7. Zaopiniowanie
drogigminnejo symboluKL Vll polozonej
ul.Andersai ul. Kutrzeby
w Sulejówku.
B. Sprawyró2ne.
w dniu22.10.2007r.
9. Przyjgcieprotokoluz posiedzenia
posiedzen
ia
10.Zamknigcie

Ad. 1
Starosta Miriskiego.

Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad.2
któryzostalprzyjqtyjednogloSnie.
StarostaprzedstawilporzEdekposiedzenia,
Ad. 3
o nastgpujqcych
sprawach:
Starosta- AntoniJan Tarczynskipoinformowal,
- podpisana zostala umowa z WFOSiGW na dotacjg w wysokoóci 10.000 zl.
z przeznaczeniem
na konkursekologiczny,
- uczestniczylw spotkaniu u zastepcy dyrektora DepartamentuZdrowia Urzqdu
- p. AndrzejaCichockiegow celu dokonaniaustaleñw zakresie
Marszalkowskiego
rozliczeniafaklu¡z komponentuG,

- odbylo sig I PowiatoweForum Kultury,na które przybylim.in. zastepcadyrektora
DepartamentuKultury w MinisterstwieKultury i DziedzictwaNarodowego,dyrektor
DepartamentuKultury Urzgdu Marszalkowskiego,posel Czeslaw Mroczek, radna
Sejmiku WojewództwaMazowieckiego- T. Wargocka. Przyjgtozasadg, 2e Forum
organizowane
bgdzieraz na dwa lata.
- spotkalsig z przedstawicielkami
Ogólnopolskiego
ZwiqzkuZawodowegoPielggniarek
i Polo2nychZakladowej OrganizacjiZwiqzkowq przy SPZOZ. Glównym tematem
spotkania byla podwy2ka wynagrodzeñ pracowników.Przedstawicielkiorganizacji
zwiqzkowejpoinformowaly,i2 otzymaty od dyrekcjiSPZOZ informacjq,i2 szp¡talma
dlugi,w zwiazkuz tym nie ma mo2liwoéci
wprowadzeniapodwy2ek.
Starostazaproponowal,
aby spotkalysiq z dyrekcjESPZOZ.
Nastgpnie Wicestarosta- Krzysztof Michalik poinformowaio nastgpujqcej
sprawie:
- zlo2ony zostal wniosek do PFRON o dofinansowaniekwotE 100.000 zl. zakupu
którymdysponowal
Oérodekzostal
samochodu
dla SOSzWw MinskuMaz.(samochód,
zniszczonyw wypadku).
SkarbnikPowiatupoinformowa{a,
iz wpiynglySrodkina zadaniadrogowew kwotach
523.000zl. i250.000zl.
Ad.4

Zarzqd Powiatu wizytowal inwestycjg realizowanq w SPZOZ - budowa
Szpitalnego
OddzialuRatunkowego.
Starosta przypomnial,2e ordynatorzyzwrócili sig z pro5bq o spotkanie
z ZarzqdemPowiatu,którepoSwiqcone
zostalobykwestiomratowaniaSPZOZw Mirásku
Maz. Zaproponowal,aby w dniu 5 listopadabr. Zarzqd spotkal sig z ordynatorami
i dyrekcjqSPZOZ.
NastgpnieStarostapoinformowal,
2e Przewodniczqcy
KomisjiRewizyjnejzwrócilsig do
Zazqdu Powiatuo skierowaniedo RzecznikaFinansówPublicznychlub odpowiednich
organów kontroli o skontrolowanie dzialalnoéci dyrekcji SPZOZ w zakresie
przestrzeganiaprzepisów prawa, a w szczególnoóciustawy Prawo zamówieir
publicznych,
zawieraniaaneksów
w tym szacowaniawartoScizamówieñ,prawidlowoóci
do umów i przestrzegania
zasaduczciwejkonkurencji.
Ustafono,2e po wyjaónieniutematu z radcamiprawnymiZarzEdpowrócido wniosku
Komisji.
Ad. 5
Starosta poinformowal,i2 og{oszonyzostal konkurs na stanowiskodyrektora
DomuPomocySpolecznejów. Józefaw Mien¡.
SekretarzPowiatu- Danuta Strejczykwyjaénila,Ze nie ma przepisówregulujqcych
przeprowadzenie
konkursuna stanowrsko
dyrektoradomu pomocyspolecznej.
Do przeprowadzenia
konkursupowolanoKomisjgkonkursow4w sk{adzie:
- Przewodniczqcy
Komisji- KrzyszlofMichalik
czlonkowie:
KrystynaPazio,
MiroslawKrusiewicz,
JanuszWróblewski- czlonekKomisjiZdrowiai SprawSpolecznych

