
Protokól Nr 37/07
z posiedzenia ZarzEdu Powiatu Milískiego

w dniu 3 grudnia 2007 r.

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

czlonkowie ZarzEdut Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Pow¡atu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Sylwester Zbrzezny - Przewodnicz4cy Rady Powiatu

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
4. Przyjgcie projektów uchwal i innych materialów na Xl sesjq Rady Powiatu

Minskiego.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie przyznania nagród sportowych dla zawodników

¡ t renera .
6. Sprawy oówiatowe.
7. Podjgcie uchwaly w sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia odbioru

koncowego inwestycl..
B. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2007 rok.
9. Sprawy rózne.
10. Przyjqcie protokolów z posiedzeñ w dniu 19 i  26 l¡stopada 2007 r '
1 '1 .  Zamknigcie posiedzenia.

Ad. I
Starosta - Anton¡ Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zatzqdu Powiatu

Miriskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porz4dek posiedzenia, który zostal przyjqty jednoglo5nie.

A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal, o nastqpujEcych sprawach:

- odbylo sie spotkanie z wójtami i burmistrzami z terenu pow¡atu minskiego (nie bylo
przedstawiciela gminy Dgbe Wielkie). Rozmawiano na temat zadan z zakresu



rozgraniczania nieruchomoóci i jest pelna zgoda na rozw¡Azan¡e porozumieó z gminam¡
z koñcem roku.

Kolejne spotkanie zaplanowane zostalo na dzielr 1B grudnia 2007 r. na godz. 12.30. Po
spotkaniu odbgdzie sig przekazanie sprzqtu KPP w Minsku Maz., a nastepnie spotkanie
oplatkowe wójtów i burm¡strzów.
- odbylo sie spotkanie z firm4,,Exitus" rozmawiano na temat projektów umów.

Wicestarosta dodal, 2e p. ZoÍia Butkiewicz przeslala maila, w którym
poinformowa.la, 2e projekt umowy w zakresie dzierZawy nieruchomoÓci zostal
zaakceptowany. Zweryfikowal kwotg czynszu wska2nikiem wzrostu cen towarów i uslug
(waloryzacja powinna byó juz w 2002 r.). Przeslal informacjg o zweryf¡kowaniu kwoty
czynszu - na kwote 1411 zl., a nie jak bylo dotychczas 1337 zt. (nie ma tu dodatkowych
kwot z tytulu wyodrgbnienia dziaiki o pow. 980 m '). Dodal, 2e p. Moch chcial przerzuciÓ
na powiat obowiqzek wykonywania kapitalnych remontów, na co nie wyrazono zgody.

P. Krzysztof Michalik wyjaónil, 2e zapis dotycz4cy przejécia na wlasnoóó jest Zle
sformulowany, ale zostal przeniesiony do pro.lektu umowy z drobnq zmian4, dotychczas
bylo nazewnictwo ,,kaplica pogrzebowa", a zaproponowano nazewn¡ctwo ,,dom
pogrzebowy".

Starosta dodal, 2e to ostatnie spotkanie by+o protokolowane.

- wizytowal inwestycjg w DPS w Kqtach.
- wizytowal ZS w Siennicy odnoónie ustalen w zakresie przeniesienia SOSzW z Mitíska
Maz. do Zespolu Szkói (przy tej okazji pojawil sig problem dojazdu dzieci).

Wicestarosta - Krzysztof Michalik dodal, 2e na spotkaniu z wójtami
i burmistrzami, zgloszona zostala uwaga przez radnego Adama Ciszkowskiego
w zakresie stworzenia takiej czgÉci wydatków przeznaczonei na wspólnq realizacjg
przedsigwzigó z gminami. W trakcie dyskusj i  przedstawiciele gmtn opowiedziel i  sig za
skladaniem wniosków w ukladzie rocznym, a nie z wyprzedzeniem kilkuletnim.
W zwi4zku z tym przygotowany zostanie projekt uchwaly w tym zakresie.

