Protokól Nr 44108
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Mitiskiego
w d n i u4 l u t e g o2 0 0 8r .
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Przewodniczqcy
Zarzqdu AntoniJan Tarczyríski
Wicestarosta- Krzyszto'fMichalik
czlon kowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBEk- Skarbn¡kPowiatu
lzabelaKomorowska- specjalistaw WydzialeOówiatyi Kultury
Porzqdekpos¡edzenia:
1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjgcieporzqdkuobrad.
posiedzenia.
3. Informacjao dzialalnoéci
Starostyw okresieod poprzedniego
4. Rozpatrzeniewniosków Komisji do projektów uchwal i innych materialów
na Xll sesjgRadyPowiatuMinskiego.
Powiatowego
Organizacyjnym
5. Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw Regulaminie
w MiÉskuMazowieckim,
CentrumPomocyRodzinie
Powiatowego
Organizacyjnym
6. Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw Regulaminie
UrzqduPracyw MiriskuMazowieckim.
7. Rozstrzygnigcie
konkursówofert na realizacjgzadan powiatuprzez otganizaqe
pozarz4dowe
w 2008 r. w zakresie:
- kultury,sztuki,ochronydóbrkulturyi tradycji,
- krajoznawstwa
onz Wpoczynkudziecii mlodziezy,
- upowszechniania
kulturyfizycznl i sportu.
otwartegokonkursuofert iudzielenia
8. Podjgcieuchwalysprawierozstrzygniecia
rozwój
wspierajEcej
dotacjina realizacjgw 2008 r. zadanw zakresiedzialalnoéci
wspólnoti spolecznoóci
lokalnych.
9. Sprawyz zakresudróg.
10.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw budzeciePowiatuna 2008rok.
11.Sprawyró2ne.
ZarzEduPowiatuw dniu 28 stycznia2008r.
12.Przyjgcieprotokoluz posiedzenia
posiedzenia.
13.Zamknigcie
Ad. I
Starosta - Antoni Jan Tarczynskiotworzyl posiedzenieZaeqdu Powiatu
Miriskiego.

Ad.2
Starosta- Anton¡ Jan Tarczyriskiprzedstawilporzqdekposiedzenia.Skarbnik
Powiatuzwrócila siq o wprowadzeniejako punkt 10 - Podjgcieuchwalyw sprawie
zmianw bud2eciePowiatuna 2008r.
zostalprzyjgtyjednogloSnie.
Z wprowadzonqzmianqporzqdekposiedzenia
Ad. 3
o nastgpuj4cych
sprawach:
Starosta- AntoniJan TarczyÉskipoinformowal
- odbylosiq spotkaniez RadqPedagogiczn4
z prezydium
Rady
SOSzWorazspotkanie
o planach
RodzicówuczniówOórodka,na którychto spotkaniachpoinformowano
w
zwrqzanychze zmianq siedziby SpecjalnegoOórodka Szkolno-Wychowawczego
jak i Rada
do ZSS w lgnacowie.
Zaúwno RadaRodziców,
MiñskuMaz.i przeniesieniu
do ZSS w
Pedagogiczna
byiy przeciwnezmianiesiedzibySOSzW i przeniesien¡u
lgnacowie,wskazuj4c,i2 najlepszymmiejscembylbyZSZ Nr 2 w MiñskuMaz.Dodal,2e
sie za przeniesieniem
Oérodkado ZSZ
KomisjaOéwiaty,Kulturyi Sportuopowiedz¡ala
Nr2wMiráskuMaz.
- wizytowal Poradnie Psycholog
iczno-Pedagog
icznq w Sulejówku, w zwiqzku
z pojawieniemsiq nowej propozycjiw zakresiesiedziby.Zaproponowanybudynekma
ok. 200 m', parter (wykoriczony)
i poddasze(w staniesurowymdo wykoriczenia).
w tym budynkuPoradni.
Wstgpnieoceniono,Ze bylyby mo2liwoéci
funkcjonowania
porozumieniu
z dyrektorAnnq Padzik i architektem
Waéciciel nieruchomoóci
w
przygotujewstgpnqkoncepcjqrozwiqzan,które bgdq odpowiadalyPoradni.Natomiast
nie ma odpowiedzi od Burmistrza Miasta Sulejówek w zakresie przedstawienia
propozycji
siedzibydla Poradni.
- podpisalumowg intencyjnqw zakresiewspólpracyz ZakladamiNaprawyTaboru
Kolejowego
w zakresieuruchamiania
zawodóww ZSZ Nr 2 w MiñskuMaz.,których
w ZNTK,
absolwenci
mielibyzatrudnienie
- 30 styczniabr. w KomendziePowiatowejPolicjiw Mirisku Mazowieckimodbylasig
roczna odprawa Policji (iloóózdarzeñw stosunkudo 2006 t. zmalalaijest wy2sza
wykrywalnoSó),
- uczestniczyl
projektu,,Szkolarównychszans",
w ZSS w lgnacowiew podsumowaniu
sprawie:
Wicestarosta KrzysztofMichalikpoinformowal
o nastqpuj4cej
- z dniem 31 styczniabr. uplyn4ltermin skladaniawnioskóww ramachTerenowego
FunduszuOchrony Gruntów Rolnych (zlo2onodwa wnioski) i Samorzqdowego
WsparciaRozwojuMazowsza(zlo2onychzostalo5 wniosków).
Instrumentu
Ad. 4
Zarzqd Powiatuprzystqpildo omówieniawnioskówKomisjido projektówuchwal
na sesjgRady Powiatu.
Starosta poinformowal,2e Komisja OSwiaty, Kultury i Sportu wnioskowala,aby
w projekcie uchwaly w sprawie kierunków dzialania Zatzqdu Powiatu Miñskiego
w zakresieinwestycjio5wiatowych,w S 2 wyrazenie,,w Zespole Szkól Specjalnych
w lgnacowie"zastqpiówyrazeniem,,wZespoleSzkólZawodowychNr 2 w MinskuMaz."