- dyrektorPCPRw MiriskuMaz.
JanuszZdzieborski
Nastqpnieodczytanyzostal projektuchwa.ly
w sprawiepowolaniaKomisjikonkursowej
przeprowadzenia
do
konkursu na stanowiskodyrektora Domu Pomocy Spolecznej
6w. Józefa w Mieni; przeprowadzonoglosowan¡e,w którym za podjgciemuchwaly
Zavqd Powialuopowiedzialsig jednogloónie.
Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 164/07 w sprawie powolania Komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu
Pomocy Spolecznejéw. Józefaw Mieni.
Ad.6
Wicestarosta- KrzysztofMichalikprzedstaw¡l
wniosekBiura Projektowego
RGBElektro dzialaj4cegow imieniu ZEW-T DystrybucjaSp. z o.o. dotycz4cywyra2enia
zgody na wym¡aneistniejqcegokabla SN typu 3xHAKnFta1x120 biegn4cegow pasie
drogowymul. KoSc¡uszki
dz. nr ew. 1861o¡az przez dzialkq1896/3w MiñskuMaz. na
nowytyp.
PoWZszy wniosek zostal pozytywniezaopiniowanyptzez dyrektora Zaz4du Dróg
Powiatowych
w MiriskuMaz.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na wymiang istniej4cego kabla SN typu
3xHAKnFta1x120 biegnqcegoprzezul. Koéciuszkidz. nr ew. 1861 oraz przez dzialkq
1896/3w MiñskuMazowieckim
na nowy kabel typu 3xXUHAKXS1x120,a warunki
pasa
technicznezajqc¡a
drogowegookreélizarzAdcadrogi tj. Zarz4d Dróg Miejskich
w M¡ñskuMazowieckim.
Ad. 7
ZastgpcaNaczelnikaWydzialuArchitekturyi Budownictwa- Anna Czyzewska
przedstawilawniosek Burmistrza Miasta Sulejówek o wydanie opinii dotyczqcej
projektowanejdrogi gminnej o symbolu KL Vll polozonej miqdzy ul. Andersa
i ul. Kutrzebyw Sulejówku.Do wnioskudolqczono:
- analizg zarzqdzaniaprojektowanqdrog4,
- mapez projektamipodzialunieruchomoSci,
- opinigdotyczqcqlokalizacjidrogi,
- oéwiadczenie,Ze nie przewiduje sie zmian w dotychczasowejinfrastrukturze
w zakresieprojektowanej
drogi.
jednogloónie
pozytywniezaopiniowalprojekt lokalizacjidrogi gminnej
Zarzqd Powiatu
o symboluKL Vll w Sulejówku.
Ad.8
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczykodczytala pismo Zarzadu Transportu
Miejskiego w Warszawie dotyczqce mo2liwoéci zorganizowania i uruchomienia
przewozówpasa2erówpoci4gamisystemu szybkiej kolei miejskiej do stacji Mirisk
Mazowiecki.
Wicestarostapowiedzial,2e problemdotyczqcykomunikacjikolejowejzwi4zanyjest
z taboremkolejowymi szybkoóci4poruszania.Dodai,2e lzeba dq2yó,2ebySamorzqd
Województwa Mazowieckiego zintensyfikowalprace zuiqzane z modernizacjE
i unowoczeén
ieniem taboru.

lturalnoSekretarz Powiatu przedstawilapismo StowarzyszeniaSpoleczno-Ku
Sportowego Ad Astra z Sulejówka, które zwraca sig z wnioskiem o przyjec¡e
honorowegopatronatunad turniejemz cyklu Grand Prix Polskiw tancu towarzyskim,
r. Ponadto zwracaj4 sig
który odbqdzie siq w Sulejówku w dniu 1-2.X11.2007
pucharów
o ufundowanie
i statuetek,kosztok. 15.000zl.
ZarzqdPowiatupowrócido wnioskuna kolejnymposiedzeniu.
Kolejno przedstaw¡onyzostal wniosek o wpisanie FestiwaluTañca Sulejówek
Opendo powiatowego
kalendarza
imprezkulturalnych.
bud2etu
Starostapowiedzial,2e wniosekten zostanierczpatzony przy opracowywaniu
powiatuna 2008 r.
Starosta poinformowal,2e Komisja Oéwiaty, Kultury i Sportu wnioskuje
iczno-Pedagog
icznej
o utrzymanie poziomu zatrudnieniaw Poradni Psycholog
zwigkszanie
w
Poradni
Psychologicznow Sulejówku i coroczne
zatrudnienia
w MirlskuMazowieckim.
Pedagogicznej
kolejneposiedzenie
odbgdziesig 5listopadabr. o godz.14.00.
Ustalono,2e
Ad. 9
w dniu22.10.2007r. zostalprzyjgtyjednogloSnie.
Protokóiz posiedzenia
Ad.10
Zamkniecie
oosiedzenia.

Pzewodn¡czqcy
Zazqdu - AntoniJan Tarczyñsk¡
W¡cestarosta- Krzysztof¡il¡chalik
Czlonkowie
ZazEdu: KrystynaPazio
HenrykKs¡Qzopolski
MiroslawKrus¡ewacz
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