
Protokól Nr 38/07
z pos¡edzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego

w dniu 17 grudnia 2007 r.

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

cztonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa B4k - Skarbnik Powiatu
Anna Smater-Nagraba - inspektor w Wydziale Oówiaty i  Kultury

Porz4dek posiedzenia:
1. Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dziaialnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie wniosków do projektów uchwal i innych materialów na Xl sesjg

Rady Powiatu Mit iskiego.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie wyboru bieglego rewidenta do przeprowadzenia

badania sprawozdania finansowego za 2007 r. Samodzielnego Publicznego
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Miñsku Mazowieckim.

6. Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie okreSlenia zasad
wykonywania zadaó powiatu w zakresie dróg publicznych przy pomocy jednostek
samorzqdu terytorialnego.

7. Podjgcie uchwaly w sprawie wygaszenia prawa uZytkowania nieruchomoóci
polozonej w Minsku Mazowieckim stanowiEcej dzialkg oznaczonA numerem
ewidencyjnym 252719 o pow. 0,0980 ha stanowiqcej wlasnoóó Pow¡atu
Minskiego.

B. Podjqcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Rozwój umiejqtnoSci
zawodowych mieszkanców obszarów wiejskich poptzez szkolenie,,Uslugi
kosmetyczne - pomysl na wlasn4 firmq"" wspótfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Spolecznego.

9. Podjgcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia projektu ,,UmiejgtnoSó poslugiwania
sig technologiami informacyjnymi i  komunikacyjnym¡ wa2nA kompetencj4
zwigkszajqcq atrakcyjnoéó zawodow4 pracujqcych osób doroslych 145+l
wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego.

10. Podjgcie uchwaly w sprawie ogloszenia otwartych konkursów ofert na realizacjg
zadañ publicznych przez organizacje pozarzqdowe w 2008 r.

1 1 . Sprawy z zakresu oówiaty.
'12. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2007 rok.
13. Sprawy rózne.
14. P rzyjgcie protokolu z posiedzenia w dniu 3 grudnia 2007 r.
1 5. Zamkniecie posiedzenia.



Ad. 1
Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zarz4du Powiatu

M¡ñsk¡ego.

Ad.2
Starosta przedstaw¡l porzqdek posiedzenia, który zostal przyjqty jednogloónie.

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, o nastgpuj4cych sprawach:
- zwolal posiedzenie Rady Spolecznej przy SPZOZ, jednym z punktów

posiedzenia bylo opiniowanie projektu uchwaly w sprawie odwolania dyrektora SPZOZ
w Miñsku Maz. - opinia pozytywna (6 glosów za,4 glosy przeciw, I osoba wstrzymaia
sig od glosowania). Dodal, 2e dyrektor J. Sobolewski nadal jest na zwolnieniu lekarskim.

- wizytowal ZSZ Nr 2 w Miósku Maz. w zwiqzku z polrzebE zmiany lokalizacji
siedziby SOSzW w Mirisku Maz. Dodal, 2e przeniesienie wprost Oórodka do ZSZ nr 2
nie jest mo2liwe.

- podpisana zostala umowa na dotacjq z PFRON na zakup samochodu dla
Specjalnego Oórodka Szkolno-Wychowawczego w Miósku Maz.

- zwoial posiedzenie Zespolu Reagowania Kryzysowego; w zwiqzku z ogniskami
ptasiej grypy na Mazowszu, omówiono procedury dzialania w takich przypadkach.

- uczestniczyt w szeregu spotkan oplatkowych.

Nastgpnie Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastgpujEcych sprawach:
- przypomnial, i2 umowa z dotychczasowym wydzier2awiajqcym budynek na potrzeby
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku zostala wypowiedziana i wygasa
z koñcem sierpnia 2008 r. i nale2y znale2ó tymczasow4 siedzibg. Dyrektor Anna Padzik
podjqla sig znalezienia lokalu. Z kilku ofert pozostala jedna dom jednorodzinny na
ul. 11 L^istopada 79, wlasnosó Pañstwa Milewskich, jest to budynek dwupigtrowy o pow.
160 m'i  budynek gospodarczy ok. 60 m'. Wlaóciciele budynku sa zainteresowani
wynajgciem, a docelowo sprzedaza. Dodal, ze z punktu widzenia przeznaczenia na cele
publiczne nale2y dokonaó oceny przydatnoóci tej nieruchomoSci (np. brak miejsc
parkingowych, zbyt wqskie klatki schodowe). Wicestarosta wyjaSnil, i2 zwrócil sig do
Panstwa Milewskich o przedstawienie dokumentacji, aby sprawdzió, czy po
ewentualnych pracach adaptacyjnych budynek bgdzie odpowiadal wymogom na cele
publiczne.

