
Protokól Nr 4ll08
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego

w dniu 14 stycznia 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i :
Przewodnicz4cy Zarzqdu - Anton¡ Jan Tarczynski
Wicestarosta - Krzyszlof Michalik

czlon kowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
lvliroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury
Czeslaw Jackowicz - Naczelnik Wvdzialu Srodowiska i Rolnictwa

Porzqdek posiedzenia:
1. Otwarcie oosiedzenia
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjgcie uchwaly w sprawie przyjgcia planu dofinansowania form doskonalenia

zawodowego nauczycieli na rok 2008.
5. Sprawy oówiatowe.
6. Sprawa wycinki drzew z terenu Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 w Minsku

Mazowieckim.
7. Sprawy rózne.
8. Przyjqcie protokolu z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w dniu 7 stycznia 2008 r.
9. Zamkniecie oosiedzenia.

A d . 1
Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Miriskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek pos¡edzenia, który zosta{ przyjgty jednogloSnie

(przy nieobecnoóci M. Krusiewicza).

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal, o nastgpujqcych sprawach:

- odbyly siq spotkania z dyrektorami powiatowych jednostek organ izacyjnych, na ktÓrych
zwrócono uwage na: racjonaln4 gospodarkg f inansowq oraz skladania odpowiednio
wczeónie wniosków do bud2etu (wnioski majq byó skladane z uzasadnien¡em),
informowanie o zdarzeniach majqcych miejsce w jednostkach, dyscyplinq pracy otaz



sposób udostepn¡an¡a mater¡alów. Przyjgto ustalenia odnoSnie poprawy wspólpracy
z ZarzEdem Powiatu i Starostwem oraz prawidlowego zazqdzania jednostkami.
- w dniu B stycznia br. spotkal sig z kierownictwem szpitala, ordynatoram¡ oddzialów,
przedstawicielami zwiqzków zawodowych i poinformowal o decyzjach Zarzqdu Powiatu
odnoSnie odwolania p. Janusza Sobolewskiego z funkcj i  dyrektora i  powierzenia
obowiqzków dyrektora p. Andrzejowi Poziemskiemu.
- odbylo siQ spotkan¡e z dyrektorem Mazowieckiego Samorzqdowego Centrum
Doskonalenia Nauczyc¡el i  p. Zaroniem ip. Miroslawem Krusiewiczem, na którym
rozmawiano na temat PODl.,,
- wizytowal Zespo{ Szkól Specjalnych w lgnacowie w zakres¡e mo2liwoóci przenies¡enia
SOSzW. Rozwiqzanie dotyczqce przenies¡enia SOSzW do ZSS w lgnacowie wydaje sig
byó najkorzystn¡ejszym. lstnialaby potrzeba dobudowy 6-9 sal lekcyjnych Ponadto
rozmaw¡ano z siostrq NazarkE odnoénie korzystania z internatu oraz przekazywania
dotacji w peinej wysokoSci.

Nastgpnie Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastepujAcych
sprawacn:
- w zakresie rozbudowy DPS w KEtach w dniu 9 stycznia br. trwaly czynnoSci
odbiorowe, umowa dotyczqca robót dodatkowych tj. montazu agregatu wody lodowej
i ciepla technolog icznego zoslala z¡ealizowana, a roboty wykonane. Z uwagi na warunki
atmosferyczne n¡e mozna bylo dokonaó rozruchu, ale zakres ten zostal odebrany.
P. Krzysztof Michalik poinformowal, 2e spó2nienie w realizacji zadania wynioslo 79 dni.
W zakresie umowy zasadniczej dotycz4cej budowy pawilonu stwierdzono wadp
tj. zamontowane drzwi oddzielajqce budynek stary i nowo wybudowany nie speln¡ajq
wymogów w zakresie ochrony przeciwpo2arowej. Usuniecie tej wady umo2liwi
uzyskanie pozytywnej opini i  KPPSP, a to nastqpnie umozliwi wystEpien¡e o pozwolenie
na u2ytkowanie. Ponadto stwierdzono szereg usterek wewnQtrznych i zewngtrznych,
usterk¡ wewnetrzne un¡emozliwiajE podpisanie protokolu, ustalono, 2e wada i usterk¡
wewnetrzne usunigte zostanA w terminie do dnia 10 lutego br.,  a usterk¡ zewnetrzne
zostanE usunigte w terminie do dnia 25 maja br.

