
Protokól Nr 4/07
z posiedzen¡a Zan4du Pow¡atu Miñskiego

w dn¡u 8 stvcznia 2007 r.

w posiedzen¡u uczestniczyl¡:
Pzewodniczqcy zaeEdu - Antoni Jan Tarczyñski
Wicestarosta - Krzysztof lvlichalik

czlonkowie Zarz4du: Krystyna Pazio
Henryk Ksiezopolski
lvliroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bak - Skarbnik Powiat-
Emilia Piotrkowicz - Naczelnik Wydzialu OSwiaty i Kultury

Porz4dek pos¡edzenia:

1. Otwarcje posiedzenia.
2. Przyjecie porzqdku obrad.
3. Informacja o dz¡alalnoéci Starosty w okresie od poplzedn¡ego posiedzen¡a.
4. Podjecie uchwaly w spraw¡e przyjgcia planu dofinansowan¡a form doskonalenia

zawodowego nauczycieli na rok 2007.
5. Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia dochodów i wydatków samorzqdowym

jednostkom budzetowym, udzielenia dotacji podmiotom realizuiqcym zadania
powiatu, ustalenia planu finansowego dochodów podlegaj4cych przekazan¡u do
budzetu pañstwa i wydatków zwiazanych z rcalizacjq zadai z zaktesu administracji
rzadowej na 2007 rok.

6. Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu real¡zacji dochodów
i wydatków budzetu Powiatu Miñskiego na I kwartal 2007 r.

7. Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizacje zadan powialu Wzez
organizacje pozatz4dowe w 2007 t. w zakresie promocji i wspierania dzialalnoSci
organizacji pozarzAdowych.

8. Sprawy rózne.
9. Przyjecie protokolu z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2006 r.
10. Zamkniecie posiedzenia.

Ad. 1
Starosta - Antoni Jan TarczyÍski otworzyl posiedzenie zarz4du Powjatu

Miñskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porzadek posiedzenia, który zostal przyjety jednogloSnie.



A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyñskl poinformowal iZ w okresje od poprzedniego

posiedzenia zaj11owal s e , 'taslepJlecymi spfawam
- trwajA przygotowania do uruchomienia lotniska cywilnego na bazje istniej4cego lotniska
w l\¡iñsku lvlazowieckim. Burm¡strz l\ l iasta [/ insk l\y'azow]ecki zwrócit sie o podjecie
wspólpracy w tym zakresie iwsparcie w zakresie pozyskania terenu pod term¡nal.
Ustalono, ze w dniu 15 stycznia br. odbedzie sie spotkanie w nastepuj4cym gronie.
Posel Czeslaw l\.4roczek, Wójt cminy [/ iósk Mazowiecki _ Sylwestei Dqbiowski
i Burmjstrz Miasta i\¡ jñsk I\¡azowiecki - Zbigniew Grzesiak. NiezbQdnym jest pozyskanie
terenu do 'parkowania" samolotów orcz na patzeb,y terminalu który móglby sie
znajdowaó w czeéci poludniowo-zachodniel lotn¡ska. ale wymagaloby to wejécia w teren,
który jest dzierzawiony z Agencli Nieruchomoscr Rolnych przez panstwa Szopów.
Agencla przychylnie odn¡osla siQ do takiej propozycji ponadto trzeba bedzie dokonaó
zmtany ptzeznaczenia terenów w planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Miñsk ¡,4azowiecki.
- wystqpil l\¡arszalek Województwa z proébq o znaleziente nowej lokalizacji dla filii
Biblioteki Pedagogicznej. Pojawil siq pomysl, aby polqczyó dwie placówki prowadzone
przez Marszalka na terenie l\4inska l\¡azowieckiego tj. policealne Szkolg MedycznE if i l ie
Biblioteki Pedagogicznej. Dodal. Ze dyrektor ZS im l\¡ Sktodowskiej-Cu|.¡. * t .* '
¡/azowieckim zglosila do Urzedu l!4arszatkowskiego kitka pizedsigwzigó do
dofinansowania m.in. adaptaclg pomieszczeñ dobudowe budynku z salq gimnaslycznq
¡ au14, (powiat udostepnilby teren pod rozbudowe) i wówczas mozna byloby pzenieéi
tam f¡l ie.
- Starosta zwrócil sie do Zarzqdu Powiatu o wyrazente zgody na podjgcie dzialai
w zakres¡e pozostawienia w Miósku Mazowieckirn Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
gdyZ od l ipca br majA powstaó Okrggowe Inspektoraty Nadzoru Budowlane!o.
Rozmawial w tej sprawie z poslern Czeslawem lvlroczkiem i ustalono pewien spos-ób
post9powanra w celu pozostaw¡enta Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miósku
Mazowieckirn Jest propozycja. aby OINB dla pow¡atu mióskiego byl z siedzib4
w Wolominie lub w Wyszkowie Niezbedne lest wskazanie siedzibv ¡la OINB Starosta
powiedzial, 2e najlepszym rozwiEzaniem byloby aby OINB mta-l siedzibq w Mirlsku
Maz., dla powiatów mióskiego garwoiióskiego i otwockiego.
ZatzEd Powialu upowa2nit StarostQ do prowadzenia dz¡alañ w powyzszym zakresie.

