
Protokól Nr 35/07
z pos¡edzenia Zarz4du powiatu Miñskiego

w dniu l9 l istopada 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
PrzewodniczEcy ZarzEdu - Antoni Jan Tarczvriski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlon kowie Zarzqdu: Krystyna pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik powlatu
Andrzej Poziemski - z-ca dyr. SpZOZ w Mirisku Maz.
Zofia Morawska - glówna ksiggowa SpZOZ w Minsku Maz.
Emil ia Piotrkowicz - Naczelnik Wydzialu O6wiaty i  Kultury
Wojciech Dgbski - inspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa
Wojciech Osinski - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoéciami

Porzqdek posiedzenia:

1, Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dziaralnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy z zakresu sluzby zdrowia.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników.
6. Sprawy oówiatowe.
7. Sprawa wycinki drzew w Zespole Szkól Ag rotech nicznych w Janowie.
B. Rozpatrzenie wniosków Telekomunikacj i  polskiej S.A. w sprawie:

- zmiany lokalizacji szafy terekomunikacyjnej na te¡enie Domu Dziecra
w Falbogach,
- przebudowa komunikacji telefonicznej pod ul. Koóciuszki,

9. Rozpatrzenie wniosku . lEwr w sprawie wybudowania r ini i  energetycznej
w ul.  Sosnkowskiego w Mirisku Maz.

10. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie powiatu na 2007 rok.
11. Ogloszenie Vl edycj i  Nagród powiatu Mir iskiego ,,LAURA 2007"
12. Sprawy ró2ne.
13. Przyjgcie protokolu z posiedzenia w dniu j  2.1 1.2007 r.' I  4. Zamknigcie posiedzenia.

Ad. 1
starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie zarzqdu powiatu

Miriskiego.



Ad. 2
starosta przedstaw porzqdek posiedzenia, który zostal przyjgty jednogloénie.

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

..  
-  zakoñczyla siq kontrora rearizacj i  inwestycj i  w GiLo w Miósku Maz.,

real izowanej w ramach ZPORR,

_ 
- uczestniczyl z p. M. Krusiewiczem w lll Mistrzostwach polski w Karate Tsunamr

w stanislawowie. w Mistrzostwach udzial wziqto 160 uczestników z cafej polski.

Wicestarosta poinformowal o nastgpuj4cej sprawie:
- do konkursu na stanowisko dyrektora Domu pomocy spolecznej éw. Józefa

w lt/lieni wplyngly dwie kandydatury p. Doroty Mari¡ celiñ;kiej pracownika pcpR
w Minsku Maz. i p. Malgorzaty chwedoruk pracownika Domu 

'pbmocy 
sporecznej

ów. Józefa w Mieni. obie kandydatki spelniaiq wymogi formalne, jednak w-obu ofertach
stwierdzono braki, w przypadku p. D. celinskiej - informacji o niekaralnosci
z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku p M. chwedóruk oówiadczenia
o niekaralnosci za naruszenie dyscypliny finansów publ¡cznych i oéwiadczenra
o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Komisja konkursowa zwrócila
sig do obu kandydatek o uzupelnienie dokumentów.
Ad. 4

starosta - Antoni Jan Tarczyriski przypomnial, 2e dyrektor Janusz sobolewski
zobowiEzany by{ do przedstawienia propozycji podwy2ek plac dla pracowników spzoz
uzgodnionej ze zwiqzkami zawodowymi oraz propozycji dotyczacej restrukturyzacji
sPZoZ (wyniklej ze spotkania z ordynatorami idyrekciq spzóz). wy¡"snit ,2e w dniu
15 l¡stopada br. wplynglo pismo podpisan e ptzez ordynatorów w zakresie podtrzymania
propozycji plac w wysokoóci 4.000 zt., 6.000 zr., g.000 zr. o¡az podwyzki itawek
dy2urów kontraktowych na 40 2,.,50 zl., 60 zl. z moíliwoíciq dalszego wzrostu. ponadto
wyra2ilqzgodg na stopniowe dochodzenie do powy2szych itawek,l pieni,uszy etap ma
obiqó wlaczenie dodatków ipodwyzke o 30% w ostatecznym terminie od i stycznia
2008 r. Prdwy2ki powinny obiqó równie2 pierggniarki i pozostary personer. ordynátorzy
stwierdzili, ze pozyskanie érodków na podwy2ki bgdzie moglo wi4zaó sig z zadlúzentem,
mo2liwoéó pozyskania érodków na podwyzki w dalszej przyszloéci mo2e wiqzaó sig
z przeksztalceniem sPZoZ np. w spólkg prawa handlowego, a inicjatywa w iakresie
podjecia takiej decyzji le2y po stronie Starostwa.

