
Protokól Nr 45/08
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego

w dniu 1l lutego 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Wicestarosta - Krzyszlof Michalik

czlonkowie Zarz4du: Henryk Ksiq2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa B4k - Skarbnik Powiatu
Agnieszka Reda - naczelnik Wydziaiu Inwestycji
Czeslaw Jackowicz - naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa

Porz4dek posiedzenia:
1. Otwarcie oosredzenia.
2. Przyjqcie porz4dku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjecie uchwaly w sprawie upowaznienia czlonka Zarzqdu Powiatu do

skladania w imieniu powiatu oSwiadczeó woli w sprawach majqtkowych.
5. Przedstawienie sprawozdania rocznego z realizaqi zamówieó publ¡cznych
6. Podjgcie uchwal w spraw¡e uzgodnienia zawodów w szkolach

ponadg im nazja Inych.
- Zesoole Szkól Nr 1 w Miñsku Maz.
- Zespole Szkól Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz.
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Miósku Maz.
- Zespole Szkól ¡m. H. i  K. Gnoifrskich w Siennicy.

7. Nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009.
8. Podjgcie uchwaly w sprawie przeznaczenia órodków z Powiatowego Funduszu

Ochrony Srodowiska i  Gospodarki Wodnej w Mir isku Mazowieckim na
dofinansowanie cigó technicznych koron drzew kasztanowców oraz na
wykonanie platform pod gniazda bociana b¡alego.

9. Sprawy z zakresu dróg.
10. Sprawy ró2ne.
11 . Zamknigcie pos¡edzen¡a.

Ad. 1
Wicestarosta - Krzysztof Michalik otworzyl posiedzenie ZarzEdu Powiatu

Miñsk¡ego.

A d . 2
Wicestarosta przedstawil porzqdek posiedzenia, który zostal przyjqty

jednogloónie w obecnoéci 3 czlonków Zarzqdu.



A d . 3
Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastgpuj4cych sprawach:

- odbylo sig spotkanie z udzialem wiceministra infrastruktury - Olgierda Dziekonskiego,
przedstawione zostaly zamierzenia obecnego rzqdu w zakresie zmian w prawie
dotycz4cym planowania przestrzennego iuzyskiwania pozwoleñ na budowg. Uzyskano
informacjg, i2 ma nastqpió uproszczenie przepisów, bgdzie wigksza swoboda w zakresie
dzialalnoóci planistycznej (plany zagospodarowania przestrzennego, nie bgdq mialy
charakteru ogra niczaj4cego, nie bgdzie pozwoleñ na budowq), wiqkszy nacisk poloZony
bqdzie na odpowiedzialnoóó projektantów i kierowników budów.
- zaprosi l  na spotkanie w dniu 14 lutego br. przed MDK w Minsku Maz. na uroczyste
przekazanie sprzgtu dla strazy po2arnej.

Ad. 4
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila projekt uchwaly dotycz4cy

upowaznienia czlonka Zarzqdu - Miroslawa Krusiewicza do skladania oSwiadczeñ woli
w sprawach maj4tkowych pow¡atu. Dodala, ze o6wiadczenia moga byó skladane przez
p. Miroslawa Krusiewicza wspólnie z innq osobE tj. Starostq lub Wicestarostq.
Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie upowa2n¡enia czlonka Zarz4du
Powiatu do skladania w imieniu powiatu oówiadczen woli w sprawach majqtkowych;
przeprowadzono giosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial sig jednogloónie w obecnoéci 3 czlonków Zarzqdu.

Zarz4d Powiatu podjqN uchwale Nr 208/08 w sprawie upowa2nienia czlonka
Zarz4du Powiatu do skladania w imieniu powiatu oéwiadczeri woli w sprawach
maj4tkowych.