A d . 4
Naczelnik Wydziaiu O5wiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstawila projekt

uchwaly w sprawie przyjqcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli na rok 2008. Dodala, 2e zwiqzki zawodowe pozytywn¡e zaopiniowaly projekt
uchwaly. Poinformowala, i2 plan dofinansowania obejmuje:
- dzialalnoóó PODN, polegajacE na realizacji zadan z zakresu ksztalcenia ustaw¡cznego
nauczycieli, z uwzgledn¡eniem doradztwa metodycznego, w lqcznej kwocie 444.159 zl.
- doplaty do innych form szkolenia w wysokoóci 50% poniesionych kosztów, jednak nie
wigcej niz 9O0 zl. za semestr, w l4cznej kwocie 1'1 1.365 zl.
- dofinansowanie doradztwa metodycznego w wysoko5cr 68.635 zi.
Nastgpnie Naczelnik - Emilia P¡otrkow¡cz odczytala $ 3, w którym okreélone zostaly
p rio rytety, n a któ re bqdq pr zezn acza ne Érod ki.

Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie przyjgcia planu
dofinansowan¡a form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008;
przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial s¡e jednogloSnie.



Zarz4d Powiatu podj4l uchwalg Nr 197/08 w sprawie przyjgcia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyciel i  na rok 2008.

Ad. s
Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstawila projekt

uchwaly Rady Powiatu w sprawie zasad przyznawa n ia stypendiów sportowych oraz
nagród sportowych i wyróZnien dla zawodników, trenerów i dzialaczy sportowych.
Wyjaónila, 2e w zalqczniku nr 1 dotycz4cym przyznawania stypendiów w pkt 2 lit c)
dopisano ,,reprezentuje klub sportowy majqcy siedzibg na terenie Powiatu Miñskiego",
ponadto dopisany zostal pkt d) ,,w dniu os¡qgniec¡a wyniku sportowego, kwalifikujqcego
go do uzyskania stypendium nie ukoriczyl 25 roku 2ycia, z zastrze2en¡em Ze
ogran¡czenie to nie dotyczy sportowców niepelnosprawnych". Dodala, i2 V',lydzial
zaproponowa.l podwy2szenie wieku do lat 25, a Komisja O6wiaty, Kultury i Sportu
zaproponowala 21 lat.
Kolejno wyjaÉnila, 2e w punkcie 3 zalqcznika doprecyzowano, i2 stypendium sportowe
ptzyznaje siq zawodnikowi raz w roku oraz nie dlu2ej ni2 na 8 miesigcy.
Nastgpnie Naczelnik omówila pkt 7 dotyczqcy uprawnionych do zglaszania wniosków
o stypendia sportowe tj. radni, stowarzyszenia kultury fizycznej, trenerzy, instytucje
sportowe, organizacje spo+eczne, osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny,
nauczyciele wychowania fizycznego i dyrektorzy szkó1.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski stw¡erdz¡|, 2e nale2y doprecyzowaó, 2e wnioski
mogq zglaszaó radni Rady Powiatu Miñsk¡ego.
Nastgpnie p. Krzysztof Michal ik zaproponowal wykreSl¡ó pkt b) i  e), a wprowadzió zapis
.. stowarzyszenia kultury fizycznej. organizacje pozarzadowe prowadzace dzialalnoSó
statutowq w zakresie kultury fizycznej".

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz zaproponowal dopisanie w pkt c)
,,i instruktorzy".
Ponadto Wicestarosta - Krzysztof Michal ik zwróc¡l  sie o dopisanie w pkt 7l i t  g) , ,oraz
dokumenty potwierdzajqce wiek".

Nastgpnie Naczelnik omówila zalqcznik nr 2 dotyczqcy zasad przyznawania
nagród sportowych i wyró2nieri dla zawodników, trenerów i dzialaczy sportowych.
Wyjaénila, Ze w pkt 3l i t  a) ipkt 4l i t  b) dopisano wyra2en¡a,, we wspólzawodn¡ctwie
migdzynarodowym lub krajowym osób niepelnosprawnych". Ponadto doprecyzowano.
2e nagrody i wyró2nienia mogE byó przyznawane raz w roku po zakonczen¡u sezonL.
P. Krzysztof Michalik zwrócil sig o dop¡sanie po slowach ,,na zakonczenie sezonu"
wyrazów,,za najwy2sze osiqg n igcie".