. Glówna ksiggowa SPZOZ poinformowa{a, Ze olrzymala informacjg z NFZ
dot. wartosci jednego punktu w wys. 11 z{., ale nie wiadomo jakie bgd4' ceny za
procedury, a punkty ustalone sq tylko na 4 miesiqce.

Z-ca dyrektora - Andrzej poziemski wyjaSnil, ze punkty sq ustalone na
4 miesiqce, a pózniej majq wejéó w 2ycie jednorodne grupy pacjentów, prawdopodobnie
za 12 zl. za punkt, ale SPZOZ z tego tytulu otrzyma mniej érodków.

_ _ - - Glówna ksiggowa wyjaénira, 2e nie ma ustaronych zadañ ¡zeczowych na
2008 rok i trudno powiedzieó jak¡ bedz¡e plan finansowy. W chwili obecnej jest jeszcze



plynnoéó finansowa, natomiast nadwykonania wynoszE 1.4o2.ooo zl. Dodala, ze
wprowadzen¡e podwyzki 30% i podwyzka stawek dy2urów kontraktowych dalyby skutek
finansowy w wysokosci ponad i 0 mln zl. rocznie.

Z-ca dyrektora - Andrzej Poziemski wyjaónil, 2e ordynatorzy otrzymali informac¡Q
o wprowadzeniu w podstawg wynagrodzenia dodatku ,,113 zl." od 1 liitopada 2007 r.
i ,,dodatku Religi" od 1 stycznia 2008 r.

Glówna ksiggowa - Zofia Morawska wyjaéni{a, ze wprowadzenie podwy2ki
wynagrodzeñ dla pielggniarek w wysokosci 30% spowoduje zwigkszenie kosztów
o kwote ponad 3 mln zl. i o taka samq kwote w przypadku podwy2ki 30% dla lekarzy.

Starosta zwrócil sig z pytaniem, jakie bgdq skutki finansowe wprowadzenia
w podstawe wynagrodzenia kwoty I 13 zl.

Glówna ksiggowa spZoZ powiedziara, 2e wprowadzenie powyzszej kwoty
spowoduje zwigkszenie kosztów o kwote 76.000 zl. miesigcznie (do' korióa roru
152.000 zl.), ponadto nalezy przyiqó órednio kwotq 15.000 zl. miesiqcznie wiqcej
w dy2urach.

.wicestarosta 
- Krzysztof Michalik zwrócil sig z pytaniem, jaki jest wymiar czasu

pracy lekarza.

Z-ca dyrektora - Andrzej poziemski wyjaénil, iz dzienny wymiar czasu pracy
lekarza, pielqgniarki i polo2nej to 7 godz. 35 min.

Glówna ksiggowa sPZoZ poinformowala, 2e érednie wynagrodzenie lerarza
medycyny bez dy2urów za okres lll kwartalów wynosi 3.s75 zl., a- godziny dy2urów
kontraktowych stanowia kwoty 25 21.,35 zl. i 50 zl.

wicestarosta - Krzyszlof Micharik zwrócil sig do glównej ksiggowej spzoz
o przygotowani e analizy wyna g rodzeri.

__ czlonek zarzqdu - Krystyna pazio zwrócira siq z pytaniem, ire jest dy2urów
w SPZOZ.

P. Andrzej Poziemski powiedzial, 2e sq 3 dy2ury w pogotowiu, 9 w szpitalu
(10 w éwigta) oraz 2 dy2ury.w nocnej stacjonarnej i wyjazdowej pomocy rekarskiej.
Ponadto zwrócil uwagq, i2 od dnia 'l stycznia 200g r. wejdq w Zy:cie nowe przep,sy
dotyczqce czasu pracy lekarzy tj. nie bgdzie mógl byó dluzszy ni2 4g tygodniowo oraz
nie dlu2szy ni2 l3 godzin, a nastepnie 11 godzin niepizerwanego wypoczynKu.
Z-ca dyrektora sPzoz wyjasnil, i2 byla propozycja, aby ,,dodatek Religi" podzielió na
dwie czgéci, tj. czgéó, która wejdzie w podstawg wynagrodzenia i czgÉó
z ptzeznaczen rem na pochodne, jednak propozycja taka nie zostala zaakceptowana.
Zgodnie z ustawa ,,dodatek Religi" w caloSci powinien wejéó w podstawg
wynagrodzenia.