- w zakresie rozbudowy DPS w K4tach, prezes firmy realizujqcej tq inwestycjg zloZyl
zawiadomienie o zakoñczeniu budowy, które zostalo zanegowane przez inspeklora
nadzoru. Kary umowne siqgajq juz 400,000 zl.  Na dzieñ 1B grudnia br. na godz. 14.00
wyznaczone zostalo spotkanie w DPS w Kqtach.

- dokumentacja projektowa na przebudowg internatu ZSE (na potrzeby m.in. PUP,
PINB) nie zostala zlo2ona, pomimo wydiu2onego terminu. Naliczane bqdq kary
umowne.



A d . 4

Zarzqd Powiatu przystqpil do omówienia wniosków do projektów uchwal na
Xl sesje Rady Powiatu.

Sekretarz Powiatu wyjaónila, 2e dyrektor PCPR - Janusz Zdzieborski przedstawil
zmiang do planu f inansowego PFRON.

Zarzqd Powiatu po zapoznaniu sig z planem finansowym PFRON przyj4l przedstawion4
wersje.

Nastgpnie Zarzqd Powiatu powrócil do projektu uchwaly w sprawie ustalen¡a zasad
korzystania ze stolówek w szkolach prowadzonych przez Powiat Miñski.

Inspektor w Wydziale Oéwiaty i Kultury - Anna Smater-Nagraba przedstawila
propozycjg kosztów, które uwzglgdniaj4 tak2e place, pochodne, energig elektryczn4,
ciepln4, wywóz nieczystoSci, órodki chemiczne.

Wicestarosta zwrócil uwagq na nizszy koszt w ZS w Siennicy.

P. Anna Smater - Nagraba wyjaóni la, ze w innych jednostkach zatrudnione sq
dwie kucharki w Siennicy 1 kucharka, miesiqcznie wydawanych jest du2o posilków bo
prawie 4.000 (korzysta 142 uczniów), gdy w ZSA w Janowie - ok. 1.650 (korzysta 75
uczniów).

Wydzial Oówiaty i Kultury zaproponowal ustalió odplatno5ó za obiad dla pracowników
w wysokoóci:
- w ZS Nr 1 w Mir isku Maz.- 6,30 zl.
-  w ZSE w Minsku Maz. - 6,20 zl.
- w Z S A w J a n o w i e - 5 2 1 .

- w ZS w Siennicy - 4,50 zl.

Zarzqd P owiatu przyjql przedstawionq propozycjg.

Starosta przedstawil wniosek Komisj¡ Bud2etu o przesuniqcie kwoty 5.000 zl.
z teze'ruy budzetowej do dzialu Kultura fizyczna i sport na sfinansowanie Powiatowych
lgrzysk SamorzEdowców.

Nastgpnie przedstawil wniosek Komisji Bezpieczeñstwa i Rozwoju Powiatu
o zwigkszenie o 30.000 zl. órodków z przeznaczeniem na SKM i zmniejszenie
o 30.000 zl. Srodków na zadanie zagospodarowanie terenu wokól budynku Starostwa.

Zarzqd Powiatu po analizie zlo2onych wniosków postanowil przeznaczyó kwotg
30.000 zl. na SKM i kwotq 5.000 zl. na realizaqg Powiatowych lgrzysk Samorz4dowców
ze Érodków pzeznaczonych na realizacjg zadania - Zagospodarowanie terenu wokól
Starostwa.

Nastqpnie Skarbnik Powiatu - Teresa B4k omówila projekt uchwaly w sprawie zmian
w bud2ecie Powiatu na 2007 rok. Zmiany dotyczq:
- Zespolu Szkol w Siennicy i uzupelnienia érodków w wysokoéci 10.000 zl.
z przeznaczeniem na olej opalowy,



- G|LO w Mirisku Maz. - uzupelnienie Srodków w wysokoéci 18.691 zl.  na uiszczen¡e
oplaty za zuZycie gazu,

- ZS Nr w Miñsku Maz. - pozostaly érodki w wysokoÓci 11.000 zl.  w wynagrodzeniach,
natomiast nale2y uzupelnió órodki w wysokoéci 25.000 zl. na uiszczenie oplaty za
zuzycte gazu,