A d . 5
Naczelnik Wydzialu Inwestycji - Agnieszka Reda przedstawila sprawozdanie

toczne z realizaqi zamówiefr publicznych udzielonych przez Powial Milrski i powiatowe
jednostki organizacyjne. Wyjaónila, 2e w zakresie:

o robót budowlanych - udzielono 32 zamówienia w przedziale od 14.000 euro do
5.278.000 euro w tym:

- 27 przelargów n ieog ran iczonych na lqczn4 kwotg 6.143.382,04 zl
- 1 przetarg nieograniczony na kwote 2.367.283,00 zt.
- 4 zamówienia z wolnej rgki na kwotg 149.780,99 zl.

.  dostaw - udzielono 35 zamówien w orzedziale od 14.000 euro do 211.000 euro
w tym:

- 28 przetargów n ieog ran rczonych na lqczn4 kwotg 2.800.271,24 zl.
- 3 zamówienia z wolnej rgki na kwotg 712.440,64 zl.
- 4 zapylania o cene na kwolq 252.176,24 zl.

.  uslug - udzielono 37 zamówien na lqcznq kwotg 2.262.896,55 zl.  w tym:
- 15 przetargów n ieog ran iczonych na kwotg 1.162.511,55 zl.
- 22 zamówienia z wolnej rgki na kwotg I.100.385,00zl.
Kolejno Naczelnik Wydzialu Inwestycji przedstawila informacjg o protestach
i odwolaniach. Wyjaénila, 2e oprotestowano 3 zamówienia na:
- zakup ¡dostawQ artykulów biurowych, atramentów, tonerów idyskietek dla potrzeb
Starostwa. orotest zostal oddalonv.



- dostawg soli drogowej, protest odrzucono,
- modernizacjg dróg powiatowych, protest odrzucono.
W Zadnym z powy2szych przypadków nie bylo odwolania do Prezesa Urzgdu Zamówien
Publicznych.

Zarzqd Powiatu przyjEl przedstawionq informacj g
Ad.  6

Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz wyjaÉnila, 2e zgodn¡e
z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeónia 1991 r. o systemie oówiaty dyrektor szkoly
prowadzqcej ksztalcenie zawodowe w porozum¡eniu z organem prowadzqcym szkolg
ipo zasiggnigciu opini i  kuratora oSwiaty oraz op¡ni i  powiatowej rady zatrudnienia ustala
zawody. Ze stosownymi wnioskami w tym zakresie vyystqpili dyrektorzy 4 jednostek
oówiatowych t j .  Zespolu Szkól Nr 1w Mirisku Maz. (zawód - techn¡k technologi i
2ywnoSci), Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 w Miñsku Maz. (zawody{echnik pojazdów
samochodowych, technik spedytor, technik informatyk), Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Mirisku Maz. (zawód - technik pojazdów samochodowych), Zespolu
Szkól im. H. iK. Gnoir iskich w Siennicy (zawód - operator obrabiarek skrawajqcych).
Dodala, 2e powy2sze wnioski majq pozylywne op¡n¡e kuratora i powiatowej rady
zatrudnienia.

Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie uzgodnienia zawodu
w Technikum w Zespole Szkól Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Miñsku Mazowieckim;
przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powialu
opow¡edzial sig jednoglo5nie w obecnoéci 3 czlonków.

ZarzEd Powiatu podjql uchwaNe Nr 209/08 w sprawie uzgodnienia zawodu
w Technikum w Zespole Szkól Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mirisku
Mazowieckim.

Naczelnik Wydzialu odczytala projekt uchwaly w sprawie uzgodnienia zawodów
w Technikum w Zespole Szkól Zawodowych Nr 2 im. Powstaóców Warszawy w Mirisku
Mazowieckim; przeprowadzono giosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloónie w obecnoéci 3 czlonków.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 210/08 w sprawie uzgodnienia zawodów
w Technikum w Zespole Szkól Zawodowych Nr 2 im. Powstañców Warszawy
w Mirísku Mazowieckim.

Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie uzgodnienia zawodu
w Technikum Uzupelniaj4cym dla Doroslych w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
im. Stanislawa Staszica w Miósku Mazowieckim; przeprowadzono glosowanie, w którym
za podjgciem uchwaly Zatzqd P owiatu opowiedzial sig jednogloónie w obecnoóci
3 czlonków.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 211l08 w sprawie uzgodnienia zawodu
w Technikum Uzupelniajqcym dla Doroslych w Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego im. Stanislawa Staszica w Minsku Mazowieckim.