wicestarosta zwrócil sig o przygotowanie i przedstawienie materialu w zakresre
skutków finansowych na rok 20oB wejócia w podstawg ,,dodatku Religi" i kwoty 1 13 zl.
w odniesieniu do aktualnej l iczby zatrudnionych oraz niezbgdnégo zatrudnienia
wynikaiqcego z podpisanych kontraktów z NFZ. Analiza powinna [rzeditawiaó równrez
skutki finansowe podwy2ki wynagrodzeri o np. 10%. ponadto zwrócil sie



o przedstaw¡enie obecnych wynagrodzeó lekarzy (w podziale na specjalizacje),
pielggniarek i  poloznych oraz ich wysokosci po wprowadzeniu proponowanych imian.

starosta zwrócil sig o przedstawienie powyzszej informacji na pierwsze
posiedzenie Zarzqdu Powiatu w miesi4cu grudniu br.
Kolejno starosta zwrócil sig o przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji na oddziale
Kard iologiczno-Wewnetrznym.

P. Andrzej Poziemski powiedzial,  ze by{y trudnosci z obsadq dy2uru na oddziale,
ponadto nikt nowy nie zostal zatrudniony (sq chgtni do pracy, ale nie za zaproponowane
stawk¡). Dodal, ze jedynq mo2liwosciq pozyskania lekarzy jest podwyzszenie
wynagrodzerr. w zwiqzku z du2ym oblo2eniem na oddziale wypozyczone zostaly ló2ka
z Oddzialu Dziecigcego.

starosta - Antoni Jan Tarczynski poruszyl kwestiQ konkursu na stanowisko
ordynatora Oddzialu Kardiologiczno-Wewngtrznego.

Z-ca dyrektora SPZOZ - Andrzej poziemski powiedzial, 2e konkurs ma byó
rozstrzygn¡ety na koniec grudnia br. Dodal, i2 proponowal dyrektorowi, aby zatrudnió
kogoé jeszcze przed zakonczen ie m konkursu.

_ Wicestarosta powiedzial, ze w roku bie24cym nie zostanie zakupiony sprzer oo
szpitalnego oddzialu Ratunkowego, érodki na ten cel w kwocie 2 mln zl. zostaly
wp¡sane do budZetu na rok 2008. Zwrócil siq z pytaniem, czy w tym zakresie zostal
ogfoszony przetarg.

P, Andrzej Poziemski powiedzial, 2e Wzelarc nie zostal ogloszony, pozostala do
wyjaénienia kwestia czy oglaszaó wzelarg w catoéci, czy podzielió na czgóci.
w przypadku rea zacji zamówienia w calosci latwiej bgdzie pozyskaó za te same ceny
wy2szy jakosciowo sprzpt.

w¡cestarosta powiedzia{, 2e lista sprzQtu pow¡nna zostaó zweryfikowana.
Ponadto zwrócil sip o zglaszanie kazdej faktury zwiqzanej z soR i uigadnianie
z naczelnikiem Wydziaiu Inwestycji.

P. Krzysztof Michalik poruszyl tak2e kwestig wyposa2enia karetek.
Z-c,a dyrektora sPzoz wyjaénil, i2 wyslane zostalo zamówienie do MCZp na kwotg
500.000 zl. na 1 karetkg z wyposa2eniem, 2 respiratory, pompy i defibrylator.
Ponadto poinformowal, i2 ptzetary na uslugi transportowe zostal uniewa2nionv
¡ ogfoszony zostanie kolejny przetarg.

A d . 5

Naczelnik wydzialu oówiaty i Kulfury - Emilia piotrkowicz przedstawila wniosek
trenera lekkiej atletyki wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego o przyznanie
stypendiów sportowych w celu realizacji programów przygotowan do Mistrzostw polski
dla zawodników:
- Mateusza Kowalczyka,
- Beaty Pusto.la,
- Krzysztofa Mroczka.



