
Protokól Nr 44108
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitiskiego

w dn iu  4 lu tego 2008 r .

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyríski
Wicesta rosta - Krzy szto'f M ichal ik

czlon kowie Zarzqdu: Krystyn a Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa BEk - Skarbn¡k Powiatu
lzabela Komorowska - specjalista w Wydziale Oówiaty i Kultury

Porzqdek pos¡edzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie wniosków Komisji do projektów uchwal i innych materialów

na Xll  sesjg Rady Powiatu Minskiego.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w MiÉsku Mazowieckim,
6. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego

Urzqdu Pracy w Mirisku Mazowieckim.
7. Rozstrzygnigcie konkursów ofert na realizacjg zadan powiatu przez otganizaqe

pozarz4dowe w 2008 r. w zakresie:
- kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i  tradycj i ,
- krajoznawstwa onz Wpoczynku dzieci i mlodziezy,
- upowszechniania kultury fizycznl i sportu.

8. Podjgcie uchwaly sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert iudzielenia
dotacji na realizacjg w 2008 r. zadan w zakresie dzialalnoéci wspierajEcej rozwój
wspólnot i  spolecznoóci lokalnych.

9. Sprawy z zakresu dróg.
10. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2008 rok.
11. Sprawy ró2ne.
12.Przyjgcie protokolu z posiedzenia ZarzEdu Powiatu w dniu 28 stycznia 2008 r.
1 3. Zamknigcie posiedzenia.

Ad. I
Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zaeqdu Powiatu

Miriskiego.



Ad.2
Starosta - Anton¡ Jan Tarczyriski przedstawil porzqdek posiedzenia. Skarbnik

Powiatu zwrócila siq o wprowadzenie jako punkt 10 - Podjgcie uchwaly w sprawie
zmian w bud2ecie Powiatu na 2008 r.
Z wprowadzonq zmianq porzqdek posiedzenia zostal przyjgty jednogloSnie.

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan TarczyÉski poinformowal o nastgpuj4cych sprawach:

- odbylo siq spotkanie z Radq Pedagogiczn4 SOSzW oraz spotkanie z prezydium Rady
Rodziców uczniów Oórodka, na których to spotkaniach poinformowano o planach
zwrqzanych ze zmianq siedziby Specjalnego Oórodka Szkolno-Wychowawczego w
Miñsku Maz. i  przeniesieniu do ZSS w lgnacowie. Zaúwno Rada Rodziców, jak i  Rada
Pedagogiczna byiy przeciwne zmianie siedziby SOSzW i przeniesien¡u do ZSS w
lgnacowie, wskazuj4c, i2 najlepszym miejscem bylby ZSZ Nr 2 w Miñsku Maz. Dodal, 2e
Komisja Oéwiaty, Kultury i Sportu opowiedz¡ala sie za przeniesieniem Oérodka do ZSZ
N r 2 w M i r á s k u M a z .
- wizytowal Poradnie Psycholog iczno-Pedagog icznq w Sulejówku, w zwiqzku
z pojawieniem siq nowej propozycji w zakresie siedziby. Zaproponowany budynek ma
ok. 200 m', parter (wykoriczony) i  poddasze (w stanie surowym do wykoriczenia).
Wstgpnie oceniono, Ze bylyby mo2liwoéci funkcjonowania w tym budynku Poradni.
Waéciciel nieruchomoóci w porozumieniu z dyrektor Annq Padzik i  architektem
przygotuje wstgpnq koncepcjq rozwiqzan, które bgdq odpowiadaly Poradni. Natomiast
nie ma odpowiedzi od Burmistrza Miasta Sulejówek w zakresie przedstawienia
propozycj i  siedziby dla Poradni.
- podpisal umowg intencyjnq w zakresie wspólpracy z Zakladami Naprawy Taboru
Kolejowego w zakresie uruchamiania zawodów w ZSZ Nr 2 w Miñsku Maz., których
absolwenci miel iby zatrudnienie w ZNTK,
- 30 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Mirisku Mazowieckim odbyla sig
roczna odprawa Policji (iloóó zdarzeñ w stosunku do 2006 t. zmalala ijest wy2sza
wykrywalnoSó),
- uczestniczyl w ZSS w lgnacowie w podsumowaniu projektu ,,Szkola równych szans",

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastqpuj4cej sprawie:
- z dniem 31 stycznia br. uplyn4l termin skladania wniosków w ramach Terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (zlo2ono dwa wnioski) i  Samorzqdowego
Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (zlo2onych zostalo 5 wniosków).

Ad. 4
Zarzqd Powiatu przystqpil do omówienia wniosków Komisji do projektów uchwal

na sesjg Rady Powiatu.
Starosta poinformowal, 2e Komisja OSwiaty, Kultury i Sportu wnioskowala, aby
w projekcie uchwaly w sprawie kierunków dzialania Zatzqdu Powiatu Miñskiego
w zakresie inwestycji o5wiatowych, w S 2 wyrazenie ,,w Zespole Szkól Specjalnych
w lgnacowie" zastqpió wyrazeniem ,,w Zespole Szkól Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz."

W odniesieniu do przedstawionego wniosku wszyscy czlonkowie Zarzqd Powiatu
podtrzymali swoje dotychczasowe stanowisko dotyczqce przeniesienia SOSzW do ZSS
w lgnacowie.



