Protokól Nr 39/07
posiedzenia
z
Zarz4duPowiatu Mitískiego
w dniu 27 grudnia2007r.
:
W posiedzeniuuczestniczyli
Antoni
Jan Tarczyriski
Przewodnicz4cy
Zarzqdu
Wicestarosta KrzysztofMichalik
czlonkowie Zarz4du: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
- inspektorw Wydz.Oówiatyi Kultury
Anna Smater-Nagraba
CzeslawJackowicz- naczelnikWvdz.Srodowiskai Rolnictwa
Porzqdekposiedzenia:
'l . Otwarcieposiedzenia.
2. PrzyjgcieporzAdkuobrad.
posiedzenia.
Starostyw okresieod poprzedniego
3. Informacjao dziaialnoóci
Powiatu
Minskiego,,Laura
do
Nagrody
4. ZgloszeniekandydatówZarzqduPowiatu
2007".
5. Podjgcieuchwalyw sprawiezatwierdzeniaplanu pracy PowiatowegoOórodka
na 2008r.
Nauczycieli
w MinskuMazowieckim
Doskonalenia
6. Sprawyoówiatowe.
7. Sprawa wycinki drzew na terenie Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztalc4cego
w MinskuMazowieckim.
im. PolskiejMacierzySzkolnej
8, Podjgcieuchwalyw sprawie przekazaniana rzecz m. StolecznegoWarszawy
nieruchomoéci bqd4cych wlasnoóciq Powiatu Mitískiego, poloZonych
w WarszawieWesolej,zajqtychpod ulice: Niemcewicza,Wspólnai 1 Praskiego
drogipowiatowe.
Pulkustanowi4cych
w trybie bezprzetargowymczgSci
9. Podjgcieuchwalyw sprawiewydzier2awienia
nieruchomoécistanowi4cejwlasnoSóPowiatu Mitlskiego,bqd4cej w trwalym
zarzqdzieDomu Dzieckaw FalbogachstanowiEcejdzialkqoznaczonEnumerem
ewidencyjnym76.
10.Podjgcie uchwaly w sprawie obni2enia ceny wywolawczej oplaty z tytulu
dzier2awynieruchomoócibqd4cej wlasnoSciqPowiatu Mitiskiegostanowiacej
przetargu.
do drug¡ego
czq5ódzia{kinr 865/17w MitiskuMazowieckim
na
2007
rok.
11.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw budzeciePowiatu
12.Sprawyró2ne.
posiedzenia.
13.Zamknigcie
Ad.1
Starosta Miriskieoo.

Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zazqdu Powiatu

Ad.2
StarostaprzedstawilporzAdekposiedzenia.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikzwrócilsiq o wprowadzeniejako pkt 11 - Podjgcie
uchwaly w sprawie wydzier2awienianieruchomoScibgdqcej wlasnoéci4 Powiatu
Minskiego,stanowiqcejdzialkgnr 252719w MitiskuMazowieckimna okres 18 lat
w trybie bezprzetargowym.
Z wprowadzonqpoprawkq przy obecnoéci4 czlonków
Zarzqduporzqdekposiedzeniazostalprzyjgtyjednogloónie.
Ad. 3
o nastqpuj4cych
sprawach:
Starosta- AntoniJan Tarczynskipoinformowal,
- podpisanoakt notarralny
nieruchomoSci
w zakresiewygaszeniauzytkowania
przezSPZOZ,
- podpisanazostala umowa po2yczkiz WFOS|GW na termomodernizacjg
na ul. KoSciuszki,
budynkuPrzychodni
- w dniu 18 grudniabr. odbylosig spotkanie
Tematem
z wójtamii burmistrzami.
gminnie wyrazilizgodyna
PODN,przedstawiciele
spotkania
bylom. in. funkcjonowanie
zmianq porozumieniaodnoSniezasad finansowaniai zwiqkszeniaudzialu gmin
w kosztachfunkcjonowania.Przyjgtowniosek,zeby PODN przygotowali przedstawil
ciekawq ofertq szkoleó i kursów w celu zwiqkszeniazainteresowaniaofert4 PODN.