Naczelnik Wydzialu dodala, 2e zawodnicy spelniaiq wymagania, aby przyznaó
stypendium. Zaproponowala , aby przyznaó stypendia w wysokosci i 50 zl. miesigcznie
na okres od marca 2008 r. do l ipca 2008 r.

czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz zaproponowa{ podwy2szyó wysokoéó
stypendium do kwoty 200 zl.  miesiqcznie.

zarzqd P owiatu przychylil sig do propozycji p. Miroslawa Krusiewicza dotvczacei
podwyzszenia wysokoéci stypendium.

Nastgpnie Naczelnik wydziaru oswiaty i Kurtury odczytala projekt uchwaly
w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly zarz4d powiatu opowiedzial sig
jednogloSnie.

zarzad Powiatu podiqr uchwaNg Nr i69/07 w sprawie przyznania stypend¡ów
sportowych dla zawodników.

A d . 6

Starosta - Antonl Jan Tarczynski powiedzial, Ze sprawA priorytetowq ¡esrpodiQc¡e decyzji dotyczqcej dalszego funkcjonowania Liceum ogólnoksztalcqcego
w Mrozach oraz sprawa lokalizacji SOSzW w Mirlsku Maz.

Naczelnik wydzialu oówiaty i Kullury - Emilia piotrkowicz przedstawila
propozyciq zmian w zakresie funkcjonowan¡a placówek oswiatowych w powiecie
miñskim. Dodala, ze nalezy braó pod uwagQ znaczny spadek liczby urodzen w ciqgu
5 lat.  Zaznaczyla,2e zmiany dotyczq glównie 3 jednostek oéwiatowych t j .  LO
w Mrozach, ZS w siennicy (bardzo niski nabór) oraz soszw w Minsku Maz.
(zte warunki lokalowe i maleiEca liczba uczniów). wyjaénita, ze reforma szkolnrcwa
zakladala powstanie l iceów profi lowanych iw przypadku ZS Nr 1w Miñsku Maz.
dyrektor wystqpila o powolanie klasy o profilu wojskowym. po wejéciu w 2ycie przepisów
wykonawczych okazalo siq, ze takiego profilu nie ma, a klasa taka moze funkcionowaó
w liceum ogólnoksztalcqcym. Dyrektor ZS Nr 1 zwrócila sig o likwidacjg liceum
profilowanego.

Kolejno w 2005 r. powstaly szkoly policealne w 3 placówkach oówiatowych
tj .  w zsz Nr 2 w Mirísku Maz., ZSE w Mirisku Maz. i  ZSA w Janowie, ale równiez te
szkoly nie ciesz4 sig zainteresowaniem.

Nastqpnie Starosta przypomnial propozycje zlo2one przez wójta Gminy Mrozy:
1) przejgcie przez powiat miñski do prowadzenia Zespolu Szkól w Mrozach

zapewniaj4c co najmniej ki lkuletn¡e funkcjonowanie placówki,

2) powiat mir iski przeka2e w ciqgu 2lat érodki niezbedne na zabezpieczenie
niezbgdnych remontów,

3) obiekty zespolu szkol przekazane zostanq gminie Mrozy, która zapewni srodki
na wykonanie niezbqdnych remontów.

staros{a przypomnial,  2e zgodnie z porozumieniem z dnia 1s marca 1gg9 r. rozwiEzanie
Zespolu Szkól mo2e nastqpió z koñcem roku szkolnego za 3 letnim wypowiedzeniem.



w ocenie Starosty druga propozycja jest nie do przyjgc¡a, ponadto nieodplatne
przekazanie gminie równie2 jest niekorzystne.

wicestarosta - Krzyszlof Michalik powiedzial, 2e wójt Gminy Mrozy przedstawial
tak2e propozycjq dotycz4cq stworzenia centrum turystyczño_hotelowego
w budynkach Zespolu szkó|, ale wówczas nie byloby mozliwe przeñiesienie soszw,
wówczas nale2aloby przeanalizowaó przeniesienie soszw do Zespolu szkól
w siennicy. Dodal, 2e rozwiqzanie dotyczqce przeniesienia Soszw do Mrozow
i likwidacja l¡ceum jest nie zasadne. Lepszym rozwiazaniem byloby wyrazenie zgody
wójtowi na prowadzenie liceum ¡ rozwój bazy turystyczno-hotétowej, a Soszw
przenieóó do Zespolu szkól w siennicy. w przypadku przeniesienia sosá/v do Mrozów
powstaje problem zespolu szkól w siennicy w zwiqzku z bardzo niskim naborem.
Analizie nale2y poddaó równiez przeniesienie zespolu szkól Ag rotech nicznych
w Janow¡e do Zespolu Szkól Nr 1 w Mirisku Maz.

