
Protokól Nr 43/08
z posiedzenia ZarzEdu powiatu Miñskiego

w dniu 28 stycznia 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i :
PrzewodniczEcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyóski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkowie ZarzEdu: Krystyna pazio
Henryk Ksiq2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik powiatu
Czeslaw Jackowicz - naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa
Agnieszka Reda - naczelnik Wydzialu Inwestycj,
Anna Smater-Nagraba - inspektor w Wydziale Oówiaty i  Kultury

Porzqdek posiedzenia:
1. Otwarc¡e posiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3. wizyta w Zespole szkól im. H. ¡ K. Gnoióskich w siennicy iw Zespole szkól

Specjalnych w lgnacowie.
4. Informacja o dzialalnoéci starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
5. Podiqcie uchwaly w sprawie wystqpienia do wojewody Mazowieckiego

o przekazanie nieruchomoóci skarbu parlstwa oznaczonei numerem
ew¡dencyjnym 15/1 obrgbu nr 40 w surejówku na rzecz powiatu Miriskiego.

6. Sprawy oSwiatowe:
- rozpatzenie wniosku Burmistrza Miasta sulejówek w sprawie powolania szkól

ponadg im nazjalnych,
- organizaqa,,Majówki",
- rozpatrzen¡e wniosków o dofinansowanie,
- zabezpieczenie érodków na realizacjq projektów edukacyjnych.

7. Podjgcie uchwaly zm¡eniaiEcej uchwale w sprawie zbycia skladników
ma1qtkowych Zespolu Szkól im. H. i  K Gnoir iskich w Siennicv.

8. sprawa przyznania dotacji z pFosiGW dra powiatowych jednostek
orga n izacyjnych.

9. Sprawy z zakresu dróg.
10. Sprawy rózne.
11 . Ptzyiecie protokolu z posiedzenia zarzqdu powiatu w dniu 21 stycznia 2008 r.
1 2. Zamkniqcie posiedzen ra.

Ad. r
wicestarosta - Krzyszlof Michalik otworzyl posiedzenie zarzqdu powiatu

Minskiego.



Ad. 2
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawif porzqdek posiedzenia, który zostal

przyjgty jednogloSnie.

Ad. 3
Zarzqd Powiatu wizytowal Zespól Szkól im. H. i K. Gnoinskich w Siennicy i Zespól

Szkól Specjalnych w lgnacow¡e.
Po wizycie w terenie i analizie mo2l¡woéci wykorzystania Srodków finansowycn

w kwocie 100.000 zl.  w ramach komponentu D Samorzqdowego Instrumentu Wsparcra
Rozwoju Mazowsza w odniesienru do uwarunkowañ zwiqzanych z zamierzeniami
dotyczEcymi rozbudowy ZSS w lgnacowie oraz kwestii technicznych wykonania
przedsaewziec¡a zarzqd Powiatu zmienil stanowisko i opowiedzial sie za zlozenrem
wnjosku do komponentu D na pozyskanie Srodków na boisko ze sztucznej trawy
w Zespole Szkól im. H. i  K. Gnoióskich w Siennicy (koszt ok. 120.000 zl.  brutto).

A d . 4
Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastepujEcej sprawie:

- aktualnie prowadzona jest kontrola Najwyzszej lzby Kontrol i  w zakresie powiqzania
bud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego z bud2etem panstwa w 2007 r.

A d . 5
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaly w sprawie

wystEpien¡a do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie nieruchomoéci Skarou
Panstwa oznaczonej numerem ewidencyjnym 15/1 obrgbu nr 40 w Sulejówku na zecz
Powiatu Mir lskiego. wyjaóni l ,2e na terenie Sulejówka przy zbiegu ul ic paderewskiego
iZwirowej jest nieruchomosó, która ostatn¡o byla w trwalym zarzqdzie Komendy Glównej
Stra2y Granicznej i  na nieruchomoSci tej znajdujq sie budynk¡. KGSG wystqprra
z wnioskiem, ze obiekty nie sq im potrzebne do dzialan statutowych. powiat jest
zobowiEzany wygasió trwaly zarzqd i uczyniono to, w tym momencie nieruchomoóciami
lymi zatzqdza Starosta jako przedstawiciel Skarbu Paristwa. Dodal, 2e przy okali
zostanie uregulowany stan prawny lokal i ,  które zostanq sprzedane na tzecz lokatorów.
W tym zakresie wydzielone zostaly dzialki, na czgóci sq pos^adowione budynki,
a ponadto pojaw¡{y sig dwie dzialki ,  ka2da o powierzchni 3.000 m'i  sq dzialkami nie
zabudowanymi (.1edna z nich zostanie skomunalizowana pod k4tem ewentualnej buoowy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku).
P. Krzyszlof Michaljk wyjaSnil, Ze uchwala zostanie przekazana Wojewodzie
Mazowieckiemu.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial siq jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 200/08 w sprawie wyst4pienia do
Wojewody Mazowieckiego o przekazanie nieruchomoéci Skarbu parístwa
oznaczonej numerem ewidencyjnym 15/1 obrgbu nr 40 w Sulejówku na rzecz
Powiatu Miriskieoo.