Akcentowanokwestig,2e jest to zadaniesamorz4duwojewództwa.
- uczestniczyl
w spotkaniachoplatkowych,
- KtzysztoÍltlichalikpoinformowal
sprawach:
Wicestarosta
o nastgpujqcych
- z-ca dyrektora- AndrzejPoziemskiprzedstaw¡l
uslugprzez
umowena Swiadczenie
podpisan4
przez
zostala
Ustalona
odplatno5ó
firmq,,Exitus"
dyrektoraJ. Sobolewskiego.
za Swiadczenie
uslugw wysokoSci2.00Ozl. plusVAT. Umowazostalazawartana okres
1B lat. Zostaly naruszonedwa artykulyustawy Prawo zamówieñpublicznych(umów
w zakresiezamówienpublicznychnie zawierasig na okres dluzszyniz 4 lata,chyba2e
uzyskanazostanie zgoda Prezesa Urzgdu Zamówieñ Publicznych,ponadto nie ma
zgodnoÉci
z przepisem
dot.kwoty14.000euro).
Dodal, 2e przed podpisaniemumowy przez Zazqd Powiatu naleZywywiesiówykaz
nieruchomo5ci
otzeznaczonvch
do wvdzier2awienia.
Ad.4
Zarzqd Powiatuzglosilnastqpujqcekandydaturydo NagrodyPowiatuMinskiego
Laura2007:
- MiejskqSzkolqArtystycznqw MirlskuMazowieckim
( w dziedzinrenaukai oSwiata),
- TowarzystwoPrzyjaciólMiriskaMazowieckiego
(w dziedziniekulturai sztuka).

Ad. 5
lnspektorw Wydziale O6wiatyi Kultury- Anna Smater-Nagrabaprzedstawila
plan pracyPODN na 2008 r. przygotowany
ptzezdyrektoraCKU w MiriskuMaz.Dodala,
i2 planpracyuzyskalpozytywn4opiniqKuratoraOéwiaty.
Nastgpnieodczytalaprojektuchwalyw sprawiezatwierdzenia
planupracyPowiatowego
OÉrodkaDoskonalenia
Nauczycieli
w MinskuMazowieckim
na 2008r.; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzialsig
jednogloónie.
Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 186/07 w sprawie zatwierdzeniaplanu
pracy PowiatowegoOérodka DoskonaleniaNauczycieliw Miñsku Mazowieckimna
2008 r.
Ad.6
lnspektorw Wydziale OSwiatyi Kultury - Anna Smater-Nagrabap"zekazala
czlonkom Zarzqdu propozycje podzialu érodków na doskonalenie zawodowe.
Nastgpnie wyjaSnila, Ze w budzecie Powiatu na 2008 r. zaplanowano Srodki
w wysokoéci180.000zl. na doskonalenie
zawodowenauczycieli.
Srodkite zostaly
podzielone
na dwiegrupy:
- doplatydo innychform szkolenia- 114.215zl.
- dofinansowanie
(przeznaczone
doradztwametodycznego
na wykupieniedodatkowych
usiugw PODN)- 65.785zl.
P. Anna Smater- Nagrabawyjaónila,2e zgodniez rczporzqdzeniem
w sprawie
planuuwzglgdniane
sposobupodzialuérodkówprzyopracowaniu
sEwnioskidyrektorów
szkó1,które powinny byó zlo2one do 30 listopada.Kolejno wyjaónila,2e przyjgto
zalo2enie,2edofinansowanie
mo2ebyó przyznanedo 50% czesnego,jednaknie wiqcej
n¡Z900 zl. za semestr,a szkoleniarad pedagogicznych
finansowanesq do 100%.