- w Starostwie Pow¡atowym brakuje kwoty 70.000 zl. na zakup druków
komunikacyjnych,
- ZDP w Mirisku Maz. przeznaczenie érodków pozostalych w wynagrodzen¡ach
w wysokoóci 50.000 zi. z przeznaczeniem na zakup dwóch plugów od5nie2nych,

- wprowadzenie kwoty 2.O00 zt. ze órodków z Urzqdu ds. Kombatantów i Osób
represjonowanych i kwoty 500 zl. ze Starostwa z pveznaczeniem na zorganizowan¡e
spotkania wigi l i jnego dla kombatantów,
- wprowadzenie kwoty 93.186,54 zl.  na zakup samochodu dla SOSzW w Mit isku Maz.,
a ponadto przeznaczenie kwoty 2.000 zl. na przystosowanie samochodu do przewozu
2 osób na wózkach.

Zarz4d Powiatu przyj4l przedstawione materialy na sesjq Rady Powiatu.

Ad. 5

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk wyjaénila, i2 ogloszenie o poszukiwaniu
bieglego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZOZ
w Minsku Maz. za 2007 r. zostalo umieszczone na stronie internetowej powiatu
minskiego oraz przeslane do 10 losowo wybranych podmiotów, umieszczonych na liScie
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych, stanowiqcej zalqcznlk
do Uchwaly Krajowej Rady Bieglych Rewidentów.

Wplynglo 6 ofert:

-  EURO-in i  Partnerzy Audytorzy i ,  Konsultanci i  Ks¡egow¡ Sp. z o.o. w Warszaw¡e
18.480 zl. netto (z YAT 22.545,6 zl.l
Biegly Rewident Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe ,,TAX" w Siedlcach
12.000 üi VAT (14.640 zl.)
Janina Krzysztoszek Biuro Uslug Ksiggowych i Badania Bilansów w Garwolinie
6.000 zl. + 22% V AT (7.320 A.l
EKSPERT Biuro Bieglego Rewidenta Sp. z o.o. w Siedlcach - Wanda BrzÓzka 5.000 zl.
+ 22%vAT (6.100 zl.)
Biuro Bieglego Rewidenta ,,Audytor" w Sulejówku Boleslawa Piszczek 15.gQQ 21. + 22o/o
VAT (18.300 zt.)
Kancelaria Bieglych Rewidentów AUXILIUM Sp. akcyjna Kraków 7.000 zl. + VAT
(8.540 zl.)

Zarzqd Powiatu wybral ofertg p. Janiny Krzysztoszek Biuro Uslug Ksiggowych i Badania
Bilansów w Garwolinie.

Nastepnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie wyboru bieglego rewidenta do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2007 r. Samodzielnego



Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Miñsku Mazowieckim; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig
jednoglo5nie.

Zarzqd Powiatu podjEl uchwalg Nr 179/07 w sprawie wyboru bieglego
rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2007 r.
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mir isku Mazowieckim.

Ad. 6

Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaly zmieniajqcej
uchwale w sprawie okreólenia zasad wykonywania zadañ powiatu w zakresie dróg
publicznych przy pomocy jednostek samorzqdu terytorialnego. Wyja5nil, 2e z wnioskami
pow¡nny wystepowaó samorzqdy gminne, a wnioski mo2na skladaó do dnia
30 wrzeénia. Zakres robót powinien byó uzgodniony z dyrektorem ZDP. Wstgpna ocena
wniosku dokonywana bgdzie przez Wydzial lnwestycj¡, wlaSciwej oceny dokona Zarzqd
Dróg Powiatowych, natomiast Zarzqd P owialu dokona rozstrzyg n igcia, które zadania
bgdE realizowane.

Przyjgto nastepujAce kryteria: stan techniczny drogi, klasa drogi, natq2enie ruchu,
iloSó wniosków rozpatrzonych dotychczas pozytywnie.

Umowy z powy2szym zakresie powinny byó podpisane do dnia 31 marca.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie

okreélenia zasad wykonywania zadañ powiatu w zakresie dróg publicznych przy
pomocy jednostek samorz4du terytorialnego; przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjeciem uchwaly Zarzqd Powiatu opow¡edzial siq jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 180/07 zmieniajEc4 uchwaNe w sprawie
okreélenia zasad wykonywania zadañ powiatu w zakresie dróg publicznych przy
pomocy jednostek samorzqdu terytorialnego.

