Protokól Nr 45/08
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Miñskiego
w dniu 1l lutego2008r.
:
W posiedzeniuuczestniczyli
Michalik
Krzyszlof
Wicestarosta
czlonkowie Zarz4du: HenrykKsiq2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaB4k - SkarbnikPowiatu
AgnieszkaReda- naczelnikWydziaiuInwestycji
CzeslawJackowicz- naczelnikWydzialuSrodowiskai Rolnictwa
Porz4dekposiedzenia:
1. Otwarcieoosredzenia.
2. Przyjqcieporz4dkuobrad.
posiedzenia.
w okresieod poprzedniego
Starosty
o dzialalnoóci
3. Informacja
4. Podjecie uchwaly w sprawie upowaznieniaczlonka Zarzqdu Powiatu do
woli w sprawachmajqtkowych.
skladaniaw imieniupowiatuoSwiadczeó
rocznegoz realizaqizamówieópubl¡cznych
sprawozdania
5. Przedstawienie
szkolach
spraw¡e uzgodnienia zawodów w
6. Podjgcie uchwal w
ponadg
imnazjaInych.
- ZesooleSzkólNr 1 w MiñskuMaz.
- ZespoleSzkólZawodowychNr 2 w MinskuMaz.
- CentrumKsztalceniaUstawicznego
w MióskuMaz.
- ZespoleSzkól¡m.H. i K. Gnoifrskich
w Siennicy.
2008/2009.
w rokuszkolnym
7. Nabórdo klaspierwszych
przeznaczenia
órodkówz PowiatowegoFunduszu
8. Podjgcieuchwalyw sprawie
Ochrony Srodowiskai GospodarkiWodnej w Mirisku Mazowieckimna
dofinansowaniecigó technicznych koron drzew kasztanowców oraz na
wykonanieplatformpodgniazdabocianab¡alego.
9. Sprawyz zakresudróg.
10.Sprawyró2ne.
pos¡edzen¡a.
11. Zamknigcie
Ad. 1
WicestarostaMiñsk¡ego.

Krzysztof Michalik otworzyl posiedzenieZarzEdu Powiatu

Ad.2
Wicestarosta przedstawil porzqdek posiedzenia, który zostal przyjqty
jednogloónie
w obecnoéci3 czlonkówZarzqdu.

Ad.3
- KrzysztofMichalikpoinformowal
Wicestarosta
o nastgpuj4cych
sprawach:
- odbylosig spotkaniez udzialemwiceministrainfrastruktury
- OlgierdaDziekonskiego,
przedstawionezostaly zamierzeniaobecnego rzqdu w zakresie zmian w prawie
dotycz4cymplanowaniaprzestrzennego
iuzyskiwaniapozwoleñna budowg.Uzyskano
przepisów,bgdziewigkszaswobodaw zakresie
informacjg,i2 ma nastqpióuproszczenie
planistycznej
(planyzagospodarowania
przestrzennego,
dzialalnoóci
nie bgdq mialy
charakteruograniczaj4cego,
nie bgdziepozwoleñna budowq),wiqkszynaciskpoloZony
projektantów
bqdziena odpowiedzialnoóó
i kierowników
budów.
- zaprosilna spotkaniew dniu 14 lutegobr. przedMDK w MinskuMaz. na uroczyste
przekazaniesprzgtudla strazypo2arnej.
Ad. 4
SekretarzPowiatu- Danuta Strejczykprzedstawilaprojektuchwalydotycz4cy
woli
upowaznieniaczlonkaZarzqdu- MiroslawaKrusiewiczado skladaniaoSwiadczeñ
w sprawachmaj4tkowychpow¡atu.Dodala,ze o6wiadczenia
moga byó skladaneprzez
p. MiroslawaKrusiewicza
wspólniez innqosobEtj. Starostqlub Wicestarostq.
Kolejno odczytanyzostal projekt uchwalyw sprawie upowa2n¡enia
czlonkaZarz4du
Powiatudo skladaniaw imieniu powiatuoówiadczenwoli w sprawachmajqtkowych;
przeprowadzonogiosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzialsig jednogloónie
w obecnoéci3 czlonkówZarzqdu.
Zarz4d Powiatu podjqNuchwale Nr 208/08w sprawie upowa2nieniaczlonka
Zarz4du Powiatu do skladania w imieniu powiatu oéwiadczeriwoli w sprawach
maj4tkowych.
Ad.5
NaczelnikWydzialu Inwestycji- AgnieszkaReda przedstawilasprawozdanie
tocznez realizaqizamówiefrpublicznychudzielonychprzez PowialMilrskii powiatowe
jednostkiorganizacyjne.
Wyjaónila,
2e w zakresie:
- udzielono32 zamówienia
o robótbudowlanych
w przedziale
od 14.000euro do
5.278.000
eurow tym:
- 27 przelargównieograniczonychna lqczn4kwotg6.143.382,04
zl
- 1 przetargnieograniczony
na kwote2.367.283,00
zt.
- 4 zamówieniaz wolnejrgki na kwotg149.780,99
zl.
. dostaw udzielono
35 zamówienw orzedziale
od 14.000eurodo 211.000euro
w tym:
- 28 przetargównieogranrczonychna lqczn4kwotg2.800.271,24
zl.
- 3 zamówieniaz wolnejrgki na kwotg712.440,64zl.
- 4 zapylaniao cene na kwolq 252.176,24zl.
. uslug- udzielono
37 zamówienna lqcznqkwotg2.262.896,55
zl. w tym:
- 15 przetargów
nieograniczonychna kwotg1.162.511,55
zl.
- 22 zamówieniaz wolnejrgki na kwotg I.100.385,00zl.
Kolejno Naczelnik Wydzialu Inwestycji przedstawila informacjg o protestach
i odwolaniach.
Wyjaénila,2e oprotestowano
3 zamówieniana:
- zakup ¡dostawQartykulówbiurowych,
atramentów,
tonerówidyskietekdla potrzeb
Starostwa.orotestzostaloddalonv.