P. Krzysztof Michalik pow¡edzial, 2e wójt Dariusz Jaszczuk poinformowal, ze
Rada Gminy Mrozy przyjgla stanow¡sko w zakresie podjecia dzialañ zmierzajqcych do
przejgcia na wiasnoóó nieruchomoSci, w której funkcjonuje Zespói Szkol w Mrozach

A d . 4

Starosta wyjaónil, 2e po otwarciu sesji zaplanowano wreczenie odznaczen
z okazji 45-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciól Miñska Mazowieckiego. Z propozyqq
wrgczenia 3 osobom odznaczeñ zwiqzanych z opiekq nad miejscami pamiqci zwrócil siq
p. Zwierzyñski.

Przewodniczqcy Rady Powiatu przychylil sig do proóby i opowiedzial sig za
wprowadzeniem takiego punktu pod poz.3.

Zarzqd Powialu przystEpil do omówienia projektów uchwal i innych materialów na
Xl sesjg Rady Powiatu Mir iskiego:



- Podjgcie uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem sochaczewsk¡m
dotyczqcego przejQc¡a zadañ z zakresu osw¡aty.

Starosta wyjaÉnil, Ze porozumienie to dotyczy realizacji zajeÓ teoretycznych
przedmiotów zawodowych w formie kursowej.

Zarzqd Powiatu przyjal material.

- Podjqcie uchwaty w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto!Ówek w szkolach
prowadzonych przez Powiat Miñski.

Naczeln¡k - Emil ia Piotrkowicz wyjaóni la, Ze ostatnia zm¡ana do ustawy
o systemie oSwiaty wprowadzila ar1. 67a, zgodn¡e z którym organ prowadzqcy szkolg
ustala zasady korzystania ze stolówki, w tym wysokoéó oplat. wydzial oówiaty i Kultury
dokonal rozeznania w szkolach, w których prowadzone sa stolówki, w jakiej wysokoéci
ksztaltuj4 sig koszty. Dodala, 2e wysokoóci oplat w poszczególnych szkolach rÓzn¡q sie
i wplywa na to wiele czynników (liczba osób korzystajqcych z wyZywienia, 2ródla
pozyskiwania 2ywnoSci).

P. Emilia Piotrkowicz wyjaSnila, Ze w przedstawionej propozycji nie ustalono
kwoty za wy2ywienie w SOSzW, gdy2 kwestig ta reguluja inne przepisy i w tym zakresie
koszt surowca ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzqcym (w tym zakresie
podjeta zostala ju2 stosowna uchwala Zarzqdu Powiatu).

NastQpnie dodala, ze z wyZywienia mogq korzystaó nauczyciele i pracownicy,
a odplatnoéó dla tych osób zostala zaproponowana w nieco wyzszej wysokosci ni2 dla
uczniów. Dokonano tego na podstawie propozycj¡ przedstaw¡onych pzez dyrektorów,
gdy2 nie regulujq tego odrqbne przepisy.

Wicestarosta zwrócil siq z pytaniem, na jakiej podstawie zostala przygotowana
kalkulacja odplatnoóci dla nauczycieli i pracowników. Ponadto stwierdzil, 2e skoro nie
regulujq tej kwestii odrgbne przepisy odplatnoéó powinna byó pelna.

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz wyjaónila, 2e nie ma przygotowanej kalkulacji,
a jedynie propozycje przedlozone przez dyrektorów szkól

wicestarosta zwrócil sig do p. Emilii Piotrkowicz o przedstawienie na kolejne
posiedzenie kalkulacji rzeczywistych kosztów wy2ywienia w poszczególnych szkolach.
Dodal, 2e przygotowujqc takq kalkulacjg nalezy zauwa2yÓ koszty osobowe.

starosta zwrócil sig do Naczelnik wydzialu oÓwiaty i Kultury o doprecyzowanie
zapisów dotyczqcych usprawiedliwionych nieobecnoóci i obowi4zku zglaszania ¡ch
w odpowiednim czasie.
- Podjpcie uchwaly w sprawie wyrazen¡a opinii dotyczqcei przekazania na rzecz m st'
warszawy nieruchomoé;ci polo^onych w warszawie wesolei pod ul¡ce Niemcewicza,
Wspólna i I Praskiego Pulku, stanowiqcych drogi powiatowe

Starosta wyjaSnil,2e projekt uchwaly dotyczy uporzqdkowania spraw zwiEzanych
z drogami powiatowymi poza terenem pow¡atu.