A d . 7

Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaly w sprawie
wygaszenia prawa uzytkowania nieruchomoóci polo2onej w Minsku Mazowieckim
stanowiacej dzialkg oznaczonq numerem ewidencyjnym 252719 o pow. 0,0980 ha
stanowiqcej wlasnosó Pow¡atu Minskiego. Wyjaónil,2e wygaszenie prawa uzytkowania
nastqpi w formie aktu notarialnego.

Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd Powialu
opowiedzial sig jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 181/07 w sprawie wygaszen¡a prawa
u2ytkowania nieruchomoéci poNo2onej w M¡ñsku Mazowieckim stanowiecej
dziaNkq oznaczonq numerem ewidencyjnym 252719 o pow. 0.0980 ha stanowiEcej
wlasnoéó Powiatu Miñskiego.

Ad. 8

Wicestarosta przedstawil projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia projektu
,,Rozwój umiejgtnoSci zawodowych mieszkañców obszarów wiejskich poprzez szkolenie
,,Uslugi kosmetyczne-pomysl na wlasnq firmq"" wspóifinansowanego z Europejskiego



Funduszu Spolecznego. Dodal, 2e projekt zostal przygotowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki Dzialanie 9.5.

Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogioénie.

Zarz4d Powiatu podjql uchwaNg Nr 182/07 w sprawie zatwierdzenia projektu
,,Rozwój umiejqtnoéci zawodowych mieszkañców obszarów wiejskich poprzez
szkolenie ,,Uslugi kosmetyczne-pomysl na wlasn4 firmg"" wspólfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Spolecznego.

A d . 9

P. Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaiy w sprawie zatwierdzenia
projektu ,,UmiejgtnoÉ;ó poslugiwania siq technologiami informacyjnymi i  komunikacyjnymi
wa2nA kompetencjE zw¡ekszajEcE atrakcyjno5ó zawodowA pracujqcych osób doroslych
/45+/" wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego. Dodal, ze projekt
ten zostal przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitai Ludzki Priorytet Vlll,
Dzialanie 8.1 . Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly
Zarzqd Powialu opowiedzial siq jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 183/07 w sprawie zatwierdzenia projektu
,,Umiejgtnoéó poslugiwania sig technologiami informacyjnymi i  komunikacyjnymi
wa2nq kompetencjq zwiqkszajqcq atrakcyjnoéó zawodowq pracujqcych osób
doroslych /45+/" wspótfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego.

A d . l 0
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila projekt uchwaly w sprawie

ogloszenia otwartych konkursów ofert na realizacjq zadañ publicznych przez
organizacje pozarzqdowe w 2008 r.
WyjaÉ;nila, 2e na realizaqq zadan w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia ptzeznaczone zostaly Érodki w wysoko5ci
8.000 zl.
- dzialania na zecz osób n iepe.lnosprawnych ptzeznaczone zostaly Érodki w wysokoéci
25.000 zl.
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodzie2y ptzeznaczone zostaly Srodki
w wysokoSci 10.000 zl.
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ptzeznaczone zostaly órodki w wysokoSci
90.000 zl.
- upowszechniania kultury fizycznq i sportu przeznaczone zostaly érodki w wysokoóci
90.000 zl.
- dzialalnoéci wspieraj4cej rozwój wspólnot i spolecznoéci lokalnych pzeznaczone
zostaly érodki w wysokoéci 8.000 zl.
- dzialalnoóci wspomagajqcej rozwój gospod arczy, w tym rozwój przedsigbiorczoóci
ptzeznaczone zostaly órodki w wysokoéci 8.000 zl.
Dodala, Ze termin skladania ofert uplywa 17 stycznia 2008 r.

Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie ogloszenia otwartych
konkursów ofert na realizacjq zadari publicznych przez organizacje pozarz4dowe
w 2008 r.; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.



Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 184/07 w sprawie ogloszenia otwartych
konkursów ofert na realizacjg zadañ publicznych przez organizacje pozarz4dowe
w 2008 r.

A d .  1 1
Inspektor w Wydz¡ale OÉwiaty i Kultury - Anna Smater-Nagraba powrócila do

sprawy wynajmu pomieszczeñ ZSZ Nr 2 w Mirisku Maz. na potrzeby wyZszej uczelni.
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski powiedzial, 2e dyrektor Tomasz Plochocki zostal
poinformowany, 2e w chwil i  obecnej nie ma mozliwoéci wynajmu pomieszczeñ i takE
odpowied2 nalezy przeslaó wladzom uczelni wy2szej.