- dostawgsoli drogowej,protestodrzucono,
- modernizacjg
protestodrzucono.
dróg powiatowych,
W Zadnymz powy2szychprzypadkównie byloodwolaniado PrezesaUrzgduZamówien
Publicznych.
ZarzqdPowiatuprzyjElprzedstawionq
g
informacj
Ad.6
NaczelnikWydzialuOówiatyi Kultury- EmiliaPiotrkowiczwyjaÉnila,2e zgodn¡e
z art. 39 ust. 5 ustawyz dnia 7 wrzeónia1991 r. o systemieoówiatydyrektorszkoly
prowadzqcejksztalceniezawodowew porozum¡eniu
z organemprowadzqcymszkolg
ipo zasiggnigciu
opiniikuratoraoSwiaty
orazop¡niipowiatowej
radyzatrudnienia
ustala
zawody. Ze stosownymiwnioskamiw tym zakresievyystqpilidyrektorzy4 jednostek
oówiatowych
tj. ZespoluSzkól Nr 1w MiriskuMaz. (zawód- techn¡ktechnologii
2ywnoSci),
ZespoluSzkólZawodowychNr 2 w MiñskuMaz. (zawody{echnikpojazdów
samochodowych,technik spedytor, technik informatyk),Centrum Ksztalcenia
Ustawicznegow MiriskuMaz. (zawód- technikpojazdówsamochodowych),
Zespolu
Szkólim. H. iK. Gnoiriskich
(zawód
w Siennicy
operatorobrabiarek
skrawajqcych).
Dodala, 2e powy2szewnioski majq pozylywne op¡n¡ekuratora i powiatowejrady
zatrudnienia.
Nastgpnieodczytanyzostal projekt uchwaly w sprawie uzgodnieniazawodu
w Technikumw ZespoleSzkólNr 1 im. Kazimierza
Wielkiegow MiñskuMazowieckim;
przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powialu
opow¡edzial
sig jednoglo5nie
w obecnoéci3 czlonków.
ZarzEd Powiatu podjql uchwaNeNr 209/08w sprawie uzgodnieniazawodu
w Technikum w Zespole Szkól Nr 1 im. KazimierzaWielkiego w Mirisku
Mazowieckim.
NaczelnikWydzialuodczytalaprojektuchwalyw sprawieuzgodnieniazawodów
w Technikumw ZespoleSzkólZawodowychNr 2 im. PowstaócówWarszawyw Mirisku
Mazowieckim;przeprowadzono
giosowanie,w którym za podjgciemuchwalyZarzqd
jednogloónie
Powiatuopowiedzialsig
w obecnoéci3 czlonków.
Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 210/08w sprawie uzgodnieniazawodów
w Technikum w Zespole Szkól Zawodowych Nr 2 im. Powstañców Warszawy
w MirískuMazowieckim.
Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie uzgodnieniazawodu
w Technikum Uzupelniaj4cymdla Doroslychw Centrum KsztalceniaUstawicznego
im. StanislawaStaszicaw MióskuMazowieckim;
przeprowadzono
glosowanie,
w którym
za podjgciem uchwaly Zatzqd P owiatu opowiedzialsig jednogloóniew obecnoóci
3 czlonków.
Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 211l08 w sprawie uzgodnienia zawodu
w Technikum Uzupelniajqcym dla Doroslych w Centrum Ksztalcenia
Ustawicznegoim. StanislawaStaszicaw Minsku Mazowieckim.
Naczelnik- EmiliaPiotrkowtcz
odczytalaprojektuchwalyw sprawieuzgodnienia
zawoduw Zasadniczej
SzkoleZawodowejw ZespoleSzkó{im. H. iK. Gnoinskich
w Siennicy; przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatuopowiedzia{
sig jednogloónie
w obecnoéci3 czlonków.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwalg Nr 212108w spraw¡e uzgodnienia zawodu