W odniesieniudo przedstawionego
wnioskuwszyscyczlonkowieZarzqdPowiatu
podtrzymaliswojedotychczasowe
SOSzWdo ZSS
stanowiskodotyczqceprzeniesienia
w lgnacowie.

Nastgpnie Starosta przedstawil wniosek Komisji dotyczqcy uchwaly w sprawie
przekazaniana rzecz GminyMrozynieruchomoéci
w Mrozachi wykluczeniamo2liwoóci
komercyjnego wykorzystania obiektów szkolnych Zespolu Szkól w Mrozach
uszczególowiajqc$ 1 uchwaly.
Wicestarosta- KrzyszlofMichalikwyjaSnil,2e przygotowanyprojekt uchwaly
dotyczywylqcznieprzekazaniamienia,a porozumienie
w zakresieprowadzenialiceum
ogólnoksztalc4cego
bgdzienadal obowiqzywalo.
Dodal,2e wszelkiewqtpliwoóciw tym
zakresiepowinnybyó zapisanew arkuszunegocjacyjnym
i przeniesione
do aktu
notarialnego.
PonadtowyjaSnil,
ze nie ma moZliwoéci,
aby gminaprowadzila
dzialalnoóó
gospodarczqi nie ma potrzeby uszczególowian
ia zapisu.
Nastqpnieprzedstawionyzostal wniosek Komisji Bezpieczeñstwai RozwojuPowiatu
dotyczqcy rozdzieleniana dwie uchwaly, projektu uchwaly w sprawie okreólenie
kierunkówdzialaniaZarzEduPowiatuMiñskiegow zakresiespraw oówiatowych
dla
potrzebSOSzWw MiñskuMaz.i PoradniPsycholog
iczno-Ped
agogicznejw Sulejówku.
przygotowanego
Zarzqd Powiatujednoglo5nieopowiedzialsig za rozdzieleniem
projektuna dwie uchwaly.
Nastepn¡e ZarzEd Powiatu powrócil do sprawy utworzenia szkól
ponadgim
nazjalnych
w Sulejówku.
Starostawyjaénil,i2 wystqpionodo BurmistrzaMiasta Sulejóweko uszczególowienie
zlo2onegown¡oskuw zakresiezalo2eniai prowadzeniaZasadniczejSzkolyZawodowej,
jednak nie otrzymanoinformacjio planowanych
Technikumi Szkoly Policealnej,
zawodach.
CzlonekZarzEdu- KrystynaPaziozwrócilasig o wprowadzenieprojektuuchwaly
w tym zakresiedo porz4dkusesji. Dodala,Ze jest du2e zainteresowanie
ksztalceniem
zawooowym.
Wicestarostapowiedzial,2e naleZywziqó pod uwaggfakt, iz na terenieMiñska
Mazowieckiegolikwidujemyszkoly 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 zakresieutworzeniaszkolypolicealnejjest przeciwny.
Za wyra2eniemzgody na utworzeniezasadniczejszkoly zawodowejopowiedzielisig
tak2ep. MiroslawKrusiewicz
ip. HenrykKsig2opolski.
Starosta wyja5nil, Ze projekt uchwaly w tym zakresie zostanie wprowadzonydo
porz4dkusesji.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikpoinformowal,i2 skonsultowalsig z GDDK|A
projektuuchwalyw sprawie
i firm4 projektowqSAP-Projektw zakresieprzygotowanego
okreófeniakierunkówdzialaniaZarzqdu Powiatu w zakresie usprawnieniapolqczeñ
komunikacyjnychw obszarze projektowanegoptzez GDDKiA wgzia ,,Lotnisko",
bedAcegoczeóc¡Eobwodnicy Minska Mazowieckiegoi zaproponowalzmienió tytul
uchwalyna,,w sprawieokreSlenia
kierunkówdzialaniaZatzqdu PowiatuMiñskiego
polEczen drogowych na obszarze
w zakresie usprawnieniam¡Qdzyregionalnych
projektowanego
przezMiastoiGming MióskMazowiecki
Cywilnego
PortuLotniczego
na
baziewojskowegolotniskaw Janowie".
KolejnoprzystEpiono
do omówienia
zmianw bud2eciepowiatuna 2008rok.

i2 p.o. dyrektoraSPZOZ- AndrzejPoziemskizlo2yl
Wicestarostapoinformowal,
pismo uzupelniaj4cew zakresie przeznaczeniaérodków na zakup 10 komputerów
poleasingowych
w kwocie17.690zl.
z oprogramowaniem
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na przeznaczenie dodatkowych órodków
z oprogramowaniem.
17.690zl. na zakup10 komputerów
w vvysokoéci
SkarbnikPowiatuwyjaónilaponadto,2e dokonanoweryfikacjizlo2onegowniosku
o órodkina meblei drobnysprzqti zapisanona ten cel kwotgI 10.000zl.
NastgpnieSkarbnikPowiatuprzedstawilawniosek KomendyPowiatowejPolicji
w radioCB ¡antene.
samochodu
o órodkiw kwoc¡e6.000zl. na wyposazenie
kwoty6.000 zl. w formiedotacji
Zazqd Powiatuwyrazilzgodq na przeznaczenie
KPP.
samochodu
na wyposa2enie
Kolejno p. Teresa Bqk przedstawilawniosek PowiatowegolnspektoratuNadzoru
w kwocie
Srodkówna wynagrodzenia
Budowlanego
w MinskuMaz. o przeniesienie
45.000zl.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na przeniesienie kwoty 45.000 zl. na
PINB.