Nastepn¡e czlonkom Zarzqdu Powiatu przekazany zostal projekt zmian zasad
przyznawania stypend¡ów i nagród sportowych iwyróZnien Rady Powiatu Miriskiego.

Ad. 12
Skarbnik Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie

Powiatu na 2007 r. Wyjaónila, 2e zmiany polegajq na przeniesieniu wydatków migdzy $$
w ramach tego samego dzialu i dotyczq:
- Zarzqdu Dróg Powiatowych w Minsku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miñsku Maz.
- Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra2y Po2arnej w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól Nr 1 w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej- Curie w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w Miñsku Maz.
- Centrum Ksztalcenia Ustawiczneqo w Minsku Maz.
- DPS Éw. Józefa w Mieni
- DPS ,,Jedl ina" w Mieni
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mirósku Maz.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na
2007 rok; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
w obecnoéci 4 czlonków opowiedzial sig jednogloÉnie (nieobecny p. M. Krusiewicz).

Zarz1d Powiatu podjEl uchwalg Nr 185/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.

Ad.  13
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski odczytal pismo Burmistrza Miasta Sulejówek

z propozycjq wspólpracy w zakresie wykonania koncepcji drogowych
najkorzystn iejszych wariantów przqazdów bezkolizyjnych Wzez tory na ulicach
Pilsudskiego i Przejazd w Sulejówku wtaz z ptopozycjq podzialu kosztów.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, Ze sq to zadania wlasne gminy
iw zakresie budowy wiaduktu trzeba byio podj4ó dzialania przy modernizacj i  l ini i
kolejowej z Warszawy do Siedlec.

Nastgpnie Wicestarosta poinformowal, iz przedstawicielka Telekomunikacji
Polskiej S.A. zaproponowala kwotq 1.200 zl. rocznie za wydzier2awienie czeSci
nieruchomoÉci w Falbogach pod szafy telekomunikacyjne, przygotujq i przeólq projekt
umowy w tym zakresie.



Kolejno wyjaénil, 2e z uwagi na fakl, 2e w przyjgtym projekcie bud2etu
zaakceptowana zostala wysokoSó dotacji przekazywanej Miastu Mitisk Mazowiecki na
zarzqdzanie drogami (kwota dotacji pozostaje bez zmian) nalezy przygotowaó aneks
z wykazem dróg powiatowych na terenie miasta Miñsk Mazowiecki pozostajqcych
w dalszym ciqgu drogami pow¡atowymi, który wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia
2008 r.

Zarzqd Powiatu zaakceptowal podpisanie aneksu
z Miastem Miñsk Mazowiecki.

do porozumienia

Skarbnik Powiatu przedstawiia wniosek ZaEEdu Rejonowego Polskiego Zwiqzku
Rencistów, Emerytów i Inwalidów o przyznanie órodków na organizacjg spotkania
wigi l i jnego dla czlonków Zwiqzku.

Zarz4d Powiatu przyznal kwotg 300 zl. na organizacjq spotkania wigilijnego.
Nastgpnie przedstawila wniosek p. Grzegorza Wyszogrodzkiego o przeznaczenie

pozostalych órodków w kwocie 1.800 zl. na przygotowania Festiwalu Kolqd i Pastoralek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na przeznaczenie kwoty 1.800 zl. na

przygotowania Festiwalu Kolgd i Pastoralek.
Skarbnik Powiatu - Teresa B4k wyjaSnila, i2 dyrektor PCPR zlo2yl wnioski

o umorzenie wierzytelnoéci dotycz4ce odplatnoéci za pobyt dzieci w rodzinie zastgpczej.
Zarzqd Powiatu powróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu Zarzqdu Powiatu.
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski odczytal pismo dyrektora SPZOZ w M¡risku

Mazowieckim z podziqkowaniami dla PZIJ ,,Zycie" za przekazanie 6rodków w kwocie
21.500 zl.  na zakup pomp infuzyjnych.

Ustalono, 2e kolejne posiedzenie Zarzqdu Powiatu odbgdzie sig 27 grudnia
2007 r. o godz. 12.00.

Ad.  14
Protokol z posiedzenia w dniu 3 grudnia 2007 r. zostal przyjety jednogloénie.

Ad.  15
Starosta zamknal oosiedzenie.

Pzewodnjczqcy Zazqdu - Antoni Jan Tarczyñski

Wicestarosta - Krzysztof Michal¡k

Czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksiezopolski

Miroslaw Krusiewicz
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