Protokól Nr 4ll08
z posiedzeniaZarzqduPowiatuMirískiego
w dniu 14 stycznia2008r.
W posiedzeniuuczestniczyli:
Przewodnicz4cy
Zarzqdu- Anton¡Jan Tarczynski
- KrzyszlofMichalik
Wicestarosta
czlon kowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
lvliroslaw
Krusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBqk- SkarbnikPowiatu
- NaczelnikWydzialuOówiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
CzeslawJackowicz- NaczelnikWvdzialuSrodowiskai Rolnictwa
Porzqdekposiedzenia:
1. Otwarcieoosiedzenia
2. Przyjqcieporzqdkuobrad.
posiedzenia.
3. Informacja
o dzialalnoéci
Starosty
w okresieod poprzedniego
przyjgcia
planu
form doskonalenia
4. Podjgcieuchwalyw sprawie
dofinansowania
zawodowegonauczycielina rok 2008.
5. Sprawyoówiatowe.
6. Sprawa wycinki drzew z terenu Zespolu Szkól ZawodowychNr 2 w Minsku
Mazowieckim.
7. Sprawyrózne.
8. Przyjqcieprotokoluz posiedzenia
ZarzqduPowiatuw dniu 7 stycznia2008r.
9. Zamkniecie
oosiedzenia.

Ad.1
Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenieZarzqdu Powiatu
Miriskiego.
Ad.2
Starostaprzedstawilporzqdekpos¡edzenia,który zosta{ przyjgtyjednogloSnie
(przynieobecnoóci
M. Krusiewicza).
Ad. 3
sprawach:
o nastgpujqcych
Starosta- AntoniJan Tarczyriskipoinformowal,
- odbylysiq spotkaniaz dyrektoramipowiatowych
jednostekorganizacyjnych,na ktÓrych
zwróconouwage na: racjonaln4gospodarkgfinansowqoraz skladaniaodpowiednio
wczeóniewnioskówdo bud2etu (wnioskimajq byó skladanez uzasadnien¡em),
informowanieo zdarzeniachmajqcychmiejscew jednostkach,dyscyplinqpracy otaz

sposób udostepn¡an¡a
mater¡alów.Przyjgto ustaleniaodnoSniepoprawy wspólpracy
z ZarzEdemPowiatui Starostwemoraz prawidlowego
zazqdzaniajednostkami.
- w dniu B styczniabr. spotkalsig z kierownictwem
szpitala,ordynatoram¡oddzialów,
przedstawicielami
zwiqzkówzawodowychi poinformowal
o decyzjachZarzqduPowiatu
p.
odnoSnieodwolania Janusza Sobolewskiego
z funkcji dyrektorai powierzenia
obowiqzkówdyrektorap. AndrzejowiPoziemskiemu.
- odbylo siQ spotkan¡e z dyrektorem MazowieckiegoSamorzqdowegoCentrum
p. Zaroniemip. MiroslawemKrusiewiczem,
DoskonaleniaNauczyc¡eli
na którym
rozmawianona tematPODl.,,
- wizytowalZespo{SzkólSpecjalnychw lgnacowiew zakres¡emo2liwoóciprzenies¡enia
SOSzW.Rozwiqzanie
dotyczqceprzenies¡enia
SOSzWdo ZSS w lgnacowiewydajesig
potrzeba
byó najkorzystn¡ejszym.
lstnialaby
dobudowy6-9 sal lekcyjnych Ponadto
rozmaw¡anoz siostrq NazarkEodnoéniekorzystaniaz internatuoraz przekazywania
dotacjiw peinejwysokoSci.
NastgpnieWicestarosta- Krzysztof Michalik poinformowalo nastepujAcych
sprawacn:
- w zakresie rozbudowyDPS w KEtach w dniu 9 stycznia br. trwaly czynnoSci
odbiorowe,umowa dotyczqcarobót dodatkowychtj. montazuagregatuwody lodowej
i cieplatechnolog
icznegozoslalaz¡ealizowana,
a robotywykonane.Z uwagina warunki
atmosferycznen¡e mozna bylo dokonaó rozruchu,ale zakres ten zostal odebrany.
P. KrzysztofMichalikpoinformowal,
2e spó2nieniew realizacjizadaniawynioslo79 dni.
W zakresie umowy zasadniczejdotycz4cej budowy pawilonu stwierdzonowadp
tj. zamontowanedrzwi oddzielajqcebudynekstary i nowo wybudowanynie speln¡ajq
wymogów w zakresie ochrony przeciwpo2arowej.Usuniecie tej wady umo2liwi
uzyskaniepozytywnej
opiniiKPPSP,a to nastqpnie
umozliwi
wystEpien¡e
o pozwolenie
na u2ytkowanie.Ponadtostwierdzonoszereg usterekwewnQtrznych
i zewngtrznych,
podpisanieprotokolu,ustalono,2e wada i usterk¡
usterk¡wewnetrzneun¡emozliwiajE
wewnetrzneusunigtezostanAw terminiedo dnia 10 lutegobr., a usterk¡zewnetrzne
zostanEusunigte
w terminiedo dnia25 majabr.
Ad.4
NaczelnikWydziaiuO5wiatyi Kultury- Emilia Piotrkowiczprzedstawilaprojekt
uchwaly w sprawie przyjqciaplanu dofinansowania
form doskonaleniazawodowego
projekt
nauczycielina rok 2008.Dodala,2e zwiqzkizawodowepozytywn¡e
zaopiniowaly
plan
uchwaly.Poinformowala,
i2
dofinansowania
obejmuje:
- dzialalnoóóPODN,polegajacEna realizacjizadanz zakresuksztalceniaustaw¡cznego
nauczycieli,
z uwzgledn¡eniem
doradztwametodycznego,
w lqcznejkwocie444.159zl.
- doplatydo innychform szkoleniaw wysokoóci50% poniesionychkosztów,jednak nie
wigcejniz 9O0zl. za semestr,w l4cznejkwocie1'11.365zl.
- dofinansowanie
doradztwametodycznego
w wysoko5cr
68.635zi.
NastgpnieNaczelnik- Emilia P¡otrkow¡cz
odczytala$ 3, w którym okreélonezostaly
priorytety,na które bqdqprzeznaczane Érodki.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie przyjgcia planu
dofinansowan¡a form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008;
przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzials¡ejednogloSnie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwalg Nr 197/08 w sprawie przyjgcia planu
dofinansowaniaform doskonaleniazawodowegonauczycielina rok 2008.