Nastgpnie Starosta przedstawil wniosek Komisji dotyczqcy uchwaly w sprawie
przekazania na rzecz Gminy Mrozy nieruchomoéci w Mrozach i wykluczenia mo2liwoóci
komercyjnego wykorzystania obiektów szkolnych Zespolu Szkól w Mrozach
uszczególowiajqc $ 1 uchwaly.

Wicestarosta - Krzyszlof Michalik wyjaSnil, 2e przygotowany projekt uchwaly
dotyczy wylqcznie przekazania mienia, a porozumienie w zakresie prowadzenia liceum
ogólnoksztalc4cego bgdzie nadal obowiqzywalo. Dodal, 2e wszelkie wqtpliwoóci w tym
zakresie powinny byó zapisane w arkuszu negocjacyjnym i przeniesione do aktu
notarialnego. Ponadto wyjaSnil ,  ze nie ma moZliwoéci, aby gmina prowadzi la dzialalnoóó
gospodarczq i nie ma potrzeby uszczególowian ia zapisu.
Nastqpnie przedstawiony zostal wniosek Komisji Bezpieczeñstwa i Rozwoju Powiatu
dotyczqcy rozdzielenia na dwie uchwaly, projektu uchwaly w sprawie okreólenie
kierunków dzialania ZarzEdu Powiatu Miñskiego w zakresie spraw oówiatowych dla
potrzeb SOSzW w Miñsku Maz. i  Poradni Psycholog iczno-Ped agog icznej w Sulejówku.

Zarzqd Powiatu jednoglo5nie opowiedzial sig za rozdzieleniem przygotowanego
projektu na dwie uchwaly.

Nastepn¡e ZarzEd Powiatu powrócil do sprawy utworzenia szkól
ponadgim nazjalnych w Sulejówku.
Starosta wyjaénil, i2 wystqpiono do Burmistrza Miasta Sulejówek o uszczególowienie
zlo2onego wn¡osku w zakresie zalo2enia i prowadzenia Zasadniczej Szkoly Zawodowej,
Technikum i Szkoly Policealnej,  jednak nie otrzymano informacji  o planowanych
zawodach.

Czlonek ZarzEdu - Krystyna Pazio zwrócila sig o wprowadzenie projektu uchwaly
w tym zakresie do porz4dku sesji. Dodala, Ze jest du2e zainteresowanie ksztalceniem
zawooowym.

Wicestarosta powiedzial, 2e naleZy wziqó pod uwagg fakt, iz na terenie Miñska
Mazowieckiego likwidujemy szkoly policealne, a w Sulejówku mialaby taka szkola
oowstaó.
Po analizie tematu Starosta zaproponowal, aby wyrazió zgodg na utworzenie
w Sulejówku zasadniczej szkoly zawodowej, sprawg technikum pozostawió do
wyjaénienia, a w zakresie utworzenia szkoly policealnej jest przeciwny.
Za wyra2eniem zgody na utworzenie zasadniczej szkoly zawodowej opowiedzieli sig
tak2e p. Miroslaw Krusiewicz ip. Henryk Ksig2opolski.
Starosta wyja5nil, Ze projekt uchwaly w tym zakresie zostanie wprowadzony do
porz4dku sesji.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal, i2 skonsultowal sig z GDDK|A
i firm4 projektowq SAP-Projekt w zakresie przygotowanego projektu uchwaly w sprawie
okreófenia kierunków dzialania Zarzqdu Powiatu w zakresie usprawnienia polqczeñ
komunikacyjnych w obszarze projektowanego ptzez GDDKiA wgzia ,,Lotnisko",
bedAcego czeóc¡E obwodnicy Minska Mazowieckiego i zaproponowal zmienió tytul
uchwaly na,,w sprawie okreSlenia kierunków dzialania Zatzqdu Powiatu Miñskiego
w zakresie usprawnienia m¡Qdzyregionalnych polEczen drogowych na obszarze
projektowanego przez Miasto iGming Miósk Mazowiecki Cywilnego Portu Lotniczego na
bazie wojskowego lotniska w Janowie".

Kolejno przystEpiono do omówienia zmian w bud2ecie powiatu na 2008 rok.



Wicestarosta poinformowal, i2 p.o. dyrektora SPZOZ - Andrzej Poziemski zlo2yl
pismo uzupelniaj4ce w zakresie przeznaczenia érodków na zakup 10 komputerów
poleasingowych z oprogramowaniem w kwocie 17.690 zl.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na przeznaczenie dodatkowych órodków
w vvysokoéci 17.690 zl.  na zakup 10 komputerów z oprogramowaniem.

Skarbnik Powiatu wyjaónila ponadto, 2e dokonano weryfikacji zlo2onego wniosku
o órodki na meble i  drobny sprzqt i  zapisano na ten cel kwotg I 10.000 zl.

Nastgpnie Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek Komendy Powiatowej Policji
o órodki w kwoc¡e 6.000 zl.  na wyposazenie samochodu w radio CB ¡antene.

Zazqd Powiatu wyrazil zgodq na przeznaczenie kwoty 6.000 zl. w formie dotacji
na wyposa2enie samochodu KPP.
Kolejno p. Teresa Bqk przedstawila wniosek Powiatowego lnspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Minsku Maz. o przeniesienie Srodków na wynagrodzenia w kwocie
45.000 zl.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na przeniesienie kwoty 45.000 zl. na
wynagrodzenia dla pracowników PINB.

