
Protokól Nr 39/07
z posiedzenia Zarz4du Powiatu Mitískiego

w dniu 27 grudnia 2007 r.

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

czlonkowie Zarz4du: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Anna Smater-Nagraba - inspektor w Wydz. Oówiaty i Kultury
Czeslaw Jackowicz - naczelnik Wvdz. Srodowiska i Rolnictwa

Porzqdek posiedzenia:
'l . Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porzAdku obrad.
3. Informacja o dziaialnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Zgloszenie kandydatów Zarzqdu Powiatu do Nagrody Powiatu Minskiego ,,Laura

2007".
5. Podjgcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Oórodka

Doskonalenia Nauczyciel i  w Minsku Mazowieckim na 2008 r.
6. Sprawy oówiatowe.
7. Sprawa wycinki drzew na terenie Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztalc4cego

im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Minsku Mazowieckim.
8, Podjgcie uchwaly w sprawie przekazania na rzecz m. Stolecznego Warszawy

nieruchomoéci bqd4cych wlasnoóciq Powiatu Mitískiego, poloZonych
w Warszawie Wesolej, zajqtych pod ulice: Niemcewicza, Wspólna i 1 Praskiego
Pulku stanowi4cych drogi powiatowe.

9. Podjgcie uchwaly w sprawie wydzier2awienia w trybie bezprzetargowym czgSci
nieruchomoéci stanowi4cej wlasnoSó Powiatu Mitlskiego, bqd4cej w trwalym
zarzqdzie Domu Dziecka w Falbogach stanowiEcej dzialkq oznaczonE numerem
ewidencyjnym 76.

10. Podjgcie uchwaly w sprawie obni2enia ceny wywolawczej oplaty z tytulu
dzier2awy nieruchomoóci bqd4cej wlasnoSciq Powiatu Mitiskiego stanowiacej
czq5ó dzia{ki nr 865/17 w Mit isku Mazowieckim do drug¡ego przetargu.

11. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2007 rok.
12. Sprawy ró2ne.
1 3. Zamknigcie posiedzenia.

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

Miriskieoo.



Ad.2
Starosta przedstawil porzAdek posiedzenia.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik zwrócil siq o wprowadzenie jako pkt 11 - Podjgcie
uchwaly w sprawie wydzier2awienia nieruchomoSci bgdqcej wlasnoéci4 Powiatu
Minskiego, stanowiqcej dzialkg nr 252719 w Mit isku Mazowieckim na okres 18 lat
w trybie bezprzetargowym. Z wprowadzonq poprawkq przy obecnoéci 4 czlonków
Zarzqdu porzqdek posiedzenia zostal przyjgty jednogloónie.

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal, o nastqpuj4cych sprawach:
- podpisano akt notarralny w zakresie wygaszenia uzytkowania nieruchomoSci

przezSPZOZ,

- podpisana zostala umowa po2yczki z WFOS|GW na termomodernizacjg
budynku Przychodni na ul.  KoSciuszki,

- w dniu 18 grudnia br. odbylo sig spotkanie z wójtami i  burmistrzami. Tematem
spotkania bylo m. in. funkcjonowanie PODN, przedstawiciele gmin nie wyrazi l i  zgody na
zmianq porozumienia odnoSnie zasad f inansowania i  zwiqkszenia udzialu gmin
w kosztach funkcjonowania. Przyjgto wniosek, zeby PODN przygotowal i przedstawil
ciekawq ofertq szkoleó i kursów w celu zwiqkszenia zainteresowania ofert4 PODN.
Akcentowano kwestig, 2e jest to zadanie samorz4du województwa.

- uczestniczyl w spotkaniach oplatkowych,

Wicestarosta - KtzysztoÍ ltlichalik poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
- z-ca dyrektora - Andrzej Poziemski przedstaw¡l umowe na Swiadczenie uslug przez

firmq ,,Exitus" podpisan4 przez dyrektora J. Sobolewskiego. Ustalona zostala odplatno5ó
za Swiadczenie uslug w wysokoSci 2.00O zl. plus VAT. Umowa zostala zawarta na okres
1B lat. Zostaly naruszone dwa artykuly ustawy Prawo zamówieñ publicznych (umów
w zakresie zamówien publicznych nie zawiera sig na okres dluzszy niz 4 lata, chyba 2e
uzyskana zostanie zgoda Prezesa Urzgdu Zamówieñ Publicznych, ponadto nie ma
zgodnoÉci z przepisem dot. kwoty 14.000 euro).

