
Protokól Nr 42108
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego

w dniu 21 stycznia 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i :
Przewodnicz4cy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyriski
Wicestarosta - Krzyszlof Michalik
czlonkowie ZarzEdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Andrzej Poziemski - p.o. Dyrektora SPZOZ w Mirisku Maz.
Zofia Morawska - glówna ksiegowa SPZOZ w Minsku Maz.
Agnieszka Reda - naczelnik Wydzialu Inwestycji

Porz4dek posiedzenia:
1 . Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedn¡ego pos¡edzenia.
4. Przyjqcie projektów uchwal i innych materialów na Xll sesje Rady Powiatu

M iriskiego.
5. Sprawy z zakresu slu2by zdrowia.
6. Ustalenie listy zadañ zgloszonych do dofinansowania w ramach Samorz4dowego

Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza oraz Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.

7. Podjgcie uchwaly w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim.

B. Podjgcie uchwaly w sprawie powolania Komisji konkursowych do rozpatrzenia
ofert na realizacje zadan powiatu ptzez organizage pozarzqdowe w 2008 r.

9. Podjgcie uchwaly w sprawie ustalenia planu konfoli na 2008 rok.
10. Omówienie wniosku Burmistrza Miasta Sulejówek w sprawie powolania szkól

ponadgim nazjalnych.
11. Sprawy z zakresu dróg.
l2.Sprawy ró2ne.
13. Przyjgcie protokolu z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w dniu 14 stycznia 2008 r.
1 4. Zamknigcie posiedzenia.

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

Miriskiego.

Ad. 2
Starosta przedstawil porz4dek posiedzenia.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik zwrócil sig o wprowadzenie jako pkt 6 - Ustalenie listy
zadañ zgloszonych do dofinansowania w ramach Samorzqdowego Instrumentu
Wsparcia Rozwoju Mazowsza oraz Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Z wprowadzonq poprawkq Zarzqd Powiatu jednogloénie przyjf, porzqdek posiedzenia.



Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal, o nastqpujqcych sprawach:
- podczas jednego ze spotkari z wójtami i burmistrzami zapadla decyzja, aby

w powiecie miñskim utworzyó Lokalnq Grupg Dzialania, która moglaby poprzez
ptzygotowanie lokalnej strategii rozwoju korzystaó ze érodków programú Rozwoju
obszarów wiejskich. Z dwóch komponentów powiat móglby skorzystaó w caloóci.
Lokalne Grupy Dzialania zaczqly powstawaó w powiatach sqsiednich.- Gmina siennrca
poprzednio wspólpracowala z powiatem otwockim. Ustalono, ze na teren¡e oowraru
nale2y stworzyó Lokalnq Grupq Dzialaniai zadania tego podi4l sig wójt gminy siennica.

starosta poinformowal, ze byl w Urzgdzie Marszalkowskim 
'w 

Deóartamencie
Rolnictwa i Modernizacji rerenów wiejskich i rozmawial na powyzszy temat. Do tej
grupy nre mogE przystEpió Miasto Mirisk Mazowiecki i Miasto sulejówek, gdyz dotyczy
to gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do 20 tys, mieszkanców.

Wicestarosta - Krzyszto,f Michalik poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
- odbyla sig narada w GDDK|A dotyczEca opracowania stadium projektu

budowlanego obwodnicy. Po podpisaniu przez wojewode decyzji lokalizacyjnej jest
potrzeba uzyskania pozwolenia na budowg. wyjasnil, ze zaprojektowany *gzer
,'Lotnisko" jest wgzlem nie normatywnym ijest potrzeba uzyskaniá odstgpitwa oo
warunków technicznych, jakim podlegaiE tego typu obiekty drogowe. odstgpstwo to
wydawane jest przez wojewodg, na wniosek inwestora po uzyskaniu pozytywnej opinii
wlaéciwego mlnistra.

