Protokól Nr 42108
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Miñskiego
w dniu 21 stycznia2008r.
W posiedzeniuuczestniczyli:
Przewodnicz4cy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyriski
Wicestarosta KrzyszlofMichalik
czlonkowie ZarzEdu: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
AndrzejPoziemski- p.o. DyrektoraSPZOZw MiriskuMaz.
Zofia Morawska- glównaksiegowaSPZOZw MinskuMaz.
AgnieszkaReda- naczelnikWydzialuInwestycji
Porz4dekposiedzenia:
1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjqcieporzqdkuobrad.
pos¡edzenia.
3. Informacjao dzialalnoóci
Starostyw okresieod poprzedn¡ego
projektów
4. Przyjqcie
uchwal i innych materialówna Xll sesje Rady Powiatu
Miriskiego.
5. Sprawyz zakresuslu2byzdrowia.
6. Ustalenielistyzadañzgloszonychdo dofinansowania
w ramachSamorz4dowego
InstrumentuWsparciaRozwojuMazowszaoraz TerenowegoFunduszuOchrony
GruntówRolnych.
7. Podjgcie uchwaly w sprawie ogloszeniakonkursu na stanowiskodyrektora
Samodzielnego
Publicznego
ZespoluOpiekiZdrowotnejw MinskuMazowieckim.
B. Podjgcieuchwalyw sprawie powolaniaKomisji konkursowychdo rozpatrzenia
ofertna realizacjezadanpowiatuptzez organizagepozarzqdowe
w 2008 r.
planu
9. Podjgcieuchwalyw sprawieustalenia
konfoli na 2008 rok.
10.Omówieniewniosku BurmistrzaMiasta Sulejówekw sprawie powolaniaszkól
ponadgim
nazjalnych.
11.Sprawyz zakresudróg.
l2.Sprawyró2ne.
13.Przyjgcieprotokoluz posiedzenia
ZarzqduPowiatuw dniu 14 stycznia2008 r.
posiedzenia.
14.Zamknigcie
Ad. 1
Starosta Miriskiego.

Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad. 2
Starostaprzedstawilporz4dekposiedzenia.
- KrzysztofMichalikzwrócilsig o wprowadzenie
jako pkt 6 - Ustalenielisty
Wicestarosta
zadañ zgloszonych do dofinansowaniaw ramach SamorzqdowegoInstrumentu
WsparciaRozwojuMazowszaorazTerenowegoFunduszuOchronyGruntówRolnych.
Z wprowadzonqpoprawkqZarzqdPowiatujednogloénieprzyjf, porzqdekposiedzenia.

Ad. 3
Starosta- AntoniJan Tarczyriskipoinformowal,
o nastqpujqcych
sprawach:
- podczasjednego ze spotkariz wójtami i burmistrzamizapadla
decyzja,aby
w powiecie miñskim utworzyó Lokalnq Grupg Dzialania, która moglaby poprzez
ptzygotowanielokalnej strategii rozwoju korzystaóze érodków programú Rozwoju
obszarów wiejskich. Z dwóch komponentówpowiat móglby skorzystaów caloóci.
LokalneGrupy Dzialaniazaczqlypowstawaów powiatachsqsiednich.Gminasiennrca
poprzedniowspólpracowalaz powiatemotwockim.Ustalono,ze na teren¡eoowraru
nale2ystworzyóLokalnqGrupqDzialaniaizadaniatego podi4lsig wójt gminysiennica.
'w
starosta poinformowal,ze byl w UrzgdzieMarszalkowskim Deóartamencie
Rolnictwai Modernizacjirerenów wiejskich i rozmawialna powyzszytemat. Do tej
grupy nre mogEprzystEpióMiastoMiriskMazowieckii Miastosulejówek,gdyz dotyczy
to gminwiejskichi miejsko-wiejskich
do 20 tys, mieszkanców.