- Podjgcie uchwaly w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasaiq z koñcem roku
bud2etowego 2007 r

Starosta wyjaSnil, i2 dotyczy to órodków przeznaczonych na zadanie
w zakresie przygotowania projektu hali widowiskowo-sportowej.

- Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzec¡e Powiatu na rok 2007

Skarbnik Powiatu omówila zmiany do bud2etu Powiatu na 2007 rok:

- pozostala kwota 90.000 zl. z rozliczenia wynagrodzeñ w oówiacie,

- zwiqkszenie o kwotg 38.000 zl.  érodków na wynagrodzenia w GiLO,

- '17.500 zl. z przeznacze n iem na wydatki rzeczowe w GiLO (awaria, doposazenie sal,
oplaly za telefony, naprawa xero),

- zwigkszenie planu dotacj i  w kwocie 450.000 zl.  na zakup ambulansu R i  aparatury
medycznej (350.000 zl. na karetkq, 100.000 zl. na aparature medycznq),

- dodatkowe Srodki 60.000 zl. z rezerwy ogólnej subwencji oswiatowej na wyposa2enie
nowych pracowni na cele dydaktyczne (internat ZSE),

- kwota 10.047 zl. z przeznaczen iem na odprawy dla nauczycieli,

- dotacja w wysokoóci 77.5O0 zt. - na zadania inwestycyjne w KPPSP, w tym 7.500 zl.
z przeznaczeniem na program komputerowy dla KPPSP w Mitlsku Maz.,

- 1O.O0O zl. na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych po robotach interwencyjnych
w DPS Sw. Józefa w Mieni,

- 8.000 zl. z przeznaczeniem na zakup projektora i ekranu dla Starostwa.

- Podjqcie uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Miñskiego na rok 2008.

Skarbnik Powiatu przedstaw¡la zmiany do projektu bud2etu:

- wprowadzenie órodków w kwocie 507.000 zl. z przeznaczeniem na MSIP,

- przeznaczenie kwoty 42.000 zl. na uzupelnienie zatrudnienia o 2,5 etatu w celu dojécia
do standardów przez Dom Dziecka w Falbogach.

- kwota 27.000 zl. z ptzeznaczeniem na wynagrodzenie z tytulu umowy zlecenla na
okres 6 m-cy dla glównej ksiggowej w ZS Nr I w Minsku Maz.

Skarbnik Powiatu wyjaSnila, 2e jeSli problematyczna bqdzie umowa zlecen¡a to
zostanie podpisana umowa o prace w okreslonym wymiarze czasu pracy.

Starosta zaproponowal, zeby to byl okres 3 m-cy.

Skarbnik Powiatu przedstawila ponadto wniosek SPZOZ na kwotQ 2.670 000 zl.
z przeznaczeniem na remonty i modernizacje pomieszczen SPZOZ

Starosta stwierdzil, 2e wniosek ten przekracza mozliwoóc¡ finansowe pow¡atu.

wicestarosta zasygnalizowaf temat zakupu samochodu dla soszw w Mitisku
Maz. Wyjaénil, 2e wniosek zoslal zlo2ony do PFRON i zoslal pozytywnie rozpatzony,
jednak nie ma informacji, czy Srodki na ten cel bqdE w roku bie24cym. Decyzja w tym
zakresie moZe byó podjeta na poczqtku roku, a wydatek mo2e byÓ dokonany po decyzji



o przyznaniu érodków. Jeóli do dnia sesji nie bgdzie decyzj¡ o przyznaniu srodków to

zadanie to zostanie wp¡sane do bud2etu na rok 2008, a wykreSlone z bud2etu tego roku.