Narada, która odbyla sig 17 stycznia br. i byla poSwiqcona przygotowaniu
wniosku, który umozliwilby zreal¡zowanie przedsigwzigcia z wgzlem ,,Lotnisko;. Dzialania
projektowe prowadzone sq pzez sAp-projekt. przedstawiciele tej firmy stwierdzili, 2e
wezel jest nie normatywny w zakresie odlegloóci, ale istnieje tak2e problem, gdy2 wgzer
jest zlokalizowany na skrzyzowaniu z drogE powiatow4, która nie ma odpowiedniej
klasy. Aby byfa mo2liwoéó wybudowania tam wgzla droga musi mieó kiasg drogi
glównej. Jest oczekiwanie, zeby podnieéó klasg drogi Mirlsli Maz.-Niedzialka-Ja'kubów,
a tak2e je2eli jest taka mozliwo6ó to zmienió kategorig drogi na wojewódzkq. wyjaénil, iz
zadeklarowal, 2e zarzqd Powiatu vúystqpi do Rady powiatu o ustalenie kiérunt<ow
dzialania w zakresie usprawnienia polEczeñ komunikacyjnych w obszarze
projektowanego przez GDDK|A wgzia ,,Lotnisko", bqd4cego czgéci4 obwodnicy Mirisk
Mazowieckiego.

- spotkal sig z wlaócicielami nieruchomoéci na ul.  11 Listopada w sulejówku
odnosnie lokal izacj i  Poradni Psychologiczno-pedagogicznej. waéciciele nie zgodii l i  sig
na wykonanie prac modernizacyjnych w celu przystosowania budynku dlá potrzeb
Poradni.

A d . 4
starosta zwrócil sig do Przewodniczqcego Rady o zworanie sesji w dniu

6lutego br. Nastgpnie przystqpiono do omówienia materialów na sesie.
- sprawozdanie z dzialalnoéci powiatowego centrum pomocyñodzinie w Minsku

Mazowieckim za rok 2007. Przedstawienie przez dyrektora pcÉR wykazu potrzeb
w zakresie pomocy spolecznej.
Zarzqd P owiatu przyjal przedstawiony material.



- sprawozdanie zarzqdu Powiatu dotyczace umorzenia wierzytelnosc¡ powiatowych
jednostek organizacyjnych z tytulu nale2noóci pienig2nych, do útórych nié stosuje srqprzepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Material zostal przyjgty bez uwag.
- sprawozdanie starosty z dzialalnosci Komisji Bezpieczeñstwa i porzqdku za 2007 r.
Material zostal przyjety bez uwag.
- 
_Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w Regulaminie starostwa powiatowego w Mirisku

Mazowieckim.
Starosta wyjaénil, 2e zmiany dot. m. in. zmiany nazwy wydzialu Komunikacji na

Wydzial Komunikacji i Transportu Drogowego oraz wprowadzenie zmian zwiazanvcih ze
zmianq przepisów.
-^ P9ljecie uchwaly w sprawie zalo2enia Zasadniczej szkoly Zawodowej w Zespore
Szkól im. H. i K. Gnoinskich w Siennicv.
- Podjgcie uchwaly w sprawie likwidaóji szkoly podstawowej dla Dorostych wchodzqcej
w sklad centrum Ksztalcenia ustawicznego im. stanislawa Stasiica w Mirisku
Mazowieckim.
- Podiqcie uchwaly w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoly Zawodowej dla Doroslrych
wchodzqcej w sklad centrum Ksztalcenia ustawicznego im. staniilawa staszrca
w Mirisku Mazowieckim.
- Podjgcie uchwaly w sprawie likwidacji Liceum
wchodzqcego w sklad Zespoiu Szkól Nr 1
Mazowieckim.
- Podjgcie uchwaly w sprawie likwidacji Liceum
wchodzqcego w sklad Zespolu Szkól im.
Mazowieckim.