- Krzyszto,f
Wicestarosta
Michalikpoinformowal
o nastgpujqcych
sprawach:
- odbyla sig narada w GDDK|A dotyczEcaopracowaniastadium projektu
budowlanegoobwodnicy.Po podpisaniuprzez wojewode decyzji lokalizacyjnejjest
potrzeba uzyskania pozwolenia na budowg. wyjasnil, ze zaprojektowany*gzer
,'Lotnisko"jest wgzlem nie normatywnymijest potrzeba uzyskaniáodstgpitwa oo
warunkówtechnicznych,jakim podlegaiEtego typu obiekty drogowe.odstgpstwoto
wydawanejest przez wojewodg,na wniosekinwestorapo uzyskaniupozytywnejopinii
wlaéciwegomlnistra.
Narada, która odbyla sig 17 stycznia br. i byla poSwiqconaprzygotowaniu
wniosku,któryumozliwilbyzreal¡zowanie
przedsigwzigcia
z wgzlem,,Lotnisko;.
Dzialania
projektoweprowadzonesq pzez sAp-projekt.przedstawiciele
tej firmy stwierdzili,2e
wezeljest nie normatywnyw zakresieodlegloóci,ale istniejetak2eproblem,gdy2wgzer
jest zlokalizowanyna skrzyzowaniuz drogE powiatow4,która nie ma odpowiedniej
klasy. Aby byfa mo2liwoéówybudowaniatam wgzla droga musi mieó kiasg drogi
glównej.Jest oczekiwanie,zeby podnieéóklasg drogi MirlsliMaz.-Niedzialka-Ja'kubów,
a tak2eje2elijest taka mozliwo6óto zmieniókategorigdrogina wojewódzkq.
wyjaénil,iz
zadeklarowal,2e zarzqd Powiatu vúystqpido Rady powiatu o ustaleniekiérunt<ow
dzialania w zakresie usprawnienia polEczeñ komunikacyjnych w obszarze
projektowanego
przez GDDK|Awgzia ,,Lotnisko",
bqd4cegoczgéci4obwodnicyMirisk
Mazowieckiego.
- spotkalsig z wlaócicielami
nieruchomoéci
na ul. 11 Listopadaw sulejówku
odnosnielokalizacji
PoradniPsychologiczno-pedagogicznej.
waécicielenie zgodiilisig
na wykonanie prac modernizacyjnych
w celu przystosowaniabudynku dlá potrzeb
Poradni.
Ad.4
starosta zwrócil sig do PrzewodniczqcegoRady o zworanie sesji w dniu
6lutegobr. Nastgpnie
przystqpiono
do omówienia
materialów
na sesie.
- sprawozdanie
powiatowego
pomocyñodzinie
z dzialalnoéci
centrum
w Minsku
Mazowieckimza rok 2007. Przedstawienieprzez dyrektora pcÉR wykazu potrzeb
w zakresiepomocyspolecznej.
ZarzqdPowiatuprzyjalprzedstawiony
material.

- sprawozdanie
zarzqduPowiatudotyczaceumorzeniawierzytelnosc¡
powiatowych
jednostekorganizacyjnych
z tytulunale2noóci
pienig2nych,
do útórychnié stosujesrq
przepisów
ustawy- Ordynacja
podatkowa.
Material
zostalprzyjgtybezuwag.
- sprawozdanie
starostyz dzialalnosci
KomisjiBezpieczeñstwa
i porzqdku
za 2007r.
Material
zostalprzyjetybezuwag.
uchwalyw sprawiezmianw Regulaminie
starostwapowiatowego
w Mirisku
_Podjgcie
Mazowieckim.
Starostawyjaénil,
2e zmianydot.m. in. zmianynazwywydzialuKomunikacji
na
WydzialKomunikacji
i Transportu
Drogowego
orazwprowadzenie
zmianzwiazanvcih
ze
zmianqprzepisów.
-^P9ljecie uchwalyw sprawiezalo2enia
Zasadniczej
szkoly Zawodowejw Zespore
Szkólim.H. i K. Gnoinskich
w Siennicv.
