
Protokól Nr 34/07
z posiedzenia Za'z4du Powiatu Minskiego

w dniu 15 l istopada 2007 r.

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

czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu

Porz4dek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjqcie porz4dku obrad.
3. Informacja o dzialalno5ci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjgcie uchwaly w sprawie projektu uchwaly bud2etowej na 2008 rok.
5. Sprawy róZne.
6. Zamknigcie posiedzenia.

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

Miriskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porz4dek posiedzenia, który zostal przyjqly jednogloénie

(przy nieobecnoSci p. M. Krusiewicza).

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

- spotkal sig z dyrektorem Poradni Psycholog iczno-Pedagogicznej w Sulejówku
w zakresie lokalu dla potrzeb placówk¡. P. Anna Padzik zaproponowala trzy lokalizacje,
z których najkorzystn iejsze bylyby pomieszczenia Parafii w Milosnej, gdzie nale2aloby
jedynie jedno pomieszczenie podzielió éciankq dzialowq i wymienió wyktadziny
podlogowe. Druga propozycja dotyczy pomieszczeñ na terenie osiedla wojskowego,
nieruchomoéó jest we wladaniu Agencj i  Mienia Wojskowego.

- wizytowal inwestycjq w DPS w Kqtach, prace wykoñczeniowe trwajq, jednak jesl
niebezpieczeñstwo, Ze przeprowadzka do nowego budynku n¡e nastqpi przez Swiqtami
Bo2ego Narodzenia.



Ad. 4

Skarbnik Powiatu przedstawila projekt uchwaiy bud2etowej na 2008 rok:
- planowane dochody w wysokoéci - 81 .977 .947 zt.
- planowane wydatki w wysokoéci - 83.570.708 zl.
- planowane zadania inwestycyjne na lqcznq kwotg 7.012.999 zl.
- deficyt bud2etu powiatu planowany jest w kwocie 1.592.761 zl., który pokryty zostanie
z zaciqgnigtych kredytów w kwocie 1.592.761 zl.
- przychody planowane s4 w kwocie 2.100.000 zl. (w tym kredyt komercyjny w kwocie
1.900.000 zl. i 200.000 zl. po2yczka),

- rozchody w wysokoSci 507.239 zl. dotyczq splat po2yczek zaciqgniqtych
w poprzednich latach,
- rezerwy zaplanowane zosta{y w l4cznej kwocie 400.000 zl. (w tym rezerwa ogólna
300.000 zl. i rezerwa celowa 100.000 zl. z przeznacze n iem na zarzqdzanie kryzysowe),
- gospodarstwa pomocnicze i dochody wlasne jednostek lqczna kwota 1.086.600 zl.
(dochody wlasne jednostek - 506.020 zl. ,  wydatki 543.090 zl.) ,
- dotacje podmiotowe dla podmiotów prowadzqcych warsztaty terapii zajgciowej -
73.770 zt.  (2 warsztaty ,  wskaZnik dofinansowania z bud2etu powiatu roSnie do 15%),

Kolejno omówione zostaly wielkoSci dotycz4ce dochodów powiatu:

- dochody w kwocie 81.187.533 zl. (w tym biezace i majqtkowe - 790.414 zl.)
- subwencja o5wiatowa w wysokoóci 36.452.358 zl., czqió wyrównawcza - 684.000 zl.,
czgéó równowa2qca - 491 .000 zl.
- udzial we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 21 .869.967 zl.
- udzial we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych - 450.000 zl. (kwota
niZsza w porównaniu do roku 2007),
- planowane dochody z tytulu oplaty komunikacyjnej - 3.000.000 zl. (dochody z tego
tytulu w 2007 r. wyniosly 2.560,000 zl.),

Skarbnik Powiatu wyja5ni la, 2e érodki w wysokoéci 517.000 zl.  sq zablokowane na 5 lat
z tytulu poreczen¡a.

Kolejno omówione zostaly wielko5ci dotyczqce wydatków powiatu:

- wydatki lqcznie stanowia kwote 83.570.708 zl.
- wykaz inwestycji zawiera 35 pozycji, zadan¡a drogowe stanowiq l4cznie kwotg ponad
2.600.000 zl. Ponadto zaplanowane zostaly nastepujqce Zródla dofinansowania:
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, 3 zadanra zgloszone zostanE do Samorzqdowego
f nstrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza 2008, 4 zadania realizowane bgdq we
wspólpracy z gminami.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik dodal, 2e na zadania, które bgdq zglaszane do
FOGR i Samorz4dowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza jest 100% pokrycie



w budzecie powiatu. Z tych wydatków na zadania drogowe powiat powinien odzyskaó
1 mln zl., o który zmniejszy{by sie deficyt. Dodal, 2e przyjgto wszystkie zadania
zgloszone przez gminy. Ponadto wyjaónil, 2e zwiqkszono kwotQ na remonty na drogach
o kwotq ok. 400.000 zl., zaplanowana zostala kwota 1.520.000 zl.