Wicestarosta - Krzysztof Michalik zwrócil sip o wykreélenie w pkt 5 l¡t f¡ ,,za inne
szczególne osiqgnigcia sportowe".
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za wykre6leniem w pkt 5l i t  f)
opowiedziala siq 1 osoba, za pozostaw¡eniem zapisu opowiedzialo sig 4 czlonków
ZarzEdu.

Kolejno Wicestarosta zaproponowal wykreslen¡e wyrazów ,dzialaczowi
sportowemu". Ponadto zwrócil sig o wprowadzenie w pkt 6 po wyrazie ,,który", wyrazów
,,pracu¡e na 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 wysokosci nagrody w zaleznoóci od mozl¡wosci finansowych.



Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz zwrócil sig o dop¡san¡e w pkt 6 po
wyrazie trenerowi ,,nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor, op¡ekun sportowy".

Starosta - Antoni Jan Tarczynski zwrócil siQ o doprecyzowanie pkt B lit a), ze
wnioski mogq zglaszaó radni Rady Powiatu Mir iskiego.
Równie2 Wicestarosta zwrócil sig o zapisanie pkt B odpowiednio, jak w przypadku pkt 7
dotycz4cego stypend iów spo rtowych.

Nastgpnie Naczelnik - Emil ia Piotrkowicz poruszyla temat orderów iodznaczen
dla dyrektorów szkol. Wyja5niia, 2e term¡n skladania wniosków uplywa 11 lutego.
W wyniku analizy tematu ustalono, 2e zlozone zostanA wnioski o:
- srebrny krzy2 zaslugi dla dyrektor ZSS w lgnacowie - Janiny Brzeszkiewicz,
- medal KEN dla dyrektora ZS im. M. Sklodowskiej-Curie w Mir isku Maz. - Krystyny
Mi lewskiej-Stasi nowskiej,
- srebrny medal za dlugoletni4 slu2bg dla dyrektora Zespolu Szkol Ag rotech n¡cznych
w Janowie - Danuty Miraszewskiej,
- srebrny medal za dlugoletniq slu2bg dla dyrektora GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w Mir isku Maz.
- br4zowy medal za dlugoletni4 slu2be dla dyrektora CKP w Miósku Maz. - Wieslawa
Rogali ,
-  medal KEN dla dyrektora Zespolu Szkól Ekonomicznych w Minsku Maz. - Stefana
Stgpniewskiego

Nastqpnie Naczelnik Wydzialu OSwiaty i Kultury po¡nformowala, i2 ukazaiy sig
wyniki X Ogólnopolskiego Rankingu Szkól Ponadg imnazjalnych, I  miejsce zajglo Liceum
Ogólnoksztalc4ce im. Stanislawa Staszica w Warszawie, natom¡ast GiLO im. Polskiej
Macierzy Szkolnej zajglo 20 miejsce w województwie mazowieckim i 163 miejsce
w kraju.

Ad.  6
Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz wyja5nil, 2e

z wnioskiem o wyra2enie zgody na usuniec¡e 5 drzew (3 klonów i 2 jarzgbin) zwrócil sig
dyrektor Zespolu Szkol Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz. Dodal, 2e dtzewa kolidujq
z funkcjami szkolnymi, rosna na kanale cieplowniczym i sq w zlym stanie.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na usunigcie 5 drzew z terenu Zespolu Szkól
Zawodowych Nr 2 w Minsku Mazowieckim.

Ad.  7
Starosta wyjaénil, ze sesja Rady Powiatu planowana jest na 6 lutego 2008 r.
Wicestarosta - Krzysztof Michalik wyjaSnil, 2e firma PMP p. Marka Pigtki

w zakres¡e umowy dotyczacej wykonan¡a montazu agregatu ch{odniczego oraz
wykonania instalacj i  ciepla tech nolog icznego w DPS w Kqtach, wykonala umowg nie
terminowo, a opó2nienre wynioslo 79 dni i nale2y naliczyó kary umowne. Kary umowne
wynosza 14 390,71 zl.  (0,2 % z kwoty 91.080,44 zl.  za ka2dy dzien opó2nienia).

Zarzqd Powiatu zaakceptowal naliczenie kar umownych w wysokoScr
14390,7121. za nieterminowe zreal izowanie umowy przez f irmg PMP p. Pigtki.