- Podjgcieuchwalyw sprawielikwidaóji
szkolypodstawowej
dla Dorostych
wchodzqcej
w sklad centrum Ksztalceniaustawicznegoim. stanislawaStasiica w Mirisku
Mazowieckim.
- Podiqcieuchwalyw sprawielikwidacji
Zasadniczej
SzkolyZawodowej
dla Doroslrych
wchodzqcejw sklad centrum Ksztalceniaustawicznegoim. staniilawa staszrca
w MiriskuMazowieckim.
- Podjgcieuchwalyw sprawie likwidacjiLiceumOgólnoksztalc4cego
Uzupeln
iajqcego
wchodzqcegow sklad Zespoiu Szkól Nr 1 im. Kazimie¡zaWielkiegow Minsku

Mazowieckim.
- Podjgcieuchwalyw sprawielikwidacjiLiceum Ogólnoksztalc4cego
Uzupeln
iajqcego
wchodzqcego w sklad Zespolu Szkól im. Marii Sklodowskiej-Curie
w Minsku
Mazowieckim.
- Podjgcieuchwalyw sprawie likwidacjiLiceum profilowanego
wchodz4cegow sklad
ZespoluSzkólNr 1 im. Kazimie¡zaWielkiegow MinskuMazowieckim.
- Podigcieuchwalyw sprawielikwidacjiSzkotypolicealnejwchodzqcej
w skladZesporu
SzkólEkonomicznych
w MiriskuMazowieckim.
- Podiqcieuchwalyw sprawielikwidacjiszkoly policealnejwchodzacej
w skladZesporu
SzkólAgrotechnicznychw Janowie.
- Podiqcieuchwalyw sprawielikwidacj¡szkoly policealnejwchodzacej
w skladZesporu
SzkólZawodowychNr 2 im. Powstanców
Warszawyw MiriskuMazowiéckim.
- Podjgcie uchwaty w sprawie likwidacjirechnikum uzupelniai4cego
wchodzqcego
w sklad Zespolu Szkól ZawodowychNr 2 im. powstaricówWarszawv w Minsku
Mazowieckim.
Starosta wyjaénil, Ze powy2sze uchwaly oówiatowe wynikaiq z wniosków
dyrektorówplacówekoéwiatowychiz potrzebyuporzqdkowania
sieciszúó|.
- Podigcieuchwalyw sprawiezasadprzyznawania
stypendiówsportowychoraz nagród
sportowychi wyróZnieñdla zawodnikówi trenerów.
Materialzostalprzyjgtybez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie uzgodnieniawartosci jednego punktu
dla potrzeb
sporzadzen¡atabel miesigcznychkwot wynagrodzeniazasadniczegopracowników
samorzadowych
jednostkachorganizacyjnych.
zatrudnionych
w powiatowych
starosta wyjaénil,2e zmiany wartoócijednego punktu wynikaiq ze'zio2onychprzez
jednostek.
dyrektorów

- Podjqcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciena rok2007.
SkarbnikPowiatuprzedstawila
proponowane
zmianyw bud2ecie:
- uzupeln¡enieo kwote 2.750 zl. Srodków w Starostwie
na zakup samochodu
osoDowego,
- srodki zwiqzanez zakupemsamochodudla powiatowego
urzedu pracy w Minsku
Maz.
- srodki zwiqzane z zakupem samochodudla powiatowego
InspektoratuNaozoru
Budowlanego
w MiriskuMaz.
- wprowadzeniedodatkowychórodkóww kwocie 1.900 zl.
dla specjalnegooÉrodka
Szkolno- Wychowawczego
w MinskuMaz.