Ogólnoksztalc4cego Uzupeln iajqcego
im. Kazimie¡za Wielkiego w Minsku

Ogólnoksztalc4cego Uzupeln iajqcego
Marii Sklodowskiej-Curie w Minsku

- Podjgcie uchwaly w sprawie likwidacji Liceum profilowanego wchodz4cego w sklad
Zespolu Szkól Nr 1 im. Kazimie¡za Wielkiego w Minsku Mazowieckim.
- Podigcie uchwaly w sprawie likwidacji Szkoty policealnej wchodzqcej w sklad Zesporu
Szkól Ekonomicznych w Mirisku Mazowieckim.
- Podiqcie uchwaly w sprawie likwidacji szkoly policealnej wchodzacej w sklad Zesporu
Szkól Agrotech n icznych w Janowie.
- Podiqcie uchwaly w sprawie likwidacj¡ szkoly policealnej wchodzacej w sklad Zesporu
Szkól Zawodowych Nr 2 im. Powstanców Warszawy w Mirisku Mazowiéckim.
- Podjgcie uchwaty w sprawie likwidacji rechnikum uzupelniai4cego wchodzqcego
w sklad Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 im. powstariców Warszawv w Minsku
Mazowieckim.

Starosta wyjaénil, Ze powy2sze uchwaly oówiatowe wynikaiq z wniosków
dyrektorów placówek oéwiatowych iz potrzeby uporzqdkowania sieci szúó|.
- Podigcie uchwaly w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród
sportowych i wyróZnieñ dla zawodników i trenerów.
Material zostal przyjgty bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie uzgodnienia wartosci jednego punktu dla potrzeb
sporzadzen¡a tabel miesigcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników
samorzadowych zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych.
starosta wyjaénil, 2e zmiany wartoóci jednego punktu wynikaiq ze'zio2onych przez
dyrektorów jednostek.



- Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie na rok2007.
Skarbnik Powiatu przedstawila proponowane zmiany w bud2ecie:
- uzupeln¡enie o kwote 2.750 zl. Srodków w Starostwie na
osoDowego,

zakup samochodu

- srodki zwiqzane z zakupem samochodu dla powiatowego urzedu pracy w Minsku
Maz.
- srodki zwiqzane z zakupem samochodu dla powiatowego Inspektoratu Naozoru
Budowlanego w Mirisku Maz.
- wprowadzenie dodatkowych órodków w kwocie 1.900 zl. dla specjalnego oÉrodka
Szkolno - Wychowawczego w Minsku Maz.
- przeznaczenie kwoty 30.000 zl. na zakup oleju opalowego w Zespole szkól w Siennrcy

starosta - Antoni Jan Tarczyriski stwierdzir, ze narezy do porzqdku sesji
wprowadzió punkt - Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgoáy na przekázanie na
rzecz Gminy Mrozy zabudowanej nieruchomoéci polozonej w Mrozach stanowi4cej
dzialki nr 2539110 bgdqcej wlasnoóci4 powiatu Miriskiego.

wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, 2e Burmistrz Miasta sulejówek
oczekuje, 2e zarzqd Powiatu wyartykuruje worg wspórnej inwestycji w Surejówku
w zakresie budowy Poradni. Zwrócil sig o wprowadzenie do porzqáku obrad punktu
dotyczacego podiqcia uchwaly w sprawie okreólenia kierunków dzialania zarzqdu
Powiatu Minskiego w zakresie inwestycji oswiatowych dla potrzeb poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w sulejówku i specjalnego oórodka szko¡no-
Wychowawczego im. J. Korczaka w Mirisku Mazowieckim.

W zwiqzku z informacjq przedstawionq w punkcie 3 zwrócil sie o wprowadzenle
do porzqdku sesji pkt - Podjgcie uchwaly w sprawie okreslenia r¡érunkbw dzia+ania
zarzqdu Powiatu w zakresie usprawnienia polqczeri komunikacyjnych w obszarze
projektowanego przez GDDKiA wqzla,,Lotnisko", bgdqcego czgsciq-obwodnicy Miriska
Mazowieckiego.

Ponadto zwrócil uwagq na koniecznoéó podigcia uchwaty w sprawie trybu
udzielania i rczliczania dotacji dla niepublicznych szkól i placówek oéwiatowycn
dotowanych z bud2etu Powiatu Minskiego.

Przewodniczqcy Rady Powiatu - sylwester Zbrzezny powíedziai, 2e nalezy
poruszyó 

.sprawe dotycz4cE zwigkszenia wynagrodzenia dia 
'starosty 

i punkt taki
wprowadzi do porzqdku sesji.
Zarzqd P owiatu p rzyj ql przed stawion e m ate rialv.