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk wyjaÉnila, iz jest potrzeba uzupelnienia
projektu uchwaly w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w Mirisku Mazowieckim. Uzupelnienie polega na wprowadzeniu aktualnej
struktury organizacyjnej w formie zalqczntka oraz wprowadzeniu dodatkowych zadan do
Wydzialu Komunikacj i ,  t j . :
- prowadzenie spraw dotycz4cych wydawania zezwolen na przeprowadzenie zawodów

sportowych, rajdów, wy5cigów i innych imprez, które powodujq utrudnienia w ruchu lub
wymagaj4 korzystania z drogi w sposób szczególny,

- wydawanie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na organizacig ¡mprezy
w przypadkach okreólonych w art.65c ustawy Prawo o ruchu drogowym,

- wydawanie decyzji o cofnigcru zezwolenia w przypadku istnienia n ¡ebezp¡eczenstwa
zagrczenia 2ycia, zdrowia albo mienia wielkiej wartoóci lub gdy ¡mpreza zagtaza
bezp¡eczenstwu ruchu drogowego,

- wydawanie zezwoleñ na przejazdy pojazdów z ladunkiem o masie, naciskach osi lub
wymiarach przekr aczajqcych wielkoSci okreólone w odrgbnych przepisach."

Kolejno p. Danuta Strejczyk odczytala opinig ZNP Oddzial w Minsku Maz.
w zakresie projektu uchwaly w sprawie uzgodnienia warto5ci jednego punktu dla potrzeb
sporz4dzenia tabel miesiqcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników
samorz4dowych zatrudnionych w powiatowych jednostkach orga n izacyjnych.
Ponadto wyjaénila, 2e Przewodnicz4cy Rady Powiatu wprowadzi do porzqdku sesji
dodatkowy punkt dotyczqcy przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
Starosty. Dodala, ze zgodnie z orzeczn¡ctwem NSA iSN dodatkowe wynagrodzenie
roczne jest traktowane jako skladnik wynagrodzenia i organem kompetentnym do
przyznania takiego Swiadczenia jest Rada Powiatu.
Nastqpnie powiedziala, Ze SamorzEdowe Kolegium Odwolawcze w Siedlcach
przekazalo informacjg, 2e p. Jan Wocial zlo2yl skargg na ZarzEd Powiaiu Mitiskiego
i Wójta Gminy Siennica w sprawie dotyczqcej uzgodnienia zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego dla czgSci wsi Julianów. SKO uznalo sig za
niewlaóciwe do rozpatrzenia tej skargi.



Ad. 5
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstaw¡la projekt uchwaly w sprawie

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Minsku Mazowieckim. Wyjaénila, 2e zmiany wynikaj4 ze zmiany ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zal¡udnian iu osób n iepelnosprawnych oraz zmian
w strukturze organizacyjnej PCPR.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedziai sie jednogloónie.

ZarzEd Powiatu podjql uchwalg Nr 204108 w sprawie zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mitísku Mazowieckim.

Ad. 6
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian w Regulaminie

Organizacyjnym Powiatowego Urzedu Pracy w Miñsku Mazow¡eckim. Dodala, 2e
zmiany wynikajq ze zmiany przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej
oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych. Kompetencje w zakresie rehabil i tacj i
zawodowej osób niepelnosprawnych przeniesione zostaly do PUP.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloÉnie.

ZarzEd Powiatu podjql uchwale Nr 205/08 w sprawie zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Powiatowego UrzQdu Pracy w Mitisku Mazowieckim.

Ad. 7
Specjalista w Wydziale Oéwiaty i Kultury - lzabela Komorowska wyjaónila, 2e

w zakresie konkursu ofert na realizacjg zadan w zakresie kultury fizycznej i sportu
zlozonych zostalo 18 ofert, a na realizacjg zadarl przeznaczona zostala w bud2ecie
powiatu kwota 90.000 zl. Nastgpnie przystqpila do omówienia zlozonych ofert.
Zadanie 1. Organizacja powiatowego systemu wspólzawodnrctwa spotfowego dzieci
i mlodzieZy.
Wplynela oferta Powiatowego Szkolnego Zwiqzku Sportowego w Mitísku Maz. na
organizacjg Powiatowego Systemu Wspólzawodnictwa Sportowego Dzieci i Mlodzie2y,
calkowity koszt zadania 41 .40O zl., wnioskowana kwota 33.000 zl., Komisja
zaproponowala przyznaó dotacjq w wysokoóci 33.000 zl. Zarzqd zaakceptowala
przedstawion4 propozycje.
Zadanie 2. Organizacja imprez i zawodów sporfowych w powiecie miñskim
w dyscyplinach: lekkoatletyka, pilka siatkowa, pilka no2na, pilka koszykowa, sporfy
silowe, sporty walki, szachy, tenis stolowy, tenis ziemny, warcaby ¡ ¡nne.
Wplyngly oferty:
- Parafialno-Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Mewa" w Mitísku Maz. na organizacjQ
Vl Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Pilki Noznej ,,Jesieñ2008", calkowity koszt zadania
4.300 zl. wnioskowana kwota dotacji 2.500 zl. propozycja Komisji 2.000 zl. Zarzqd
Powiatu przychylil sig do propozycji Komisji.
- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko ,,Albatros" w Minsku Maz. na
organizacjq lV Grand Prix Mazowsza w Bryd2u Sportowym o Puchar Starosty
Miriskiego, calkowity koszt zadania 4.000 zl., wnioskowana kwota 2.000 zl., Komisja