A d . 6
Inspektor w Wydziale Oéwiaty i  Kultury - Anna Smater-Nagraba wyjaéni la, i2

w zakresie wniosku Burmistrza Miasta Sulejówek w sprawie powolania szkól
ponadgimnazjalnych zebrala informacje na temat liczby uczniów pochodzqcych z terenu
gmin Sulejówek, Halinów i Dgbe Wielkie. t-qcznie jest to 146 uczniów (15 z terenu
Sulejówka, 21 z terenu Halinowa i 110 z terenu gm. Dqbe Wielkie). Dodala, ze
wyrazenie zgody na utworzenie szkól nie poniesie za sobq 2adnych konsekwencji
finansowych ze strony powiatu.
Ponadto poinformowala, 2e po wyrazeniu zgody na utworzenie szkol Rada powiatu
upowa2ni Zarz4d Powiatu do podpisania porozumienia z wladzami Miasta Suleiówek.

Wicestarosta stwierdzil, Ze sprawg tE nale2y przedstawió do analizy Komisji
Oéwiaty, Kultury i  Sportu.

Nastgpnie p. Anna Smater-Nagraba powiedziala, Ze w bud2ecie powraru
przew¡dz¡ane sq érodki w wysokoéci 20.000 zl. na organizacjg ,,Majówki". W roku
ubieglym na organ¡zacje tej imprezy pozyskane zostaly w ramach programów
operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nastepnie wyjaénila, 2e jest mo2liwoéó pozyskania Srodków do 25 000 zl. w ramach
programu operacyjnego ,, lnicjatywy lokalne" oraz do 65.000 zl.  w ramach programu
,, Promocja twórczoSci".
P. Anna smater-Nagraba wyjaénila, 2e miasto Miñsk Mazowiecki wvcofalo sre
z f inansowania ,,Majówki" i  ma organizowaó w dniu 2 maja ,,Swigto f lagi, , .

Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, Ze naleZy zlo2yó wniosek do
Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ,, lnicjatywy lokalne",
a w przypadku, gdyby powiat nie otrzymal srodków uruchomione zostana Srodki
z rczevy budzetowej. Ponadto stwierdzil, Ze nale¿y podjqó rozmowy z Burmistrzem
Miasta Miñsk Mazowiecki na temat wspólnej organizacj i  imprezy.

Kolejno p. A. Smater-Nagraba poinformowala, Ze w ramach programów
M¡nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mo2na zorganizowaó przedsigwzigcia
kulturalne przeznaczone dla mlodziezy i dzieci. z tak4 inicjatywq wystqpity dwie szúo!
t j .  Zespól Szkól Nr 1 w Minsku Maz. iZespól Szkó{ w Siennicy.
Zespól szkól Nr 1 w Mirisku Maz. przygotowal wniosek w ramach ,,Edukacji kulturalnej"
na zorganizowanie imprezy ,,Bez bariel '  dla dzieci z problemamt z adaDtacia
w spoleczenstwie, zagro2onych niedostosowaniem, patologiami idzieci z rodzin ubogióh
(dla 60 dzieci). Na ten cel nie ma zabezpieczonych Srodków wlasnych tj. 10% z kwoty
28.000 zl. Kolejny wniosek dotyczy zorganizowania ,,Warsztatów tañca dawnego -
zespolu tanca historycznego" i potrzeba zabezpieczenia érodków w wysokoéci 2.660 zl.
(koszt calkowity 26.585 zl.)
ostatni wniosek przygotowany przez zespól szkól w Siennicy dotyczy zorganizowania
,,Regionalnych wariacji rgkodzieln iczyc h" i zabezpiecze n ia na ten cel érodków wlasnycn
w wysokoSci 2.760 zl. (koszt calkowity imprezy 27.600 zl.).
P. Anna smater-Nagraba dodala, 2e wnioski te w pieruvszym naborze nale2y zlo2yó do
31 stycznia br. lub w drugim naborze do dnia 31 maja.

Zarzqd P owiatu zaakceptowal ww. projekty i zaakceptowal zabezpieczenre
órodków w budZecie Powiatu oraz upowaznil starostg ¡ wicestarostE do podpisanra
stosownych wniosków do Ministerstwa Kulturv i Dziedzictwa Narodoweoo.