Dodala, 2e uwzglgdnione zostaly wn¡oski dotyczqce kursów z zaktesu zarzqdzania
oéwiatq.Z przedstawionqprzezWydzialOówiatyi Kulturypropozycjirozdysponowania
érodkówZarzqd Powiatunie wyrazilzgody na dofinansowanie
studiówpodyplomowych
z zakresuzarzqdzaniazasobamiludzkimidyrektorowiZSZ Nr 2 w MiriskuMaz., kurs
- Pedagogicznej
z zakresuzarzqdzaniaoówiatqdla pracownikaPoradniPsychologiczno
(gdy2
w lVirískuMaz.
osobie tej nie zostala powierzonafunkcja, która wymagalaby
takiegokursu)orazdofinansowanie
kursówtrenerskich
dla nauczycieli.
Wicestarosta zwrócil sig o przygotowywaniew przyszloéci szczególowej
informacjidotycz4cejzlo2onychwnioskówi które z nich zostalyuwzglqdnione,
a które
nie zostalyuwzglgdnione.
Inspektorw WydzialeOÉwiatyi Kulturywyja6nila,Ze projektuchwalyw sprawieplanu
dofinansowaniaform doskonaleniazawodowegonauczycielina rok 2008 zostanie
przedstawiony
do zaopiniowania
zwiqzkomzawodowym.

Ad. 7
NaczelnikWydzialuSrodowiskai Rolnictwa- Czeslaw Jackowiczwyja5nil,2e
dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztalcqcegow Minsku Maz. wystqpila
z wnioskiemo wyrazeniezgody na usunigciedrzewz terenuGiLO:
- od uf. Licealnejusuniecieakaqi,2 topoliwloskich,6 klonów,jesiony,drzewate sq
wymieraj4ce,
- od ul. Kolejowejusunigcie4 klonów,2 akac¿ii 1 jesionu,drzewa te kolidujqz liniq
energetycznq.Ponadto zwrócila sig o wyra2eniezgody na usunigciewierzby przy
budynkugimnazjum,
którabqdziekolidowala
z planowanE
budowqsaligimnastycznej.
Wicestarosta- Krzyszlo'lMichalikpowiedzial,2e nale2yzobowiqzaódyrektorado
wykonanianowychnasadzeñi sfrezowaniapozostalychpo wycincedrzewpni.
Zarzqd Powialu wyrazil zgodq na wycinke drzew za wyjEtkiem wierzby przy
budynkug¡mnazjum
izobowiqzaldyrektora
GiLOdo dokonania
nowychnasadzeñ.
Ad.8
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoóciami- Wojciech Osiñski
przedstawilprojektuchwaiyw sprawiepzekazaniana eecz m. StolecznegoWarszawy
n¡eruchomoécibgd4cych wlasno6ciaPowiatu Mióskiego,polozonychw Warszawie
Wesolej,zajetychpod ulice: Niemcewicza,
Wspólnai1 PraskiegoPulkustanowiqcych
drogipowiatowe.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikvuyjaónil,
2e jest to realizaqauchwalypodjqtej
przezRadgPowiatuw miesiqcugrudniu2007r.
g{osowanie,
Nastgpnieprzeprowadzono
w którymza podjgciemuchwalyZarzqd
jednogloSnie.
Powiatuopowiedzialsiq
Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 187/07w sprawie przekazaniana Ízecz
m. Stolecznego Warszawy nieruchomoéci bgd4cych wlasnoéciq Powiatu
Mitiskiego, polo2onych w Warszawie Wesolej, zajqtych pod ulice: Niemcewicza,
Wspólna i I PraskiegoPulku stanow¡qcychdrogi powiatowe.
Wicestarosta - Krzysztof Michalik dodal, 2e wszelkie koszty zwi4zane
ponosim.st.Warszawa.
z podpisaniem
aktunotarialnego
Ad. 9
- WojciechOsinskiwyjaónil,
KierownikReferatuGospodarkiNieruchomoóciami
2e prowadzonebyly negocjacjez TP S.A w zakresie ustaleniakwoty dzier2awyza
umieszczenieszaf telekomunikacyjnych na teren¡e Domu Dziecka w Falbogach
i ustalonokwotg 1.200 zl. tocznie (platnaz góry do dnia 31 marca ka2degoroku).