NastQpnie Wicestarosta poinformowal o nastQpul4cych sprawach:
- 10 stycznia br uplywa termin skladania wniosków w ramach programu operacyjnego
ogloszonego przez l\4lnisterstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego; w tym zakresie
zlozony zostanie jeden wniosek lnwestycyjny - przebudowa dachu w Zéspole Szkól
rm. H i K Gnoiñskich w Siennicy, ponadto przygotowane sE dwa wnioski przez Wydzjal
Oówiaty i Kultury, dotyczqcy regionatnych spotkan z muzyka i tañcem .,|\4ajówka 2007,,
( wn¡osek o dofinansowanie kwotE 76.000 zl.) i Festiwatu l\,4uzyki Chóratnej (wniosek
o dofinansowanie kwote25 000 zl ).
- istnieje r¡02liwoéó, aby zadanie dotyczace rnodernizacjt i rozbudowy szpjtala znalazlo
s¡e na l iscie prioryletów (do pozyskania kwota 30 mln zl.).



A d . 4

..^"...-,I"".:lnik Wydzialu Oswiaty i Kuttury _ Emilia piotrkowicz przedstaw¡la projekt
ucnwaiy w sprawie przyiecia pranu dofinansowania form doskon;lenia zawodowógonauczycieli na rok 2007 poinformowala iz plan doftnansowanta obeimute:- dzialalnoéó PODN, polegaj4cE na reaJizacji zadan z zaktesu irri"i""í,a uslawlcznegonauczycielj, z uwzglednieniem doradztwa métodycznego. w lqcznej kwocre 3gg.089 zl.- doplaty do innych form szkoienja w wysoko6ci 50% 

-poniesitnycÁ 
tosztOw, jednak niewiQcej ni2 900 zl. za semestr. w lacznel kwocle BO 570 zl- oornansowante doradztwa n-etodycznego w wysokosci 79.430 zr

Nastepnie Naczelnik - Emilia pioirkowióz odciytata g O, w ltOrym okresrone zoslatypriorytety, na które beda przeznaczane Srodki
Czlonek ZatzEdu - l\y'iroslaw Krusrewicz zwróctl uwage, iz w pawyzszymparagrafie nie wymienione zostaly takte przedmroty Jak geografia ij izvf oolsfl.Naczeln¡k Wydzjaiu Oéwjaty I Kultury wyasniia. iZ tati iaíalog przedmrotów

wynika ze zlo2onych wniosków przez dyrektorow
Nastepnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie przyjQcia planu

dofinansowania form doskonalenia iawodowego' n"u"ry"i"ti ia rok 2007;przeprowadzono glosowanie w którym za podjgciem uchwaly Zarz4d powiatu
opowiedzial siQ jednogloónie.

,^.,-_11=1! ,l9wiatu. qodjSl uchwale Nr 36/07 w spraw¡e przyjec¡a ptanu
oo nansowan¡a form doskonalenia zawodowego nauczyc¡el¡ na roi 2007.

A d . 5
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawjla projekt uchwaly w sprawie ustaleniadochodów ¡ wydatków samorza-dowym jednostkom budZetowyÁ, udzretenia dotacjipodmrotom reaiizujacym zadania powiatu, ustalenia planu fiÁansowego dochodówpodlegajEcych ptzekazaniu do bud2etu pañstwa i wydatków zwiqzanych z rcalizacjqzadan z zakresu adminjstracji rzqdowej na 2007 rok. Wyjaén ita, iz wygaía dotacji bgdzlenast9lowala do 28 dnia ka2dego miesiAca. bad2 w terminach zapewnia;4cycn réaliiaclq

zadall

|:.:19t1':-Il.ygyadzono slosowanie. w krórym za podjeciem uchwaty zarzqdHowraIU opowtedztal sie Jednoglosrie

. 7".?1d Powiatu podjEl uchwate Nr 37/07 w sprawie ustalenia dochodów
:^yl11t]:* _-samorzEdowym. 

jednostkom budzetowym, udzietenia dotacj¡poomrotom reat¡zujEcym zadan¡a powiatu, ustalenia planu finansowegb
dochodów podtegajecych przekazaniu do budZetu paristwa i wydatkówzw¡Ezanych z realizacjqzadañ z zakresu adm¡n¡stracj¡ rz4dowej na 2007 rok.

Ad. 6

.^^, _^:l:P,i '! ,Powiatu, omówiia projekt uchwaly w sprawie ustatenia harmonogramurealzaclr oochodow rwydathów budzetu powiatu Mióskiego na I kwartal20OT rPo.zapoznaniu sie z projektem uchwaly przeprowaozóno gtoso;a;ie-,-w Krorym zapodjeciem uchwaty ZarzEd powiatu opowiedzial si9 jednogtoéñie.



Zarz4d Pow¡atu podjEl uchwale Nr 3g/07 w sprawie ustalen¡a
harmonogramu real¡zacj¡ dochodów ¡wydatków bud¿etu powiatu M¡ósk¡ego na
I kwartal 2007 r.