wynagrodzenia
dla pracowników
SekretarzPowiatu- Danuta StrejczykwyjaÉnila,iz jest potrzebauzupelnienia
projektu uchwaly w sprawie zmian w Regulaminie OrganizacyjnymStarostwa
polegana wprowadzeniuaktualnej
Powiatowegow MiriskuMazowieckim.Uzupelnienie
w formiezalqczntkaoraz wprowadzeniudodatkowychzadando
strukturyorganizacyjnej
tj.:
WydzialuKomunikacji,
- prowadzeniespraw dotycz4cychwydawaniazezwolenna przeprowadzenie
zawodów
powodujq
w
ruchulub
utrudnienia
i
innych
imprez,
które
sportowych,rajdów,wy5cigów
wymagaj4korzystaniaz drogiw sposóbszczególny,
- wydawanie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na organizacig ¡mprezy
w art.65c ustawyPrawoo ruchudrogowym,
w przypadkachokreólonych
- wydawaniedecyzji o cofnigcruzezwoleniaw przypadkuistnienian¡ebezp¡eczenstwa
zagrczenia2ycia, zdrowia albo mienia wielkiej wartoóci lub gdy ¡mprezazagtaza
ruchudrogowego,
bezp¡eczenstwu
- wydawaniezezwoleñna przejazdypojazdówz ladunkiemo masie,naciskachosi lub
wielkoSciokreólonew odrgbnychprzepisach."
wymiarachprzekraczajqcych
Kolejno p. Danuta Strejczykodczytala opinig ZNP Oddzial w Minsku Maz.
jednegopunktudla potrzeb
warto5ci
w zakresieprojektuuchwalyw sprawieuzgodnienia
sporz4dzeniatabel miesiqcznychkwot wynagrodzeniazasadniczegopracowników
jednostkachorganizacyjnych.
w powiatowych
zatrudnionych
samorz4dowych
Ponadtowyjaénila,2e Przewodnicz4cyRady Powiatuwprowadzido porzqdkusesji
dodatkowy punkt dotyczqcy przyznaniadodatkowegowynagrodzeniarocznegodla
NSA iSN dodatkowewynagrodzenie
Starosty.Dodala,ze zgodniez orzeczn¡ctwem
jako
skladnik wynagrodzeniai organem kompetentnymdo
roczne jest traktowane
jest Rada Powiatu.
przyznaniatakiegoSwiadczenia
powiedziala,
Ze SamorzEdowe Kolegium Odwolawcze w Siedlcach
Nastqpnie
przekazaloinformacjg,2e p. Jan Wocial zlo2ylskargg na ZarzEd PowiaiuMitiskiego
i Wójta Gminy Siennica w sprawie dotyczqcejuzgodnieniazmian w planie
zagospodarowaniaprzestrzennegodla czgSci wsi Julianów. SKO uznalo sig za
niewlaóciwe
do rozpatrzenia
tej skargi.

Ad. 5

SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykprzedstaw¡laprojektuchwalyw sprawie
PowiatowegoCentrum Pomocy Rodzinie
zmian w RegulaminieOrganizacyjnym
Wyjaénila,2e zmianywynikaj4ze zmianyustawyo rehabilitacji
w MinskuMazowieckim.
iu osób niepelnosprawnychoraz zmian
zawodowej i spolecznej oraz zal¡udnian
PCPR.
w strukturzeorganizacyjnej
Nastgpnie przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
siejednogloónie.
Powiatuopowiedziai
ZarzEd Powiatu podjql uchwalg Nr 204108w sprawie zmian w Regulaminie
PowiatowegoCentrumPomocyRodziniew MitískuMazowieckim.
Organizacyjnym
Ad. 6
SekretarzPowiatuprzedstawilaprojektuchwalyw sprawiezmianw Regulaminie
Dodala,2e
PowiatowegoUrzedu Pracy w Miñsku Mazow¡eckim.
Organizacyjnym
zmiany wynikajqze zmiany przepisówustawy o rehabilitacjizawodoweji spolecznej
Kompetencjew zakresie rehabilitacji
oraz zatrudnianiuosób niepelnosprawnych.
przeniesione
zostalydo PUP.
zawodowejosób niepelnosprawnych
glosowanie,
przeprowadzono
za podjgciem uchwaly Zarzqd
w
którym
Nastgpnie
jednogloÉnie.
Powiatuopowiedzialsig
ZarzEd Powiatu podjql uchwale Nr 205/08w sprawie zmian w Regulaminie
OrganizacyjnymPowiatowegoUrzQduPracy w Mitisku Mazowieckim.
Ad. 7

Specjalistaw WydzialeOéwiatyi Kultury- lzabela Komorowskawyjaónila,2e
w zakresiekonkursuofert na realizacjgzadan w zakresie kultury fizyczneji sportu
zlozonychzostalo 18 ofert, a na realizacjgzadarl przeznaczonazostalaw bud2ecie
powiatukwota90.000zl. Nastgpnieprzystqpilado omówieniazlozonychofert.
Zadanie 1. Organizacja powiatowego systemu wspólzawodnrctwaspotfowego dzieci
i mlodzieZy.
Wplynela oferta PowiatowegoSzkolnegoZwiqzku Sportowegow Mitísku Maz. na
SportowegoDziecii Mlodzie2y,
organizacjgPowiatowegoSystemuWspólzawodnictwa
calkowity koszt zadania 41.40O zl., wnioskowana kwota 33.000 zl., Komisja
zaproponowalaprzyznaó dotacjq w wysokoóci 33.000 zl. Zarzqd zaakceptowala
propozycje.
przedstawion4
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,tenisziemny, warcaby¡ ¡nne.
Wplynglyoferty:
- Parafialno-Uczniowskiego
KlubuSportowego
,,Mewa"w MitískuMaz. na organizacjQ
calkowitykosztzadania
TurniejuHalowejPilkiNoznej,,Jesieñ2008",
Vl Ogólnopolskiego
propozycja
2.000 zl. Zarzqd
Komisji
2.500
zl.
4.300 zl. wnioskowanakwota dotacji
Powiatuprzychylilsig do propozycjiKomisji.