Naczelnik - Emilia Piotrkowtcz odczytala projekt uchwaly w sprawie uzgodnienia
zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkó{ im. H. iK. Gnoinskich
w Siennicy; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzia{ sig jednogloónie w obecnoéci 3 czlonków.



Zarz4d Powiatu podj4l uchwalg Nr 212108 w spraw¡e uzgodnienia zawodu
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkól im. H. iK. GnoirÍskich
w Siennicy.
Ad. 7

Naczelnik Wydzialu O3wiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz wyjaónila, 2e zgodnie
z $ 8 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r
w spraw¡e warunków itrybu przyjmowan¡a uczniów do szkól publ icznych, o przylgciu
kandydatów do klasy pierwszej szkoly ponadg im nazjalnej decyduj4 kryter¡a zawarte
w statucie szkoly, natomiast zgodnie z ust.4 dyrektor szkoly ponadgimnazjalnej nre
pó2niej ni2 do konca lutego ka2dego roku podaje kandydatom do wiadomoóci te
kryteria. Dodala, 2e aby dyrektor mógl podaó te kryteria potrzebne sq ustalenia
w zakresie liczby oddzialów w poszczególnych typach szkól.
Wyjaénila, Ze w roku bie2qcym w szkolach ponadg im nazja lnych jest 5l oddzialów,
z demografii wynika, 2e w przyszlym roku szkolnym bgdzie o ok. 60 osób mniej do szkól
ponadg im nazja Inych.
Kolejno Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury przedstawila propozycjg Wydzialu
dotyczqcq liczby oddzialów w szkolach ponadgim nazjalnych:
- Liceum przy ul.  Pigknej w Minsku Maz. - nabór na dotychczasowym poziomie,
- Zespól Szkól Nr 1 w Minsku Maz. - wprowadzony zostaje nowy zawód - technik
technologii ZywnoSci, Wydzial proponuje, aby przeprowadzió nabór do polowy klasy
w zawodz¡e kucharz i do polowy klasy technik technolog¡¡ Zywnosc¡, zaproponowala, aby
nie wyra2aó zgody na dodatkowy oddzial.  W technikum aktualnie s4 4 oddzialy, a od
nowego roku byloby 5 oddzialów, kosztem 1 oddzialu mniej w liceum
ogólnoksztalc4cym.
- Zespól Szkól Zawodowych Nr 2 w Minsku lrllaz. - o 1 oddzial mniej w liceum
profilowanym, na tzecz 1 oddzialu wigcej w technikum,
- Zespól Szkól im. M. Sklodowskiej - Curie w Miñsku Maz. - o 1 oddzial mniq w l iceum
ogólnoksztalcacym,
- Zespól Szkól Ekonomicznych w Miñsku Maz. - pozostaje ta sama l iczba oddzialów,
- Zespól Szkól im. H. i  K. Gnoir iskich w Siennicy - l iczba oddzialów pozostaje bez
zmtan,
- Zespól Szkól Ag rotech n¡cznych w Janowie - liczba oddzialów pozostaje bez zmian.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, 2e ustalajqc liczbp oddzialów
nale2y pamigtaó, Ze wynzona zosta{a zgoda na utworzenie szkól w Sulejówku.
Zaproponowal, 2eby zmniejszyó w Zespole Szkól Nr' l  o 1 oddzial w l iceum,
w ZSZ Nr 2 w Miósku Maz. w l iceum profi lowanym zmniejszyó o ' l  oddzial w zawoozte
zarzqdzanie informaciq transportowo-spedycyjnqo?z zmniejszyó o 1 oddzial w Zespole
Szkól Agrotech nicznych w Janowie.

Naczelnik - Emil ia Piotrkowicz zaproponowala zmniejszenie o. l  oddzial
w technikum hotelarstwa w ZSA w Janow¡e.