- przeznaczenie
kwoty30.000zl. na zakupolejuopalowegow Zespoleszkól w Siennrcy
starosta - Antoni Jan Tarczyriskistwierdzir,ze narezy do porzqdku sesji
wprowadziópunkt - Podjgcieuchwalyw sprawiewyrazeniazgoáy na przekázaniena
rzecz Gminy Mrozy zabudowanejnieruchomoécipolozonejw Mrozach stanowi4cej
dzialkinr 2539110bgdqcejwlasnoóci4powiatuMiriskiego.
wicestarosta- KrzysztofMichalikpowiedzial,2e BurmistrzMiasta sulejówek
oczekuje, 2e zarzqd Powiatu wyartykurujeworg wspórnej inwestycjiw Surejówku
w zakresiebudowy Poradni.Zwrócilsig o wprowadzeniedo porzqákuobrad punktu
dotyczacegopodiqcia uchwaly w sprawie okreóleniakierunków dzialania zarzqdu
Powiatu Minskiego w zakresie inwestycji oswiatowych dla potrzeb poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w sulejówku i specjalnego oórodka szko¡noWychowawczego
im. J. Korczakaw MiriskuMazowieckim.
W zwiqzkuz informacjqprzedstawionq
w punkcie3 zwrócilsie o wprowadzenle
do porzqdkusesji pkt - Podjgcieuchwalyw sprawie okresleniar¡érunkbwdzia+ania
zarzqdu Powiatu w zakresie usprawnieniapolqczeri komunikacyjnychw obszarze
projektowanego
przez GDDKiAwqzla,,Lotnisko",
bgdqcegoczgsciq-obwodnicy
Miriska
Mazowieckiego.
Ponadto zwrócil uwagq na koniecznoéópodigcia uchwaty w sprawie trybu
udzielania i rczliczaniadotacji dla niepublicznychszkól i placówek oéwiatowycn
dotowanychz bud2etuPowiatuMinskiego.
PrzewodniczqcyRady Powiatu - sylwester Zbrzezny powíedziai,
'starosty 2e nalezy
poruszyó
dotycz4cE
zwigkszenia
wynagrodzenia
dia
i punkt taki
.sprawe
wprowadzido porzqdkusesji.
Zarzqd Powiatuprzyjql przedstawione materialv.
Ad. 5
Ze przelarcna sprzetmedycznyoo
^^_ Dyrektor AndrzejPoziemskipoinformowal,
soR zostalrozstrzygnigty.
oferte zlo2ylajedna firma,na kwotg 1.gg1.2io,42zi. i kwota
tlt_pllewyzszaórodkizaplanowanena ten cel o 27o, 42 zl. pbnadtopoinformowai,
ze
SPZOZ otrzymaf ofertg na 11 komputerów za kwotg li.+AO zl. wraz
z oprogramowaniemi gwarancjq na 36 miesigcy (komputery u2ywane z nowymi
monitorami).Dodal,2e do wyposazeniasoR brakujejeszczeérodkówna zakup mebli
biurowych,a kosztorysna ten zakresbgdzieprzygotówányna koniectygodnia.
p.
2e probrémykadrowe7oryczq grównre
\gslepnie Andrzej Poziemskipoinformowal,
oddzialuKardiologiczno-wewngtrznego,
ale od 1 lutegoprzyjdziedwóchlekarzyijeden

lekarzna nocnqpomocrekarsk4..
Dodaf
nie strajkujq,
, 2e pierggniarki
aredomagalq
srg
podobnych
wynagrodzeó
na podobnych
stanowiskách
Glównaksiggowa
spzoz - ZofiaMorawska
przedstawila
informacjg
z wykonania
planuza 2007r.:
- wykonanie
przychodów
stanowikwotq40.91S.070
zl.
- wykonanie
kosztów
43.108.00
zl.
- strata- 2.193.000
zl.
- nadwykonania
stanowiq
kwotg1.31g.636
zl.
Dodala,2e s4 trudnoéci
z utrzymaniem
ptynnoéci
finansowej.
Nastgpniewyjaénila,2e plan przychodów
na 200g r. wynosi44.656.000zl., ptan
- 45.974.000
kosztów
zi.,a deficyt- .1.3jg.000zl.
czlonekzarzqdu- Krystynapazio zw¡ócirasiq z pytaniem,czy prowadzone
byry
rozmowy
na tematstawkizajedenpunkt.