Ad.7
Sekretarz Powialu - Danuta Strejczyk poinformowala, ze odbylo sig posiedzenie

Kom¡sji w zakresje rozpatrzenla ofert na zadanre w zakresie promocji iwspierania
dzialalnoéci organizacji pozarzAdowych. Wplyngla jedna oierta Mazowieckiego
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci I i \,4todzlezy z Mózgowym porazeniem Dzieciqcy-m
w Mirisku Mazowieckim na prowadzenie Lokalnego Cunkiu Informacji dla organizácji
pozazEdowych z terenu powiatu rniñskieqo.
KwoIa ptzeznac¿ona na powy2sze zadarie to 4 OOO zt
W ramach zadania Stowarzyszen e oferuje prowadzene Lokalnego punktu lnformacji
dla organizacji pozarzadowych, którego celem jest wsparcte organizacji pozarzqdowycÁ
poprzez doradztwo i szkolenie W ramach tego zadania ówiadczone bgdq nastgpujEce
uslugr:
- poradn¡ctwo i konsultacje dotycz4ce zakladania i prowadzenia organizacji
pozarz4dowych.
- jnformowanie w zakresie 2ródel f inansowan a. zakladania stowarzvszeñ,
- zorganizowane zostana 2 szkolen a dra o.galiz¿cji pozarzadowyc'h
- zorganizowane zostanie Forum Inicjatyw pozarzadowych.
Do oferty dolAczona zostaia kalkulacja kosztów. koszt calkowity - 1O.gO0 zl.
Kwota dotacjj z bud2etu powiatu ma byó ptzeznaczona na wydatki zwiqzane
z prowadzen¡em punktu tj. dla koordynatora projektu 3OOO zl. i na przygotowanie
szkoleñ dla organizacji pozarzAdowych 1OO0 zi.
Oferta zlo2ona zostaia w terminie i zawiera wszystkie niezbedne dokumenty, Komisja
wn¡oskuje o dofinansowanie realizacji tego zadania.
Nastepnie Sekretarz Powiatu odczytala projekt uchwaly w sprawie rozstrzygnigcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacl na realizacjg w ZOOT r zadañ w zakres¡e
promocji i wspierania dzialalnoéci organizacJt pozafzEdowych: przeprowadzono
glosowanie, w któryr¡ za podjqciern uchwaly Zarzqd powiatu opowiedz¡al sie
Jednogloénie

Zarzad Powiatu podjet uchwale Nr 39/07 w sprawie rozstrzygniecia
otwartego konkursu ofert i udzielen¡a dotacji na realizacje w 2OO7 r, zada¡i
w zakresie promocji i wspierania dz¡alalnoéc¡ organizacji pozarzqdowycn.

Ad. 8
Ustalono, iz kolejne posiedzenie Zarzqdu powiatu odbQdzie sie 22 stycznia br.

o  godz .  13 .15 .
Nastepnie Starosta przedstawil harmonogram postedzeñ Zarz4du powiatu iRady

Powiatu:
- postedzenta Zatzqdu POw atu
5 luty 2007 r.
'19 luty 2007 r
12 marca 20A7 r.
26 matca 2007 |.



2 kw¡etnia 2007 r
23 kwietnia 2007 f.
- sesle Rady Powntu
20 luly 2A07 | .
28 matca 2OO7 |
25 kwietnia 2007 r.

Ponadto poinformowal o spolkaniu wójtów i burmistrzów w dniu 17 stycznia 2007 r.
o godz. '14.00.

Wicestarosta - Krzysztol N,4ichalik powiedzia+, iZ zmienila sie ustawa
o oplacie skarbowej, od dnia '1 stycznia 2OO7 t. zaplala oplaty skarbowej moze byó
dokonywana jedynie gotówkq w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na
rachunek tego organu. W sprawach indywjdualnych z zakresu administracji publicznej
zalatw¡anych w Starostwie Powiatowym w l\,4insku lvlazowieckim organem podatkowym
wlaéciwym w sprawach oplaty skarbowel jest Burmistrz N/liasta lvlins[ Mazowieck¡.
Poinformowal, iZ Burmistrz l\,4iasta l\,4iñsk Maz zaproponowal. aby realizowac to zadanie
w drodze inkasa (Starostwo otrzym!.vr'aloby érodki w wysokoóci 1O% od obrotów). Sesja
Rady Miasta Miñsk Mazowiecki odbQdzie ste 22 stycznia 2OO7 r. i wówczas podjeia
zostanie uchwala dotycz4ca okf eSlenia inkasentów

A d . 9
Protokól z posiedzenia w dniu 28 grudnia br zostal przyjety jednogloÉnie.

Ad.  10
Zamkniecie posiedzenia

Pzewodniczqcy Zatzqdu - Antoni Jan Tarczyósk

Wcestarosta - Krzyszlof l\4tcha ik

Czlonkowie Zár¿qdu: Kryslyna Pazio

Henryk Ks e:opo sk

I1,4 roslaw Krusiewrcz

C i i i ' ,