- TowarzystwaKrzewieniaKultury FizycznejOgnisko ,,Albatros"w Minsku Maz. na
organizacjq lV Grand Prix Mazowsza w Bryd2u Sportowym o Puchar Starosty
Miriskiego,calkowitykoszt zadania4.000 zl., wnioskowanakwota 2.000 zl., Komisja

zaproponowala przyznanie dotacji w wysokoóci 1.500 zl. Zarzqd zaakceptowal
propozycjgKom¡sj¡.
- TowarzystwaKrzewieniaKultury FizycznejOgnisko ,,Albatros"w Minsku Maz na
lX TurniejPilki NoZnejHalowejo PucharStarostyMitiskiego,ca{kowitykoszt zadania
kwotq3 500 zl.
11.600zl. wnioskowanakwotadotacji4.000zl., Komisjazaproponowala
Zarzqd zaakceptowal propozycjgKomisji.
- UczniowskiKlub SportowyJudo ,,Kontra"w Mirlsku Maz. na Otwarte Mistrzostwa
Powiatu Miriskiegow Judo Dzieci i Mlodzie2y,calkowity koszt zadania 2 250 zl ,
wnioskowanakwotadotacji2.000zl., propozycjaKomisji1.500zl. Zarzqdzaakceptowal
propozycjgKom¡sj¡.
- Stowarzyszenie
Spoleczno-Kulturalno-Sportowe
,,AdAstra" na organizacjqFestiwalu
Tarica Sulejówek Open Ad Astra 2008, calkowity koszt zadania 112 000 zl.
dotacjew wysokoSci11.000zl
wnioskowanakwota20.000zl., Komisjazaproponowala
Zarzqd P owiatuzaakceptowalpropozycjg Komisji.
- MiejskiegoKlubu Sportowego,,Mazovia"w Minsku Maz. na MistrzostwaPowiatu
kwotadotacji
calkowitykosztzadania3.000zl., wnioskowana
w warcabach,
Minskiego
2.000 zl., Komisja zaproponowaladotacje w wysokoSci1.500 zl Zarz4d Powiatu
propozycjgKomisji.
zaakceptowal
- Miejskiego Klubu Sportowego ,,Mazovia'w Miñsku Maz. na organizacjq
kosztzadania
Pigtnastka",
caikowity
Xlll ,,Mazowiecka
BieguUlicznego
Ogólnopolskiego
propozycja
4.0O0
zl Zarzqd
Komisji
30.500zl., wnioskowanakwotadotacji5.000zl.,
PowiatuzaakceptowalpropozycjgKomisji.
- Stowarzyszenia,,Rozwijamy Talenty" na organizacjq powiatowych turniejów
sportowych,calkowitykoszt zadania20.000zl., wnioskowanakwotadotacji10.000zl '
Komisjazaproponowaladotacjgw wysokoSci6.000 zl., Zarzqd Powiatuzaakceptowal
propozycjgKomisji.
- Migdzyszkolnego
w MiñskuMazowieckim
KlubuSportowego
Uczniowskiego
,,Korona"
calkowitykoszt
na
orientacjg,
w
biegach
Powiatu
Minskiego
M¡strzostwa
na Otwarte
kwotq
zadania1.500zl., wnioskowanakwotadotacj¡1.200zl., Komisjazaproponowala
propozycjqKomisli.
1.000zl. Zarzqdzaakceptowal
- Migdzyszkolnego
w MinskuMazowieckim
KlubuSportowego
Uczniowskiego
,,Korona"
w pilce no2nejhalowejdziewczqto Puchar
na MistrzostwaSzkól Ponadgimnazjalnych
Wiosny,lqczny koszt zadania1.100zl., wnioskowanakwota dotacji 1.000zl.' Komisja
dotacjqw wysokoéci800 zl. ZarzqdzaakceptowalpropozycjqKomisji.
zaproponowa{a
- Miqdzyszkolnego
w MinskuMazowieckim
KlubuSportowego
Uczniowskiego
,,Korona"
zadania2.100 zl.,
przelajowy
kwota
l4czna
na Ogólnopolskibieg
,,MinskiCross",
wnioskowanakwota dotacj¡ 1.500 zl., Komisjazaproponowaladotacjq w wysokoóci
propozycjqKomisji.
1.000zl. Zarzqdzaakceptowal
- Gmina Halinów dla GminnegoCentrum lnformacjiw Halinowiena PowiatowE
OlimpiadgSportowq- Halinów2008,l4cznykoszt zadania32.000zl., wnioskowana
kwota dotacji 10.000 zl. Komisja stwierdzila,2e zadanie nie mieéci siq w zakresie
merytorycznazadania z tre5ciq
dzialalno5ciCentrum, ponadto istnieje niezgodno5Ó
zadaniaw ogloszeniu.
- Powiatoweg
o Zrzeszenia Ludowe Zespoly Sportowe w Mitisku Maz na
kulturyfizycznq, sportu poprzezorganizacjgimprezsportowychdla
upowszechnianie
powiatumiñskiego.
mlodziezy,doroslychw órodowiskuwiejskimi malomiasteczkowym

Calkowitykoszt zadania 22.500 zl., wnioskowanakwota dotacji 17.9O0zt. Komisja
zaproponowaladotacjg w wysokoéci 16.000 z'1.Zaeqd zaakceptowaipropozycjq
Komisji.
- UczniowskiegoKlubu Sportowegow Kaluszyniena pilkarskAMajówkq o Puchar
Starosty Powiatu Minskiego{urniej5-tek pilkarskichchlopców szkól podstawowych
powiatu miriskiego,calkowity koszt zadania 9.220 zl., wnioskowanakwota dotacji
2e ofertanie spelniawymogówformalnych.