Nastgpnie wicestarosta poruszyl temat wydatków przyszlorocznych zwiqzanych
z wykonaniem windy w DPS 5w. Józefa w Mieni. wyjaÉnil, 2e wniosek zostal zlozony do

urzgdu Marszalkowskiego, ale pojawily siq problemy zwiqzane z interpfetacja zap¡sów
dotycz4cych przyznawania pomocy, która iest dla powiatu n¡ekorzystna'
o dofinansowanie na realizacjg ró2nego rodzaju przedsipwzigÓ budowlanych ze
érodków PFRON, które sq w dyspozycji Marszalka województwa mo2na ubiegaó siq raz
na 3 lata.

Ad. 5

Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz poinformowala, 2e
wplyngly wnioski z dwóch klubów sportowych o nagrody sportowe dla zawodników
¡ t renera :
- Miejskiego Klubu Sportowego Taekwon-Do dla zawodnika Damiana lwaniuka.

- Miejskiego Klubu Sportowego ,,Mazovia" dla 7 zawodników itrenera.

Zawod nicy:
-Ewa Kosobudzka
-Jul ia Sadowska
- Kamila Biernat
- Robert Kaczmarski
- Mateusz Foryó
- Mateusz Nowakowski
- Damian Derlatka

Trener w sekcji warcaby -Tadeusz Kosobudzki.

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz zaproponowala przyznaó zawodnikowi Damianowi
lwaniukowi nagrodg w wysokoéci 500 zl., pozostalym zawodnikom nagrody w wysokosc¡
1 50 zl., natomiast trenerowi nagrodq w wysoko5ci 500 zl.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz powiedzia{, 2e nagrody powinny byó
ptzyznawane na zakonczenie sezonu i wówczas wybrane zostalyby najwy2sze
osiqgnigcia, które zostalyby nagrodzone.

wicestarosta - Krzysztof Michalik zwrócil sie do Naczelnik - Emilii Piotrkowicz
o przepracowanie regulaminu przyznawania nagród.

Nastgpnie odczytany zosta.l projekt uchwaly w sprawie przyznania nagród sportowych
dla zawodników itrenera; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwal4 Nr 173/07 w sprawie przyznania nagród
sportowych dla zawodników i trenera.



A d . 6

Naczelnik wydzialu oówiaty i Kultury powrócila do tematu wynajmu pomieszczeri

w ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. na potrzeby uczelni wyzszej. wyjasnila, 2e dyrektor Tomasz
Plochocki jest po rozmowach z kanclerzem uczelni, która wyrazila chgó wynajqcia

oomieszczeñ internatu na okres 3lat, w zwiqzku z tym dyrektor zwraca siq o wyrazenie
zgody na podpisanie umowy intencyjnej w tym zakresie.

wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, 2e zgode na wydzier2awienie na

okres do 3 lal wyra2a zarzqd P owiatu, a nastgpnie oglaszany jest przetarg w zakres¡e
wydzier2awienia pomieszczeri. Nastgpnie stwierdzil, ze radcowie prawn¡ pow¡nn¡

wypowiedzieó s¡e, czy mo2liwe jest podpisanie w tym zakresie umowy przedwstqpnej.

Starosta zaproponowal, aby na ten temat wypowiedziaia sig radca prawny.

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz poinformowala' 2e Prezes Zarzqdu
Stowarzyszenia Rowerowego ,,Zielony Szlak" wystqpil z propozycjq wspolpracy
w ramach programu wspólpracy z organizaqami pozarzqdowymi. W dniu 17 grudnia

2007 r. w gminie Mrozy organizowany jest lll Zimowy Maraton Rowerowy i zwraca¡E slQ
o wsparcie i ufundowanie pucharów w 24 kategoriach w kwocie 1.500 zl.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na ufundowanie pucharów w 24 kategoriach

Ad.7

Wicestarosta - Krzyszlof Michalik przedstawil projekt uchwaly w sprawie
powolania Komisji do przeprowadzenia odbioru koricowego inwestycji Dodal, 2e
dotyczy to odbioru inwestycji ,,Rozbudowa budynku Domu Pomocy Spolecznej
w Katach".