starosta stwierdzil, i2 nale2y w tym zakresie zorganizowaó spotkanie z wójtami
za¡nteresowanych gmin.

czlonek zarzEdu - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, 2e nale2y podejéó do sprawy
kompleksowo i przeanalizowaó funkcjonowanie poszczególnych rodzajów kierunków.
Ponadto jest przeciwny wyzbyciu siq mienia powiatowego tzn. obiektéw w Mrozach.
D-odal, 2e mo2na byloby zastanowió sig nad propozyciE dot. prowadzenia przez gmine
Mrozy szkoly, a przekazaniem przez powiat okreélonych siodków, ale ¡ódnoczieénieptzeznaczente czeÓci bazy do dysponowania przez powiat na potrzeby SOSzW.

.. zarzqd Powiatu przygotowal dwie propozycje dotyczqce funkcjonowania szkoly
w Mrozach:

1) przejgcie prowadzenia Ltceum w Mrozach i zgoda wójta na przejgcie
gtmnaz1um, oraz przeniesienie do Mrozów SOSzW,

2) przekazanie Zespolu Szkol Gminie Mrozy jako wlasnoSó (odplatn¡e
bqd2 nieodplatnie), wówczas SOSzW przeniesiony zostalby do ZS
w Siennicy.

starosta dodal, 2e kolejnym ,tematem jest funkcjonowanie ZSA w Janowie i propozyc¡a
przeniesienia tej szkoiy do ZS Nr 1 w Minsku Maz.
Ad. 7

. Inspektor w wydziale srodowiska i Rolnictwa - wojciech Dqbski wyjasnil, iz
dyrektor Zespolu szkól Agrotech nicznych w Janowie zwrócila sig z wñioskiem
o wyrazen¡e zgody na usunigcie dwóch topoli z terenu ZSA. Dodal, 2e drzewa sq
okazalych rozmiarów, pochylone w strone zabudowañ i stwarzai4 zagro2enie dla
bezpieczenstwa osób i  mienia.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na usuniqcie dwóch topoli z terenu Zespolu Szkól
Ag rotechnicznych w Janowie.



Ad. I

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomosciami - wojciech osiriski
poinformowal, i2 wpiynglo pismo firmy ELMo dotyczEce zleceniá opracowanra
dokumentacji projektowej na podlqczenie uslug Neostrada klientom w miejscowoéci
Falbogi. Telekomunikacja Polska S.A. zwrócila sig z proéb4 o wyra2enie zgody na now4
lokalizacjg urzEdzenia technicznego szafy telekom u n ikacyjnej' i zlqcza kablbwego na
dzialce o nr ew. 76 w miejscowoéci Falbogi. wyjasnil ponadto, ie wplynglo prsmo
dyrektora Domu Dziecka w Falbogach - Agnieszki Kuchta, która áwiocila sr9
o zabezpieczenie interesu placówki iwynegocjowanie zgody na bezplatne uzytkowanie
lEcza internetowego na potrzeby Domu Dziecka.
P. wojciech osinski dodal, ze szafy bqdq przesunigte r po demon la2u szal zostana
miejsca bez elewacji budynku i nale2aloby postawió warunek dotyczqcy poprawy
elewacji.

wyjaÉnil ,  2e w imieniu TP s.A. prace techniczne wykonuje podwykonawca f irma ELMo
¡ nie moZe zagwarantowaó bezplatnego uzytkowania l4cza internetowego.
Zaproponowai, aby zezwolió na przesunigcie szaf telekom u n ikacyjnych pod warunkiem
poprawy elewacji oraz wystq¡ció do Tp s.A. o udostgpnienie nieodplatne l4cza
internetowego.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq z uwag4, i2 wczeSniej nale2y podp¡saó umowq
intencyjnq na nieodplatne éw¡adczenie przezTp S.A. l4cza internetowego.
Kolejno przedstawiony zostal wniosek rp s.A. na przebudowg istnieiqcej kanalizacji
telefonicznej pod ul¡cq Kosciuszki.

., zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na przebudowg kanalizacji telefonicznej w ulicy
Koéciuszki z uwaga, iz warunki techn¡czne okreóli Zarzqd Dróg Miejskich w Miriéku Maz.
Ad. I

Kierownik Referatu Gospodarki N¡eruchomoéciami przedstawi{ wniosek zakladu
Energetycznego o wyra2enie zgody na wybudowanie l ini i  energetycznej w ul icy
Sosnkowskiego. Linia ta bgdzie zasi lala budynki mieszkalne wielorodzinne dpóldzielni
Mieszkaniowej,,Mechanik" w Mir isku Mazowieckim.

- Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na wybudowanie linii energetycznej w ulicy
Sosnkowskiego w Miñsku Mazowieckim.

Ad.  l0

skarbnik Powiatu przedstawila projekt uchwaiy w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok. wyjasnila, 2e zmiany polegaiq na zmianie planu dochodów
i wydatków zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych z bud2etu
panstwa, przeniesieniu wydatków migdzy $$ w ramach tego samego dzialu oraz
przeniesieniu wydatków z rezevy bud2etowej. Zmiany dolyczq:
- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta. lcqcego w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól Nr 1 im. K. Wielkiego w Miñsku Maz.



- Zespolu Szkól Agrotechnicznych w Janowie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miñsku Maz.
- Domu Dziecka w Falbogach

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora ZDp w Minsku Maz.
o wyrazenie zgody na zmiang przeznacze n ia srodków pozostalych z zakupu sprzgtu do
odsniezania w kwocie 7.567 zt. i wydatkowanie ich na zakup agregatu prqdotwérczego.

Zarzqd Powiatu wyrazir zgodg na p,eznaczenie érodków na zakup agregaru
pradotwórczego.

Nastepnie przedstawiony zostal wniosek dyrektora Dps éw. Józefa w Mieni
o wyrazenie zgody na wydatkowanie srodków pozostalych z zakupu samochodu
w kwocie 4.591 zl. na zakup dwóch ló2ek dla osób niepelnosprawnych.

Zarzqd Powiatu wyraz¡l zgodg na wydatkowanie órodków w kwocie
4.591 zl.  na zakup lózek dla osób niepelnosprawnych.

Kolejno skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Gimnazjum i Liceum
ogólnoksztalcqcego w Mirisku Maz. o przyznanie órodków w kwoiie 1 .soo zl.
z ptzeznaczeniem na sfinansowanie ok. 60-70 paczek mikolajkowych dla dzieci
niepelnosprawnych z terenu powiatu miriskiego.

Zarzqd Powiatu przyznar kwotq 1 s00 zr. z przeznaczenrem na zaKup DaczeK
mikolajkowych.

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz powrócila do wniosku stowarzyszenia Ad-Astra
i wyjaónila, i2 prezes stowarzyszenia zwrócila sig o przyznanie srodków na zaKup
pucharów i statuetek.

zarzqd Powiatu przyznal Srodki w wysokoéci do 5.000 zl. z przeznaczeniem na
zakup pucharów i statuetek dla 5 kategori i .

Kolejno przedstawila wniosek dyrektora Zespolu szko.l Ekonomicznvch w Mirísku
Maz., który jest organizatorem Powiatowego Konkursu Geograficznego "Geomaniak",którego final odbqdzie sig '13 grudnia br. Dyrektor zwraca sig o obiqcie patronatem
t przyznanie kwoty 1 .200 zl. na zakup nagród.

.Zarzqd Powiatu ptzyznal kwotg 1.200 zl. z przeznaczentem na zaxup nagród
w konkursie,,Geomaniak".

Nastepnie przedstawiony zostar wniosek Miósko Mazowieckiego Klubu
siatkarskiego z proébq o objgcie patronatem l l l  rurnieju siatkarskiego o pucnar
Starosty Miriskiego.

Starosta wyrazil zgodg na objqcie patronatem lll Turnieju Siatkarskiego.
Naczelnik - Emilia Piotrkow¡cz przedstawila wniosek wyzszej szkoly Nauk

spolecznych im. ks. J. Majki,  która chce uruchomió drugi kierunek - ekonom¡a i  zwraca
sig z proébE o mo2liwoóó wynajmu pomieszczeñ w ZSZ Nr 2 w Mirisku Maz. na okres
3 lat.

starosta powiedziat, 2e nalezy w tym zakresie uzyskaó opinig dyrektor a zsz Nr 2
w Mirlsku Maz. z sugesti4, aby zaproponowal pomieszczenia internatu.



sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila wniosek dyrektora Medycznej
Szkoly Policealnej w Miñsku Maz., która organizuje ll powiatowy Dzieri prómocji
Zdrowia i zwraca sig z proébq o ufundowanie Nagrody starosty i 

-oczekuiq 
érodków

finansowych w wysokoSci 1.500 zt.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotg 1.000 zl. z przeznacze n ¡em na zakup nagród.
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie powiatu na
2007 rok przeprowadzono glosowanie, w którym za podiqciem uchwaly zarzed powratu
opowiedzial sig jednogloSnie.