5.500zl. Komisjastwierdzila,
- StowarzyszeniaprzyjaciólMrozów na ,,RodzinnyFestyn Rowerowy"w Mrozach,
calkowitykoszt zadania 26.500 zl. wnioskowanakwota dotacji 7.000 zl ' Komisja
propozycieKomisji.
dotacjgw wysokoéci4.000zl. Zarzqdzaakceptowal
zaproponowala
powiat
minski w zawodach
Zadanie3. Wspieranieudzialusporfowcówreprezentuiqcych
sporfowycho zasiggu wojewódzkim,ogólnokraiowymi miqdzynarodowym:
- TowarzystwoKrzewieniaKultury FizycznejOgnisko ,,Albatros"w Mitisku Maz na
powiatuminskiegow ZlocieMazowieckimOgniskTKKFw Kozienicach
reprezentowanie
Zlocie
w Sierakowie,calkowitykoszt 6.000 zl., wnioskowanakwota
i w Centralnym
dotacji 1.500 zl. Komisja zaproponowaladotacjq w wysokoóci 15O0 zl Zarzqd
propozycjqKomisji.
zaakceptowal
- Mirisko-MazowieckiKlub Siatkarski na wspieranie udzialu sportowcÓw
reprezentuj4cychpowiat miriski w zawodach sportowycho zasiggu wojewódzkim,
calkowitykoszt 2.500 zl wnioskowanakwota
ogólnokrajowymi miedzynarodowym,
nie przyznaniedotacji.
dotacji1.500zl. Komisjazaproponowala
Nastepniep. lzabela Komorowskaomówila3 oferty,ktÓrewplynglyw zakresie
oraz wypoczynkudziecii mlodzie2y.
krajoznawstwa
Zadanie 1. Organizacjaraidów, szkoteñ, konkursÓwi innych imprez popularyzuiqcych
turystykg,za wyjqtkiemobozów,wycieczek,kolonii:
- MigdzyszkolnyKlub Sportowy ,,Korona"w Mirísku Maz. na Rajd Przygodowy
,,Nawigatorlll", lqczny koszt zadania21.500 zl., wnioskowanakwota dotacji9 000 zl.
dotacjp4.500zl. ZarzqdzaakceptowalpropozycjgKomisji.
Komisjazaproponowala
- PolskieTowarzystwoTurystyczno-Kraioznawcze
na organizacjq,,Wsobotqnie ma nas
dla dziecii mlodzie2ypo tereniepowiatumiñskiego,
w domu"cykl rajdówturystycznych
calkowitykoszt9.490 zl., wnioskowanakwotadotacji6.000 zl,, Komisjazaproponowala
propozycjgKomisji
dotacjew wysokoóci3.000zl. Zarzqdzaakceptowal
- Stowarzyszeniena Rzecz Dzieci UpoSledzonych
Umyslowo,,DzieciomRadoSó"na
turystykg,
organizacjgrajdów, szkoleri,konkursówi ¡nnychimprez popularyzuj4cych
calkowitykoszt zadania 15.100zl., wnioskowanakwota dotacji10.000zi, Komisja
propozycjqKomisji.
dotacjgw wysokoÉci2.500zl. Zarzqdzaakceptowal
zaproponowala
Kolejno p. lzabela Komorowskaomówila oferty, które wplynqly w zakresie kultury,
sztuki,ochronydóbrkulturyitradycji:
Zadanie 1. Wspieranie rozwoju kultury muzycznej w powiecie miñskim' w tym
organizacja koncertów, przegIEdów ¡ fe stiwaIi muzycznych:
- StowarzyszenieRozwoju Kultury ,,KulturalnaPrzystañ" w Ceg{owie na Festiwal
Rockowy Ceglów 2008, calkowitykoszt zadania 9.836,40 zl., wnioskowanakwota
dotacjQw kwocie5.000zl. ZarzqdPowiatu
dotacji8.211,60zl., Komisjazaproponowala
propozycjQ.
przedstawion4
zaakceptowal
- StowarzyszenieNiezale2na Inicjatylva Kulturalna w Minsku Mazowieckim na
In MiriskFest 2008",calkowitykosztzadania
FestiwalRockowy,,Rock
ll Ogólnopolski

dotaclQ
kwota dotacji 15.294zl., Komisjazaproponowala
41.414 zI., wnioskowana
przyznaniem
dotacj¡
powíaIu
opowiedzialsiq za
* *y"JoS"i 9.000 zi. Zarzqd
8.000zl.
w wysokoSci
- Sio*"rry.r"nie Niezale2nalnicjatywaKulturalnaw Minsku Mazowieckimna
poptzezmuzykg'calkowity
kulturaln4
propaguj4cyc-h
edukacje
koncertÓw
organizowánie
ko-sztzadania26,5O0zt',wnioskowanakwotadotacjill.500z|.'Komisjazapr
propozycjq
Komisji
5.000zl.ZarzqdPowiatuzaakceptowal
¿ótu"ie* wysokoóci
koszt
z muzyk4"calkowity
spotkania
- Stowarzyszen
Dqbe"na ,,Dziecigce
ie ,,Przyiazne
przyznala
dotacji
nie
Komisja
kwotadotacji6.000zl '
¿., wnióskowaná
ó.+OO
zadania
powy2szA
decyzjq.
Zarzqdzaakceptowal
w powiecte
rozwojukulturymuzycznej.
ná wspieranie
_ fr¡¡,iiX¡u
Múzyczne
Towárzystwo
calkowity
muzycznych'
i festiwali
przeglqdów
koncertów,
.ii.[it, w tym órganizacjg
nie
koszt zadania 48¡OO zl., wnioskowanaiwota dotacji 48 000 zl Komisja
zadan¡e
2adnychérodkówna realizacjq
zaproponowala
pawla Il w Kaluszyn¡e
na organ¡zacje
Jana
im.
_ bto*"r.yrr"nie
Deta
Oikiestra
'Mlodzie2owych
orkLstr Dqtych, calkowitykoszt zadania 22 10o zt''
P;úit¡
dotacjqw wysokoéci
wnioikówanakwotadotacji19.200zl., komisjazaproponowala
propozycjq
Komisji .