zaproponowala przyznanie dotacji w wysokoóci 1.500 zl. Zarzqd zaakceptowal
propozycjg Kom¡sj¡.
- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko ,,Albatros" w Minsku Maz na
lX Turniej Pilki NoZnej Halowej o Puchar Starosty Mitiskiego, ca{kowity koszt zadania
11.600 zl. wnioskowana kwota dotacji 4.000 zl., Komisja zaproponowala kwotq 3 500 zl.
Zarzqd zaakcept owal propozycjg Komisji.
- Uczniowski Klub Sportowy Judo ,,Kontra" w Mirlsku Maz. na Otwarte Mistrzostwa
Powiatu Miriskiego w Judo Dzieci i Mlodzie2y, calkowity koszt zadania 2 250 zl ,
wnioskowana kwota dotacji 2.000 zl., propozycja Komisji 1 .500 zl. Zarzqd zaakceptowal
propozycjg Kom¡sj¡.
- Stowarzyszenie Spoleczno-Kulturalno-Sportowe ,,Ad Astra" na organizacjq Festiwalu
Tarica Sulejówek Open Ad Astra 2008, calkowity koszt zadania 112 000 zl.
wnioskowana kwota 20.000 zl., Komisja zaproponowala dotacje w wysokoSci 11.000 zl
Zarzqd P owiatu zaa kceptowal p ro pozycj g Ko m isj i.
- Miejskiego Klubu Sportowego ,,Mazovia" w Minsku Maz. na Mistrzostwa Powiatu
Minskiego w warcabach, calkowity koszt zadania 3.000 zl. ,  wnioskowana kwota dotacj i
2.000 zl., Komisja zaproponowala dotacje w wysokoSci 1.500 zl Zarz4d Powiatu
zaakceptowal propozycjg Komisji.
-  Miejskiego Klubu Sportowego ,,Mazovia' w Miñsku Maz. na organizacjq
Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Xll l  , ,Mazowiecka Pigtnastka", caikowity koszt zadania
30.500 zl., wnioskowana kwota dotacji 5.000 zl., propozycja Komisji - 4.0O0 zl Zarzqd
Powiatu zaakceptowal propozycjg Komisji.
- Stowarzyszenia ,,Rozwijamy Talenty" na organizacjq powiatowych turniejów
sportowych, calkowity koszt zadania 20.000 zl., wnioskowana kwota dotacji 10.000 zl '
Komisja zaproponowala dotacjg w wysokoSci 6.000 zl., Zarzqd Powiatu zaakceptowal
propozycjg Komisji.
-  Migdzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Korona" w Miñsku Mazowieckim
na Otwarte M¡strzostwa Powiatu Minskiego w biegach na orientacjg, calkowity koszt
zadania 1.500 zl., wnioskowana kwota dotacj¡ 1.200 zl., Komisja zaproponowala kwotq
1.000 zl. Zarzqd zaakceptowal propozycjq Komisli.
-  Migdzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Korona" w Minsku Mazowieckim
na Mistrzostwa Szkól Ponadgimnazjalnych w pilce no2nej halowej dziewczqt o Puchar
Wiosny, lqczny koszt zadania 1.100 zl., wnioskowana kwota dotacji 1.000 zl.' Komisja
zaproponowa{a dotacjq w wysokoéci 800 zl. Zarzqd zaakceptowal propozycjq Komisji.
-  Miqdzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Korona" w Minsku Mazowieckim
na Ogólnopolski bieg przelajowy ,,Minski Cross", l4czna kwota zadania 2.100 zl. ,
wnioskowana kwota dotacj¡ 1.500 zl., Komisja zaproponowala dotacjq w wysokoóci
1.000 zl. Zarzqd zaakceptowal propozycjq Komisji.
-  Gmina Halinów dla Gminnego Centrum lnformacji  w Halinowie na PowiatowE
Olimpiadg Sportowq - Halinów 2008, l4czny koszt zadania 32.000 zl. ,  wnioskowana
kwota dotacji 10.000 zl. Komisja stwierdzila, 2e zadanie nie mieéci siq w zakresie
dzialalno5ci Centrum, ponadto istnieje niezgodno5Ó merytoryczna zadania z tre5ciq
zadania w ogloszeniu.
- Powiatoweg o Zrzeszenia Ludowe Zespoly Sportowe w Mitisku Maz na
upowszechnianie kultury fizycznq, sportu poprzez organizacjg imprez sportowych dla
mlodziezy, doroslych w órodowisku wiejskim i malomiasteczkowym powiatu miñskiego.



Calkowity koszt zadania 22.500 zl., wnioskowana kwota dotacji 17.9O0 zt. Komisja
zaproponowala dotacjg w wysokoéci 16.000 z'1. Zaeqd zaakceptowai propozycjq
Komisj i .
- Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kaluszynie na pilkarskA Majówkq o Puchar
Starosty Powiatu Minskiego{urniej 5-tek pilkarskich chlopców szkól podstawowych
powiatu miriskiego, calkowity koszt zadania 9.220 zl., wnioskowana kwota dotacji
5.500 zl. Komisja stwierdzila, 2e oferta nie spelnia wymogów formalnych.
- Stowarzyszenia przyjaciól Mrozów na ,,Rodzinny Festyn Rowerowy" w Mrozach,
calkowity koszt zadania 26.500 zl. wnioskowana kwota dotacji 7.000 zl ' Komisja
zaproponowala dotacjg w wysokoéci 4.000 zl. Zarzqd zaakceptowal propozycie Komisji.
Zadanie 3. Wspieranie udzialu sporfowców reprezentuiqcych powiat minski w zawodach
sporfowych o zasiggu wojewódzkim, ogólnokraiowym i miqdzynarodowym:
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko ,,Albatros" w Mitisku Maz na
reprezentowanie powiatu minskiego w Zlocie Mazowieckim Ognisk TKKF w Kozienicach
i w Centralnym Zlocie w Sierakowie, calkowity koszt 6.000 zl., wnioskowana kwota
dotacji 1.500 zl. Komisja zaproponowala dotacjq w wysokoóci 15O0 zl Zarzqd
zaakceptowal propozycjq Komisji.
-  Mir isko-Mazowiecki Klub Siatkarski na wspieranie udzialu sportowcÓw
reprezentuj4cych powiat miriski w zawodach sportowych o zasiggu wojewódzkim,
ogólnokrajowym i miedzynarodowym, calkowity koszt 2.500 zl wnioskowana kwota
dotacji 1.500 zl. Komisja zaproponowala nie przyznanie dotacji.

