
Protokól Nr 46/08
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miriskiego

w dniu 26 lutego 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski

czlonkow¡e Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksiezopolski

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury
Wojciech Osiñski - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoéciami
Stanislaw Smater - insoektor w Wvdziale Srodowiska i Rolnictwa

Porz4dek posiedzenia:
1. Otwarcie Dos¡edzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalno6ci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawozdanie z realizaqi przychodów i kosztów za rok 2Q07 SPZOZ w Mirlsku

Mazowieckim.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie powoiania Komisji konkursowej do wyboru kandydata na

stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej
w Minsku Mazowieckim.

6. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomoéciami.
7. Podjgcie uchwaly w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert i udzielenia

dotacji na realizaqg w 2008 r. zadari w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
B. f nformacja z realizaqi przez organizacje pozarz4dowe zadan powiatu w zakresie

kultury, sportu i turystyki w 2007 r.
9. Podjqcie uchwaly w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert i udzielenia

dotacji na realizacjq w 2008 r. zadañ w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji.

10. Podjgcie uchwaly w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert i udzielenia
dotacj¡ na realizacjg w 2008 r. zadan w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
r s p o n u .

11. Podjgcie uchwaly w sprawie rozstrzygniqcia otvvartego konkursu ofert i udzielenia
dotacji na realizacjq w 2008 r. zadan w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku
dzieci i mlodzie2y.

12. Ogloszenie konkursów na stanowiska dyrektorów:
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w Mirlsku Maz.
- Zespolu Szkól Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Miósku Maz.

13. Podjqcie uchwaly w sprawie nieodplatnego przekazania skladników majqtkowych
Starostwa Powiatowego w Mirisku Mazowieckim.

14. Sprawy z zakresu dró9.



'15. Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie powolania Komisji do
przeprowadzenia odbioru koncowego ¡nwestycj¡.

16. Podjgcie uchwaly w spraw¡e zmian w bud2ecie Powiatu na 2008 rok.
17.Sprawy rózne.
lS.Przyjgcie protokolów z posiedzen w dniu 4 lutego 2008 r. i  11 lutego 2008 r.
1 9.Zamknigcie pos¡edzenia.

Ad. r
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu Minskiego.

Ad. 2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia. Do przedstawionego porz4dku Skarbnik

Powiatu zglosiia jako pkt 16 - Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budZecie Powiatu na
2008 rok. Z wprowadzon4 zmianqZarzqd Powiatu jednogloónie przyjql porz4dek posiedzenia
(w obecnoéci 3 czlonków Zarzqdu Powiatu).

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal o nastgpujqcych sprawach:

- odbylo siq posiedzenie Rady Spolecznej przy SPZOZ w Miñsku Maz., wybrano
przedstawiciela Rady do Komisji konkursowej - p. Grazyne Gruzirisk4, ponadto opiniowano
sprawozdanie finansowe SPZOZ, podjgto uchwalq w sprawie zmian w statucie SPZOZ'
zmiany dotyczq wykreólenia oórodków zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie oraz pozytywn¡e
zaopiniowano ew. zaci4gnigcie kredytu dla SPZOZ,
- uzyskano z Ministerstwa Finansów potwierdzenia kwot subwencji (subwencja ogólna
wy2sza od przyjqtej do budzetu powiatu o 1.903.364 zl.) o?z kwoty wpiywów z podatku
dochodowego od osób fizycznych (kwota ni2sza o 300.000 zl. od zaplanowanej w bud2ecie),
- wraz z Burmistrzem Miasta Miñsk Mazowiecki i poslem Czeslawem Mroczkiem uczestniczyl
w spotkaniu z Ministrem Sportu; rozmaw¡ano na temat wyboru Miñska Mazowieckiego jako
zaplecza dla EURO 2012 (w tym zakresie aspirujq trzy miasta: Sulejówek, Miñsk Maz.
i  Siedlce).
- zapadla decyzja o terminie i miejscu dozynek gminno-powiatowo-diecezjalnych, które
odbgdq sig w Gminie Siennica,
- p. M. Pigtka w dniu 25 lutego br. zglosi l  usuniqcie usterek iwad stwierdzonych ptzez
Komisjg odbiorowq w DPS w Kqtach,
- odbylo sig spotkanie koordynacyjne w zakresie hali widowiskowo-sportowej i boiska.

