
Protokól Nr 33/07
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego

w dniu 12 l istopada 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Przewodnicz4cy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyriski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksiezopolsk¡
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Dan uta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Janusz Sobolewski - dyr. SPZOZ w M¡ñsku Maz.
Zofia Morawska - glówna ksiqgowa SPZOZ w M¡ñsku Maz.
Jolanta Nadlonek - Geodeta Powiatowy
Emil ia Piotrkowicz - Naczelnik Wydziaiu Oéwiaty i  Kultury

Porzqdek pos¡edzenia:

l .  Otwarcie Dosiedzenia.
2. Przy)qcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalno5ci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjgcie uchwaly w sprawie pow¡erzenia pe{nienia obowiqzków dyrektora

Zespolu Szkól Nr I  im. Kazimierza Wielkiego w Minsku Mazowieckim.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowa2nienia pelniqcemu obowiqzki

dyrektora Zespolu Szkól Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Minsku Mazowieckim.
6. Sprawy z zakresu s{uzby zdrowia.
7. Sprawa wyboru bieglego rew¡denta do przeprowadzenia badania sprawozdania

f inansowego SPZOZ w Mirisku Mazowieckim.
8. Informacja o projekcie bud2etu powiatu mirlskiego na 2008 rok.
9. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2007 rok.'10. Sprawa wygaszenia porozumieñ z gminami dotyczqcych rozgraniczania

nieruchomoéci.
'1 1. Sprawy ró2ne.
l2.Przyjqcie protokolu z posiedzenia w dniu 05.1 1.2007 r.
1 3. Zamkniqcie posiedzenia.

Ad.  I
Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Pow¡atu

Miñskiego.

Ad.2
Starosta przedstawi{ porz4dek posredzenia, do którego wprowadzono jako pkt B -

Informacja o projekcie bud2etu powiatu miriskiego na 2008 rok oraz jako pkt - 10 -



sprawa wygaszenia porozumieó z gminami dotyczEcych rozgraniczania nieruchomosci.
Z wprowadzonymi zmianami porz4dek zostal przyjgty jednog{osnie, w obecnosci
3 czlonków Zarzqdu.

Ad.  3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal, o nastgpujqcych sprawach:
- umowa z firmq ,,Exitus" bgdzie podzielona na dwie umowy, jedna zostanie

zawafta pomigdzy fimqa Zarzqdem Powiatu na wydzier2awienie nieruchomoóci, zaó
druga zawarta zostanie pomigdzy firmE a dyrekciq spzoz w zakresie ówiadczenra
uslug prosektoryjnych. Przygotowane zostaly dwa projekty umów, które dyskutowane
byly w nastgpui4cym gronie starosta, wicestarosta, radca prawny Agnieszka uéciriska,
p. Siawomir Moch i radca prawny firmy ,,Exitus". Nie uzgodniona zostala jeszcze kwestia
odplatnego Swiadczenia uslug. Firma,,Exitus" wyceni{a uslugi w skal i  roku na kwote
ok. 70.000 zl.

Starosta wyjaénil, 2e jeóli kwota taka ma siQ pojawió to powinna byó zwrócona oo
powiatu w formie oplaty za dzieiawQ, a nastgpnie w okreélonej formie wróció do
SPZOZ. Druga kwestia, która budzila kontrowersje to zapisy dotyczace mo2liwoóci
dochodzenia przez f irmg,,Exitus" zwrotu nakladów, które bylyby poniesione w latach
nastgpnych korzystanta z ob¡ektów. Dodal, 2e stoi na stanowisku, Ze p. S. Mocn nre
powinien mieó takiej mo2l¡wo5ci. Pozostale kwestie zostaly zaakceptowane.

- w Starostwie prowadzone s4 dwie kontrole: kontrola stypendiów prowadzona
pvez przedslawicieli Urzgdu Marszalkowskiego oraz kontrola realizacji inwestycji
w G|LO w Mirisku Maz. prowadzona przez przedstawicieli Mazowieckiego Urzgdu
Wojewódzkiego.