Nastepnie inspektor w Wydziale Oéwiaty i Kultury przystq.pila do omówienia
wniosku Publicznej Szkoiy Podstawowej w Podcierniu dotyczEcego ufundowania
3 pucharów na kwotg 240 zt. dla zwycigzców konkurencji sportowych w ramach ,,Ferii na
sportowo 2008". Patronat na imprezq przyjEl Starosta Miñski.

Zarzqd Powiatu wyrazi{ zgodg na ufundowanie 3 pucharów na kwotq 240 zl.
Kolejny wniosek wplynql z Mazowieckiego Centrum Kultury i  Sztuki o ufundowanie
nagrody pienie2nej lub rzeczowej dla jednego z zespolów bior4cych udzial w XXVlll
Wojewódzkim Przeglqdzie Zespolów Tanecznych.

Zarzqd Powiatu negatywnie rozpalrzyl powy2szy wniosek.

Ad. 7
Skarbnik Powiatu - Teresa Bak odczytala projekt uchwaly zmieniaj4cej uchwalq

w sprawie zbycia skladników majEtkowych Zespolu Szkól im. H. ¡K. Gnoióskich
w Siennicy. WyjaSnila, iz jest to ju2 kolejna próba sprzeda2y dwóch samochodów marki
I U K .
Zarzqd Powiatu postanowil, 2e samochody podlegajq zbyciu w trybie bezprzetargowym
za cene nie ni2szE ni2 50O zl. ka2dy.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaty Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podjEl uchwale Nr 201/08 zmieniaj4cq uchwaNg w sprawie
zbycia skladników maj4tkowych Zespolu Szkól im. H. i  K. Gnoiñskich w Siennicy.

Ad. I
Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz przedstawil

wniosek dyrektora SPZOZ w Mirlsku Maz. o przyznanie dotacji na zabiegi z zakresu cigó
pielggnacyjnych drzew przy Przychodni Rejonowej i Specjalistycznej przy ul. Ko6ciuszki.
Dodal, 2e chodzi o kasztanowce, na których gnieldíq sig ptaki (gawrony, kawki)
i  zanieczyszczf4 teren wokól przychodn¡. Na terenie nieruchomoSci SPZOZ znajdujq
sig 3 drzewa, a na nieruchomoóci Skarbu Pañstwa jest 1 drzewo, 4 drzewa przy
ul. Konstytucj i  3 Maja (nieruchomoéó Skarbu Pañstwa).

Wicestarosta wyjaénil, 2e SPZOZ nie mo2e wnioskowaó o c¡ecia drzew, które nie
znajdujq sig na ich nieruchomoóci.
Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa wyjaSnil, Ze wniosek lqcznie dotyczy
pielggnacji '15 drzew na kwote 5.500 zl., natomiast na 3 drzewa przed przychodni4
potrzebna jest kwota 1.500 zl.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na wykonanie ciqó pielggnacyjnych na 3 drzewach
przed budynkiem przychodni i przeznaczeniem na ten cel Srodków w kwocie 1.500 z{.
z PFoSicw.

Ponadto p Czeslaw Jackowicz poinformowal, 2e pracownicy Zakladu
Energetycznego zglaszajq potrzebg wykonania platform, gdyZ bociany wijq gniazda na
liniach trakcyjnych. Ostatnio w 2005 r. finansowane bylo wykonywanie platform pod
bocianie gniazda ¡dotacje na platformy przekazywal WFOSiGW, ale w ostatnich latach
n¡e bylo takich dotacji.
Naczelnik wyjaóni l ,  2e platformy wykonywalo CKP w Mirisku Maz. iw roku bie2qcym
dyrektor CKP wycenil wykonanie takiej platformy na kwotg 500 zl.



zarzqd Powiatu po analizie tematu wyrazil zgodq na przeznaczenie érodków
w wysokosci 3.500 zl. na wykonanie 7 platform.
wicestarosta wyjasni l ,2e wnioski te zostana przedstawione Komisj i  Bezpieczenstwa
i Rozwoju Powiatu, a po pozytywnej opinii Komisjr wprowadzone zostanq zmiany oo
budZetu Powiatu.

Ad. 9
wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wniosek p. piotra Mroczra

o wyra2enie zgody na wladanie nieruchomoóciq o nr ew. 3s2lz lj. stanowiqcq drogg
powiatowE Kaluszyn - Milew - Falbogi na dzialkg o nr ew. 34s12 w miejscowoÉci
Mroczki, gmina Kaluszyn w zwi4zku z zamiarem urzqdzenia lazdu.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanie nieruchomoéciq o nr ew. 35212
na cele budowlane w zwiEzku z zamia¡em urzqdzenia lazdu z drogi powiatowej na
dzialkg o n¡ ew. 34512. Ponadto szczególowq lokalizacjg, warunki techniczne otaz
zajgcie pasa drogowego nale2y uzgodni ó z ZDp .