Dodal, 2e przed podpisaniem umowy przez Zazqd Powiatu naleZy wywiesió wykaz
nieruchomo5ci otzeznaczonvch do wvdzier2awienia.

A d . 4

Zarzqd Powiatu zglosil nastqpujqce kandydatury do Nagrody Powiatu Minskiego
Laura 2007:
- Miejskq Szkolq Artystycznq w Mirlsku Mazowieckim ( w dziedzinre nauka i oSwiata),

- Towarzystwo Przyjaciól Miriska Mazowieckiego (w dziedzinie kultura i sztuka).



Ad. 5

lnspektor w Wydziale O6wiaty i Kultury - Anna Smater-Nagraba przedstawila
plan pracy PODN na 2008 r. przygotowany ptzez dyrektora CKU w Mirisku Maz. Dodala,
i2 plan pracy uzyskal pozytywn4 opiniq Kuratora Oéwiaty.
Nastgpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego
OÉrodka Doskonalenia Nauczyciel i  w Minsku Mazowieckim na 2008 r.;  przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig
jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 186/07 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Powiatowego Oérodka Doskonalenia Nauczycieli w Miñsku Mazowieckim na
2008 r.

A d . 6

lnspektor w Wydziale OSwiaty i Kultury - Anna Smater-Nagraba p"zekazala
czlonkom Zarzqdu propozycje podzialu érodków na doskonalenie zawodowe.
Nastgpnie wyjaSnila, Ze w budzecie Powiatu na 2008 r. zaplanowano Srodki
w wysokoéci 180.000 zl.  na doskonalenie zawodowe nauczyciel i .  Srodki te zostaly
podzielone na dwie grupy:
- doplaty do innych form szkolenia - 114.215 zl.
- dofinansowanie doradztwa metodycznego (przeznaczone na wykupienie dodatkowych
usiug w PODN) - 65.785 zl.

P. Anna Smater - Nagraba wyjaónila, 2e zgodnie z rczporzqdzeniem w sprawie
sposobu podzialu érodków przy opracowaniu planu uwzglgdniane sEwnioski dyrektorów
szkó1, które powinny byó zlo2one do 30 listopada. Kolejno wyjaónila, 2e przyjgto
zalo2enie,2e dofinansowanie mo2e byó przyznane do 50% czesnego, jednak nie wiqcej
n¡Z 900 zl. za semestr, a szkolenia rad pedagogicznych finansowane sq do 100%.

Dodala, 2e uwzglgdnione zostaly wn¡oski dotyczqce kursów z zaktesu zarzqdzania
oéwiatq. Z przedstawionq przez Wydzial Oówiaty i Kultury propozycji rozdysponowania
érodków Zarzqd Powiatu nie wyrazil zgody na dofinansowanie studiów podyplomowych
z zakresu zarzqdzania zasobami ludzkimi dyrektorowi ZSZ Nr 2 w Mirisku Maz., kurs
z zakresu zarzqdzania oówiatq dla pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w lVirísku Maz. (gdy2 osobie tej nie zostala powierzona funkcja, która wymagalaby
takiego kursu) oraz dofinansowanie kursów trenerskich dla nauczyciel i .

Wicestarosta zwrócil sig o przygotowywanie w przyszloéci szczególowej
informacji dotycz4cej zlo2onych wniosków i które z nich zostaly uwzglqdnione, a które
nie zostaly uwzglgdnione.

Inspektor w Wydziale OÉwiaty i Kultury wyja6nila, Ze projekt uchwaly w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008 zostanie
przedstawiony do zaopiniowania zwiqzkom zawodowym.



Ad. 7

Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz wyja5nil, 2e
dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztalcqcego w Minsku Maz. wystqpila
z wnioskiem o wyrazenie zgody na usunigcie drzew z terenu GiLO:
- od uf. Licealnej usuniecie akaqi,2 topol i  wloskich, 6 klonów, jesiony, drzewa te sq
wymieraj4ce,
- od ul. Kolejowej usunigcie 4 klonów, 2 akac¿i i 1 jesionu, drzewa te kolidujq z liniq
energetycznq. Ponadto zwrócila sig o wyra2enie zgody na usunigcie wierzby przy
budynku gimnazjum, która bqdzie kol idowala z planowanE budowq sal i  gimnastycznej.