A d . 4
Gfówna ksiggowa SPZOZ - Zofia Morawska omówila sprawozdanie z realizaqi

przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego za 2007 rok. WyjaSn¡la, 2e:
- plan hospital izowanych wykonano w 103,7204,
- plan punktów rozliczeniowych wykonano w 102,30o/0,
- plan porad specjalistycznych wykonano w 97,95% (najwy2sze wykonanie: poradnia chorób
zaka2nych w 162%, poradnia neonatologiczna w 140,17o/o, poradnia okulistyczna
w 128,92o/o),
- pogotowie ratunkowe wyje2d2alo do 953 wypadków i do 5.314 zachorowañ, transport
sanitarny zrealizowal 4.299 przqazdów,



- plan przychodów po zmianach zostai wykonany w 99,63% li. 42.143.562 zl. (na nizsze
wykonanie wplyw mialo glównie nie wykonanie sprzeda2y towarÓw w aptece
ogólnodostqpnej),
- plan kosztów po zmianach zostal wykonany w wysokoéci 43.132.001 zl. ,  co stanowi
101,97%,
- naklady inwestycyjne w 2007 r. stanowily kwotq 4.812.925,96 zl. (na inwestycje
3.874.507,17 zl.) ,  wydatki poniesione na zakupy ¡nwestycyjne - 1.025.405,83 zl.
- rok 2007 zakoñczono stratAW wysokoéci 988.439 zl.

Czlonek Zarz1du - Krystyna Pazio zwrócila sig z pytaniem , czy uzyczenie órodków
transportowych wplynglo na zmniejszenie kosztów.
Dyrektor - Andrzej Poziemski potw¡erdzil, 2e mialo to wplyw na zmniejszenie kosztów.
Nastqpnie p. Krystyna Pazio zwrócila sie z pytaniem, z czego wynika wyzsze wykonanie
pozostalych kosztów operacyjnych.

Glówna ksiggowa SPZOZ wyjaénila, iz wyzsze wykonanie spowodowane Jest
wyplaceniem odszkodowania dla pacjenta. Ponadto dodala,2e na ujemny wynik f inansowy
wplyngly glównie podwy2ki wynagrodzeó.
Kolejno p.o. dyrektora sPzoz - Andrzej Poziemski poinformowal, ze szpitalny oddzial
Ratunkowy bgdzie uruchomiony na koniec marca, kompletowana jest kadra, nastepnie
zgloszony zostanie do wojewody i rozpisany konkurs na éwiadczenie uslug

czlonek Zarzqdu - Henryk Ksig2opolski zwrócil uwagq na dlugi okres (4 m¡esieczny)
oczekiwania do poradni kardiologicznej.
P. Andrzej Poziemski wyjasnit, 2e w pilnych sytuacjach pacjent przyjmowany jest tego
samego dnia lub dnia nastqpnego, zaÉ czas oczekiwania do poradni wi42e sig z brakiem
kadry lekarskiej. Dodal, 2e na badania wysoko specjalistyczne nie moze kierowaó lekarz
z podstawowej opieki zdrowotnej tylko lekarz specjalista

Zarz4d Powiatu jednog{oónie przyjql sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
za 2007 r.(z uwagq, i2 niepokoj4cy jest ujemny wynik finansowy).

Ad. 5
Sekretarz Powiatu wyjasnila,2e stosownie do wczesniejszych ustaleñ wystqpiono do

wlaéciwych podmiotów o wyznaczenie swoich przedstawicieli do Komisji konkursowej
w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora SPZOZ w Mirisku Mazowieckim.
Podmioty zglosily swoich przedstawicieli iw zwi4zku z tym przygotowany zostal projekt

uchwaly w sprawie powolania Komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanow¡sko
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Miósku Mazowieckim.
Zarzqd Powiatu zglosil do komisji jako przewodniczqcego p. Krzysztofa Michalika oraz
p. Krystyng Pazio i p. Henryka Ksig2opolskiego.' 

Nastepnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarz4d
Powiatu opowiedzial sig jednogloónie w obecnoóci 3 czlonków Zarzqdu Powiatu.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwaNe Nr 215/08 w sprawie powolania Komisji
konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Miñsku Mazowieckim.

A d . 6
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoóciami - Wojciech Osiriski powiedzial, 2e

Mazowiecki zarzqd Dróg wojewódzkich w warszawie wystqpil z prosbE o podpisanie



porozumienia w zakresie czasowego wykorzystania dzialki nr 616 stanowi4cej drogg
powiatow4 w zwi4zku z wykonywaniem robót. Dodal, 2e chodzi o drogg wojewódzkq nr 802
przejócie przez Látowicz i skrzy2owanie z drog4 powiatow4, droga bgdzie przebudowywana

izaófloOzi potrzeba zajec¡a czQSci drogi powiatowej. Powy2sza sprawa zostala uzgodniona

z dyrektorem ZaEEdu Dróg Powiatowych w Minsku Mazowieckim.' 
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na podpisanie porozumienia

Nastgpnie p. wo¡ciecn Ósiriski powied zial, 2e p. Jadwiga Frelak zwrócila sig z wnioskiem

o wyiazenie zgoáy na podlqczenie do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na dzialce

l99i/1 stanow¡4cej wlasnoé¿ powiatu miñskiego (bgdqcej w u2ytkowaniu .Zespolu Szkól

Ekonomicznych w tr¡¡,isfu Maz.) budynków zlokalizowanych na sEsiednich dzialkach oraz do

budynku pro¡ektowanego na dzialce 1989/1 i polozenie w ziemi na dzialce nr 1991/1 rury

fanátizacy¡né¡ na odcinku od studzienki kanalizacyjnej do dzia'lki s4siedniej 1989/3.
Dodal, 2e dyrektor ZSE pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek'

Starósta powiedziai,'2é nale2y zwróció siq o opinig do Przedsiqbiorstwa Wodociqgów

i Kanalizacj i .
Ustalono, 2e Zarzqd powróci do tematu na kolejnym posledzenlu'

Nastqpnie Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoóciami poinformowal, 2e przetarg na

wydziérZawienie poludniowej czeóci nieruchomosc¡ polo2onej przy ul Budowlanej 4 nie odbyl

sig i nalezy podj4ó decyzjq dotycz4cq dalszego postgpowania w tym zakresie'' 
Zaízá¿ pbwiatú 

-postánowil 
oglosió trzeci przetarg na wydzierzawienie czqéci

nieruchomoóci przy CKP w Mirisku Mazowieckim
Kolejno omówiony zostal wn¡osek zakladu Budowy i Remontów Sieci ,,ELTRAF" dotyczEcy

wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomoéciq na cele budowlane . Firma ta wykonuje

ná zlecenie- Urzgdu Miasta Halinów projekt techniczny przebudowy zasi lania w energre

elektrycznq Domu Kultury w Halinowie przy ul. 3-go Maja (droga powiatowa)''Starósta 
powiedzial, 2e nale2y zwróció sig do dyrektora ZDP w Minsku Mazowieckim

o zaopiniowanie powyzszego wniosku, a Zazqd wówczas powróci do wniosku na kolejnym

oosiedzeniu.
Inspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa - Stanislaw Smater poinformowal, iZ

wplynqlo pismo dotyczqce wyrazenia zgody na odprowadzenie wód odwadniaj4cych stacjg

"n"rgéty"ina 
Milosña wSulejówku. Wyjaénil, i2 chodzi o wyrazenie zgody na odprowadzenie

wód-dó rowu przydroznego, jednak zgodnie z ustawa o drogach publicznych jest

bezwzglgdny zakaz wprowadzania Scieków ijakichkolwiek wód z urzEdzen melioracyjnych do

rowów przydro2nych.
Zariqd Powiatu postanowil,2e powróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu'