A d . 4
Starosta wyjaónil, i2 wpiynglo pismo od p. Teresy Wargockiej (która uzyskala

mandat posla) o udzielenie urlopu bezplatnego bez rezygnacj i  z funkcj i  dyrektora
Zespolu Szkól Nr 1 w Miñsku Maz. Dodal, 2e kadencja dyrektora ZS Nr 1 koñczy sig
31 sierpnia 2010 r.,  natomiast kadencla Sejmu koriczy sig w 2011 roku. P. Teresa
Wargocka w ciqgu 3 miesiqcy po zakonczeniu kadencji ma prawo powróció na to samo
stanowisko lub równorzedne.
Starosta zaproponowal powierzyó stanowisko dyrektora dotychczasowemu zastepcy
p. Barbarze Ludowicz-Gladkowskiej. Dodal, Ze powierzenie obowi4zków nastqpuje na
okres 6 miesigcy, a nastepnie ogloszony zostanie konkurs na stanowisko dyrektora.

Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz wyjaénila, Ze kadencja
dyrektora tn¡ua 5lat szkolnych, a w uzasadnionych przypadkach istnieje mo2liwoóó
powierzenia na okres krótszy ni2 1 rok w uzgodnieniu z kuratorem oéwiaty.
Nastgpnie przedstawi{a projekt uchwaly w sprawie powierzenia pelnienia obowiazków
dyrektora Zespolu Szkól Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Miñsku Mazowieckim;
przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial siq jednogloénie.

Zarz4d Powiatu podjEl uchwale Nr 'l55/07 w sprawie powierzenia pelnienia
obowi4zków dyrektora Zespolu Szkól Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mirísku
Mazowieckim.



P. Barbara Ludowicz-Gladkowska przedstawila sie, informuj4c, Ze jest
nauczycielem jgzyka polskiego, ukolrczyla tak2e etyke. W Zespole Szkól Nr 1 pracuje
32 lata, a od 2 lat pelni funkcje zastgpcy dyrektora do spraw szkolnictwa zawodowego.

Czlonek Zatzqdu - Krystyna Pazio zwróclla siq do P. B. Ludowicz - Gladkowskiej
z pytaniem, czy posiada kurs zarzqdzania oówiat4.
P. Barbara Ludowicz-G{adkowska wyjaónila, i2 w miesiqcu listopadzie rozpoczela kurs
zarzqdzania oéwiatA, który ukoriczy w miesiqcu maju 2008 r.

Ad.  5
Sekretarz Powiatu wyjaSnila, i2w zwiqzku z powierzeniem pelnienia obowiAzków

dyrektora p. Barbarze Ludowjcz-Gladkowskiej nale2y udzielió upowaznienia do
skladania oówiadczeñ woli zwi4zanych z prowadzeniem dzialalnoéci Zespolu Szkól Nr 1
w Mirísku Maz.
Nastgpnie odczytany zostai projekt uchwaly w sprawie udzielenia upowa2nienia
pelniacemu obowiqzki dyrektora Zespolu Szkól Nr 1 im. Kaztmierza Wielkiego w Minsku
Mazowieckim; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly ZarzEd
Powiatu opowiedzial sig jednoglo5nie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 166107 w sprawie udzielenia
upowa2nienia peNniqcemu obowiqzki dyrektora ZespoNu Szkól Nr I im. Kazimierza
Wielkiego w Mirisku Mazowieckim.

Ponadto Sekretarz Powiatu poinformowala o obowiazku zlo2enia oSwiadczenia
majEtkowego w terminie 30 dni od dnia powierzenia pelnienia obowi4zków dyrektora,
a tak|e o zakazie prowadzenia dzialalnoéci gospodarczej.