Wicestarosta zaproponowal, aby wyrazió zgodg na 1 oddzial w technikum
hotelarstwa oraz 1 oddzial w zasadniczej szkole zawodowej zawód ogrodnik, ale
w sytuacj i ,  gdyby nie bylo naboru do klasy w zawodzie ogrodnik mo2e pojawió siq drugi
oddzial w technikum hotelarstwa.

Zar zqd P owiatu za a kce ptowal powy2sze pro pozycj e.



Ad.  8
Naczelnik Wydzia,tu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz przedstawil

projekt uchwaly w sprawie przeznaczenia Srodków z Powiatowego Funduszu Ochrony
Srodowrska i  Gospodarki Wodnej Miñsku Mazow¡eckim na dofinansowanie cigc
technicznych koron drzew kasztanowców onz na wykonanie platform pod gniazda
bociana bialego. Dodal, 2e Komisja Bezpieczeristwa i Rozwoju Powiatu pozytywn¡e
zaopiniowala projekt uchwaly.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial siq jednogloónie w obecnoSci 3 czlonków.

Zarzqd Powiatu podjEl uchwale Nr 213108 w sprawie przeznaczenia érodków
z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i  Gospodarki Wodnej Miñsku
Mazowieckim na dofinansowanie cigé technicznych koron drzew kasztanowców
oraz na wykonanie platform pod gniazda boc¡ana bialego.
Ad.  9

Wicestarosta - Krzysztof Michalik przystqpil do przedstawienia wniosków
w zakresie wyra2enia zgody na dysponowanie nieruchomo5ciami na cele budowlane:
- wniosek p. Magdaleny Krysiñskiej o wyra2enie zgody na budowg lazdu z drogi
powiatowej Nr 2227W N¡ifrsk Maz.-Niedzialka-Jakubów na dzialkg nr 7519
w miejscowoóci Niedzialka Druga.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
- wniosek p. Danuty Foryó o wyra2enie zgody na lazd z drogi powiatowej Papiernia -
Turze na dzialkq nr 37117,
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
- wniosek wójta gminy Dobre o wyrazen¡e zgody na umieszczenie sieci wodociqgowej
z przylqczami w pasie drogi powiatowej w miejscowoóci Wólka Kokosia.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
- wniosek firmy EL-TOM Biuro Uslug Technicznych dotyczacy wyrazenia zgody na
podwieszenie opraw oSwietlenia ulicznego oraz przewodu linii napowietrznej oéwietlenia
ulicznego w miejscowoóci Wólka Mióska ul. Malaszczyckiej.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek.
- wniosek Biura Nadzorów i Dokumentacj i  Robót InZynieryjnych - Stefan Strqk
dotyczqcy wyrazenia zgody na lokalizacjg trasy przylqcza wodociqgowego i ptzylqcza
kanalizacj i  w pasie drogowym ul. Polnej w miejscowoóci Dobre.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek.
- wn¡osek p. Karola Ducina o wyra2enie zgody na lokalizacjg zlazdu z drogi powiatowej
nr 2222W Dgbe Wielkie-Chroóla-Kqdzierak na dzialkg nr 176 w miejscowoóci Dgbe
Wielkie.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
- wniosek wójta gminy Dgbe Wielkie dotyczqcy wyra2enia zgody na umieszczenie sieci
kanal¡zacj¡ sanitarnej iwodociqgu w pasie drogi powiatowej Nr 2218W Dgbe Wielkie-
Pustelnik i przecisków w pasie drogi powiatowq Nr 2222W Dgbe Wielkie-Chroéla-
Kgdzierak.
ZarzEd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
- wn¡osek Gaz - media Sp. z o.o. dotycz4cy wyra2enia zgody na lokal izacjg gazociqgu
óredniego ciénienia w pasie drogi powratowej Halinów-Dluga Szlachecka-Okuniew.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.



Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na dysponowanie odpowiednimi nieruchomoSciami
na cele budowlane zgodnie ze zlo¿onymi wnioskami, z uwaga, ¡z warunk¡ techn¡czne
nale2y uzgodnió z ZarzEdem Dróg Pow¡atowych w Minsku Mazowieckim.