Ad.s
NaczelnikWydzialuOówiatyi Kultury- Emilia Piotrkowiczprzedstawilaprojekt
uchwaly Rady Powiatuw sprawie zasad przyznawa
nia stypendiówsportowychoraz
nagródsportowychi wyróZniendla zawodników,
trenerówi dzialaczysportowych.
Wyjaónila,2e w zalqcznikunr 1 dotycz4cymprzyznawaniastypendióww pkt 2 lit c)
dopisano,,reprezentuje
klub sportowymajqcysiedzibgna tereniePowiatuMiñskiego",
ponadtodopisanyzostalpkt d) ,,wdniu os¡qgniec¡a
wynikusportowego,kwalifikujqcego
go do uzyskania stypendium nie ukoriczyl 25 roku 2ycia, z zastrze2en¡emZe
ogran¡czenieto nie dotyczy sportowców niepelnosprawnych".
Dodala, i2 V',lydzial
podwy2szeniewieku do lat 25, a Komisja O6wiaty,Kultury i Sportu
zaproponowa.l
zaproponowala
21 lat.
KolejnowyjaÉnila,2e w punkcie3 zalqcznikadoprecyzowano,
i2 stypendiumsportowe
ptzyznajesiq zawodnikowiraz w rokuoraz nie dlu2ejni2 na 8 miesigcy.
NastgpnieNaczelnikomówilapkt 7 dotyczqcyuprawnionychdo zglaszaniawniosków
o stypendiasportowetj. radni, stowarzyszeniakulturyfizycznej,trenerzy,instytucje
sportowe, organizacjespo+eczne,osoba zainteresowanalub jej opiekun prawny,
nauczycielewychowaniafizycznegoi dyrektorzyszkó1.
Starosta- AntoniJan Tarczynskistw¡erdz¡|,
2e nale2ydoprecyzowaó,
2e wnioski
mogqzglaszaóradniRadyPowiatuMiñsk¡ego.
p. KrzysztofMichalikzaproponowal
pkt b) i e), a wprowadzió
Nastgpnie
wykreSl¡ó
zapis
.. stowarzyszeniakulturyfizycznej.organizacjepozarzadoweprowadzacedzialalnoSó
statutowqw zakresiekulturyfizycznej".
Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewiczzaproponowaldopisanie w pkt c)
,,iinstruktorzy".
- KrzysztofMichalikzwróc¡lsie o dopisaniew pkt 7lit g) ,,oraz
PonadtoWicestarosta
dokumentypotwierdzajqce
wiek".
NastgpnieNaczelnikomówila zalqczniknr 2 dotyczqcyzasad przyznawania
nagród sportowychi wyró2nieridla zawodników,trenerów i dzialaczysportowych.
Wyjaénila,
Ze w pkt 3lit a) ipkt 4lit b) dopisanowyra2en¡a,,
we wspólzawodn¡ctwie
migdzynarodowym
lub krajowymosób niepelnosprawnych".
Ponadtodoprecyzowano.
2e nagrodyi wyró2nieniamogEbyó przyznawane
raz w rokupo zakonczen¡u
sezonL.
P. KrzysztofMichalikzwrócil sig o dop¡saniepo slowach ,,na zakonczeniesezonu"
wyrazów,,zanajwy2szeosiqgnigcie".
Wicestarosta- KrzysztofMichalikzwrócilsip o wykreéleniew pkt 5 l¡tf¡ ,,zainne
szczególneosiqgnigcia
sportowe".
glosowanie,w którym za wykre6leniem
Nastgpnieprzeprowadzono
w pkt 5lit f)
opowiedzialasiq 1 osoba, za pozostaw¡eniem
zapisu opowiedzialosig 4 czlonków
ZarzEdu.
Kolejno Wicestarosta zaproponowal wykreslen¡e wyrazów ,dzialaczowi
sportowemu".Ponadtozwrócilsig o wprowadzenie
w pkt 6 po wyrazie,,który",
wyrazów
,,pracu¡ena terenie pow¡atu mtñskiego",a lakZe w zakresie zap¡sów dotyczqcych
wysokoSci nagrody dla trenera lub dzialacza sportowego dodanie slowa "do",
co umozl¡w¡ró2nicowanie
wysokoscinagrodyw zaleznoóciod mozl¡wosci
finansowych.