Ad. 6
Dyrektor SPZOZ - Janusz Sobolewski poinformowal, 2e dwóch lekarzy

z Oddzialu Kardiologiczno-Wewnqtrznego wycofalo wypowiedzenia. Ponadto od
12 Iistopada przyszedl do pracy na oddziale 1 lekarz, a w najbli2szym czasie
zatrudniony zostanie jeszcze jeden. Poinformowal, ze ukazalo siq ju2 ogloszenie
o konkursie na stanowisko ordynatora Oddzjalu Kardiologiczno-Wewnetrznego.
Nastqpnie dyr. J. Sobolewski poinformowal, i2 po spotkaniu z ordynatorami zwiqzki
zawodowe (eszcze nie wszystkie) wystosowaly pisma dotyczqce podwyzki
wynagrodzen. Przyjeto ustalenie, 2e tzw. Dodatek ,,Religi" wejdzie w podstawq
wynagrodzenia od 1 stycznia 2008 r., a kwota 113 zl. z ustawy ,,203" wejdzie
w podstawe od 1 listopada br.

Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio zwrócila sie z pytaniem, czy wyliczone zostaly
skutki f inansowe wprowadzenia dodatków do podstawy wynagrodzenia.

Glówna ksiqgowa SPZOZ wyja5nila, 2e skutki finansowe wl4czenia do
wynagrodzenia zasadniczego kwoty 113 zl.  miesigcznie stanowi4 kwote 41.000 zl. ,
a wl4czenie dodatku ,,Religi" daje skutek f inansowy w wysokoéci 174.000 zl.
miesiqcznie. W zwi4zku z tym wprowadzenie powyzszych dodatków wraz z ZIJS dai,e
rocznie kwote 2.580.000 zl. Podwy2ka wynagrodzen o 30% dla calego personelu dalaby
miesigcznie skutek finansowy w kwocie ok. 689.000 zl., co rocznie stanowi kwore
8.200.000 z{.



Ponadto p. Zofia Morawska wyjaénila, i2 wyra2enie zgody na propozycjg lekarzy
dotyczEcE wynagrodzeñ odpowiednio 8.000 zl, 6.000 zl. i 4.000 zl. daje skutek
finansowy w skal i  roku 3.280.000 zl.

Dyrektor - Janusz Sobolewski powiedzial, Ze wniosek dotyczAcy przeksztalcenia
SPZOZ musi byó przeglosowany przez wszystkie zwiqzki zawodowe, musi byó perna
akceptacja wszystkich zwiqzków. Zaproponowal, aby odczekaó jeden tydzieri ze
zlo2en¡em wniosku w zakresie przeksztalcen ia.
Ponadto wyja6nil, i2 nie otrzymal ladnej odpowiedzi z NFZ w zakresie kontraktów
i S O R ,
P. Janusz Sobolewski poinformowal, ¡Z pielQgn¡ark¡ spotkaly sig z poslem Czeslawem
Mroczkiem. Dodal, 2e po wliczeniu dodatków w podstawg wynagrodzenia órednia
pensja p¡elegniarki (bez dodatku stazowego) bgdzie wynosi ia ok. 1.800 zl.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski zwrócil sie do dyrektora o przedlo2enie
Zarzqdowi Powiatu w terminie do dnia 16 listopada br. propozycji dotyczqcej
przeksztalcen¡a SPZOZ w Mirisku Maz.
Nastgpnie Starosta zwrócil siq do dyrektora z pytaniem, czy w nlbli2szych dniach mo2e
powtórzyó sig sytuacja, 2e lekatze z dn¡a na dzien zlo2qwypowiedzenia.

Dyrektor SPZOZ powiedzial, 2e sytuacji tych nie da siq przewidzieó i nie mo2e
zagwarantowaó, Ze sytuacja taka n¡e bgdzie miala miejsca.

Nastppnie Starosta zwróci l  sig do dyrektora o uzgodnienie w terminie mo2liwie
najszybszym projektu umowy dotycz4cej Swiadczenia uslug prosektoryjnych przez firmg
,,Exitus" na rzecz szpitala oraz poinformowa+, i2 ZatzEd Powiatu wystqpil do Prezesa
Urzgdu Zamówien Publicznych o skontrolowanie SPZOZ w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych.