w ZasadniczejSzkole Zawodowej w Zespole Szkól im. H. iK. GnoirÍskich
w Siennicy.
Ad. 7
NaczelnikWydzialuO3wiatyi Kultury- EmiliaPiotrkowiczwyjaónila,2e zgodnie
z $ 8 rozporzqdzenia
MinistraEdukacjiNarodoweji Sportuz dnia 20 lutego2004 r
w spraw¡ewarunkówitrybu przyjmowan¡a
uczniówdo szkól publicznych,
o przylgciu
kandydatówdo klasy pierwszejszkoly ponadgimnazjalnejdecyduj4kryter¡azawarte
w statucieszkoly,natomiastzgodniez ust.4 dyrektorszkolyponadgimnazjalnej
nre
pó2niej ni2 do konca lutego ka2dego roku podaje kandydatomdo wiadomoócite
kryteria. Dodala, 2e aby dyrektor mógl podaó te kryteria potrzebnesq ustalenia
w zakresieliczbyoddzialóww poszczególnych
typachszkól.
Wyjaénila,Ze w roku bie2qcymw szkolachponadgimnazjalnych jest 5l oddzialów,
z demografiiwynika,2e w przyszlymrokuszkolnymbgdzieo ok. 60 osób mniejdo szkól
ponadgimnazjaInych.
Kolejno Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury przedstawilapropozycjgWydzialu
dotyczqcqliczbyoddzialóww szkolachponadgim
nazjalnych:
- Liceumprzyul. Pigknejw MinskuMaz.- nabórna dotychczasowym
poziomie,
- Zespól Szkól Nr 1 w Minsku Maz. - wprowadzonyzostaje nowy zawód - technik
technologiiZywnoSci,Wydzial proponuje,aby przeprowadziónabór do polowy klasy
w zawodz¡ekucharzi do polowyklasytechniktechnolog¡¡
Zywnosc¡,
zaproponowala,
aby
nie wyra2aózgodyna dodatkowyoddzial.W technikumaktualnies4 4 oddzialy,a od
nowego roku byloby 5 oddzialów, kosztem 1 oddzialu mniej w liceum
ogólnoksztalc4cym.
- Zespól Szkól ZawodowychNr 2 w Minsku lrllaz.- o 1 oddzial mniej w liceum
profilowanym,
na tzecz 1 oddzialuwigcejw technikum,
- ZespólSzkólim. M. Sklodowskiej
- Curiew MiñskuMaz.- o 1 oddzialmniq w liceum
ogólnoksztalcacym,
- ZespólSzkólEkonomicznych
w MiñskuMaz.- pozostaje
ta samaliczbaoddzialów,
- ZespólSzkól im. H. i K. Gnoiriskich
w Siennicy liczbaoddzialówpozostajebez
zmtan,
- ZespólSzkólAgrotechn¡cznychw Janowie- liczbaoddzialówpozostajebez zmian.
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczpowiedzial,
2e ustalajqcliczbpoddzialów
nale2y pamigtaó,Ze wynzona zosta{a zgoda na utworzenieszkól w Sulejówku.
Zaproponowal,2eby zmniejszyów Zespole Szkól Nr'l o 1 oddzial w liceum,
w ZSZ Nr 2 w MióskuMaz.w liceumprofilowanym
zmniejszyó
o 'l oddzialw zawoozte
zarzqdzanieinformaciqtransportowo-spedycyjnqo?z
zmniejszyóo 1 oddzialw Zespole
SzkólAgrotechnicznychw Janowie.
Naczelnik- Emilia Piotrkowiczzaproponowala
zmniejszenieo.l oddzial
w technikumhotelarstwa
w ZSA w Janow¡e.
Wicestarostazaproponowal,aby wyrazió zgodg na 1 oddzial w technikum
hotelarstwaoraz 1 oddzial w zasadniczejszkole zawodowejzawód ogrodnik,ale
w sytuacji,gdybynie bylonaborudo klasyw zawodzieogrodnikmo2epojawiósiq drugi
oddzialw technikum
hotelarstwa.
Zarzqd Powiatuzaakceptowalpowy2szepropozycje.