Dyrektor
SPZOZwyjaénit,
Zewartosó
zajedenpunktwynosi.l1 zl.
czlonekzarzqdu Mirosraw
Krusiewicz
zwrócilsiq z pytaniem,
jakiejestérednie
wynagrodzenie
pielggniark
Glównaksiggowa
sPZoZwyjaénila,2e
pensjato ok.2.g00zr.Nastepn¡e
srednia
przedstawila
skutkifinansowewprowadzenia
30% podwyz'ki
dla pracowników
spZoZ
tj. 764.550zl. miesigcznie
(rocznie
9.174.600
zl.\.
Dyrektor- Andrzej poziemskipowiedziar,2e jedynym rozwiazaniem
jest
zaciEgnigcie
kredytu,na I kwartalpotrzebna
jestkwota2,5 mli zi.
powredziar,
Micharik
2e do dnia22 stycznia
br.dyrekcja
^__^_wicestarostaKrzysztof
powinna
sPZoZ
wystqpió.2
w¡ioskiemdotyczqcym
okreérenia
wysoioócikredyiuoraz
zlo2yówniosekdotyczEcy
órodkównawyposa2enie
SORw sprzgtbiurowy.
Ad. 6
skarbnikPowiatu- TeresaBqk przedstawila
wniosekdyrektoraZDp w Mirisku
Maz. doty_czqcy
zmianynazwy zadaniaz ,,Modernizacji
drogi nr 22i 9W Arynow_
Cyganka-Cigciwa
km 0+00 - 1+776"na ,,Modernizac¡á
Uroginr 2219WArynowCyganka-Cigciwa
km 2+700- 4+476"w zwi4zkuze zmianqpikieta2u.
wyjaénil,
2e w bud2ecie
pow¡atu
wpisanesq-lnsirumentu
trzyzadaniadrogowe,
. wicestarosta
na które powiat moze otrzymaóérodkiz samorz4dowego
wsparcia
RozwojuMazowsza.Dodal,2e wnioskiw tym zakiesie nale2yzlo2yódo 'konca
styczniabr.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodg na zlozeniewnioskówna dofinansowanie
3 zadan
drogowychw ramachsamorzqdowego
Instrumentu
wsparciaRozwojuMazowszakomponent
A.
p. Krzysztof
Nastgpnie
Michalik
wyjaénir,
2esEieszcze3 komponenty
w ramach,których
pow¡atmozeubiegaó
sigo órodki.Komponenty
oéwiatowe
i sportowé
sq realizowane
na
wiejskich,
w
zwiqzku
z
tym
jednostek
mog4
odnosió
sig
do
organizacyjnycn,
le¡elgch
jak
ZSw Siennicy,
ZSSw lgnacowie
iZSAw Janowie.
Dodal,2e w ramachkomponentu
B-oéwiata,
mo2naubiegaósig o dofinansowanre
w kwocie 100.000zl., nie wigcej ni2 50% wartoéci zádaniai w tvm zakresre
przygotowane
zostaloju2 zadaniemodernizacja
saligimnastycznej
w ZS w Siennicy
(w
tymzakresiezostaniezlo2ony
wniosek).

Kolejnowicestarostawyjaénil,2e w ramachkomponentuD moznauzyskaó
dofinansowanie
do 100.000zr., a
wlasny wynosi 30%. zwróconosre do
.udziar.
dyrektorów
o przedstawienie
propozycji
w zakresie
iadan sportowych.
Naczelnik
- Agnieszka
wydzialuInwestycji
Redaprzedstawira
própozycjg
dyrektora
ZS
w Siennicy
tj.:
- budowaboiskawielofunkcyjnego
40 mx20m,
- 4-torowa
bie2nialekkoailetyczna
130mx5m
(koszt130.000zl. netto),
- boiskopilkarskie
50mx25m(koszt93.750zl. netto).