Ad. 7
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk wyjaénila, 2e do kompetenqi Zarzqdu

Powiatu nale2y coroczny wybór bieglego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania f inansowego SPZOZ w Miñsku Mazowieckim. Nastqpnie zwróci la sig
o wyra2enie zgody na umieszczenie ogloszenia informuj4cego o terminie i  m¡ejscu
skladania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania f inansowego.

Zarz4d Powiatu zaakceptowal wniosek Sekretarza Powiatu i przyj$ do realizacji.
Ad. I

Skarbnik Powiatu przedstawila podstawowe wielkoSci do projektu budZetu
powiatu na 2008 rok.:
- dochody ogólem - 80.574.761 zl., w tym dochody wfasne w wysokoéci 9.495.84O zt.
- dochody z udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych -
21 .619 11O zl.
- subwencja w kwocie - 37.628.356 zl., w tym czesó wyrównawcza w kwocie
684.204 zl., czgSó równowa2qca - 491.794 zl., czgíó oéwiatowa subwencji ogólnej
- 36.452.358 zl.
- dotacje lEcznie stanowiq kwotg 11.834.465 zl. (w porównaniu do roku 2007 órodki
wy2sze o ok. 700.000 zl.). W tym zakresie wyzsze Srodki finansowe przyznane zostaly
na PINB, KPPSP - dotacja w wysokoóci - 3.557.000 zl.  (órodki wy2sze w porównaniu
do roku 2007 o kwotq ok. 300.000 zl.), dotacja w dziale pomoc spoleczna w kwocie
5.549.760 zl.



P. Teresa Bqk wyja5nila, iZ do projektu bud2etu przyjeto nastqpujqce zalo2enia:
- wskaZnik inflacji w wysokoéci 2,3% (za wyj4tkiem pracown¡ków administracji i obslugi
w placówkach oswiatowych, w których przyjgto wska2nik wzrostu wynagrodzeñ
w wysokoSci 10%),
- wskaZnik Funduszu Pracy w wysoko5ci 2,45%.

Kolejno poinformowala, 2e rczerwa zaplanowana zostaia w kwocie 280.000 zl.
Przyjqto, ze z tytulu wydatków 2007 r. nie bgdzie zobowiqzañ na 2008 r.
W zakresie dochodów wlasnych zaplanowano kwotg ok. 2.800.000 zi. z wplylvów
z oplaty komunikacyjnej.
Skarbnik Powiatu wyjaSnila, 2e w Starostwie zaplanowano kwotg 412.000 zl. na
zagospodarowanie terenu wokól Starostwa, a lak2e kwotg 90.000 zl. na zakup
samochodu osobowego.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik zaproponowal, aby zaplanowaÓ kwotg
ok. 300.000 - 400.000 zl. na udzial powiatu we wspólnych inwestycjach drogowych
z gminami .

Ustalono, i2 na kolejnym posiedzeniu w dniu 15 l istopada br. omÓwiona zostanie
pelna wersja projektu budZetu powiatu na 2008 rok.

A d . 9
Skarbnik Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie

Powiatu na 2OO7 rok. WyjaSnila, 2e zmiany polegajE na zmianie planu dochodów
i wydatków zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych z bud2etu
panstwa, przeniesieniu wydatków migdzy $$ w ramach tego samego dziatu oraz
przeniesieniu wydatków z rczet\Ny bud2etowej. Zmiany dotycz4.
- Starostwa Powiatowego,
- Komendy Powiatowej Paristwowej Stra2y Po2arnej w Minsku Maz.
- Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej-Curie w Mit isku Maz.
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w Miñsku Maz.
- Domu Dziecka w Falbogach,
- Domu Pomocy Spo{ecznej w Kqtach.