Wicestarosta - Krzyszlo'l Michalik powiedzial, 2e nale2y zobowiqzaó dyrektora do
wykonania nowych nasadzeñ i sfrezowania pozostalych po wycince drzew pni.

Zarzqd Powialu wyrazil zgodq na wycinke drzew za wyjEtkiem wierzby przy
budynku g¡mnazjum izobowiqzal dyrektora GiLO do dokonania nowych nasadzeñ.

A d . 8

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoóciami - Wojciech Osiñski
przedstawil projekt uchwaiy w sprawie pzekazania na eecz m. Stolecznego Warszawy
n¡eruchomoéci bgd4cych wlasno6cia Powiatu Mióskiego, polozonych w Warszawie
Wesolej, zajetych pod ulice: Niemcewicza, Wspólna i1 Praskiego Pulku stanowiqcych
drogi powiatowe.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik vuyjaónil, 2e jest to realizaqa uchwaly podjqtej
przez Radg Powiatu w miesiqcu grudniu 2007 r.

Nastgpnie przeprowadzono g{osowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial siq jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 187/07 w sprawie przekazania na Ízecz
m. Stolecznego Warszawy nieruchomoéci bgd4cych wlasnoéciq Powiatu
Mitiskiego, polo2onych w Warszawie Wesolej, zajqtych pod ulice: Niemcewicza,
Wspólna i I Praskiego Pulku stanow¡qcych drogi powiatowe.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik dodal, 2e wszelkie koszty zwi4zane
z podpisaniem aktu notarialnego ponosi m.st. Warszawa.

Ad. 9
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoóciami - Wojciech Osinski wyjaónil,

2e prowadzone byly negocjacje z TP S.A w zakresie ustalenia kwoty dzier2awy za
umieszczenie szaf telekomu n ikacyjnych na teren¡e Domu Dziecka w Falbogach
i ustalono kwotg 1.200 zl. tocznie (platna z góry do dnia 31 marca ka2dego roku).
TP. S.A. przeslala projekt umowy w powyzszym zakresie.

Nastgpnie przedstaw¡l projekt uchwaly w sprawie wydzierzawienia w trybie
bezprzetargowym czeSci nieruchomoSci stanowiEcej wlasnoéó Powiatu Miriskiego,
bgdqcej w trualym zatzqdzie Domu Dziecka w Falbogach stanowiEcej dzialkg
oznaczonq numerem ewidencyjnym 76. Nastgpnie przeprowadzono glosowanie,
w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powialu opowiedzial sig jednogloénie.



Zarz4d Powiatu podjql uchwalq Nr 188/07 w sprawie wydzier2awienia
w trybie bezprzetargowym czgéci nieruchomoéci stanowiqcej wlasnoéé powiatu
Mirískiego, bgdqcej w truvalym zarzqdzie Domu Dziecka w Falbogach stanowiqcej
dzialkg oznaczonq numerem ewidencyjnym 76.

Ad.  l0
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoéciam¡ - Wojciech Osiriski wyjaénil, i2

w dniu 5 grudnia 2007 r. otrzymal pismo dyrektora CKP w Mirisku Maz. zinformaqa,,2e
przetarg na dzierzawe poludniowej czgóci nieruchomoSci przy ul. Budowlanej nie odbyl
sig ze wzgfgdu na brak ofert. Przypomnial, 2e czynsz dzier2awny ustalony byl
w wysokoSci 1.700 zl.  plus VAT (termin wnoszenia oplat z dolu do 10 dnia nastqpnego
m¡es¡aca). Zwrócil sig o podjecie decyli, czy do drugiego przetargu pozostawió tq
kwotg, czy obni2yó.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz zwrócil sig z pytaniem, jaka powierzchnia
ma byó wydzier2awiona.

P. Wojciech Osiriski wyjaónil, 2e jest to teren o powierzchni 2.573 m2 Dodat, Ze
cena byla skalkulowana w ten sposób, 2eby po 25 latach nastqpil zwrot wartosci
nieruchomoéci.

Zaproponowano obnizyó cene wywolawczq do kwoty L000 zl. plus VAT
i Zarzqd Powiatu przyj4l powy2szq propozycjg.

Nastepnie przedstawil projekt uchwaly w sprawie obnizenia ceny wywolawczej
oplaty z tytulu dzier2awy nieruchomoéci bqdqcej wlasnoéciq Powiatu Miñskiego
stanowiqcej czgSó dzialki nr 865/17 w Minsku Mazowieckim do drugiego przetargu.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzad powiatu
opowiedzial siq jednoglo5nie.