W sklad Komisji wchodz4:

- Wicestarosta - Krzysztof Michalik

- Henryk Ksiq2opolski - czlonek Zarzqdu Powiatu,

- El2bieta Kowalik-Wirowska - dyrektor DPS w KEtach

- Agnieszka Reda - naczelnik Wydzialu Inwestycji

- Dorota Witowska - inspektor w Wydziale Inwestycji

Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjecie uchwaly zarzqd Powiatu
opowiedzial sig jednogloónie.

Za:'izqd Powiatu podjql uchwalq Nr 174107 w sprawie powolania Komisji do
przeprowadzenia od bioru koñcowego inwestycj i.

A d . 8
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w spraw¡e zmian

w bud2ecie Powiatu na 2007 rok. Wyjaénila, 2e zmiany polegajq na zmianie planu

dochodów i wydatków zwiq"zanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z bud2etu pañstwa oraz przeniesieniu wydatków migdzy $$ w ramach tego samego
dzialu. Ponadto dokonuje sig zmian w planach f inansowych dochodÓw i wydatkÓw
powiatowych jednostek orga n izacyjnych.



Zmiany dotyczA:
- Starostwa Pow¡atowego w Miñsku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miñsku Maz.
- Komendy Powiatowej Paristwowej Stra2y Po2arnej w Miósku Maz.
- Zespolu Szkól Specjalnych w lgnacow¡e,
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Mirisku Maz.
- Domu Pomocy Spotecznej , ,Jedl ina" w Mieni
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
- Specjalnego O5rodka Szkolno-Wychowawczego w Miñsku Maz.
- Poradni Psych olog iczno-Pedagog icznej w Sulejówku.

Przeprowadzono giosowanie, w którym za podjqciem uchwaly w sprawie zm¡an
w bud2ecie Powiatu na 2007 rok Zarzqd Powiatu opowiedzial siq jednogloSnie

Zarz4d Powiatu podj4l uchwalq Nr 175/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.

A d . 9
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wniosek p. Piotra Dlu2ewskiego,

który zwrócil siQ o wyrazenie zgody na urz4dzenie drugiego lazdu z dzialki nr 1805
usytuowanej przy ul.  Armii  Ludowej 18 w Minsku Mazowieckim.
Wniosek zostal pozytywnie zaopiniowany ptzez dyrektora Zarzqdu Dróg Powiatowych
w Miñsku Maz. - Andrzeja Solonka.

ZarzEd P owiatu wyraz¡l zgodg na urzqdzenie drugiego z¡azdu z ul. Armii Ludowej
w Mirisku Maz. na dzialkg o nr ew. 1805.

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora ZS w Siennicy dotyczAcy
obni2enia ceny wywolaw czei o 5O%o dwóch samochodów marki Zuk, gdy2 do
ogloszonego przetargu w zakresie sprzeda2y tych skladników majatkowych nikt sie nie
zglosil.

Wicestarosta dodal, 2e nie ma przepisów szczegÓlnych dotyczecych sprzedazy
mienia ruchomego. Zaproponowal, aby propozycjq dyrektora dotyczqcq obni2enia ceny
wywolawczej o 50o/o ptzyjqt

Nastqpnie przedstawila projekt uchwaly zmieniajqcq uchwale w spraw¡e zbyc¡a
skladników maj4tkowych Zespolu Szkól im. H. i K. Gnoiñskich w Siennicy;
przeprowadzono glosowanie, w którym Zarzqd Powiatu opowiedzial si9 jednogloÓnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwale Nr 176/07 zmieniaj4c4 uchwalg w sprawie
zbycia skladników maj4tkowych Zespolu Szkól im' H. i  K. Gnoiñskich w Siennicy.

Nastgpnie Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek z-cy dyrektora DPS éw Józefa
w Mieni, który zwróci l  sig o zdjqcie ze stanu DPS samochodu marki polonez Samochód
ma 268 tys. km przebiegu, jest samochodem wyeksploatowanym, a koszty utrzymania
s4 bardzo wysokie. Wykonano nieodplatnq wycene samochodu ptzez eeczoznawce na
kwotg 2.376 zl.

Zazqd P owiatu wyrazii zgodq na sprzedaZ w drodze przetargowej samochodu
marki polonez proponujEc cenq wywolawczq w kwocie 2.376 zl.