7.000zl. Zarzqdzaakceptowal
calkowity
DniMuzyki,
na lV Halinowskie
w úálinow¡e
- GminaHalinów
dlaDomuKuliury
zaproponowala
kwotadotacji7.500zl., Komisja
kosztzadania10.000zi.,wnioskowana
propozycjqKomisji
..
Jót".ie * wysokoéci5.000zl. ZarzEdzaakceptowal
na
w Mrozach
_ cmínaMrázydla Gminnego
cenüumKulturyim. Helenywielobyckiej
koncertów
w powiecieminskim,organ¡zacja
wspieránierozwo¡ukulturymuzycznej
kwota
kosztzadnia35 000zl ' wnioskowana
,,Spátf.n¡"z f,tiuzyXqKlasycznq','calkowity
Zarzqd
zl
dotacjqw wysokosci7 0o0
áoiacji2a.000zi., komiéja záproponowala
Komisji
propozycje
zaakceptowal
wigctworzg,czylirozmaitoéci
podstawáwa'w
na ,,Jestem,
Podcierniu
- publiczna
Szkola
kwotadotacji3 45Ozl
calkow¡tykoszt zadania8.280 zl., wnioskowana
kulturalne"
formalnych'
gdy2ofertan¡espelniawymogów
Xo*ir¡" nieprzyzniladotacji,
'im-práz
kutturatnych,konkursów, pneglqdÓw ¡ wystaw
Zadaiie 2.' órganizacia
w Powieciemiñskim:
añystycznych
rejonowedo etapu
na ,,Eliminac.ie
aioznawcze
- Éolér¡"iowaüystwo Turystyczno-Kr
calkowitykosztzadania
KonkuisuKrasomÓwczego'
OgOlnopotsÉieéo
wojewódzkiego
5,000z|. Komisjanie przyzna|ado|aqi' Zarzqd
rwota-dotacji
6.530zl', wn¡oskowana
Komisji.
przychylit
sigdo propozycji
'l.'l¡ezátezna
inicjatywaKulturalnaw Minsku Mazowieckimna
I Étoú"rrv3.unie
|||KonkursM|odychPoetów,ca|kowitykosztzadania6.gg5z|.,Wnioskow
dotacjew wysokoóci2.000 zl. zarzqd
Jotacj¡s.ols zl. Komisjazaproponowala
Komisji.
propozycjg
zaakceptowal
-sto-üirv.rénie
przystan"w ceglowiena wystawg
_
RózwojuKultury,,Kulturalna
zl.,
totógráricz;q,,powiatMilrskiz oáwnycntat", calkowitykoszt zadania3.314,20
wysokoSci
w
dotacjq
kwota dotacji1]33 zl. Komisjazaproponowala
wnioskowana
propozycjq
Komisji'
1.000 zl.,Zarzqdzaakceptowal
RozwójOkuniewana WspólorganizacJe
- Stowarzyszenie
nktywnieWspierajqcych
zadania
obchodów471-lecia powstan¡amiej!óowoóciOkuniew,calkowitykoszt
dotacjQ
7.450 zt., wnioskowanakwota dotabji5.000 zl., Komisjazaproponowala

w wysokoóci1.000 zl. Zarzqd opowiedzialsig za przyznaniemdotacji w wysokoSci
1.500zl.
- Stowarzyszeniena Rzecz dzieci UpoéledzonychUmyslowo,,DzieciomRadoéó"na
organizacje imprez kulturalnych,konkursów, przegl4dów i wystaw artystycznych
w powicie miñskim - Konkurs plastycznypod haslem ,,PolskieOrly na niebie od
lat", calkowitykoszt zadania 18.759'30 zl., wnioskowanakwota
dziewiqódziesiqc¡u
dotacji 13.179,30zl. Komisjazaproponowaladotacjq w wysokoSci3.000 zl Zarzqd
propozycjqKomisji.
zaakceptowal
- Towarzystwo Pamigci 7-go Pulku Ulanów Lubelskich im. gen. Kazimierza
konkursów,przeglqdówi wystaw
imprezkulturalnych,
na organizacjg
Sosnkowskiego
20.500zl., wn¡oskowana
zadania
powiecie
koszt
miñskim,calkowity
artystycznycho
kwota dotacji 20.000 zl. Komisja nie przyznala dotaqi, Za¡zqd przychylilsig do
propozycj
przedstawionej
i.
- Fundacja,,skrzydlaciWóród Nas" na organizacjqimprezyartystyczno-charytatywnopromocyjnej ,,Czerwcowy Ogród Sztuk", calkowity koszt zadan¡a 70.000 zl.'
wnioskowanakwota dotacji 10.000zl., Komisjazaproponowaladotacjqw wysokoóci
propozycjqKomisji.
3.000zl. Zarzqdzaakceptowal
- stowarzyszenie,,PrzyjazneDgbe" na organizacjgcyklu 8 przedstawieñteatralnych
przez leatf" calkowitykosztzadania8.000zl., wnioskowanakwotadotacji
,,wra2liwoóó
7.600 zl. Komisjanie przyznaladotaqi,Zarzqdprzychyliis¡edo decyzjiKomisji.
- Stowarzyszenie
¡mprezymuzycznei,,Spiewajmy
Dgbe"na zorganizowanie
,,Przyiazne
razem" przegl4d piosenki chrze6cijanskiej,calkowity koszt zadania 24.6O0 zl ,
wnioskowanakwota dotacji 23.600 zl. Komisjazaproponowaladotacjq w wysokosci
propozycjeKom¡sji.
5.500zl. Zazqd zaakceptowal
- MiriskieTowarzystwoMuzycznena wspieranierozwojufolkloruw powieciemiñskim
poprzezorganizacjgkoncertóww czasie,,lv Festiwaluchleba",calkowitykosztzadania
50.000 zl., wnioskowa kwota dotacji 15.000 zl. Komisja zaproponowaladotacjq
w wysokoóci7.000 zl. Zarzqd zaakceptowalpropozycjqKomisji.