Nastepnie
przedstawila
propozycjq
dyrektora
ZSSw lgnacowre:
z
nawierzchni4z
trawy
syntetycznei22mx44Á
(koszt256.28szl. brutto),
Pg¡:kg
- bie2nia
z nawierzchniq
poriuretanowq
74mxsmlkosztis+.azzzr.brutto),
zarzqd Powiatu postanowilwystqpió z wnioskiemo dofinansowanie
zadania
I
zaproponowanego
przezdyrektora
ZSSw lgnacowie.
- KrzysztofMicharik
wicestarosta
póinformowal,
2e jest jeszczekomponent
|MazowieckiInstrumentwsparcia potencjaruRozwojowego
iw
ramach rego
Komponentu
zaproponowal
wpisaómodernizacjg
drogina potrzebylotniska,
alew roku
przysztym.
p Krzysztof_Micharik
wyjaónil,ze w budzeciepowiatuwpisanelesr
. Na.stepnle
zadanie
do dofinansowania
z FoGR(Modérnizacja
drogi2213wRudzienko-RakówiecGgsianka,
km 2+3'13- z+274.)
i jest propozy-cja
árugie-go
zadania,,MroOernizacja
orogi
GroszkiStare-Skruda-Grodzisk,
gm.Kaluszyñ,,.
zarzqd Powiatuwyrazirzgodqna przygotowanie
dwóchwnioskóww ramacn
dofinansowania
z Terenowego
Funduizu
Ochróñy
Gruntów
Rolnvch.
Ad. 7
posiedzeñ.
- . ^ ZarzqdPowiatupowrócido tematunajednymz kolejnych
Ad. 8
starosta - Antoni Jan Tarczynskiprzedstawilprojekt uchwaryw sprawie
powolaniaKomisjikonkurso_wy-ct
do oceny ofert na reaiizác;gzadañ powiatuprzez
organizacje
pozarzqdowe
w 200gr.
ZarzqdPowiatuwytypowal
do pracyw Komisjach
swoichprzedstawicieli:
- p. KrzysztofMicharik
- przewodniczqcy
Komisjido ocenyofert na rearizaqqzadañ
w zakresie dzialalnoéciwspomagajqcejrozwój gospodarczy,w tym rozwój
przedsiqbiorczoéci,
- p. HenrykKsig2opolski
- przewodniczqcy
Komisjido ocenyofertna rearizaqg
zadan
w zakresieochrony i promocjizdrowia i w zakresie dzialaniana rzetz osoo
niepelnosprawnych,
- p. MiroslawKrusiewicz
- przewodnicz4cy
Komisjido ocenyofertna rearizaqg
zadañ
w zal(resie
upowszechniania
kurturyfízycznej
¡sportu,a takzéKomisjioo ocenftrlrt na
realizacjg
zadanw zakresiekrajoznawstwa
oiazwypoczynku
dziecii'mrodzie2y,
- p. KrystynaPazio - przewodniczqca
Komisjido oceny ofert na rearizaqqzadañ
w zakres¡e
kultury,
sztuki,ochrony
dóbrkurtury
itradycjiorazw zakresie
dzíalarnoscr
wspierajqcej
rozwójwspólnot¡ spolecznoéci
lokálnvch.

Nastepnieprzeprowadzonoglosowanie,w którym za podjQciemuchwalyw sprawie
powolaniaKomisji konkursowychdo tozpatrzeniaofert na realizacjezadañ powiatu
przez organizaqepozarzqdowe
w 2008 r. ZarzqdPowialuopowiedzialsie jednoglo5n¡e
ZarzEd Powiatu podj4l uchwale Nr 198/08 w sprawie powolania Komisji
konkursowych do rozpatrzeniaofert na realizacjgzadañ powiatu przez organizacje
pozarzqdowew 2008 r.
Ad. 9

Starosta- Anton¡Jan Tarczynskiprzedstawilprojektuchwalyw sprawieustalenia
Wydzial
planu kontrolina 2008 rok. Wyjaónil,2e zaplanowanekontroleprzeprowadzq
WydzialOéwiatyi KulturyorazBiuroRadyiZarzqdu.