A d . 7
sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowala, 2e w zakresie zadania

publicznego ochrona i  promocja zdrowia zadan¡e 1: Podniesienie poziomu wiedzy

i umiejqtnoóci oraz rozbudzanie motywacji mlodzie2y szkolnej do prowadzenta zdrowego

trybu 2ycia wplynglo 6 ofert:
- ircr i¡azow¡é cii zarzqd okrggowy w Warszawie, Zarzqd Rejonowy PCK w Minsku Maz na

organizacjq olimpiady wiedzy o Zdrowiu, calkowity koszt zadania 2.200 zl., wnioskowana

fwota Ootáb¡i 1 .700 zl. Komisja zaproponowala przyznanie dotacji 1 .100 zl'
- PCK Mazowie cki zarzqd okrggowy w warszawie, Zarzqd Rejonowy PCK w Mirisku Maz. na
propagowanie honorowego krwiodawstwa na terenie powiatu minskiego, calkowity koszt



zadania 4.000 zl., wnioskowana kwota dotacji 3.500 zl. Komisja zaproponowala p2yznante
dotacjq w wysokoóci 3.300 zl.
- PCK Mazowie cki zarzqd okrggowy w warszawie, Zarz4d Rejonowy PCK w Mitísku Maz. na
Rejonowe Mistrzostwa Grup Ratowniczych Polsk¡ego Czerwonego Krzy2a, calkowity koszt
zadania 2.200 zl., wnioskowana kwota dotacji 1.700 zl. Komisja zaproponowafa p(zyznanie

dotacji w wysokoóci 1 .100 zl
- PCK Mazowie cki Zazqd Okrggowy w Warszawie, Zarz4d Rejonowy PCK w Mitisku Maz. na
Festiwat Piosenki Czerwonokrzyskiej, calkowity koszt zadania 2.00O zl., wnioskowana kwota
dotacji 1.500 zl. Komisja zaproponowala przyznanie dotacji w wysokoSci 1 000 zl.
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Uposledzonych Umyslowo ,,Dzieciom Radoóó"
w lgnacowie na ,,Podniesienie poziomu wiedzy i umiejQtnoéci oraz rozbudzanie motywacji
mlodzie2y szkolnej do prowadzenia zdrowego trybu 2ycia", calkowity koszt zadania 4.100 zl.,
wnioskowana kwota dotacji 2.500 zl.
P. Danuta Strejczyk powiedziala, 2e Komisja przeanalizowala ofertg i stwierdzila, 2e zadanie
realizowane byloby tylko na tzecz dzieci ZSS w lgnacowie. Komisja wnioskuje, aby
dofinansowaó t4 imprezg, ale w nie w ramach konkursu ofert, lecz z bud2etu powiatu z dzia+u
Ochrona zdrowia, rozdzial pozostala dzialalnoSÓ w kwocie 800 zl. na zakup nagród dla
uczestników konkursów iwarsztatów oraz2OO zl. na zakup kaset o tematyce prozdrowotnej.

Zazqd Powiatu wyrazil zgodg na przyznante kwoty 1.000 zl. dla Stowarzyszenia
,,Dzieciom Radoóó" w ramach wspóiorganizacji imprezy, po zlozeniu wniosku w powyzszym
zakresie.
Nastgpnie omówiona zostala oferta Gminy Halinów dla Gminnego Centrum Informacji
w Hafinowie na real¡zacje zadania,,Bqdz zdrowy i bezpieczny" - impreza plenerowa,

calkowity koszt zadania 13.800 zi. wnioskowana kwota dotacj¡ 3.000 zl. Komisja wnioskuje,
aby órodki na ten cel pzeznaczyó z budzetu powiatu z dzialu kultura i ochrona dziedz¡ctwa
narodowego w kwocie 3.000 zl.
Skarbnik Powiatu dodala, 2e w tym zakresie nale2aloby zawtzeÓ umowe z Gminq Halinów.
Zarz4d Powiatu zaakceptowal przedstawione propozyc¡e.

Nastqpnie sekretarz Powiatu przedstawila oferte zlozonE w ramach zadania
2: Propagowanie bezpiecznych zachowañ zapobiegajqcych HlV, AIDS iuzale2nieniom przez
PCK Mazowiecki Zarzqd Okrggowy w Warszawie (realizacja Zarzqd Rejonowy PCK w Mitisku
Maz.) na Kampaniq walki z AIDS. calkowity koszt zadania to kwota 2.500 zl. ,  wn¡oskowana
kwota dotacji 1.500 zl. Komisja proponuje Wzyznaó dotacje w wysokoóci 1.500 zl.

zarzqd Powiatu zaakceptowal powy2sze propozycje w zakresie zadania ochrona
i promocja zdrowia.