TP. S.A. przeslalaprojektumowyw powyzszymzakresie.
Nastgpnie przedstaw¡lprojekt uchwaly w sprawie wydzierzawieniaw trybie
bezprzetargowymczeSci nieruchomoScistanowiEcejwlasnoéó Powiatu Miriskiego,
bgdqcej w trualym zatzqdzie Domu Dziecka w Falbogach stanowiEcejdzialkg
oznaczonq numerem ewidencyjnym76. Nastgpnie przeprowadzonoglosowanie,
w którymza podjgciemuchwalyZarzqdPowialuopowiedzialsig jednogloénie.

Zarz4d Powiatu podjql uchwalq Nr 188/07 w sprawie wydzier2awienia
w trybie bezprzetargowymczgéci nieruchomoéci stanowiqcej wlasnoéé powiatu
Mirískiego,bgdqcej w truvalymzarzqdzieDomu Dziecka w Falbogachstanowiqcej
dzialkgoznaczonqnumerem ewidencyjnym76.
Ad.l0
- WojciechOsiriskiwyjaénil,i2
KierownikReferatuGospodarkiNieruchomoéciam¡
w dniu 5 grudnia2007 r. otrzymalpismodyrektoraCKP w MiriskuMaz. zinformaqa,,2e
przetargna dzierzawepoludniowejczgócinieruchomoSci
przy ul. Budowlanejnie odbyl
sig ze wzgfgdu na brak ofert. Przypomnial,2e czynsz dzier2awnyustalony byl
w wysokoSci
1.700zl. plusVAT (terminwnoszeniaoplatz doludo 10 dnianastqpnego
m¡es¡aca).Zwrócil sig o podjecie decyli, czy do drugiego przetargupozostawiótq
kwotg,czy obni2yó.
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczzwrócilsig z pytaniem,jaka powierzchnia
ma byówydzier2awiona.
P. WojciechOsiriskiwyjaónil,2e jest to teren o powierzchni2.573 m2 Dodat,Ze
cena byla skalkulowanaw ten sposób, 2eby po 25 latach nastqpil zwrot wartosci
nieruchomoéci.
Zaproponowanoobnizyó cene wywolawczq do kwoty L000 zl. plus VAT
i ZarzqdPowiatuprzyj4lpowy2szqpropozycjg.
Nastepnieprzedstawilprojektuchwalyw sprawie obnizeniaceny wywolawczej
oplaty z tytulu dzier2awy nieruchomoécibqdqcej wlasnoéciq Powiatu Miñskiego
stanowiqcejczgSódzialki nr 865/17 w Minsku Mazowieckimdo drugiegoprzetargu.
Przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzad powiatu
opowiedzialsiq jednoglo5nie.
Zarz4d Powiatu podjqN uchwale Nr 189/07 w sprawie obniienia ceny
wywotawczej oplaty z tytulu dzier2awy nieruchomoéci bqd4cej wlasnoéciE
Powiatu MirískiegostanowiEcejczgéó dziatki nr 865/17w Mirísku Mazowieckimdo
drugiegopnetargu.
A d .l 1
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawilprojekt uchwaty dotyczqcy
wydzier2awieniadzialki o nr ew. 252719o pow. 980 m' , zabudowanejbudynkiem
prosektor¡um. Rada Powiatu pozytywnie zaopiniowala tryb bezprzetargowy
wydzier2awienianieruchomoócina okres 18 lat. Zgodnie z ustawq o gospodarce
n¡eruchomoéciamiistnieje potrzeba wywieszenia stosownego wykazu na tablicy
ogloszeñi powiadomienie
o tym fakciew prasielokalnej.W wykaziezawartebgdqdane
charakteryzujEcedzialke oraz okreéleny czynsz dzier2awnyw kwocie 3.851 zl.