Nastepnie p. lzabela Komorowska omówila 3 oferty, ktÓre wplyngly w zakresie
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodzie2y.
Zadanie 1. Organizacja raidów, szkoteñ, konkursÓw i innych imprez popularyzuiqcych
turystykg, za wyjqtkiem obozów, wycieczek, kolonii:
- Migdzyszkolny Klub Sportowy ,,Korona" w Mirísku Maz. na Rajd Przygodowy
,,Nawigator lll", lqczny koszt zadania 21 .500 zl., wnioskowana kwota dotacji 9 000 zl.
Komisja zaproponowala dotacjp 4.500 zl. Zarzqd zaakceptowal propozycjg Komisji.
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kraioznawcze na organizacjq ,,W sobotq nie ma nas
w domu" cykl rajdów turystycznych dla dzieci i mlodzie2y po terenie powiatu miñskiego,
calkowity koszt 9.490 zl., wnioskowana kwota dotacji 6.000 zl,, Komisja zaproponowala
dotacje w wysokoóci 3.000 zl. Zarzqd zaakceptowal propozycjg Komisji
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci UpoSledzonych Umyslowo ,,Dzieciom RadoSó" na
organizacjg rajdów, szkoleri, konkursów i ¡nnych imprez popularyzuj4cych turystykg,
calkowity koszt zadania 15.100 zl. ,  wnioskowana kwota dotacj i  10.000 zi,  Komisja
zaproponowala dotacjg w wysokoÉci 2.500 zl. Zarzqd zaakceptowal propozycjq Komisji.
Kolejno p. lzabela Komorowska omówila oferty, które wplynqly w zakresie kultury,
sztuki,  ochrony dóbr kultury i tradycj i :
Zadanie 1. Wspieranie rozwoju kultury muzycznej w powiecie miñskim' w tym
org a n i z acj a ko n ce rtów, p rzeg I Ed ów ¡ fe stiw a I i m uzy cznych :
- Stowarzyszenie Rozwoju Kultury ,,Kulturalna Przystañ" w Ceg{owie na Festiwal
Rockowy Ceglów 2008, calkowity koszt zadania 9.836,40 zl., wnioskowana kwota
dotacji 8.211,60 zl., Komisja zaproponowala dotacjQ w kwocie 5.000 zl. Zarzqd Powiatu
zaakceptowal przedstawion4 propozycjQ.
- Stowarzyszenie Niezale2na Inicjatylva Kulturalna w Minsku Mazowieckim na
l l  Ogólnopolski Festiwal Rockowy,,Rock In Mir isk Fest 2008", calkowity koszt zadania



41 .414 zI., wnioskowana kwota dotacji 15.294 zl., Komisja zaproponowala dotaclQ

* *y"JoS"i 9.000 zi. Zarzqd powíaIu opowiedzial siq za przyznaniem dotacj¡

w wysokoSci 8.000 zl.
- Sio*"rry.r"nie Niezale2na lnicjatywa Kulturalna w Minsku Mazowieckim na

organizowánie koncertÓw propaguj4cyc-h edukacje kulturaln4 poptzez muzykg' calkowity

ko-sztzadania26,5O0zt ' ,wnioskowanakwotadotac j i l l .500z| . 'Komis jazaproponowa|a
¿ótu"ie * wysokoóci 5.000 zl. Zarzqd Powiatu zaakceptowal propozycjq Komisji
- Stowarzyszen ie ,,Przyiazne Dqbe" na ,,Dziecigce spotkania z muzyk4" calkowity koszt

zadania ó.+OO ¿., wnióskowaná kwota dotacji 6.000 zl ' Komisja nie przyznala dotacji

Zarzqd zaakceptowal powy2szA decyzjq.
_ fr¡¡,iiX¡u Towárzystwo Múzyczne ná wspieranie rozwoju kultury muzycznej. w powiecte

.ii.[it, w tym órganizacjg koncertów, przeglqdów i festiwali muzycznych' calkowity

koszt zadania 48¡OO zl., wnioskowana iwota dotacji 48 000 zl Komisja nie

zaproponowala 2adnych érodków na realizacjq zadan¡e
_ 
- 
bto*"r.yrr"nie Oikiestra Deta im. Jana pawla Il w Kaluszyn¡e na organ¡zacje