-  w ZDP zaplanowano Srodki w kwocie 115.000 zl.  na zakup sprzqtu drogowego,
7.000 zl.  na zakup sprzgtu komputerowego, 35.000 zl.  na zakup samochodu osobowego
dla stu2by drogowej.
- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zaplanowane zostaly órodki
w wysoko6ci 8.000 zl. na zakup zestawów komputerowych i 40.000 zl. na zakup
samochodu osobowego.

Czlonek Zatz4du - Krystyna Pazio zwrócila uwage, 2e zalqczniku inwestycyjnym
nie ma wpisanego zadania dotycz4cego budowy Poradni w Sulejówku.

W¡cestarosta - Krzysztof Michalik wyjaSnil, 2e wydatek w tym zakresie
zaplanowany bgdzie w 2009 r. (zakup udzialu w budynku i  udzialu w dzialce
jednoczeénie).

Skarbnik Powiatu wyjaSnila, 2e w Starostwie zaplanowano m.in. kwotg
412.000 zl. z przeznacze n iem na zagospodarowanie terenu, kwotg 124.000 zl. nazakup
sprzetu komputerowego (zwiqzane z wprowadzeniem elektronicznego obiegu
dokumentów), kwotg 90.000 zl. na zakup samochodu osobowego, 783.530 zl.
z przeznaczeniem na opracowanie doku mentacj i hali widowiskowo-sportowej.

Dlug publiczny zaplanowany zostal w kwocie 35.000 zl. (30.000 zl. na odsetki od
pozyczek zaciqgnigtych od 2005 r., 5.000 zl. na prefinansowanie).

Wicestarosta powiedzial, ze w ramach Samorzqdowego Instrumentu Wsparcia
Rozwoju Mazowsza jest mozliwosó ub¡egania sig o kwotg 100.000 zl. na zadania
o5wiatowe na terenach wiejskich, wpisana zostala modernizacja sali gimnastycznej
w Zespole Szkól w Siennicy. Ponadto zaplanowano termomodernizacjg Zespo{u Szkól
Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz. - lqczna kwota zadania 850.000 zl., z czego
zaplanowano 350.000 zl. wlasnych Srodków, natomiast 500.000 zl. z po2yczki
z WFOS|GW. Dodal, 2e w zasadzie w kazdej placówce oSwiatowej zaplanowano Érodki
na drobne remonty i  zakupy.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal, 2e w zakresie slu2by zdrowia
wydatki dotyczq nastgpujqcych inwestycji:

- rozbudowa i modernizacja szpitala, budowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego -
kwota 209.915 zl. (w tym planowane jest pozyskanie órodków z samorzqdu
województwa mazowieckiego - 97.069 zl.),
- wyposa2enie SOR w aparaturg i urzqdzenia medyczne - 2.000.000 zl.

Wicestarosta powiedzial, ze tym zakresie dyrektor SPZOZ zwrócil siq
o przedlu2enie terminu realizacji umowy z 20 grudnia 2007 r. na koniec marca 2008 r.
Nastqpnie odczytal przygotowanq odpowied2, w której informuje siq, 2e z uwagi na fakt,
2e ptzyznana dotacja ma byó pokryta z kredytu komercyjnego, brak jest mozliwoSci
przedlu2enia terminu Zarzqd Powiatu nie bgdzie wnioskowal do Rady Powiatu
o skreÉlenie tego zadania z budZetu powiatu na 2007 r. Wydatki te nie bgd4



zreal¡zowane, a umowa wyga6nie z dniem 20 grudnia br. Zarzqd Powiatu w bud2ecie
powiatu na 2008 r. uwzglgdni przyznanie dotacji na wyposazenie SOR. Ponadto
zadanie powinno byó przedmiotem wniosku SPZOZ w ramach Programu Operacyjnego
lnfrastruktura iSrodowisko.

- termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej - 390.149 zl.

Skarbnik Powiatu poinformowala o planowanych wydatkach w pomocy
spolecznej, które stanowiq kwotg 14.180.086 zl. ,  w tym na placówki opiekuñczo-
wychowawcze kwota '1 .807.086 zl. Natomiast wielkoáci planowanych wydatków dla
poszczególnych domów pomocy spolecznej przedstawiajq sig nastgpuj4co:

- DPS Éw. Józefa w Mieni - 5.649.867 zl.
-  DPS ..Jedl ina" w Mieni - 2.913.135 zl.
- DPS w K4tach - '1 .430.686 zl.