Ad. I
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz przedstawila informacjq z realizaqi przez organizac;1e

pozarzEdowe zadan powiatu w zakresie kultury, sportu i turystyki w 2007 r. wyjasnila, iz
organ¡zacje wykonaly zadan¡a zgodnie z ogloszeniem i umowq, z uwaga, i2 w 5 przypadkach

organizacje zlo2yly sprawozdania po terminie (najwiqksze opóznienie wynioslo 17 dni),
ponadto w dwóch przypadkach stowarzyszen¡a nie wykorzystaly w pelni przyznanej dotacji,
pozostale érodki zostaly zwrócone na rachunek Starostwa.

Zarz4d Powiatu przyjql informaqQ z realizacii ptzez otganizaqe pozarzqdowe zadañ
w zakresie kultury, sportu i turystyki w 2007 roku.



Ad. 9
Naczefnik - Emilia Piotrkowicz poinformowala, i2 propozycje Komisji w zakresie

przyznanych dotacji zostaly przez organizacje przyjgte. Natomiast w przypadku Miñskiego
Towarzystwa Muzycznego, pomimo przeprowadzenia rozmowy z prezesem oferta nie zostala
doprecyzowana.

Starosta stwierdzil, ze nalezy organizacjom zwroció uwage na terminowoSó skladania
sprawozdañ.

Sekretarz Powiatu zaproponowala, aby w umowie zapisaó, 2e zdjqcia wykonane
w ramach wystawy fotograficznej ,,Powiat Minski z dawnych lat" Stowarzyszenie Rozwoju
Kultury ,,Kulturalna Przystan" w Ceglowie przeka2e powiatowi do celów promocyjnych, oraz
zapisanie, i2 w komisji konkursowej zasi4dzie przedstawiciel powiatu.
Ponadto p. Danuta Strejczyk wyjaónila, i2 analizuj4c oferty stwierdza, 2e wystepuje coruz
mniej organizacji pozarzEdowych, a ich miejsce zajmujq jednostki samorzqdowe (gminy), gdy
Srodki na realizacje zadañ w ramach konkursów powinny byó przekazywa ne organizacjom
pozarzqdowym. Zaproponowala, aby w przyszlorocznym bud2ecie powiatu przewidzieó érodki
na dzialania gmin w zakresie dofinansowania organizacji imprez.

ZarzEd Powiatu zaakceptowal powyzszq propozycj g.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w spraw¡e rozstrzygniqcia otwartego konkursu
ofert i  udzielenia dotacji na realizacjg w 2008 r. zadan w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji; przeprowadzono giosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial siq jednoglo5nie (w obecnoóci 3 czlonków Zarzqdu Powiatu).

Zarzqd Powiatu podj4N uchwalq Nr 216/08 w sprawie rozstrzygniqcia otwartego
konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg w 2008 r. zadañ w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Ad.  r0
Naczelnik Wydzialu OSwiaty i Kultury wyjaSnila, iz organizacjom, które przystqpily do

konkursu ofert na realizaQq zadan w zakresie upowszechniania kultury fizycznq i sportu
przeslano informacje o pzyznanych dotacjach. Organizacje dostosowaly oferty do
otrzymanych órodków. W zwiqzku z tym przygotowany zostal projekt uchwaly w sprawie
rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg w 2008 r. zadan
w zakresie upowszechniania kultury fizycznel i sportu. Nastgpnie przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 217108 w sprawie rozstrzygnigcia otwartego
konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg w 2008 r. zadan w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ad.  11
Naczelnik Wydzialu OSwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz wyjaónila, 2e do konkursu

ofert na realizacjg zadañ w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy
przystqpity trzy stowarzyszenia, którym przedstawiono propozycje dotyczqce przyznanych
dotacji. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na propozycjg dotacji w wysokoóci
3.000 zl. zmienilo zupelnie imprezy i przedstawilo nowq ofertg, a nie dostosowalo
dotychczasowej oferty.

Starosta stwierdzil, 2e nale2y wezwaó PTTK do korekty oferty rozpalrywanej przez
Komisie.