P;úit¡ 
'Mlodzie2owych 

orkLstr Dqtych, calkowity koszt zadania 22 10o zt''

wnioikówana kwota dotacji 19.200 zl., komisja zaproponowala dotacjq w wysokoéci

7 .000 zl. Zarzqd zaakceptowal propozycjq Komisji .
- Gmina Halinów dla Domu Kuliury w úálinow¡e na lV Halinowskie Dni Muzyki, calkowity

koszt zadania 10.000 zi., wnioskowana kwota dotacji 7.500 zl., Komisja zaproponowala

Jót".ie * wysokoéci 5.000 zl. ZarzEd zaakceptowal propozycjq Komisji . .
_ cmína Mrázy dla Gminnego cenüum Kultury im. Heleny wielobyckiej w Mrozach na

wspieránie rozwo¡u kultury muzycznej w powiecie minskim, organ¡zacja koncertów -

,,Spátf.n¡" z f,tiuzyXqKlasycznq','calkowity kosztzadnia 35 000 zl ' wnioskowana kwota

áoiacji 2a.000 zi., komiéja záproponowala dotacjq w wysokosci 7 0o0 zl Zarzqd

zaakceptowal propozycje Komisji
- publiczna Szkola podstawáwa'w Podcierniu na ,,Jestem, wigc tworzg, czyli rozmaitoéci

kulturalne" calkow¡ty koszt zadania 8.280 zl., wnioskowana kwota dotacji 3 45O zl

Xo*ir¡" nie przyznila dotacji, gdy2 oferta n¡e spelnia wymogów formalnych'
Zadaiie 2.' órganizacia 

'im-práz 
kutturatnych, konkursów, pneglqdÓw ¡ wystaw

añystycznych w Powiecie miñskim:
- Éolér¡" iowaüystwo Turystyczno-Kr aioznawcze na ,,Eliminac.ie rejonowe do etapu

wojewódzkiego OgOlnopotsÉieéo Konkuisu KrasomÓwczego' calkowity koszt zadania

6.530 zl', wn¡oskowana rwota-dotacji 5,000 z|. Komisja nie przyzna|a do|aqi ' Zarzqd

przychylit sig do propozycji Komisji.
I Étoú"rrv3.unie 

'l.'l¡ezátezna 
inicjatywa Kulturalna w Minsku Mazowieckim na

| | |Konku rsM |odychPoe tów ,ca | kow i t ykosz t zadan ia6 .gg5z | . ,Wn ioskowanakwo ta
Jotacj¡ s.ol s zl. Komisja zaproponowala dotacje w wysokoóci 2.000 zl. zarzqd

zaakceptowal propozycjg Komisji.
_ 
-sto-üirv.rénie 

Rózwoju Kultury ,,Kulturalna przystan" w ceglowie na wystawg

totógráricz;q ,,powiat Milrski z oáwnycn tat", calkowity koszt zadania 3.314,20 zl.,

wnioskowana kwota dotacji 1]33 zl. Komisja zaproponowala dotacjq w wysokoSci

1 .000 zl., Zarzqd zaakceptowal propozycjq Komisji'
- Stowarzyszenie nktywnie Wspierajqcych Rozwój Okuniewa na WspólorganizacJe

obchodów 47 1-lecia powstan¡a miej!óowoóci Okuniew, calkowity koszt zadania

7.450 zt., wnioskowana kwota dotabji 5.000 zl., Komisja zaproponowala dotacjQ



w wysokoóci 1.000 zl. Zarzqd opowiedzial sig za przyznaniem dotacji w wysokoSci
1.500 zl.
- Stowarzyszenie na Rzecz dzieci Upoéledzonych Umyslowo ,,Dzieciom Radoéó" na
organizacje imprez kulturalnych, konkursów, przegl4dów i wystaw artystycznych
w powicie miñskim - Konkurs plastyczny pod haslem ,,Polskie Orly na niebie od
dziewiqódziesiqc¡u lat", calkowity koszt zadania 18.759'30 zl., wnioskowana kwota
dotacji 13.179,30 zl. Komisja zaproponowala dotacjq w wysokoSci 3.000 zl Zarzqd
zaakceptowal propozycjq Komisji.
- Towarzystwo Pamigci 7-go Pulku Ulanów Lubelskich im. gen. Kazimierza
Sosnkowskiego na organizacjg imprez kulturalnych,
artystycznych o powiecie miñskim, calkowity koszt
kwota dotacji 20.000 zl. Komisja nie przyznala

konkursów, przeglqdów i wystaw
zadania 20.500 zl. ,  wn¡oskowana
dotaqi, Za¡zqd przychylil sig do

przedstawionej propozycj i.
- Fundacja ,,skrzydlaci Wóród Nas" na organizacjq imprezy artystyczno-charytatywno-
promocyjnej ,,Czerwcowy Ogród Sztuk", calkowity koszt zadan¡a 70.000 zl.'
wnioskowana kwota dotacji 10.000 zl., Komisja zaproponowala dotacjq w wysokoóci
3.000 zl. Zarzqd zaakceptowal propozycjq Komisji.
- stowarzyszenie ,,Przyjazne Dgbe" na organizacjg cyklu 8 przedstawieñ teatralnych