Czlonek Zarzqdu - MiroslawKrusiewiczzwrócil sig o dop¡san¡ew pkt 6 po
wyrazietrenerowi,,nauczyciel
wychowaniafizycznego,instruktor,op¡ekunsportowy".
pkt B lit a), ze
Starosta- Antoni Jan TarczynskizwrócilsiQ o doprecyzowanie
wnioskimogqzglaszaóradniRadyPowiatuMiriskiego.
jak w przypadkupkt 7
Równie2Wicestarostazwrócilsig o zapisaniepkt B odpowiednio,
dotycz4cegostypendiów sportowych.
poruszyla
NastgpnieNaczelnik- EmiliaPiotrkowicz
tematorderówiodznaczen
dla dyrektorówszkol.Wyja5niia,2e term¡nskladaniawnioskówuplywa11 lutego.
W wynikuanalizytematuustalono,2e zlozonezostanAwnioskio:
- srebrnykrzy2zaslugidla dyrektorZSS w lgnacowie- JaninyBrzeszkiewicz,
- medal KEN dla dyrektoraZS im. M. Sklodowskiej-Curie
w Mirisku Maz.- Krystyny
Milewskiej-Stasi
nowskiej,
- srebrnymedal za dlugoletni4slu2bgdla dyrektoraZespoluSzkol Agrotechn¡cznych
w Janowie- DanutyMiraszewskiej,
- srebrnymedalza dlugoletniqslu2bgdla dyrektoraGiLO im. PolskiejMacierzySzkolnej
w MiriskuMaz.
- br4zowymedal za dlugoletni4slu2bedla dyrektoraCKP w MióskuMaz. - Wieslawa
Rogali,
- medal KEN dla dyrektoraZespoluSzkól Ekonomicznych
w MinskuMaz. - Stefana
Stgpniewskiego
NastqpnieNaczelnikWydzialuOSwiatyi Kulturypo¡nformowala,
i2 ukazaiysig
wynikiX Ogólnopolskiego
RankinguSzkólPonadg
imnazjalnych,
I miejscezajgloLiceum
Ogólnoksztalc4ce
im. StanislawaStaszicaw Warszawie,natom¡astGiLO im. Polskiej
Macierzy Szkolnej zajglo 20 miejsce w województwiemazowieckimi 163 miejsce
w kraju.
Ad.6
NaczelnikWydzialuSrodowiskai Rolnictwa- CzeslawJackowiczwyja5nil,2e
z wnioskiemo wyra2eniezgody na usuniec¡e5 drzew(3 klonówi 2 jarzgbin)zwrócilsig
dyrektorZespolu Szkol ZawodowychNr 2 w Minsku Maz. Dodal,2e dtzewa kolidujq
z funkcjamiszkolnymi,rosnana kanalecieplowniczym
i sq w zlym stanie.
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodg na usunigcie5 drzew z terenu Zespolu Szkól
Zawodowych
Nr 2 w MinskuMazowieckim.
Ad.7
Starostawyjaénil,ze sesja RadyPowiatuplanowanajest na 6 lutego2008 r.
Wicestarosta- Krzysztof Michalik wyjaSnil,2e firma PMP p. Marka Pigtki
w zakres¡e umowy dotyczacej wykonan¡a montazu agregatu ch{odniczegooraz
wykonaniainstalacjicieplatechnologicznegow DPS w Kqtach,wykonalaumowgnie
terminowo,a opó2nienre
wynioslo79 dni i nale2ynaliczyókary umowne.Kary umowne
wynosza14 390,71zl. (0,2 % z kwoty91.080,44
zl. za ka2dydzienopó2nienia).
Zarzqd Powiatu zaakceptowal naliczenie kar umownych w wysokoScr
14390,7121.
za nieterminowe
zrealizowanie
umowyprzezfirmgPMPp. Pigtki.
W¡cestarosta- Krzysztof Michalik przedstaw¡lwniosek Burmistrza Miasta
Sulejówek,który zwrócilsig o wyrazeniezgody na dysponowanie
nieruchomoSciq
stanow¡acAdrogQ pow¡atowqulicq Prze)azdw zw¡Azku z projektowanabudowE
kolektorakanalizacji sanitarnejwzdiu2ulicy Dworcoweji Kolejowej.