- MiriskieTowarzystwoMuzycznena wspieranierozwojukabaretuw powiecieminskim
poptzez organizacjqprzeglqdówtwórczoócigrup kabaretowychw czasie Festiwalu
- wieó siq émieje,calkowity
kosztzadania27.000zl.,wn¡oskowana
MiÉskoEtnoKabaret
kwota dotacji 12.000zl. Komisja nie zaproponowalaprzyznaniadolaqi, Zarzqd zaá
postanowilprzyznaódotacjgw wysokoéci5.000zl.
- TowarzystwoPrzy)aciólMinskaMazowiecktego
konkursu¡ wystawy
na zorganizowanie
n¡e objazdu
fotograficznej,,uroki powiatu mirrsk¡egow fotografii"oraz zorganizowa
koszt
powiecie
ca{kowity
minskim",
w
miejsca
historycznego,,Odkrywamyciekawe
zadania16.500zl., wnioskowanakwota dotacji 16.200zl. Komisjanie zaproponowala
dotacji
Zarzqdzaakceptowalpropozycjqnie przyznan¡a
doLacji.
- Towarzystwo Przyjaciól Ziemi Stanislawowskiejna wspieranie rozwoju kultury
w powiecie minskim poyzez organizowaniewystaw, koncertów i przedstawien
teatralnych w czasie Dni Stanislawowa,calkowity koszt zadania 25.100 zl.'
wnioskowanakwota dotacji 20.000 zl. Komisji zaproponowaladotacjq w wysokosci
propozycjqKomisji.
4.000zl. ZarzEdzaakceptowal
- GminaKaluszyndla Domu Kulturyw Kaluszyniena SwiqtoPlonówna Mazowszu'
calkowitykoszt zadania 29.560 zl., wnioskowanakwota dotacji 7 500 zl Komisja
aby nie przyznaÓdotaqi.TarzqdzaakceptowalpropozycjeKomisji.
zaproponowala,
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Ad. I

SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykpoinformowala,2e w ramachotwartego
wspierajqcejrozwójwspólnot
konkursuofert na realizacjqzadañw zakresiedzialalnoéci
i spolecznoócilokalnychzlozonazostalajedna oferta MazowieckiegoStowarzyszen¡a
na Rzecz Dzieci i Mlodzie2y z Mózgowym Porazeniem Dzieciqcymw Mitisku
LokalnegoPunktu Informacjidla organizacji
w zakresie,,Prowadzenia
Mazowieckim
pozarzqdowymz terenu powiatuminskiego",Zlo2onaofertaspelniawymogiformalne.
Calkowitykoszt zadania to kwota 21.O00 zl., wnioskowanakwota dotacji 8.000 zl.
ptzyznaniewnioskowanejkwotytj. 8.000zl.
Komisjakonkursowazaproponowala
projektuchwalyw sprawierozstrzygniecia
przedstawila
p.
Nastgpnie DanutaStrejczyk
otwartegokonkursuofert i udzieleniadotacjina realizacjqw 2008 r. zadanw zakresie
dzialalnoóciwspierajqcejrozwój wspólnot i spolecznoScilokalnych;przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu 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 zakresiedzialalnoéciwspierajEcejrozwój wspólnot i spolecznoécilokalnych.
Ad.9
Wicestarosta- Krzyszlof Michalik przedstawilwniosek p. MagdalenyPopek
dotycz4cy wyrazenia zgody na wykonanie lazdu z drogi powiatowejNr 2204W
Krzewina.
na dzialkqo nr ew. 1/18w miejscowoSci
Halinów-KrzewinaDesno
powyzszy
pozytywnie
wniosek.
zaopiniowal
ZarzqdDróg Powiatowych
nr 302 na cele
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomoSciE
powiatowej
Halinówz
drogi
z
zamiarem
urzqdzenia
budowlanew zwiqzku
lazdu
na dzialkqo nr 1/18.
Krzewina-Desno
wniosek p. Agaty i Marek Sekulskichdotyczqcy
Nastgpnieprzedstawiony
powiatowej
na dzialkqo nr ew. 30/4
Halinów-Cisie-Zwirówka
urzqdzeniazjazduz drogi
w zwi4zkuz budowqdomujednorodzinnego.
ZarzqdDróg Powiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
nr 88 na cele
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomoéciq
budowfanez zamiaremurzqdzenialazdu z drogi powiatowejHalinów-Cisie-Zwirówka
na dzialkgo n¡ 3014.
trasy
Kolejnoomówionezostalopismo ELJOT BLMT Jaroszdotyczqceuzgodnienia
projektowanejsieci kanalizacjisanitarnejw miejscowoSciKarolina gm. Minsk
sieciw pasiedrogowym.
Mazowiecki
iwydaniezgodyna umieszczenie
ZarzqdDróg Powiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
nr 869 na cele
nieruchomoóciq
ZarzadPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
w m. Karolina.
sanitarnej
w zwiqzkuz projektowanq
sieciqkanalizacji
budowlane
Nastqpnieprzedstawionyzostal wniosek p. Zbigniewa Kawki dotyczqcywyrazen¡a
zgody na u2yczenie pasa drogowego pod dwa miejsca parkingoweprzy dzialce
Mienia.
n¡ 101914
w miejscowoSci
ZarzqdDróg Powiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
nr 1034/1 na
ZazEd Powialu wyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoSciq
parkingowych
w pasie
miejsc
dwóch
cele budowlanew zwi4zkuz zamiaremurzqdzenia

do obslugi dzialki
drogi powiatowe Nr 2230W Mirisk Mazowiecki-Ceglów-Mrozy
Mienia.
nr 101914
w miejscowoóci
Kolejnoomówionezostalopismo p. JerzegoiAnny Wiel4dekdotyczqcewyra2enia
zgody na lokalizacjglazdu z drogi powiatowejna dzialke n¡ 13211w miejscowoSci
WólkaDlu2ewska.