Finansowy,
Przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarz4d Powiatu
siqjednogloénie.
opowiedzial
ZarzqdPowiatu podj4l uchwalg Nr 199/08w sprawie ustaleniaplanu kontroli
na 2008 rok.

Ad.10
powiedziala,
2e
Inspektorw WydzialeOéwiatyi Kultury- Anna Smater-Nagraba
14 styczniabr. wplynql wniosek BurmistrzaMiasta Sulejówekz proSb4o wyra2enie
zgody na powierzenieMiastu zadan z zakresu oówiaty polegajacychna zalo2eniu
i prowadzeniuZasadniczejSzkoly Zawodowej,Technikumi Szkoly Policealnejprzy
29 w Sulejówku.
ul. Paderewskiego
wyjaónila,2e
zgodnieart.5 ust.5b ustawyo systemieoswiaty
P. AnnaSmater-Nagraba
jednostki samorz4du terytorialnegomogq zakladaÓ i prowadzió szkoty, ktÓrych
z jednostk4samorzEdu
prowadzenienie nalezydo ich zadanpo zawarciuporozumienia
jest
zadaniemwlasnym.
terytorialnego,dla której prowadzeniedanego typu szkoly
planowanesq
Zawodowej
w
Zasadniczej
Szkole
informacjg,
2e
Dodala,2e uzyskala
(bez okreóleniakierunków),w Technikumplanowane
2 oddziatyklasy wielozawodowej
sq 2 oddzialy w zawodach zwiqzanych z budownictwem,w Rocznym Studium
Policealnymrównie2planowanesq 2 oddziatyo profiluekonomiczno-administracyjnym.
w porz4dkuobrad
CzlonekZarzqdu- KrystynaPaziozwrócilasig o umieszczenie
punktu
ww.
szkóI.
utworzenia
dotycz4cego
na najbli2szqsesjg
Wicestarosta- KrzyszlofMichalikzwrócil uwage na fakt, i2 BurmistrzMiasta
Sulejówekprzedpodjec¡emuchwatynie zasiegnqlopiniiZarz4duPowiatu.
o przygotowanieanalizy,czy
Starostazwrócil siQ do p. Anny Smater-Nagraby
wyra2eniezgody na prowadzenieszkól poza subwencjqoówiatowqnie poci4gnieza
sobE dodatkowychérodkówze stronypowiatuotaz analizydotyczqcejliczbyuczniów,
którzymoglibyewentualnieodej5óze szkólpowiatowych.
Ustalono,2e ZarzqdPowiatupowrócido tematu.
Ad.11
Wicestarosta- KrzysztofMichalikprzedstawilwniosekp. HenrykaPtasiñskiego
nr 260 w zwiqzkuz zamiarem
o wyra2eniezgody na dysponowanienieruchomoÉciA
na dzialkg
Dgbe
Wielkie-ChroSla-Jgdrzejnik-Kgdzierak
urz4dzenialazdu z drogi
Ruda.
o nr ew. 262120w mieiscowoéci

ZarzqdDróg Powiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
Zarzqd P owiatu wyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoócianr 260 na cele
budowlanew zwiqzku z zamiaremurzqdzeniaziazdu z drogi powiatowejna dzialkq
nr 262120.Ponadto szczególowqlokalizacjq,warunki techniczneoraz zajqcie pasa
z ZDP.
nale2yuzgodnió,
drogowego
Kolejnoomówionyzostalwniosekp. ArturaZychowiczadotyczacywyrazen¡azgody na
dysponowanienieruchomosciqo nr ew. 372 ul. Mazowieckaw miejscowoócicisie
w celuwykonaniazjazduna dzialkqo nr ew. 352/6.
wniosek.