Nastgpnie przedstawiony zostar wn¡osek p. Roberta cabaja o wyra2enie zgooy
na dysponowanie nieruchomosciq o nr ew. 541 stanowiqcq drógg powiatow4 Mirisk
Maz. - ceglów - Mrozy na cere budowlane w celu wykon aniá' lazdu na dzialkq
o nr ew. 22611 w miejscowoéci Mienia.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

zarzqd Powiatu wyrazil zgode na dysponowanie nieruchomosciq o nr ew. 541 na
cele budowlane w zwiqzku z zamiarem urzqdzenia zjazdu z drogi powiátowej na dzialkq
o nr ew. 22611. Ponadto szczególowq lokalizacjg, warunki techniczne oraz zaiqcie pasa
drogowego nale2y uzgodnió z ZDP .

A d . ' t 0
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk zwrócila sig o wyra2enie zgooy na

nieodpiatne przekazanie zbgdnych mebli powiatowemu Inspektoratowi ñaororu
Budowlanego w Mirisku Maz. i  Poradni psycholog ¡czn o-pedagogicznej w Mir isku Maz.

. Zarzqd Powiatu jednogloénie podj4l uchwalq Nr 202108 w sprawie
nieodplatnego przekazania skladników maiatkowych starostwa powiatowego
w Miñsku Mazowieckim (przekazanie dla poradni psychologiczno-pedagogicznej
w Mir isku Maz.).

Kolejno Zarz4d Powiatu jednogloénie podj4l uchwalq Nr 203/0g w sprawie
nieodplatnego przekazania skladników mai4tkowych stárostwa powiatowego
w MirÍsku Mazowieckim (przekazanie powiatowemu Inspektoratowi Naozoru
Budowlanego Minsku Mazowieckim).

wicestarosta - Krzysztof Michalik powrócil do tematu dotyczqcego ogloszenia
KonKursu na stanowisko dyrektora spzoz w Mirisku Maz. i  wyjaéni l ,  2e akty
wykonawcze do ustawy o zakladach opieki zdrowotnej, a dotyc24ce wylonienia
kandydata na slanowisko dyrektora nie dotyczq wylonieniá kandydáta na stánowisko
dyrektora samodzielnego publicznego zespolu opieki zdrowotnej. Nastgpnie wyjaén¡1,2e
opowiada sig za skorzystaniem z przepisów rozporzqdzenia w sprawie szczególowycn
zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznycn
zakladach opieki zdrowotnej, skladu komisji konkursowej oraz ramowego regulamrnu



przeprowadzania konkursu i powolania komisji konkursowej w sklad, której weszloby
6 przedstawicieli organu prowadzqcego, przedstawiciel okrggowej Rady Lekarskiej,
przedstawiciel okrggowej Rady Pielqgniarek i polo2o nych oraz przedstawiciele
zwiqzków zawodowych dzialaj4cych w SpZOZ.
P. Krzysztof Michalik zaproponowal, aby ze strony
3 czlonków ZarzEdu i 3 przedstawicieli Komisji Zdrowia

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz równiez
z zapisów rozporzqdzenia i ustaleniem maksymalnej
prowaozEcego.
wicestarosta stw¡erdz¡|, 2e nalezy wystqpió do Komisji zdrowia i spraw Spolecznycn
o wybór ze swojego skladu 3 przedstawiciel¡ do prac Komisji konkursowej, a ponadto
wystEpió do okrggowej Rady Lekarskiej, okrpgowej Rady pielggniarek i polo2nych oraz
zwiEzków zawodowych.

Nastqpnie informacyjnie odczytane zostalo pismo Marszalka Województwa
Mazowieckiego dotyczqce rozwiqzan komunikacyjnych bezkolizyjnych w Sulejówku.
- Kolejno p. Krzysztof Michalik odczytal pismo p.o. dyrektora S?ZOZ - Andrzeja
Poziemskiego dotyczEce dofinansowania szczepieñ przeciwko HpV tj. brodawczara
ludzkiego, gdzie jedna dawka to koszt 450 zl. ,  a dla skutecznoóci niezbgdne sq 3 dawki.
Wicestarosta wyjaénil, ze ustawa o zakladach opieki zdrowotnej zezwala na
finansowanie samorz4dowi powiatu programów profilaktycznych.
Ustalono, 2e p. Andrzej Poziemski powinien doprecyzowaó powy2szy wniosek
¡ przedstawió kosztorys tego programu.

Ad. fi
Protokól z posiedzenia w dniu 21 stycznia br. zostal przyjgty.

Ad. 12
Starosta zamknal posiedzen ie.

Pzewodniczqcy ZarzEdu - Antoni Jan Tarczyóski

W¡cestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie ZaREdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksiezopolski

Miroslaw Krusiewicz

organu prowadzqcego, bylo to
i Spraw Spolecznych.
opowiedzial sig za skorzystanie

liczby przedstawicieli organu