,,wra2liwoóó przez leatf" calkowity koszt zadania 8.000 zl., wnioskowana kwota dotacji
7.600 zl. Komisja nie przyznala dotaqi, Zarzqd przychylii s¡e do decyzji Komisji.
- Stowarzyszenie ,,Przyiazne Dgbe" na zorganizowanie ¡mprezy muzycznei ,,Spiewajmy
razem" - przegl4d piosenki ch rze6cijanskiej, calkowity koszt zadania 24.6O0 zl ,
wnioskowana kwota dotacji 23.600 zl. Komisja zaproponowala dotacjq w wysokosci
5.500 zl. Zazqd zaakceptowal propozycje Kom¡sji.
- Miriskie Towarzystwo Muzyczne na wspieranie rozwoju folkloru w powiecie miñskim
poprzez organizacjg koncertów w czasie ,,lv Festiwalu chleba", calkowity koszt zadania
50.000 zl., wnioskowa kwota dotacji 15.000 zl. Komisja zaproponowala dotacjq
w wysokoóci 7 .000 zl. Zarzqd zaakceptowal propozycjq Komisji.
- Miriskie Towarzystwo Muzyczne na wspieranie rozwoju kabaretu w powiecie minskim
poptzez organizacjq przeglqdów twórczoóci grup kabaretowych w czasie Festiwalu
MiÉskoEtnoKabaret - wieó siq émieje, calkowity koszt zadania 27.000 zl. ,  wn¡oskowana
kwota dotacji 12.000 zl. Komisja nie zaproponowala przyznania dolaqi, Zarzqd zaá
postanowil przyznaó dotacjg w wysokoéci 5.000 zl.
- Towarzystwo Przy)aciól Minska Mazowiecktego na zorganizowanie konkursu ¡ wystawy
fotograficznej ,,uroki powiatu mirrsk¡ego w fotografii" oraz zorganizowa n ¡e objazdu
historycznego ,,Odkrywamy ciekawe miejsca w powiecie minskim", ca{kowity koszt
zadania 16.500 zl., wnioskowana kwota dotacji 16.200 zl. Komisja nie zaproponowala
doLacji. Zarzqd zaakceptowal propozycjq nie przyznan¡a dotacji
- Towarzystwo Przyjaciól Ziemi Stanislawowskiej na wspieranie rozwoju kultury
w powiecie minskim poyzez organizowanie wystaw, koncertów i przedstawien
teatralnych w czasie Dni Stanislawowa, calkowity koszt zadania 25.100 zl.'
wnioskowana kwota dotacji 20.000 zl. Komisji zaproponowala dotacjq w wysokosci
4.000 zl. ZarzEd zaakceptowal propozycjq Komisji.
-  Gmina Kaluszyn dla Domu Kultury w Kaluszynie na Swiqto Plonów na Mazowszu'
calkowity koszt zadania 29.560 zl., wnioskowana kwota dotacji 7 500 zl Komisja
zaproponowala, aby nie przyznaÓ dotaqi. Tarzqd zaakceptowal propozycje Komisji.
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Ad. I
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowala, 2e w ramach otwartego

konkursu ofert na realizacjq zadañ w zakresie dzialalnoéci wspierajqcej rozwój wspólnot
i spolecznoóci lokalnych zlozona zostala jedna oferta Mazowieckiego Stowarzyszen¡a
na Rzecz Dzieci i Mlodzie2y z Mózgowym Porazeniem Dzieciqcym w Mitisku
Mazowieckim w zakresie ,,Prowadzenia Lokalnego Punktu Informacji  dla organizacj i
pozarzqdowym z terenu powiatu minskiego", Zlo2ona oferta spelnia wymogi formalne.
Calkowity koszt zadania to kwota 21 .O00 zl., wnioskowana kwota dotacji 8.000 zl.
Komisja konkursowa zaproponowala ptzyznanie wnioskowanej kwoty tj. 8.000 zl.
Nastgpnie p. Danuta Strejczyk przedstawila projekt uchwaly w sprawie rozstrzygniecia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjq w 2008 r. zadan w zakresie
dzialalnoóci wspierajqcej rozwój wspólnot i spolecznoSci lokalnych; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd P owiatu opowiedzial siq
jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 206/08 w sprawie rozstrzygnigcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjq w 2008 r. zadan
w zakresie dzialalnoéci wspierajEcej rozwój wspólnot i spolecznoéci lokalnych.

A d . 9
Wicestarosta - Krzyszlof Michalik przedstawil wniosek p. Magdaleny Popek

dotycz4cy wyrazenia zgody na wykonanie lazdu z drogi powiatowej Nr 2204W
Halinów-KrzewinaDesno na dzialkq o nr ew. 1/18 w miejscowoSci Krzewina.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoSciE nr 302 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem urzqdzenia lazdu z drogi powiatowej Halinów-
Krzewina-Desno na dzialkq o nr 1/1 8.

Nastgpnie przedstawiony wniosek p. Agaty i  Marek Sekulskich dotyczqcy
urzqdzenia zjazdu z drogi powiatowej Halinów-Cisie-Zwirówka na dzialkq o nr ew. 30/4
w zwi4zku z budowq domu jed norodzinnego.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoéciq nr 88 na cele
budowfane z zamiarem urzqdzenia lazdu z drogi powiatowej Halinów-Cisie-Zwirówka
na dzialkg o n¡ 3014.
Kolejno omówione zostalo pismo ELJOT BLMT Jarosz dotyczqce uzgodnienia trasy
projektowanej sieci kanalizacj i  sanitarnej w miejscowoSci Karol ina gm. Minsk
Mazowiecki iwydanie zgody na umieszczenie sieci w pasie drogowym.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

Zarzad Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoóciq nr 869 na cele
budowlane w zwiqzku z projektowanq sieciq kanalizacj i  sanitarnej w m. Karol ina.
Nastqpnie przedstawiony zostal wniosek p. Zbigniewa Kawki dotyczqcy wyrazen¡a
zgody na u2yczenie pasa drogowego pod dwa miejsca parkingowe przy dzialce
n¡ 101914 w miejscowoSci Mienia.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