Nastgpnie przedstawila wn iosek Naczel nika Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych o przyznanie órodków w kwocie 500 zl. na organizacjq spotkania
wigi l i jnego dla kombatantów, które odbedzie siq '14 grudnia br. WyjaSnila, i2 na
powy2szy cel Urzqd ds. Kombatantów przyznal kwotg 2.000 zl.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotg 500 zl. na organizacjg spotkania wigilijnego dla
kombatantów.

Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury powrócila do wniosku Stowarzyszen¡a
Spoleczno-Kulturalno-Sporlowego Ad - Astra z Sulejówka, które zwrócilo sig
z wnioskiem o przyjgcie honorowego patronatu nad turniejem z cyklu Grand Prix Polski
w tañcu towarzyskim, który odbgdzie sig w Sulejówku w dniu 1-2.Xn.2007 r. Ponadto
zwracajq siq o ufundowanie pucharów i statuetek, koszt ok. 15.000 zl. Dodala, iZ
honorowy patronat przyjgli Marszalek Województwa Mazowieckiego, Rada Miasta
Sulejówek, posel Czeslaw Mroczek i posei Teresa Wargocka. Ponadto wyja5nila, i2
turniej bgdzie podzielony na 25 kategorii, udzial we2mie 800 tancerzy. Za zajqcie
3 pierwszych miejsc przyznane zostana ka2demu tancerzowi puchary, za miejsca od
4 do 6 przyznane zostanE statuetk¡.



Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz stwierdzil, i2 nale2y wesprzeó tA
¡mpreze, ale jest to impreza cykl iczna iorganizacja powinna przystqpió do konkursu
ofe rt.
Po analizie wn¡osku Zarzqd Powiatu wstgpnie wyrazil zgodg na ufundowanie statuetek
i pucharów w 5 kategoriach, ale powróci do wniosku na kolejnym posiedzeniu.
Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2007
rok; przeprowadzono glosowan¡e, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opow¡edzial sig jednogfoénie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 167/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.

Ad.  l0
Geodeta Powiatowy - Jolanta Nadlonek wyjaóni la, ze w 1999 r. podpisane

zostaly porozumienia z gminami (oprócz Miasta Sulejówek i  Miasta Minsk Mazowiecki)
przejmujqc prowadzenie zadan z zakresu rozgraniczania nieruchomoóc¡. Dodala, 2e sq
to zadan¡a wlasne gmin, a porozumienia zostaly podpisane na mocy przepisów Prawo
geodezyjne iart.5 ustawy o samorz4dzie powiatowym. Nastgpnie wyjaéni la, i2 RIO
w Rzeszowie wypowiedzialo sip, i2 powiat na mocy powy2szych przepisów mo2e
przekazwaó do realizacji zadania wlasne jednostkom samorzqdu terytorialnego,
natomiast nie moze przejmowaó do prowadzenia zadañ. Wyjasni la, 2e nie ma innego
przepisu, który by pozwalal zadan¡a z zakresu rozgraniczania nieruchomoóci ptzekazaó
do realizacji powiatowi, w zwiqzku z tym decyzje wydawane przez powiat, w tym
zakresie sa obarczone wadq, wydawane z naruszen¡em prawa, a wiec nale2y odstqpió
od porozumien.
Kolejno p. Jolanta Nadlonek powiedziala, 2e porozumienia zostaly zawarte na czas
nieokreólony z mo2liwo5ciq wypowiedzenia w ciqgu 3 miesigcy. Zaproponowala, aby
podjqó próbg rozwiqzania porozumieñ z dniem 1 stycznia 2008 r.

Wicestarosta poruszyl temat Powiatowej Kom¡sji Urbanistyczno-Architektonicznej,
wyjaSniajqc, i2 nie ma obowi4zku powolywania takiej komisji na szczeblu powiatowym.
Komisje takie powinny funkcjonowaó na szczeblu gminnym.

