
Protokót Nr 3l l07
z posiedzenia Zarz4du Powiatu Mitiskiego

w dniu 29 pa2dziernika2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl¡ :
Przewodnicz4cy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Pow¡atu
Anna Czyzewska - Z-ca Naczelnika Wydz. Architektury i Budownictwa

Porzqdek posiedzenia:

1 . Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy z zakresu slu2by zdrowia.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie powolania Komisji konkursowej do przeprowadzenia

konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Spolecznej éw. Józefa w Mieni.
6. Sprawy z zakresu dróg.
7. Zaopiniowanie projektu lokal izacj i  drogi gminnej o symbolu KL Vll  polozonej migdzy

ul. Andersa i  ul.  Kutrzeby w Sulejówku.
B. Sprawy ró2ne.
9. Przyjgcie protokolu z posiedzenia w dniu 22.10.2007 r.
1 0. Zamknigcie posiedzen ia

Ad. 1
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Miriskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porzEdek posiedzenia, który zostal przyjqty jednogloSnie.

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal, o nastgpujqcych sprawach:

- podpisana zostala umowa z WFOSiGW na dotacjg w wysokoóci 10.000 zl.
z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny,
- uczestniczyl w spotkaniu u zastepcy dyrektora Departamentu Zdrowia Urzqdu
Marszalkowskiego - p. Andrzeja Cichockiego w celu dokonania ustaleñ w zakresie
rozliczenia faklu¡ z komponentu G,



- odbylo sig I Powiatowe Forum Kultury, na które przybyli m.in. zastepca dyrektora
Departamentu Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektor
Departamentu Kultury Urzgdu Marszalkowskiego, posel Czeslaw Mroczek, radna
Sejmiku Województwa Mazowieckiego - T. Wargocka. Przyjgto zasadg, 2e Forum
organizowane bgdzie raz na dwa lata.
- spotkal sig z przedstawicielkami Ogólnopolskiego Zwiqzku Zawodowego Pielggniarek
i Polo2nych Zakladowej Organizacji Zwiqzkowq przy SPZOZ. Glównym tematem
spotkania byla podwy2ka wynagrodzeñ pracowników. Przedstawicielki organizacji
zwiqzkowej poinformowaly, i2 otzymaty od dyrekcji SPZOZ informacjq, i2 szp¡tal ma
dlugi, w zwiazku z tym nie ma mo2liwoéci wprowadzenia podwy2ek.
Starosta zaproponowal, aby spotkaly siq z dyrekcjE SPZOZ.

Nastgpnie Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowai o nastgpujqcej
sprawie:
- zlo2ony zostal wniosek do PFRON o dofinansowanie kwotE 100.000 zl. zakupu
samochodu dla SOSzW w Minsku Maz. (samochód, którym dysponowal Oérodek zostal
zniszczony w wypadku).
Skarbnik Powiatu poinformowa{a, iz wpiyngly Srodki na zadania drogowe w kwotach
523.000 zl.  i250.000 zl.

A d . 4
Zarzqd Powiatu wizytowal inwestycjg realizowanq w SPZOZ - budowa

Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego.
Starosta przypomnial, 2e ordynatorzy zwrócili sig z pro5bq o spotkanie

z Zarzqdem Powiatu, które poSwiqcone zostaloby kwestiom ratowania SPZOZ w Mirásku
Maz. Zaproponowal, aby w dniu 5 listopada br. Zarzqd spotkal sig z ordynatorami
i dyrekcjq SPZOZ.
Nastgpnie Starosta poinformowal, 2e Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej zwrócil sig do
Zazqdu Powiatu o skierowanie do Rzecznika Finansów Publicznych lub odpowiednich
organów kontroli o skontrolowanie dzialalnoéci dyrekcji SPZOZ w zakresie
przestrzegania przepisów prawa, a w szczególnoóci ustawy Prawo zamówieir
publicznych, w tym szacowania wartoSci zamówieñ, prawidlowoóci zawierania aneksów
do umów i przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.
Ustafono, 2e po wyjaónieniu tematu z radcami prawnymi ZarzEd powróci do wniosku
Kom isj i .

Ad. 5
Starosta poinformowal, i2 og{oszony zostal konkurs na stanowisko dyrektora

Domu Pomocy Spolecznej ów. Józefa w Mien¡.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk wyjaénila, Ze nie ma przepisów regulujqcych
przeprowadzenie konkursu na stanowrsko dyrektora domu pomocy spolecznej.
Do przeprowadzenia konkursu powolano Komisjg konkursow4 w sk{adzie:
- Przewodniczqcy Komisji - Krzyszlof Michalik
czlonkowie:
Krystyna Pazio,
Miroslaw Krusiewicz,
Janusz Wróblewski - czlonek Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych



Janusz Zdzieborski - dyrektor PCPR w Mirisku Maz.
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwa.ly w sprawie powolania Komisji konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Spolecznej
6w. Józefa w Mieni; przeprowadzono glosowan¡e, w którym za podjgciem uchwaly
Zavqd Powialu opowiedzial sig jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 164/07 w sprawie powolania Komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu
Pomocy Spolecznej éw. Józefa w Mieni.