Wicestarosta - Krzyszto'f Michalik poinformowal, 2e Mazowiecki Urzqd
Wojewódzki w Warszawie Wydzial Infrastruktury przekazal wystq¡cienie Krajowej Rady
Bezpieczefrstwa Ruchu Drogowego w spraw¡e realizaqi programu ,,Uspokojenia ruchu".
Urzqd Wojewódzki zwrócll sig o wskazanie propozycji uspokojenia ruchu na drogach na
obszarze dzialania pow¡atu, informuj4c o mo2liwoSci pozyskania érodków na czgSciowe
finansowanie programu z Europejskiego Banku Inwestycyj nego.
Dodal, 2e dyrektor ZDP w Minsku Maz. przygotowal propozycje uspokojenia ruchu:
- w rejonie przedszkola w Sulejówku, droga powiatowa nr 2284V'l ul. Szosowa i ul. 3-go
Maja,
- w rejonie szkoly podstawowej w Cisiu,
i  nr 2205W ul. Glówna,
- w rejonie szkoly podstawowej i Ko5ciola
nr 2231W Latowicz-Kaluszyn,
- zastosowanie wysp kanalizujqcych ruch w miejscowoóci Mrozy, droga powiatowa
nr 2231W Kaluszyn-Latowicz, skrzy2owanie u. Tartacznej i ul. Granicznej,
- w rejonie skrzy2owania w miejscowoéci Mrozy, droga powiatowa n¡ 2231W Latowicz-
Kaluszyn skrzy2owanie ul.  Armii  Krajowej iul .  Pokoju,
- skrzyZowanie ul.  Jasnej i  ul .  Malaszczyckiej w Minsku Maz.
- rondo ul.  KoÉcielna i  ul.  Budowlana w Minsku Maz.
- skrzyZowan¡e ul.  KoScielna i  ul.  Ogrodowa w Minsku Maz.
- tunel dla pieszych ul.  Sosnkowskiego i  ul.  Chróócielewskiego w Miósku Maz.
- skrzyzowanie ul.  ChróScielewskiego iul.  Osiedlowej w Miósku Maz
Nastgpnie p Krzysztof Michalik odczytal pismo dyrektora Zespolu Szkól
im. M. Sklodowskiej-Curie w Minsku Maz. dotycz4ce wykonania oznakowania przy
przejsciu dla pieszych przy Zespole Szkol. WyjaSnil, ze pzekaze pismo dyrektorowi
ZDP w Miñsku Maz., aby wypowiedzial sie w tym zakresie i  ewentualnie dopisal do
propozycj¡ w ramach programu ,,Uspokojenie ruchu".

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na zgloszenie przedstaw¡onych propozycji do
programu,,Uspokojenie ruchu".
Ad.  10

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na przeznaczenie Srodków na zakup baneru dla
Mit isko-Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushinkai w zwiqzku planowanym na
27 kwietnia br. Turniejem Karate.

Skarbnik Powiatu zwróclla sie o wyra2en¡e zgody na uruchomienie w m-cu lutym
órodków na jednorazow4 wyplate dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. ,,13{ki".

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na wyplate dodatkowego wynagrodzen¡a
rocznego.
Nastgpnie p Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly zmieniajqcej uchwale w spraw¡e
zbycia skladnika maj4tkowego Domu Pomocy Spolecznej ów. Józefa w Mieni. Dodala,
2e chodzi o obni2enie ceny wywolawczej samochodu marki Polonez do kwoty 1.188 zl.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zatzqd Powiatu
opowiedz¡al sig jednogloónie w obecno5ci 3 czlonków Zarzqdu.

droga powiatowa nr 2203W ul. Mostowa

w Kuflewie gm. Mrozy, droga powiatowa



Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 214108 zmieniajqcq uchwalg w sprawie
zbycia skladnika maj4tkowego Domu Pomocy Spolecznej Éw. Józefa w Mieni.

A d .  l 1
Wicestarosta zamknql posiedzenie.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie Zarzqdu: Henryk KsiQzopolski

ii l iroslaw Krusiewicz