Zarzqd Powiatu jednogloénie podj4t uchwalg Nr 177107 w sprawie zbycia
skladnika majqtkowego Domu Pomocy Spolecznej éw' Józefa w Mieni.

Zarzqd Powiatu jednogloénie podjEl uchwalg Nr 178/07 w sprawie udzielen¡a
upowa2nienia dyrektorowi Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego
im. J. Korczaka w Miñsku Mazowieckim do reatizacji inwestycji pn. ,,Zakup
mikrobusu dla potrzeb specjalnego oérodka szkolno-wychowawczego w Mi¡ísku
Mazowieckim".

Czlonek ZaEEdu - Miroslaw Krusiewicz powrócil do tematu zagospodarowania
terenu przy CKP na cele sportowe.

Wicestarosta wyjaónil, ze nie ma 2adnych informacji w tym zakresie.
Kolejno wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil pismo solectwa Barczqca

dotyczqce wykonania chodnika oraz oswietlenia przy drodze powiatowej na odcinku od
Kaplicy w Budach Barczqckich do stacji PKP w Barczqce¡.

P. Krzysztof Michal ik wyjasni l ,2e wykonanie oówietlenia nalezy do kompetencj i
Gminy Mir isk Mazowiecki.  Natomiast wykonanie chodnika mozliwe jest do real izacj i  pod

warunkiem partycypacji samorz4du gm¡nnego w 50% kosztów. Inicjatywa w takich
sprawach nale2y do samorzqdu gminy.

Wicestarosta poinformowal, 2e w 2007 roku Komisja Bezpieczenstwa i Rozwoju
Powiatu wspólnie z dyrektorem Zarzqdu Dróg Powiatowych analizowala techniczne
mo2liwoóci realizacji tego projektu. Z wstqpnej oceny wynika, 2e w istniejqcym pas¡e
drogowym trudno bgdzie wykonaó chodnik z uwagi na wymagania techniczne dotyczAce
budowy chodników w obszarze niezabudowanym. Ewentualna realizaqa chodnika
wymagalaby poszerzenia pasa drogoweg o, co znaczqco podwyzszyloby koszty.

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski powiedzial, ze wplynelo z SPZOZ pismo
informujqce o skutkach f inansowych podwy2ek wynagrodzeri,  zgodnie z ustaleniami
Zazqdu z dnia 19l istopada br.
Nastepnie informacyjnie przedstawil pismo Duszpasterstwa srodowisk Twórczych
Diecezji warszawsko-Praskiej o zaplanowanie w bud2ecie pow¡atu 2008 r. Srodków na:
- Noworoczny Koncert Kolgd - 3.500 zl.
- Koncert Wielkanocny - 3.500 zl.
-  Jarmark Floriañski - 3.500 zl.
- Parada Patriotycznej Pieóni Rycerskiej iWojskowej - 3.500 zi.
-  lV lmieninowy Koncert Papieski - 3.500 zl.
Zarzqd nie widzi mo2liwoóci zrealizowania tego wn¡osku.

Kolejno Starosta odczytal pismo Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu w dn¡u
19 listopada 2007 r. jednogloÉnie przyjqla wniosek dotycz4cy rozwa2enia mo2liwosci
zabezpieczenia órodków w 2008 t. z ptzeznaczeniem na monta2 (koszty eksploatacji)
urzqdzeñ GPS we wszystkich samochodach sluZbowych bqdqcych na stanie jednostek
powiatowych.

Ustalono, 2e kolejne posiedzenie odbqdzie sig dniu 17 grudnia 2007 r. o godz. 14.00



Ad.  t0
Protokoly z posiedzen w dniu 19 l¡stopada i 26 listopada 2007 r. zoslaly przyjgte

jednogloénie.

A d .  1 1
Starosta zamknAl posiedzen¡e.

Przewodniczqcy ZarzEdu - Antoni Jan Tarczyñsk¡

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie Zazqdu: Krystyna Pazio

,'. .i Íii, I ,Henryk Ksi?2opolski

lvl¡roslaw Krusiewicz