Zarz4d Powiatu podjqN uchwale Nr 189/07 w sprawie obniienia ceny
wywotawczej oplaty z tytulu dzier2awy nieruchomoéci bqd4cej wlasnoéciE
Powiatu Mirískiego stanowiEcej czgéó dziatki nr 865/17 w Mirísku Mazowieckim do
drugiego pnetargu.

A d .  l 1
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaty dotyczqcy

wydzier2awienia dzialki o nr ew. 252719 o pow. 980 m' , zabudowanej budynkiem
prosektor¡um. Rada Powiatu pozytywnie zaopiniowala tryb bezprzetargowy
wydzier2awienia nieruchomoóci na okres 18 lat. Zgodnie z ustawq o gospodarce
n¡eruchomoéciami istnieje potrzeba wywieszenia stosownego wykazu na tablicy
ogloszeñ i powiadomienie o tym fakcie w prasie lokalnej. W wykazie zawarte bgdq dane
charakteryzujEce dzialke oraz okreéleny czynsz dzier2awny w kwocie 3.851 zl.
(na który skladaj4 siQ dw¡e kwoty tj. 1411 zl. czynsz , który po ukazaniu sig wska2nika
inflacyjnego za 2O07 r. zostanie zmieniony i kwota 2.440 zl. wynikajqca z negocjacji
dyrektora SPZOZ z p. Siawomirem Mochem). Termin wnoszenia oplat okreólono
miesigcznie w oparciu o fakturg VAT.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwa{y w sprawie wydzier2awienia nieruchomoÉc¡
bgd4cej wlasnoóciq Powiatu Miñskiego, stanowiqcej dzialkg nr 2527l9 w Mirlsku
Mazowieckim na okres 1B lat w trybie bezprzetargowym; przeprowadzono glosowanie,
w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.



Zarzqd Powiatu podjEl uchwale Nr 190/07 w sprawie wydzier2awienia
nieruchomoéci bedqcej wlasnoéciE Powiatu Miñskiego, stanowi4cej dzialkg
n¡ 252719 w Miñsku Mazowieckim na okres lS latwtrybie bezprzetargowym.

Ad. 12
Skarbnik Powiatu przedstawila projekt uchwaly w spraw¡e zmian w bud2ecie

Powiatu na 2007 rok. Wyjaénila, Ze zmiany polegaj4 na przeniesieniu wydatków miqdzy
$$ w ramach tego samego dzialu i dotyczq:
- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Komendy Powiatowej Panstwowej Stra2y Po2arnej,
- Zespolu Szkól Nr 1 w Minsku Maz.
- Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztalcqcego w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól w Siennicy,
- Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej-Curie w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w Mirísku Maz.
- Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 w Mirisku Maz.
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Mirisku Maz.
- Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Minsku Maz.
- Domu Dziecka w Falbogach,
- Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach,
- Domu Pomocy Spolecznej Sw. Józefa w Mieni,
- Domu Pomocy Spolecznej , ,Jedl ina" w Mieni,
- Powiatowego Urzgdu Pracy w Minsku Maz.
- Specjalnego Oérodka Szkolno - Wychowawczego w Miñsku Maz.
- Poradni Psycholog iczno-Pedagog icznej w Miñsku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku.
Nastgpnie przeprowadzono g{osowanie, w którym za podjQciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednoglo5nie.

Zarzqd Powiatu podj4N uchwale Nr 19'1107 w sprawie zmian
w bud2ecie Powiatu na 2007 rok.

Ad.  13
Ustalono, 2e kolejne posiedzenie Zarzqdu Powiatu odbedzie siQ 7 stycznia

2008 r. o godz. 14.00.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila pismo dyrektora DPS

w KEtach o wyra2enie zgody na ubieganie sig przez DPS w Kqtach o udzial w jednym
z najwiqkszych w UE charytatywnych przedsigwzigó logistycznych organizowanych
przez firmq Redevco i organizacjg Robin Good z Holandii.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na ubieganie sie przez DPS w Kqtach o udzial
w ww. przedsigwzigciu charytatywnym.



Ad. 14
Starosta zamknEl posiedzenie.

PzewodniczEcy Zazqdu - Antoni Jan Tarczyltsk¡

Wtcestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie Zazqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksiezopolski

Miroslaw Krusiewicz