_ ZarzEd Powiatu podi4l uchwarq Nr 170/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.

Ad. fi
sekretarz Powiatu - Danuta strejczyk zwrócila sig do Zarzqdu powraru

o wyrazen¡e zgody na ogloszenie Vl edycji Nagród powiatu Miriskiego ,,iau¡a 2007',.
ogloszenie zamieszczone zostanie na stron¡e internetowej powiatu miriskiego,
a ponadto informacja o ogloszeniu kolejnej edycji przeslana zostanie do gmin.
. lavgd Powiatu wyrazil zgodg na ogloszenie Vl edycji Nagród powiatu Miriskiego

..Laura 2007".

Ad. 12

wicestarosta - Krzyszlof Michalik powiedzial, 2e Gmina Halinów opracowure
dokumentaciq projektowE na ul icg Jana pawla l l .  w porozumieniu z dyrektorem
Andrzejem solonkiem zlecili opracowanie dokumentacji piojektowej i zwracáia siq do
zarzqdu Powiatu o podpisanie umowy o pomocy rzeczowej tj. wystqpienie z wnloskiem
o dofinansowanie tego zadania w ramach funduszy uni jnych.

Zazqd Pov,rialu wyrazil zgodg na podpisanie umowy o pomocy rzeczowej.
_ wicestarosta poinform owal, i2 prezes firmy Modern construction Design
sp, z o,o zwrócil sig z proébq o przesunigcie terminu wykonania projektu budowlanego
hali widowiskowo-sportowej do dnia 20 stycznia 2009 r. Dodal, iz imiana terminu nre
narusza term¡nu koricowego.
P. Krzysztof Michalik zaproponowal, aby przychylió sig jednorazowo do proéby i wyrazió
zgode na przesuniecie terminu do dnia 20 stycznia 200g r, ponadto wyjaónil, ze
w przypadku wytazen¡a zgody, nale2aloby w tym zakresie przygotowaó pro¡eki uchwary
Rady Powiatu w sprawie wydatków nie wygasaj4cych.

ZarzEd Powiatu wyrazil zgodg na przesunigcie firmie MCD terminu na wykonanie
projektu budowlanego do dnia 20 stycznia 2008 r.

czlonek zarzqdu - Krystyna pazio poruszyla temat n iezabezpieczonych érodków
na 2008 r. z przeznaczeniem na budowq poradni psycholog iczno-pedagog icznej
w Sulejówku.

starosta wyjaénil, ze nie rozmawial w tym zakresie z Burmistrzem suleiówka.
prawdopodobnie opracowywana bgdzie nowa dokumentacja iw 200g roku nie ma-szans
na real¡zacje tego przedsigwzigcia.

starosta poinformowal, 2e dyrektor Anna padzik sprawdzila kolejnq lokalizaciq
dla potrzeb Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w sulejówku, t j .  niáruchomoóó



o pow. 600 m' , budynek o pow. ok. 2OO m2, wysokoSó czynszu 3.500 zl. miesigcznre
oraz oplaly za media.
Nastepn¡e starosta zaproponowal uruchomienie procedury zmiany na stanowisku
dyrektora sPzoz w Minsku Maz. Zwolane zostanie posiedzenie Rady spolecznej przy
SPZOZ w celu zaopiniowania odwolania dyrektora Janusza Sobolewskiegb

zarzqd Powiatu jednogroénie opowiedziar sig za uruchomieniem procedury
zwiqzanej ze zmianqna stanowisku dyrektora SpZOZw Mirisku Maz.

ustalono, 2e kolejne posiedzenie zarzEdu powiatu odbgdzie sig 26 listopada br.
o  godz .  16 .00 .

A d .  1 3
Protokól z posiedzenia w dniu 12 listopada 2007 r. zostal przyigty jednoglosnie.

Ad. 14
Zamknigcie posiedzenia.

Pzewodniczqcy ZarzEdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ks¡qzopolski

¡/iroslaw Krusiewicz
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