ZazEd Powialu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoSciq nr 1034/1 na
cele budowlane w zwi4zku z zamiarem urzqdzenia dwóch miejsc parkingowych w pasie



drogi powiatowe Nr 2230W Mirisk Mazowiecki-Ceglów-Mrozy do obslugi dzialki
nr 101914 w miejscowoóci Mienia.
Kolejno omówione zostalo pismo p. Jerzego iAnny Wiel4dek dotyczqce wyra2enia
zgody na lokalizacjg lazdu z drogi powiatowej na dzialke n¡ 13211 w miejscowoSci
Wólka Dlu2ewska.
Zarz4d Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoéciq nr 341 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem urzqdzenia lazdu z drogi powiatowej Nr 2739W
Majdan-Wólka Dlu2ewska na dzialkg o nr 13211w miejscowoéci Wólka Dlu2ewska.

Ponadto szczególowq Iokalizacjq, warunki techniczne oraz zajqcie pasa
drogowego w przypadku kazdego wniosku nale2y uzgodniózZDP w Minsku Maz.

Ad.  10
Skarbnik Powiatu -Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2008 rok. WyjaSnila, 2e zmiany polegaja na przenies¡en¡u
wydatków migdzy paragrafami ramach tego samego dzialu idotyczq:
- Starostwa Powiatowego,
- Zespolu Szkól Specjalnych w lgnacowie,
- Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztalcqcego w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól Nr 1 w Miñsku Maz.
- Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej-Curie w Minsku Maz.
- Zespolu Szkól im. H. i  K. Gnoinskich w Siennicy,
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w Minsku Maz.
- Zespolu Szkól Agrotech n icznych w Janowie,
- Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 w Miósku Maz.
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Minsku Maz.
- Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Miósku Maz.
- Specjalnego OSrodka Szkolno-Wychowawczego w Minsku Maz.
- Poradni Psych olog iczno-Pedagog icznej w Minsku Maz.
- Poradni Psycholog iczno-Pedagog icznej w Sulejówku.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opow¡edzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjEt uchwalg Nr 207108 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 rok.

A d .  1 1
Ustalono, 2e kolejne posiedzenie odbgdzie siq 11 lutego br. o godz. 14.00.
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski odczytal pismo Powiatowej Rady Zatrudnienia

o pomoc w zakupie samochodu slu2bowego dla Powiatowego Urzedu Pracy w Mirisku
Maz.

Zarzqd Powiatu przeznaczyl dodatkow4 kwotg 10.000 zl. z przeznaczeniem na
zakup samochodu dla potrzeb PUP w Mirisku Maz.
Nastgpnie Slarosta przedstawil wniosek Komisji Rewizyjnej dotycz4cy przeprowadzenia
kontroli przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
w zakresie wydatkowania Srodków pensjonariuszy domów pomocy spolecznej.
Ustalono, 2e kontrola zostanie zlecona dyrektorowi PCPR w Minsku Maz.



Ponadto Komisja Rewizyjna wnioskuje o przeprowadzenie przez Starostwo kontroli
wewnetrznej w SPZOZ w Mirisku Maz. w zakresie udzielania zamówieñ publicznych
i sporzEdzania aneksów do umów za lata 2006-2007 , w zwiqzku z nie podjeciem kontrol¡
orzez P¡ezesa UZM.
Kolejno Starosta przedstawil pismo dyrektora Medycznej Szkoly Policealnej o wyra2enie
zgody wlaScicielskiej na wykonanie inwestycji polegajqcej na budowie lEczn¡ka budynku
glównego z pawilonem A i budowg boiska szkolnego, w tym kortów tenisowych wraz
z ogrodzeniem na terenie ZS im. M. Sklodowskiej - Curie w Miósku Maz. Wartoóó
szacunkowa to kwota 650.000 zl.

Zarz4d Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanie nieruchomoéciq w zwiqzku
z planowanA ¡nwestycjq.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz poinformowal, 2e w zwiqzku ze
zbl i2ajqcymi siq lX lgrzyskami Samorzqdowców, w dniu 1 1 lutego br. o godz. 17.00
odbgdzie sig spotkanie organizacyjne izwróci l  sig o oddelegowanie przedstawiciela
Starostwa.

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek p. Stanislawa Smatra o wyrazenie zgody
na ptzeznaczenie kwoty 600 zl. na zakup sprzetu i pilek do siatkówki w celu
propagowania sportu wéród pracowników Starostwa.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotg 600 zl. z przeznacze n iem na zakup ww. sprzetu.
Wicestarosta - Krzysztof Michalik powrócil do tematu powolania komisji

konkursowej i ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Minsku Maz,
Wyja5nil, 2e w tym zakresie zastosowane zostana przepisy rozpotzqdzenia Ministra
Zdrowia iOpieki Spolecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó{owych zasad
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych
zakladach opieki zdrowotnej, skladu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu
przeprowadzania konkursu, Zwrócil sig o przygotowanie pism do wlaóciwych podmiotów
z proób4 o wskazanie przedstawicieli do skladu komisji.

Ad. 12
Protokól z posiedzenia w dniu 28 stycznia 2008 r. zostal przyjgty jednogloónie

Ad.  l3
Zamkniecie posiedzenia.

PeewodniczEcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie Zarzadu: Krystyna Pazio

Henryk KsiQ2opolski

Miroslaw Krusiewicz