Ad. 5

^^_ Dyrektor - Andrzej Poziemski poinformowal, Ze przelarc na sprzet medyczny oo
soR zostal rozstrzygnigty. oferte zlo2yla jedna firma, na kwotg 1.gg1.2io,42 zi. i kwota
tlt_pllewyzsza órodki zaplanowane na ten cel o 27o, 42 zl. pbnadto poinformowai, ze
SPZOZ otrzymaf ofertg na 11 komputerów za kwotg li.+AO zl. wraz
z oprogramowaniem i gwarancjq na 36 miesigcy (komputery u2ywane z nowymi
monitorami). Dodal, 2e do wyposazenia soR brakuje jeszcze érodków na zakup mebli
biurowych, a kosztorys na ten zakres bgdzie przygotówány na koniec tygodnia.
\gslepnie p. Andrzej Poziemski poinformowal, 2e probrémy kadrowe 7oryczq grównre
oddzialu Kardiologiczno-wewngtrznego, ale od 1 lutego przyjdzie dwóch lekarzy ijeden



lekarz na nocnq pomoc rekarsk4.. Dodaf , 2e pierggniarki nie strajkujq, are domagalq srgpodobnych wynagrodzeó na podobnych stanowiskách
Glówna ksiggowa spzoz - Zofia Morawska przedstawila informacjg z wykonaniaplanu za 2007 r.:

- wykonanie przychodów stanowi kwotq 40.91S.070 zl.- wykonanie kosztów 43.108.00 zl.
- strata - 2.193.000 zl.
- nadwykonania stanowiq kwotg 1 .31g.636 zl.
Dodala, 2e s4 trudnoéci z utrzymaniem ptynnoéci finansowej.
Nastgpnie wyjaénila, 2e plan przychodów na 200g r. wynosi 44.656.000 zl., ptan
kosztów - 45.974.000 zi., a deficyt - .1 .3 jg.000 zl.

czlonek zarzqdu - Krystyna pazio zw¡ócira siq z pytaniem, czy prowadzone byry
rozmowy na temat stawki za jeden punkt.

Dyrektor SPZOZ wyjaénit, Ze wartosó za jeden punkt wynosi .l 1 zl.
czlonek zarzqdu - Mirosraw Krusiewicz zwrócil siq z pytaniem, jakie jest érednie

wynagrodzenie pielggniark
Glówna ksiggowa sPZoZ wyjaénila,2e srednia pensja to ok. 2.g00 zr. Nastepn¡e

przedstawila skutki finansowe wprowadzenia 30% podwyz'ki dla pracowników spZoZ
tj. 764.550 zl. miesigcznie (rocznie 9.174.600 zl.\.

Dyrektor - Andrzej poziemski powiedziar, 2e jedynym rozwiazaniem jest
zaciEgnigcie kredytu, na I kwartal potrzebna jest kwota 2,5 mli zi.
^__^_wicestarosta 

- Krzysztof Micharik powredziar, 2e do dnia 22 stycznia br. dyrekcja
sPZoZ powinna wystqpió.2 w¡ioskiem dotyczqcym okreérenia wysoioóci kredyiu oraz
zlo2yó wniosek dotyczEcy órodków na wyposa2enie SOR w sprzgt biurowy.

Ad. 6
skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila wniosek dyrektora ZDp w Mirisku

Maz. doty_czqcy zmiany nazwy zadania z ,,Modernizacji drogi nr 22i 9W Arynow_
Cyganka-Cigciwa km 0+00 - 1+776" na ,,Modernizac¡á Urogi nr 2219W Arynow-
Cyganka-Cigciwa km 2+700 - 4+476" w zwi4zku ze zmianqpikieta2u.