W¡cestarosta - Krzysztof Michalik przedstaw¡l wniosek Burmistrza Miasta
Sulejówek, który zwróci l  sig o wyrazenie zgody na dysponowanie nieruchomoSciq
stanow¡acA drogQ pow¡atowq ulicq Prze)azd w zw¡Azku z projektowana budowE
kolektora kanal izacj i san itarnej wzdiu2 ul icy Dworcowej i Kolejowej.



Zarzqd Dróg Powiatowych w Mirisku Mazowieckim pozytywnie zaopiniowal
lokalizacjq przejÉcia pod drogE - ulica Prze¡azd w Sulejówku w zwi4zku z projektowanE
kanal¡zacja sanitarnq wzdlu2 ul¡cy Dworcowej i Kolejowej.

Zarz4d Powiatu wyrazil zgodg na lokalizacje przejócia pod drogE - ulica Przejazd
w Sulejówku w zwi4zku z projektowanq kanalizacjq sanitarna wzdlu2 ulicy Dworcowej
iKolejowej.

Nastqpnie Wicestarosta powróc¡{ do tematu mozliwoéci wykorzystania
nieruchomoSci bgdqcej wlasno5ci4 Panstwa Milewskich w Sulejówku na potrzeby
Poradni Psychologiczno-Pedagog icznej. WyjaÉnil ,2e budynek wymaga pozwolenia na
zmiang sposobu u2ytkowania. Nale2y wykonaó ekspertyzg techniczn4, z której bgdzie
wynikal zakres robót do projektowania (wykonuje jE osoba z uprawnieniami bez
ograniczen, koszt wykonania ok. 10.000 zl.) ,  nastgpnie nale2aioby uzyskaó decyzlg
Burmistrza o warunkach zabudowy i zagospodarowania tego terenu, a nastQpnie projekt
budowy zawieraj4cy wszystkie wymagania dotycz4ce budynków u2ytecznoSci
publicznej. Po wstepnej anal izie wynika, 2e budynek nie spelnia wymogów w zakresie
przystosowania dla osób niepelnosprawnych (nale2aloby wybudowaó pochylnig),
piwnice nie sq u2ytkowe, mogloby w nich mieéció sie archiwum. Ponadto nale2aloby
dostosowaó lazienki, przebudowaó nadpro2a, klatka schodowa jest nie normatywna.
Wicestarosta zaproponowal, aby zwróció sig do wlaScicieli nieruchomoSci, czy wyrazE
zgodg na dokonanie modernizacj i  budynku.

Czlonek ZarzEdu - Krystyna Pazio dodala, 2e umiejscowienie Poradni w szkole
nie jest mo2liwe ze wzglgdu na specyfikg pracy w tej placówce.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz zaproponowal, aby wystEpió z oficjalnym
pismem do burmistrza Miasta Sulejówek o wskazanie lokal izacj i  dla potrzeb Poradni.

Starosta odczyta.l pismo Prezydenta m.st. Warszawy dotyczqce uregulowania
kwestii transportu zbiorowego na terenie Metropolii Warszawskiej, powolania Zwiqzku
Komunikacyjnego Aglomerac.la Warszawska.

Starosta powiedzial, 2e je2eli inicjatywa uzyska poparcie gmin, równiez powiat
bgdzie jq popieral.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zm¡ane terminów dotyczEcych wykonania
dokumentacji technicznej iprojektu hali widowiskowo-sportowej w Miósku Maz. przez
firmg MCD Sp. z o.o. z Poznania tj. dokumentacji wymaganel do uzyskania pozwolen¡a
na budowq z wyiqczeniem sieci zewngtrznych do dnia 30.03.08 r., dokumentacji sieci
zewnetrznych do dnia 20.04.08 r., pelnobran2owego projektu wykonawczego do dnia
20.04.08 r. ,  stud¡um wykonalnoóci, kosztorysów inwestorskich dokumentacj i
przetargowej do dnia 20.04.08 r.  i  pozwolenia na budowg do dnia 30.05.08 r

Ustalono, 2e kolejne posiedzenie Zarzqdu Powiatu odbgdzie sig 21 stycznia br.
o godz. 14.00.

Ad. I
Protokól z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w dniu 7 styczn¡a br. zostal przyjgty

jednogloónie.



A d . 9
Starosta zamknal oosiedzenie.

Pzewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski

Wicestarosta - Krzysztof l\¡ichalik

Czlonkowie Zazqdu Krystyna Pazio

Henryk Ksie2opolsk¡

¡/¡roslaw Krusiewicz