A d . 6
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstaw¡l wniosek Biura Projektowego RGB-

Elektro dzialaj4cego w imieniu ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. dotycz4cy wyra2enia
zgody na wym¡ane istniejqcego kabla SN typu 3xHAKnFta 1x120 biegn4cego w pasie
drogowym ul. KoSc¡uszki dz. nr ew. 1861 o¡az przez dzialkq 1896/3 w Miñsku Maz. na
nowy typ.
PoWZszy wniosek zostal pozytywnie zaopiniowany ptzez dyrektora Zaz4du Dróg
Powiatowych w Mirisku Maz.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na wymiang istniej4cego kabla SN typu
3xHAKnFta 1x120 biegnqcego przez ul. Koéciuszki dz. nr ew. 1861 oraz przez dzialkq
1896/3 w Miñsku Mazowieckim na nowy kabel typu 3xXUHAKXS 1x120, a warunki
techniczne zajqc¡a pasa drogowego okreéli zarzAdca drogi tj. Zarz4d Dróg Miejskich
w M¡ñsku Mazowieckim.

Ad. 7
Zastgpca Naczelnika Wydzialu Architektury i Budownictwa - Anna Czyzewska

przedstawila wniosek Burmistrza Miasta Sulejówek o wydanie opinii dotyczqcej
projektowanej drogi gminnej o symbolu KL Vll polozonej miqdzy ul. Andersa
i ul. Kutrzeby w Sulejówku. Do wniosku dolqczono:
- analizg zarzqdzania projektowanq drog4,
- mape z projektami podzialu nieruchomoSci,
- opinig dotyczqcq lokalizacji drogi,
- oéwiadczenie, Ze nie przewiduje sie zmian w dotychczasowej infrastrukturze
w zakresie projektowanej drogi.
Zarzqd Powiatu jednogloónie pozytywnie zaopiniowal projekt lokalizacji drogi gminnej
o symbolu KL Vll  w Sulejówku.

A d . 8
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytala pismo Zarzadu Transportu

Miejskiego w Warszawie dotyczqce mo2liwoéci zorganizowania i uruchomienia
przewozów pasa2erów poci4gami systemu szybkiej kolei miejskiej do stacji Mirisk
Mazowiecki.
Wicestarosta powiedzial, 2e problem dotyczqcy komunikacji kolejowej zwi4zany jest
z taborem kolejowym i szybkoóci4 poruszania. Dodai, 2e lzeba dq2yó,2eby Samorzqd
Województwa Mazowieckiego zintensyfikowal prace zuiqzane z modernizacjE
i u nowoczeén ien iem taboru.



Sekretarz Powiatu przedstawila pismo Stowarzyszenia Spoleczno-Ku ltu ralno-
Sportowego Ad Astra z Sulejówka, które zwraca sig z wnioskiem o przyjec¡e
honorowego patronatu nad turniejem z cyklu Grand Prix Polski w tancu towarzyskim,
który odbqdzie siq w Sulejówku w dniu 1-2.X11.2007 r. Ponadto zwracaj4 sig
o ufundowanie pucharów i statuetek, koszt ok. 15.000 zl.
Zarzqd Powiatu powróci do wniosku na kolejnym posiedzeniu.

Kolejno przedstaw¡ony zostal wniosek o wpisanie Festiwalu Tañca Sulejówek
Open do powiatowego kalendarza imprez kulturalnych.
Starosta powiedzial, 2e wniosek ten zostanie rczpatzony przy opracowywaniu bud2etu
powiatu na 2008 r.

Starosta poinformowal, 2e Komisja Oéwiaty, Kultury i Sportu wnioskuje
o utrzymanie poziomu zatrudnienia w Poradni Psycholog iczno-Pedagog icznej
w Sulejówku i coroczne zwigkszanie zatrudnienia w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Mirlsku Mazowieckim.

Ustalono,2e kolejne posiedzenie odbgdzie sig 5l istopada br. o godz. 14.00.

Ad. 9
Protokói z posiedzenia w dniu 22.1 0.2007 r. zostal przyjgty jednogloSnie.

Ad.  10
Zamkniecie oosiedzenia.

Pzewodn¡czqcy Zazqdu - Antoni Jan Tarczyñsk¡

W¡cestarosta - Krzysztof ¡il¡chalik

Czlonkowie ZazEdu: Krystyna Pazio

Henryk Ks¡Qzopolski

Miroslaw Krus¡ewacz
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