. wicestarosta wyjaénil, 2e w bud2ecie pow¡atu wpisane sq trzy zadania drogowe,
na które powiat moze otrzymaó érodki z samorz4dowego 

-lnsirumentu 
wsparcia

Rozwoju Mazowsza. Dodal, 2e wnioski w tym zakiesie nale2y zlo2yó do 
'konca

stycznia br.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na zlozenie wniosków na dofinansowanie 3 zadan
drogowych w ramach samorzqdowego Instrumentu wsparcia Rozwoju Mazowsza -
komponent A.
Nastgpnie p. Krzysztof Michalik wyjaénir, 2e sEieszcze 3 komponenty w ramach, których
pow¡at moze ubiegaó sig o órodki. Komponenty oéwiatowe i sportowé sq realizowane na
le¡elgch wiejskich, w zwiqzku z tym mog4 odnosió sig do jednostek organ izacyjnycn,jak ZS w Siennicy, ZSS w lgnacowie iZSA w Janowie.
Dodal, 2e w ramach komponentu B-oéwiata, mo2na ubiegaó sig o dofinansowanre
w kwocie 100.000 zl., nie wigcej ni2 50% wartoéci zádania i w tvm zakresreprzygotowane zostalo ju2 zadanie modernizacja sali gimnastycznej w ZS w Siennicy (w
tym zakresie zostanie zlo2ony wniosek).



Kolejno wicestarosta wyjaénil, 2e w ramach komponentu D mozna uzyskaódofinansowanie do 100.000 zr., a .udziar. wlasny wynosi 30%. zwrócono sre dodyrektorów o przedstawienie propozycji w zakresie iadan sportowych.
Naczelnik wydzialu Inwestycji - Agnieszka Reda przedstawira própozycjg dyrektora ZSw Siennicy t j .:
- budowa boiska wielofunkcyjnego 40 mx20m,
- 4-torowa bie2nia lekkoailetyczna 130mx5m (koszt 130.000 zl. netto),- boisko pilkarskie 50mx25m (koszt 93.750 zl. netto).
Nastepnie przedstawila propozycjq dyrektora ZSS w lgnacowre:- 
Pg¡:kg z nawierzchni4z trawy syntetycznei22mx44Á (koszt 256.28s zl. brutto),- bie2nia z nawierzchniq poriuretanowq 74mxsm lkoszt is+.azz zr. brutto),

zarzqd Powiatu postanowil wystqpió z wnioskiem o dofinansowanie zadania Izaproponowanego przez dyrektora ZSS w lgnacowie.
wicestarosta - Krzysztof Micharik póinformowal, 2e jest jeszcze komponent | -Mazowiecki Instrument wsparcia potencjaru Rozwojowego iw ramach regoKomponentu zaproponowal wpisaó modernizacjg drogi na potrzeby lotniska, ale w rokuprzysztym.

. Na.stepnle p Krzysztof_Micharik wyjaónil, ze w budzecie powiatu wpisane lesrzadanie do dofinansowania z FoGR (Modérnizacja drogi 2213w Rudzienko-Rakówiec-
Ggsianka, km 2+3'13 - z+274.) i jest propozy-cja árugie-go zadania,,MroOernizacja orogiGroszki Stare-Skruda-Grodzisk, gm. Kaluszyñ,,.

zarzqd Powiatu wyrazir zgodq na przygotowanie dwóch wniosków w ramacn
dofinansowania z Terenowego Funduizu Ochróñy Gruntów Rolnvch.

Ad. 7

- . ^ Zarzqd Powiatu powróci do tematu na jednym z kolejnych posiedzeñ.
Ad. 8

starosta - Antoni Jan Tarczynski przedstawil projekt uchwary w sprawiepowolania Komisji konkurso_wy-ct do oceny ofert na reaiizác;g zadañ powiatu przez
organizacje pozarzqdowe w 200g r.
Zarzqd Powiatu wytypowal do pracy w Komisjach swoich przedstawicieli:
- p. Krzysztof Micharik - przewodniczqcy Komisji do oceny ofert na rearizaqq zadañw zakresie dzialalnoéci wspomagajqcej rozwój gospodarczy, w tym rozwójprzedsiqbiorczoéci,
- p. Henryk Ksig2opolski - przewodniczqcy Komisji do oceny ofert na rearizaqg zadanw zakresie ochrony i promocji zdrowia i w zakresie dzialania na rzetz osoon iepelnosprawnych,
- p. Miroslaw Krusiewicz - przewodnicz4cy Komisji do oceny ofert na rearizaqg zadañw zal(resie upowszechniania kurtury fízycznej ¡sportu, a takzé Komisji oo ocenf trlrt narealizacjg zadan w zakresie krajoznawstwa oiaz wypoczynku dzieci i'mrodzie2y,
- p. Krystyna Pazio - przewodniczqca Komisji do oceny ofert na rearizaqq zadañw zakres¡e kultury, sztuki, ochrony dóbr kurtury itradycji oraz w zakresie dzíalarnoscrwspierajqcej rozwój wspólnot ¡ spolecznoéci lokálnvch.



Nastepnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjQciem uchwaly w sprawie
powolania Komisji konkursowych do tozpatrzenia ofert na realizacje zadañ powiatu
przez organizaqe pozarzqdowe w 2008 r. Zarzqd Powialu opowiedzial sie jednoglo5n¡e

ZarzEd Powiatu podj4l uchwale Nr 198/08 w sprawie powolania Komisji
konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizacjg zadañ powiatu przez organizacje
pozarzqdowe w 2008 r.

Ad. 9
Starosta - Anton¡ Jan Tarczynski przedstawil projekt uchwaly w sprawie ustalenia

planu kontroli na 2008 rok. Wyjaónil, 2e zaplanowane kontrole przeprowadzq Wydzial
Finansowy, Wydzial Oéwiaty i  Kultury oraz Biuro Rady iZarzqdu.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarz4d Powiatu
opowiedzial siq jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 199/08 w sprawie ustalenia planu kontroli
na 2008 rok.

Ad.  10
Inspektor w Wydziale Oéwiaty i Kultury - Anna Smater-Nagraba powiedziala, 2e

14 stycznia br. wplynql wniosek Burmistrza Miasta Sulejówek z proSb4 o wyra2enie
zgody na powierzenie Miastu zadan z zakresu oówiaty polegajacych na zalo2eniu
i prowadzeniu Zasadniczej Szkoly Zawodowej, Technikum i Szkoly Policealnej przy
ul. Paderewskiego 29 w Sulejówku.
P. Anna Smater-Nagraba wyjaóni la,2e zgodnie art.5 ust.5b ustawy o systemie oswiaty
jednostki samorz4du terytorialnego mogq zakladaÓ i prowadzió szkoty, ktÓrych
prowadzenie nie nalezy do ich zadan po zawarciu porozumienia z jednostk4 samorzEdu
terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoly jest zadaniem wlasnym.
Dodala, 2e uzyskala informacjg, 2e w Zasadniczej Szkole Zawodowej planowane sq
2 oddziaty klasy wielozawodowej (bez okreólenia kierunków), w Technikum planowane
sq 2 oddzialy w zawodach zwiqzanych z budownictwem, w Rocznym Studium
Policealnym równie2 planowane sq 2 oddziaty o profilu ekonomiczno-administracyjnym.

Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio zwrócila sig o umieszczenie w porz4dku obrad
na najbli2szq sesjg punktu dotycz4cego utworzenia ww. szkóI.

Wicestarosta - Krzyszlof Michalik zwrócil uwage na fakt, i2 Burmistrz Miasta
Sulejówek przed podjec¡em uchwaty nie zasiegnql opinii Zarz4du Powiatu.

Starosta zwrócil siQ do p. Anny Smater-Nagraby o przygotowanie analizy, czy
wyra2enie zgody na prowadzenie szkól poza subwencjq oówiatowq nie poci4gnie za
sobE dodatkowych érodków ze strony powiatu otaz analizy dotyczqcej liczby uczniów,
którzy mogliby ewentualnie odej5ó ze szkól powiatowych.
Ustalono, 2e Zarzqd Powiatu powróci do tematu.

Ad.  11
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wniosek p. Henryka Ptasiñskiego

o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoÉciA nr 260 w zwiqzku z zamiarem
urz4dzenia lazdu z drogi Dgbe Wielkie-ChroSla-Jgdrzejnik-Kgdzierak na dzialkg
o nr ew. 262120 w mieiscowoéci Ruda.



Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
Zarzqd P owiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoócia nr 260 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem urzqdzenia ziazdu z drogi powiatowej na dzialkq
nr 262120. Ponadto szczególowq lokalizacjq, warunki techniczne oraz zajqcie pasa
drogowego nale2y uzgodnió, z ZDP .

Kolejno omówiony zostal wniosek p. Artura Zychowicza dotyczacy wyrazen¡a zgody na
dysponowanie nieruchomosciq o nr ew. 372 ul. Mazowiecka w miejscowoóci cisie
w celu wykonania zjazdu na dzialkq o nr ew. 352/6.

ZDP w M¡risku Maz. pozytywnie zaopiniowal povúyzszy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgode na dysponowanie nieruchomoéciq nr 372 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem urzqdzenia lazdu z drogi powiatowej Okuniew-
Halinów-Brzeziny na dzialkg o nr ew. 352/6 w miejscowo5ci Cisie ul. Mazowiecka.
Ponadto szczególowq lokalizacjg, warunk¡ techniczne oraz zaiqcte pasa drogowego
nale2y uzgod n ió z ZDP .

Nastqpnie p. Krzysziof Michalik przedstawil wniosek p. Malgorzaty Sikorskiej dotyczqcy
wyra2enia zgody na dysponowanie nieruchomoóci4 nr 5'15 na cele budowlane
w zwi4zku z zamiarem urzqdzenia ziazdu z drogi powiatowej Kaluszyn-Przytoka-
Jakubów na dzialki o nr ew. 44912 i 44913 w miejscowoóci Aleksandrów gm. Jakubów.

Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
Zarzqd P owiatu wyrazil zgodq na dysponowanie nieruchomo5ciq nr 515 na cele
budowlane w zwiEzku z zamia¡em urzqdzenia lazdu z drogi powiatowej na dzialki
nr 44912 i 449t3. Ponadto szczególowq lokalizacjq, warunki techniczne oraz zaiqcie
pasa drogowego nale2y uzgodniÓ zZDP.

Nastgpn¡e omówiony zostal wniosek p. Karoliny Góreckiej dotyczqcy wyra2enia
zgody na dysponowanie nieruchomoéciq nr 84 na cele budowlane w zwiqzku
z zamiarem wybudowania lazdu na dzialkp nr 115/1 w miejscowoóci Krzewina
gm. Halinów.

Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoSc¡4 nr 84 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem urzqdzenia ziazdu z drogi powiatowej na dzialkq
n¡ 11511. Ponadto szczególowq lokal izacjg, warunki techniczne oraz zajgc¡e pasa
drogowego nale2y uzgodnió z ZDP.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik omówil wniosek Zakladu Elektrotech n icznego

,,ZELTECH'na budowq l ini i  energetycznej napowietrznej n.n. w poboczu drogi wzdlu2
dzialki nr 59t1 i przylqcza ptzez drogq dzialka nr 59/1 w miejscowo5c¡ Dqbe Wielkie
ul. Przemyslowa.

Zarz4d Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoéci4 nr 59/1 na cele
budowlane w zwi4zku z zamia¡em budowy linii energetycznej napowietrznej n n. w pasie
drogowym drogo powiatowej Dgbe Wielkie - Chroéla - Jqdrzejnik - Kqdziarak
w miejscowoSci Dqbe Wielkie ul. Przemyslowa w celu wykonania przylqcza
energetycznego do budynku mieszkalnego na dzialce ff  78111.



Ad. 12
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila wniosek Mazowieckiego O5rodka

Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddzial Siedlce o sfinansowanie zakupu nagród
w formie pucharów dla laureatów konkursu ,,Gmina przyjazna dla mieszkanca wsi".

ZarzEd Powiatu przyznal kwotg 300 zl. na zakup pucharów.

Ad.  l3
Protokól z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w dniu 14 stycznia br. zostal przyjqty

jednogloónie.

Ad.  14
Starosta zamknal posiedzenie.

Przewodn¡czqcy Zarzadu - Antoni Jan Tarczyñsk¡

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie zarzqdu: Krystyna Paz¡o

Henryk KsiSzopolsk¡

Miroslaw Krusiew¡cz