Ad.8

NaczelnikWydzia,tuSrodowiskai Rolnictwa- CzeslawJackowiczprzedstawil
projektuchwalyw sprawieprzeznaczenia
Srodkówz PowiatowegoFunduszuOchrony
cigc
Srodowrskai GospodarkiWodnej Miñsku Mazow¡eckimna dofinansowanie
platform
pod
gniazda
technicznychkoron drzew kasztanowcówonz na wykonanie
i Rozwoju Powiatu pozytywn¡e
bociana bialego. Dodal, 2e Komisja Bezpieczeristwa
projekt
zaopiniowala
uchwaly.
Nastgpnie przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
w obecnoSci
3 czlonków.
Powiatuopowiedzialsiqjednogloónie
Zarzqd Powiatu podjEl uchwale Nr 213108w sprawie przeznaczeniaérodków
z PowiatowegoFunduszu Ochrony Srodowiska i GospodarkiWodnej Miñsku
Mazowieckim na dofinansowanie cigé technicznych koron drzew kasztanowców
orazna wykonanieplatformpod gniazdaboc¡anabialego.
Ad.9
Wicestarosta- Krzysztof Michalik przystqpil do przedstawieniawniosków
na celebudowlane:
w zakresiewyra2enia
zgodyna dysponowanie
nieruchomo5ciami
- wniosekp. MagdalenyKrysiñskiejo wyra2eniezgody na budowglazdu z drogi
powiatowej Nr 2227W N¡ifrsk Maz.-Niedzialka-Jakubów
na dzialkg nr 7519
w miejscowoóci
NiedzialkaDruga.
ZarzqdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
- wniosekp. DanutyForyóo wyra2eniezgody na lazd z drogipowiatowejPapierniaTurzena dzialkqnr 37117,
pozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
ZarzqdDróg Powiatowych
- wniosekwójta gminy Dobreo wyrazen¡ezgody na umieszczenie
sieci wodociqgowej
WólkaKokosia.
z przylqczami
w pasiedrogipowiatowejw miejscowoóci
pozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
ZarzqdDróg Powiatowych
- wniosek firmy EL-TOM Biuro Uslug Technicznychdotyczacywyrazeniazgody na
podwieszenie
oéwietlenia
oprawoSwietlenia
ulicznegooraz przewoduliniinapowietrznej
ulicznegow miejscowoóci
WólkaMióskaul. Malaszczyckiej.
pozytywniezaopiniowalpowyzszywn¡osek.
ZarzqdDróg Powiatowych
- Stefan Strqk
- wniosek Biura Nadzorówi DokumentacjiRobót InZynieryjnych
dotyczqcywyrazeniazgody na lokalizacjgtrasy przylqczawodociqgowegoi ptzylqcza
kanalizacji
w pasiedrogowymul. Polnejw miejscowoóci
Dobre.
pozytywnie
powyzszy
ZarzqdDrógPowiatowych
wn¡osek.
zaopiniowal
- wn¡osekp. KarolaDucinao wyra2eniezgody na lokalizacjg
zlazduz drogi powiatowej
nr 2222W Dgbe Wielkie-Chroóla-Kqdzierak
na dzialkg nr 176 w miejscowoóciDgbe
Wielkie.
ZarzqdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
- wniosekwójtagminyDgbeWielkiedotyczqcy
zgodyna umieszczenie
sieci
wyra2enia
kanal¡zacj¡
sanitarnejiwodociqguw pasiedrogipowiatowej
Nr 2218WDgbeWielkiePustelniki przeciskóww pasie drogi powiatowq Nr 2222W Dgbe Wielkie-ChroélaKgdzierak.
ZarzEdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
- wn¡osekGaz - mediaSp. z o.o.dotycz4cy
gazociqgu
wyra2enia
zgodyna lokalizacjg
óredniego
ciénienia
w pasiedrogipowratowej
Halinów-Dluga
Szlachecka-Okuniew.
pozytywnie
powy2szy
ZarzqdDrógPowiatowych
wniosek.
zaopiniowal