Zarzqd Dróg Powiatowychw Mirisku Mazowieckimpozytywniezaopiniowal
lokalizacjqprzejÉciapod drogE- ulicaPrze¡azdw Sulejówkuw zwi4zkuz projektowanE
kanal¡zacja
sanitarnqwzdlu2ul¡cyDworcoweji Kolejowej.
Zarz4dPowiatuwyrazilzgodg na lokalizacjeprzejóciapod drogE- ulicaPrzejazd
w Sulejówkuw zwi4zkuz projektowanqkanalizacjqsanitarnawzdlu2 ulicy Dworcowej
iKolejowej.
Nastqpnie Wicestarosta powróc¡{ do tematu mozliwoéci wykorzystania
nieruchomoScibgdqcej wlasno5ci4Panstwa Milewskichw Sulejówku na potrzeby
PoradniPsychologiczno-Pedagog
icznej.WyjaÉnil,2ebudynekwymagapozwolenia
na
zmiang sposobuu2ytkowania.Nale2ywykonaóekspertyzgtechniczn4,z którejbgdzie
wynikal zakres robót do projektowania(wykonujejE osoba z uprawnieniamibez
ograniczen,koszt wykonaniaok. 10.000zl.), nastgpnienale2aiobyuzyskaódecyzlg
Burmistrzao warunkachzabudowyi zagospodarowania
projekt
tego terenu,a nastQpnie
budowy zawieraj4cy wszystkie wymagania dotycz4ce budynków u2ytecznoSci
publicznej.
Po wstepnejanaliziewynika,2e budyneknie spelniawymogóww zakresie
przystosowaniadla osób niepelnosprawnych(nale2alobywybudowaó pochylnig),
piwnice nie sq u2ytkowe,moglobyw nich mieéciósie archiwum.Ponadtonale2aloby
dostosowaólazienki,przebudowaó
nadpro2a,klatkaschodowajest nie normatywna.
Wicestarostazaproponowal,aby zwróciósig do wlaScicielinieruchomoSci,
czy wyrazE
zgodgna dokonanie
modernizacji
budynku.
CzlonekZarzEdu- KrystynaPaziododala,2e umiejscowienie
Poradniw szkole
jest
pracy
placówce.
nie
mo2liweze wzglgduna specyfikg
w tej
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczzaproponowal,
aby wystEpióz oficjalnym
pismemdo burmistrza
MiastaSulejówek
o wskazanie
lokalizacji
dla potrzebPoradni.
Starostaodczyta.lpismo Prezydentam.st. Warszawydotyczqceuregulowania
kwestiitransportuzbiorowegona terenie MetropoliiWarszawskiej,powolaniaZwiqzku
Komunikacyjnego
Aglomerac.la
Warszawska.
Starostapowiedzial,2e je2eli inicjatywauzyskapoparciegmin, równiezpowiat
bgdziejq popieral.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zm¡ane terminów dotyczEcychwykonania
dokumentacjitechnicznejiprojektu hali widowiskowo-sportowej
w Miósku Maz. przez
firmg MCD Sp. z o.o. z Poznaniatj. dokumentacji
wymaganeldo uzyskaniapozwolen¡a
na budowqz wyiqczeniemsieci zewngtrznychdo dnia 30.03.08r., dokumentacjisieci
projektuwykonawczegodo dnia
zewnetrznychdo dnia 20.04.08r., pelnobran2owego
20.04.08 r., stud¡um wykonalnoóci,kosztorysów inwestorskichdokumentacji
przetargowej
do dnia20.04.08r. i pozwolenia
na budowgdo dnia30.05.08r
Ustalono,
2e kolejneposiedzenie
ZarzqduPowiatuodbgdziesig 21 styczniabr.
o godz.14.00.
Ad. I
Protokól z posiedzeniaZarzqdu Powiatu w dniu 7 styczn¡abr. zostal przyjgty
jednogloónie.

Ad.9
Starostazamknaloosiedzenie.

PzewodniczqcyZarzqdu- Antoni Jan Tarczyñski
Wicestarosta- Krzysztofl\¡ichalik
Czlonkowie
Zazqdu KrystynaPazio

HenrykKsie2opolsk¡
¡/¡roslaw
Krusiewicz