ZDP w M¡riskuMaz.pozytywniezaopiniowalpovúyzszy
Zarzqd Powiatu wyrazil zgode na dysponowanienieruchomoéciqnr 372 na cele
budowlanew zwiqzku z zamiaremurzqdzenialazdu z drogi powiatowejOkuniewna dzialkg o nr ew. 352/6 w miejscowo5ciCisie ul. Mazowiecka.
Halinów-Brzeziny
Ponadto szczególowqlokalizacjg,warunk¡techniczneoraz zaiqctepasa drogowego
nale2yuzgodnió z ZDP.
Nastqpniep. KrzysziofMichalikprzedstawilwniosekp. MalgorzatySikorskiejdotyczqcy
nr 5'15 na cele budowlane
wyra2eniazgody na dysponowanienieruchomoóci4
powiatowej
Kaluszyn-Przytokaw zwi4zku z zamiarem urzqdzenia ziazdu z drogi
Aleksandrówgm. Jakubów.
Jakubówna dzialkio nr ew. 44912i 44913w miejscowoóci
ZarzqdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
Zarzqd P owiatu wyrazil zgodq na dysponowanienieruchomo5ciqnr 515 na cele
budowlanew zwiEzkuz zamia¡emurzqdzenialazdu z drogi powiatowejna dzialki
nr 44912i 449t3. Ponadtoszczególowqlokalizacjq,warunki techniczneoraz zaiqcie
pasadrogowego
zZDP.
nale2yuzgodniÓ
Nastgpn¡eomówionyzostalwniosekp. KarolinyGóreckiejdotyczqcywyra2enia
nr 84 na cele budowlanew zwiqzku
zgody na dysponowanienieruchomoéciq
z zamiaremwybudowanialazdu na dzialkp nr 115/1 w miejscowoóciKrzewina
gm. Halinów.
ZarzqdDróg Powiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywn¡osek.
nr 84 na cele
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoSc¡4
powiatowej
na dzialkq
z
drogi
ziazdu
urzqdzenia
z
zamiarem
budowlanew zwiqzku
pasa
zajgc¡e
warunki techniczneoraz
n¡ 11511.Ponadtoszczególowqlokalizacjg,
z ZDP.
nale2yuzgodnió
drogowego
nicznego
Wicestarosta- KrzysztofMichalikomówilwniosekZakladu Elektrotech
poboczu
wzdlu2
w
drogi
n.n.
napowietrznej
,,ZELTECH'nabudowqliniienergetycznej
Dqbe Wielkie
dzialkinr 59t1 i przylqczaptzez drogq dzialka nr 59/1 w miejscowo5c¡
ul. Przemyslowa.
nr 59/1 na cele
Zarz4d Powiatuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomoéci4
n n. w pasie
napowietrznej
budowlanew zwi4zkuz zamia¡embudowyliniienergetycznej
Kqdziarak
Jqdrzejnik
Chroéla
drogowym drogo powiatowej Dgbe Wielkie
w miejscowoSciDqbe Wielkie ul. Przemyslowa w celu wykonania przylqcza
na dzialceff 78111.
do budynkumieszkalnego
energetycznego

Ad. 12
O5rodka
SkarbnikPowiatu- Teresa Bqk przedstawilawniosek Mazowieckiego
DoradztwaRolniczegow WarszawieOddzialSiedlceo sfinansowaniezakupu nagród
przyjazna
wsi".
dla mieszkanca
konkursu,,Gmina
w formiepucharówdla laureatów
pucharów.
ZarzEdPowiatuprzyznalkwotg300 zl. na zakup
Ad.l3
Protokólz posiedzeniaZarzqdu Powiatu w dniu 14 stycznia br. zostal przyjqty
jednogloónie.
Ad.14
Starostazamknalposiedzenie.

- AntoniJanTarczyñsk¡
Zarzadu
Przewodn¡czqcy
- Krzysztof
Michalik
Wicestarosta
zarzqdu:KrystynaPaz¡o
Czlonkowie
HenrykKsiSzopolsk¡
Krusiew¡cz
Miroslaw