ZarzqdPowialuwyrazilzgodgna dysponowanie
nieruchomoSciami
odpowiednimi
na cele budowlanezgodnieze zlo¿onymiwnioskami,z uwaga,¡z warunk¡techn¡czne
nale2yuzgodnió
z ZarzEdem
DrógPow¡atowych
w MinskuMazowieckim.
Wicestarosta
Krzyszto'f Michalik poinformowal,2e Mazowiecki Urzqd
przekazalwystq¡cienie
Wojewódzkiw WarszawieWydzial Infrastruktury
KrajowejRady
Bezpieczefrstwa
RuchuDrogowegow spraw¡erealizaqiprogramu,,Uspokojenia
ruchu".
UrzqdWojewódzkizwrócllsig o wskazaniepropozycjiuspokojeniaruchuna drogachna
pozyskaniaérodkówna czgSciowe
obszarzedzialaniapow¡atu,informuj4co mo2liwoSci
programuz Europejskiego
finansowanie
BankuInwestycyj
nego.
propozycje
Dodal,2e dyrektorZDP w MinskuMaz.przygotowal
uspokojenia
ruchu:
- w rejonieprzedszkolaw Sulejówku,droga powiatowanr 2284V'lul. Szosowai ul. 3-go
Maja,
- w rejonie szkoly podstawowejw Cisiu, droga powiatowanr 2203W ul. Mostowa
i nr 2205Wul.Glówna,
- w rejonie szkoly podstawoweji Ko5ciolaw Kuflewiegm. Mrozy, droga powiatowa
nr 2231WLatowicz-Kaluszyn,
- zastosowaniewysp kanalizujqcychruch w miejscowoóciMrozy, droga powiatowa
nr 2231WKaluszyn-Latowicz,
skrzy2owanie
u. Tartaczneji ul. Granicznej,
- w rejonieskrzy2owania
w miejscowoéci
Mrozy,droga powiatowan¡ 2231W LatowiczKaluszynskrzy2owanie
ul.ArmiiKrajowejiul. Pokoju,
- skrzyZowanie
ul.Jasneji ul. Malaszczyckiej
w MinskuMaz.
- rondoul. KoÉcielna
i ul. Budowlana
w MinskuMaz.
- skrzyZowan¡e
ul. KoScielna
i ul. Ogrodowa
w MinskuMaz.
- tuneldla pieszychul. Sosnkowskiego
w MióskuMaz.
i ul.Chróócielewskiego
- skrzyzowanie
ul. ChróScielewskiego
iul. Osiedlowej
w MióskuMaz
Nastgpnie p Krzysztof Michalik odczytal pismo dyrektora Zespolu Szkól
im. M. Sklodowskiej-Curie
przy
w MinskuMaz. dotycz4cewykonaniaoznakowania
przejsciudla pieszychprzy Zespole Szkol. WyjaSnil,ze pzekaze pismo dyrektorowi
ZDP w MiñskuMaz.,aby wypowiedzial
sie w tym zakresiei ewentualnie
dopisaldo
propozycj¡
w ramachprogramu,,Uspokojenie
ruchu".
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na zgloszenieprzedstaw¡onych
propozycjido
programu,,Uspokojenie
ruchu".
Ad. 10
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na przeznaczenie
Srodkówna zakup banerudla
Mitisko-Mazowieckiego
Klubu Karate Kyokushinkaiw zwiqzku planowanymna
27 kwietniabr. Turniejem
Karate.
SkarbnikPowiatuzwrócllasie o wyra2en¡ezgody na uruchomienie
w m-cu lutym
jednorazow4
órodkówna
wyplatedodatkowego
wynagrodzenia
rocznegotzw. ,,13{ki".
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na wyplate dodatkowego wynagrodzen¡a
rocznego.
Nastgpniep TeresaBqk przedstawilaprojektuchwalyzmieniajqcejuchwalew spraw¡e
zbyciaskladnikamaj4tkowegoDomu PomocySpolecznejów. Józefaw Mieni.Dodala,
2e chodzio obni2eniecenywywolawczejsamochodumarkiPolonezdo kwoty1.188zl.
Przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zatzqd Powiatu
opowiedz¡al
sig jednogloónie
w obecno5ci3 czlonkówZarzqdu.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 214108zmieniajqcq uchwalg w sprawie
zbycia skladnika maj4tkowegoDomu Pomocy SpolecznejÉw. Józefaw Mieni.

A d .l 1
Wicestarostazamknqlposiedzenie.

- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
Zarzqdu: HenrykKsiQzopolski
Czlonkowie
iiliroslawKrusiewicz