W zakresie inwestycji w placówkach pomocy spolecznej zaplanowano:
- 172.000 zl.  na instalacjg widny i  72.000 zl.  na termomodernizacjg budynku C,
120.000 zl. na zakup busa i 25.000 zl. na zakup centrali telefonicznej w DPS éw. Józefa
w Mien i .
- 20.000 zl.  na modernizacjg kotlowni w DPS,,Jedl ina" w Mieni

- 10.000 zl. na zakup pralnicy w Domu Dziecka,

Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e w Powiatowym Urzedzie Pracy zaplanowano wydatek
inwestycyjny w kwoc¡e 12.500 zl. na zakup dwóch klimatyzatorów.

Nastgpnie omówila rozdzial dotycz4cy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Starosta powiedzial, 2e na funkcjonowanie PODN powiat otrzymuje z gmin érodki
w wysokoÉci 130.000 zl., a z bud2etu powiatu przekazywane sq érodki w wysokoóci
ponad 300.000 zl.  Dodal,2e w dniu 27 l istopada br. odbgdzie sie spotkanie z wójtami
i burmistrzami, na którym omawiane bgd4 sprawy dotycz4ce zadan z zakresu
rozgraniczania nieruchomoéci, funkcjonowania PODN, realizacji zadañ drogowych oraz
zadan z zakresu zarzqdzania kryzysowego.

Kolejno Skarbnik Powiatu omówila rozdzial 92195 - pozostala dzialalnoéó
w ramach, którego zaplanowana zostala kwota 12.000 zl. na organizacjg dozynek
powiatowych, 100.000 zl. z przeznaczeniem na dotacje na organizacjq imprez
w zakresie kultury przez wybrane w otwartym konkursie ofert organ¡zacje pozarzAdowe
oraz 61.000 zl. z przeznaczeniem na organizacjg i wspólorganizacjg imprez
kulturalnych.

Nastgpnie wyjaónila, 2e w dziale Kultura fizyczna i sport na realizacjg zadañ
w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowana zostala kwota 136.000 zl., w tym
'100.000 zl. z przeznaczeniem na dotacje na organizacjq imprez w zakresie sportu przez
wybrane w otwartym konkursie ofert organizacje pozarzEdowe, kwota 21.000 zl. na
organizacjg i wspolorganizacje imprez sportowych o zasiqgu pow¡atowym, kwotQ
5.000 zl. na wypiatq stypendiów sportowych dla zawodników oraz 10.000 zl. na wyplatg
nagród dla zawodników i trenerów,



Sekretarz Powiatu zw¡ócila siq o zaplanowanie órodków na zadanie w zakresie
dzialalnoéci wspomagajAcej rozwój gospodarczy, w tym przeds¡gbiorczo6ci (oglaszane
w formie otwartego konkursu ofert).

Zarzqd Powialu przyznal dodatkowe 6rodki w kwocie 8.000 zl.

Kolejno Skarbnik Powiatu omówila zalqcznik dotyczqcy planu przychodów
i rozchodów gospodarstw pomocniczych informujEc, ¡2 w takiej formie organizacyjno -
prawnej funkcjonuj4 dwa gospodarstwa pomocnicze tj. PODG|K przy Starostwie oraz
gospodarstwo pomocnicze przy ZSA w Janowie.

Wicestarosta wyjaónil, i2 z Burmistrzem Miasta Minsk Mazowiecki ustalono, 2e
porzEdkuje sig sieó dróg powiatowych na terenie miasta Miñsk Mazowiecki oraz urealnia
sig koszt utrzymania dróg powiatowych. Ponadto od 1 stycznia 2008 r. nale2y zmienió
porozumienie z Burmistrzem Miasta Miñsk Mazowiecki.

Nastgpnie Skarbnik Powiatu omówila zalqczniki dotyczace planu finansowego
PFOS|GW (przychody 100.000 zl. ,  rozchody 170.000 zl.)  onz Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (przychody 1.300.000 zi.).

Starosta zglosil wniosek dotyczecy przyjqcia uchwaiy w sprawie projektu uchwaly
budzetowej na 2008 rok; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaty
Zarzqd P owialu (w obecnoóci 4 czlonków ZarzEdu, nieobecny p. M. Krusiewicz)
opowiedzial sie jednoglo5nie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 168/07 w sprawie projektu uchwaly
bud¿etowej na 2008 rok.

Ad. 5

Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie sig 19 l istopada br. o godz. 15.00.

Ad. 6

Zamkniecie posiedzenia.

Przewodniczqcy Zazqdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Krzysztof M¡chalik

Czlonkowie Zazqdu: Krystyna Pazio

Henryk KsiQzopolski . . :  ' i1":, . : . . .