A d .  1 l
Starosta poinformowal, i2 spotkal sig z prezesem Zarzqdu Zakladów Naprawy

Taboru Kolejowego w Minsku Maz. w spraw¡e realizail pomyslu dotycz4cego
fundowania stypendiów i nagród dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych okreSlonych
kierunków, które s4 potrzebne ZNTK. Zaproponowano, aby Zarzqd Powiatu podpisai
umowe o wspólpracy z Zarzqdem ZNTK, natomiast szczególowe umowy podpisane
zostanq z poszczególnymi szkolami.
Nastgpnie Starosta oczytal projekt umowy o wspólpracy z Zarzqdem Powiatu.

Naczelnik - Emil ia Piotrkowicz powiedziala, 2e ZNTK zaplanowal Srodki w kwocie
52.000 zl. na stypendia dla 26 uczniów.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na podpisanie umowy o wspólpracy zZNTK.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal, i2 dyrektor Andrzej Solonek
zwraca sie w imieniu Zarzqdu Dróg Powiatowych o wydanie opini i  do wniosku o wydanie
decyzj i  o ustaleniu lokal izacj i  dla przebudowy drogi powiatowej nr 4318W relacj i



Zabraniec-Okuniew-Halinów-B rzeziny, na odcinku od km 0+420 do km 7+760, gm¡na
Halinów.
Dodal, 2e zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i reafizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, aby wystqpió do organu administracji
architekton iczno-budowla nej nale2y uzyskaó opin¡e wlaéciwego zatzqdu powiatu.

Zarzqd Powiatu wyrazil pozytywnE op¡nig do wniosku o wydanie decyzji
o ustalen¡u lokalizacji dla przebudowy drogi powiatowej nr 4318W relacji Zabraniec-
Okuniew-Halinów-Brzeziny.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz poinformowal, 2e na posiedzeniu w dniu
13 listopada br. Zarzqd Województwa Mazowieckiego bgdzie rozpatrywal wniosek
Burmistrza Miasta Miñsk Mazowiecki dotyczqcy wspólnej inwestycji dotycz4cej
polAczenia Biblioteki Miejskiej i Biblioteki Pedagogicznej

Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio zwrócila sie z pytan¡em, czy planowana jest
podwyzka wynagrodzeñ dla pracowników Starostwa.
Starosta wyjaSnil, i2 pracownicy Starostwa otrzymali podwy2kg wynagrodzen od
1 pa2dziernika br. Dodal, 2e podwyzke otrzymal¡ równie2 pracownicy ZDP, PCPR,
pracown¡cy pomocy spolecznej, natomiast w PINB podwy2ka wynagrodzeñ zostanie
wprowadzona od 1 stycznia 2008 r.

Czlonek ZarzEdu - Miroslaw Krusiewicz zwrócil siq z pytaniem dotyczqcym
postepu prac w zakresie projektu hali widowiskowo-sportowej.
Wicestarosta wyjaSnil ,  2e spotkanie w tym zakresie odbedzie siQ w dn¡u l4 l istopada br.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, i2 uczestniczyl w Konwencie
Powiatów Województwa Mazowieckiego w Kozienicach, na którym dyrektor
Wojewódzkiego Urzgdu Pracy podsumowal Sektorowy Program Operacyjny Rozwój
Zasobów Ludzkich na lala 2004-2006. Dodal, 2e do wyjaónienia pozostala kwestia
wprowadzenia standardów w powiatowych urzgdach pracy.
Ponadto przedstawiona zostaia informacja dotycz4ca uszczególowienia RPO
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2013 oraz informacja na temat przeplywów
frnansowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Ustalono, 2e kolejne posiedzenie ZarzEdu odbgdzie siq '15 l istopada br.
o godz. 14.00 oraz 19 l istopada br. o godz. 1 5.00.

Ad. 12
Protokól z posiedzenia w dniu 5 listopada 2007 r. zoslal przyjqty jednogloSnie.

Ad.  13
Zamknigcie posiedzenia.

Pzewodniczqcy Zazqdu - Anton¡ Jan Tarczyñski

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie ZazEdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksiqzopolski

Miroslaw Krusiewicz