(na któryskladaj4siQdw¡e kwotytj. 1411zl. czynsz , który po ukazaniusig wska2nika
inflacyjnegoza 2O07r. zostaniezmienionyi kwota 2.440 zl. wynikajqcaz negocjacji
dyrektora SPZOZ z p. SiawomiremMochem). Termin wnoszenia oplat okreólono
miesigcznie
w oparciuo fakturgVAT.
Nastgpnieodczytanyzostal projektuchwa{yw sprawiewydzier2awienia
nieruchomoÉc¡
bgd4cej wlasnoóciq Powiatu Miñskiego,stanowiqcejdzialkg nr 2527l9 w Mirlsku
Mazowieckimna okres 1B lat w trybie bezprzetargowym;
przeprowadzono
glosowanie,
w którymza podjgciemuchwalyZarzqdPowiatuopowiedzialsig jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podjEl uchwale Nr 190/07 w sprawie wydzier2awienia
nieruchomoéci bedqcej wlasnoéciE Powiatu Miñskiego, stanowi4cej dzialkg
n¡ 252719
w MiñskuMazowieckimna okres lS latwtrybie bezprzetargowym.
Ad.12
Skarbnik Powiatu przedstawilaprojekt uchwaly w spraw¡ezmian w bud2ecie
Powiatuna 2007 rok. Wyjaénila,Ze zmianypolegaj4na przeniesieniu
wydatkówmiqdzy
$$ w ramachtego samegodzialui dotyczq:
- StarostwaPowiatowego,
- Powiatowego
Inspektoratu
NadzoruBudowlanego,
- KomendyPowiatowejPanstwowejStra2yPo2arnej,
- ZespoluSzkólNr 1 w MinskuMaz.
- Gimnazjumi LiceumOgólnoksztalcqcego
w MiriskuMaz.
- ZespoluSzkólw Siennicy,
- ZespoluSzkólim. M. Sklodowskiej-Curie
w MiriskuMaz.
- ZespoluSzkólEkonomicznych
w MirískuMaz.
- ZespoluSzkólZawodowychNr 2 w MiriskuMaz.
- CentrumKsztalceniaUstawicznego
w MiriskuMaz.
- CentrumKsztalceniaPraktycznego
w MinskuMaz.
- DomuDzieckaw Falbogach,
- DomuPomocySpolecznejw Kqtach,
- DomuPomocySpolecznejSw.Józefaw Mieni,
- DomuPomocySpolecznej
w Mieni,
,,Jedlina"
- Powiatowego
UrzgduPracyw MinskuMaz.
- SpecjalnegoOérodkaSzkolno- Wychowawczego
w MiñskuMaz.
- PoradniPsycholog
iczno-Pedagog
icznejw MiñskuMaz.
- PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej
w Sulejówku.
Nastgpnie przeprowadzonog{osowanie,w którym za podjQciemuchwaly Zarzqd
Powiatuopowiedzialsig jednoglo5nie.
Zarzqd Powiatu podj4N uchwale Nr 19'1107 w sprawie zmian
w bud2eciePowiatu na 2007 rok.
Ad.13
Ustalono,2e kolejne posiedzenieZarzqdu Powiatu odbedzie siQ 7 stycznia
2008r. o godz.14.00.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawilapismo dyrektora DPS
w KEtacho wyra2eniezgody na ubieganiesig przez DPS w Kqtacho udzialw jednym
z najwiqkszychw UE charytatywnychprzedsigwzigólogistycznychorganizowanych
przezfirmqRedevcoi organizacjgRobinGoodz Holandii.
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na ubieganiesie przez DPS w Kqtach o udzial
w ww. przedsigwzigciu
charytatywnym.

Ad. 14
StarostazamknElposiedzenie.

PzewodniczEcy
Zazqdu - AntoniJan Tarczyltsk¡
- KrzysztofMichalik
Wtcestarosta
Czlonkowie
Zazqdu: KrystynaPazio

HenrykKsiezopolski
Miroslaw
Krusiewicz