Zarz4dDróg Powiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
nr 341 na cele
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomoéciq
budowlanew zwiqzku z zamiaremurzqdzenialazdu z drogi powiatowejNr 2739W
Dlu2ewskana dzialkgo nr 13211wmiejscowoéci
Wólka Dlu2ewska.
Majdan-Wólka
Ponadto szczególowq Iokalizacjq,warunki techniczne oraz zajqcie pasa
kazdegownioskunale2yuzgodniózZDPw MinskuMaz.
drogowego
w przypadku
Ad.10
SkarbnikPowiatu-Teresa Bqk przedstawilaprojekt uchwalyw sprawiezmian
w budzecie Powiatu na 2008 rok. WyjaSnila,2e zmiany polegaja na przenies¡en¡u
wydatkówmigdzyparagrafami
ramachtegosamegodzialuidotyczq:
- StarostwaPowiatowego,
- ZespoluSzkólSpecjalnych
w lgnacowie,
- Gimnazjumi LiceumOgólnoksztalcqcego
w MiriskuMaz.
- ZespoluSzkólNr 1 w MiñskuMaz.
- ZespoluSzkólim. M. Sklodowskiej-Curie
w MinskuMaz.
- ZespoluSzkólim. H. i K. Gnoinskich
w Siennicy,
- ZespoluSzkólEkonomicznych
w MinskuMaz.
- ZespoluSzkólAgrotechnicznychw Janowie,
- ZespoluSzkólZawodowychNr 2 w MióskuMaz.
- CentrumKsztalcenia
w MinskuMaz.
Ustawicznego
- CentrumKsztalceniaPraktycznego
w MióskuMaz.
- Specjalnego
w MinskuMaz.
OSrodkaSzkolno-Wychowawczego
- PoradniPsychologiczno-Pedagog
icznejw MinskuMaz.
- PoradniPsycholog
iczno-Pedagog
icznejw Sulejówku.
Nastgpnie przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatuopow¡edzial
sigjednogloSnie.
Zarzqd Powiatu podjEt uchwalg Nr 207108w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 rok.
A d .1 1
2e kolejneposiedzenie
Ustalono,
odbgdziesiq 11 lutegobr. o godz.14.00.
Starosta AntoniJan Tarczyriskiodczytalpismo PowiatowejRady Zatrudnienia
UrzeduPracyw Mirisku
o pomocw zakupiesamochoduslu2bowego
dla Powiatowego
Maz.
na
Zarzqd Powiatuprzeznaczyldodatkow4kwotg 10.000zl. z przeznaczeniem
potrzeb
PUPw MiriskuMaz.
zakupsamochodu
dla
NastgpnieSlarostaprzedstawilwniosekKomisjiRewizyjnejdotycz4cyprzeprowadzenia
kontroliprzez pracownikówPowiatowegoCentrum Pomocy Rodziniew Minsku Maz.
w zakresiewydatkowaniaSrodkówpensjonariuszy
domówpomocyspolecznej.
2e kontrolazostaniezleconadyrektorowi
PCPRw MinskuMaz.
Ustalono,

Ponadto Komisja Rewizyjnawnioskujeo przeprowadzenieprzez Starostwokontroli
w SPZOZw MiriskuMaz. w zakresieudzielaniazamówieñpublicznych
wewnetrznej
aneksówdo umówza lata 2006-2007
i sporzEdzania
, w zwiqzkuz nie podjeciemkontrol¡
orzezP¡ezesaUZM.
KolejnoStarostaprzedstawilpismodyrektoraMedycznejSzkolyPolicealnejo wyra2enie
na wykonanieinwestycjipolegajqcejna budowielEczn¡kabudynku
zgodywlaScicielskiej
glównegoz pawilonemA i budowgboiska szkolnego,w tym kortówtenisowychwraz
- Curie w MióskuMaz. Wartoóó
na terenieZS im. M. Sklodowskiej
z ogrodzeniem
szacunkowato kwota650.000zl.
Zarz4d Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanienieruchomoéciqw zwiqzku
z planowanA¡nwestycjq.
Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz poinformowal,2e w zwiqzku ze
w dniu 11 lutegobr. o godz. 17.00
siq lX lgrzyskamiSamorzqdowców,
zbli2ajqcymi
przedstawiciela
izwrócil sig o oddelegowanie
odbgdziesig spotkanieorganizacyjne
Starostwa.
wniosekp. StanislawaSmatrao wyrazeniezgody
SkarbnikPowiatuprzedstawila
na ptzeznaczeniekwoty 600 zl. na zakup sprzetu i pilek do siatkówki w celu
propagowania
sportuwéródpracownikówStarostwa.
niem na zakupww. sprzetu.
ZarzqdPowiatuprzyznalkwotg600 zl. z przeznacze
powrócil
do
tematu powolania komisji
Michalik
Krzysztof
Wicestarosta
konkursoweji ogloszeniakonkursuna stanowiskodyrektoraSPZOZ w Minsku Maz,
Wyja5nil,2e w tym zakresiezastosowanezostana przepisy rozpotzqdzeniaMinistra
zasad
ZdrowiaiOpieki Spolecznejz dnia 19 sierpnia1998 r. w sprawieszczegó{owych
przeprowadzania
konkursu na niektóre stanowiska kierowniczew publicznych
zakladachopieki zdrowotnej,skladu komisji konkursowejoraz ramowegoregulaminu
pism do wlaóciwychpodmiotów
przeprowadzania
konkursu,Zwrócilsig o przygotowanie
do skladukomisji.
z proób4o wskazanieprzedstawicieli
Ad.12
Protokólz posiedzeniaw dniu28 stycznia2008 r. zostalprzyjgtyjednogloónie
Ad.l3
posiedzenia.
Zamkniecie
PeewodniczEcyZarzqdu- Antoni Jan Tarczyñski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
Zarzadu:KrystynaPazio
Czlonkowie

HenrykKsiQ2opolski
Krusiewicz
Miroslaw