Zarzqd Powiatu powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu Zatzqdu.

Ad. 12
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz powiedziala, Ze jest problem

zwiqzany z ogloszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol Nr 1 w Miósku
Maz., gdy2 kadencja p. Teresy Wargockiej uplywa z koñcem sierpnia 2010 r. Dodala, ju2
wystqpila do radców prawnych o opinie w powyzszym zakresie i otrzymala stanowisko,
zgodnie z którym stanowisko dyrektora ZS Nr 1 winno byó powierzone osobie wylonionej
w drodze konkursu do dnia wygaénigcia kadencji p. Teresy Wargockiej tj. do koñca sierpnia
2010 r. Poinformowala, iz stanowisko dyrektora powierza sig na okres 5 lat, w tym przypadku
bgdzie to okres krótszy, na zastQpstwo za nieobecnego dyrektora.
Ponadto p. Emilia Piotrkowicz wyjaSnila, 2e w ZSE w Miñsku Maz. stanowisko dyrektora
powierzone bqdzie na okres 5lat.
Wyjaónila, 2e zgodnie z art. 36a ust. 5 w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzacy
szkolg lub placówkg powoluje komisjg konkursow4 w skladzie po trzech przedstawicieli
organu prowadz4cego szkolg oraz organu sprawuj4cego nadzór pedagogiczny, po dwóch
przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców oraz po jednym przedstaw¡cielu
zakladowej organ izacj i zwiqzkowej.

Zarzqd P owialu postanowil o ogloszeniu konkursów za stanowiska dyrektora ZS Nr 1
w Mirisku Maz. i  dyrektora ZSE w Miósku Maz.

Ad.  13
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaiy w sprawie nieodplatnego przekazania

sktadników maj4tkowych Starostwa Powiatowego w Mirisku Mazowieckim. Wyja6nila, i2
chodzi o przekazanie zbqdnych mebli dla SPZOZ w Mitisku Maz.
Kolejno przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial sig jednogloénie w obecno5ci 3 czlonków Zarzqdu Powiatu.

Zarzqd Powiatu podj4t uchwale Nr 218/08 w sprawie nieodplatnego przekazania
sktadników majEtkowych Starostwa Powiatowego w Miúsku Mazowieckim.

Ad.  14
Starosta - Antoni Jan Tarczynski przedstawil wnioski dotyczqce wyra2enia zgody na

dysponowanie nieruchomoóciami na cele budowlane:
- p. Lidii Andrasik Zmokl{ i Slawomira Zmokly o wyrazenie zgody na wykonanie zjazdu
z drogi powiatowej Mirisk Maz. - Wólka Czarnióska na dzialkg nr 10211 w miejscowoóci Borek
Czarninski.
- p. Karoliny Góreckiej o wyra2enie zgody na wykonanie przylqcza wodociqgowego w pasie
drogi powiatowej Halinów-Krzew¡na-Desno na dzialkq o nr 115/1 w miejscowoéci Krzewina.
- p. Slawomira Michalika o wyrazenie zgody na wykonanie 4azdu z drogi powiatowej
Kaluszyn-Przytoka-Jakubów na dzialkg nr 16711 w miejscowoéci Przytoka.
- spólki jawnej INWEST-POL o wyra2enie zgody na urzqdzenie lazdu z drogi powiatowej
Mir isk Maz. - Wólka Czarnir iska na dzialki  nr 4411 i  45/2 w miejscowoóci Wólka Minska.
- p. Agaty Osuch o wyra2enie zgody na urzqdzenie zjazdu z drogi powiatowej Latowicz-
Mrozy-Kaluszyn na dzialkg nr 265/33 w miejscowoóci Latowicz.
- p. Gra2yny Stelmachowskiej-Juzori o wyrazenie zgody na urzqdzenie lazdu z drogi
powiatowej Siennica-Lgkawica-Ceglów na dzialkg nr 135 w miejscowoéci Bo2a Wola.



- p. Ryszarda Panfil o wyra2enie zgody na urz4dzenie lazdu z drogi powiatowej Stara Wieé-
Zglechów-Kuflew na dzialkg nr 65612 w miejscowoéci Posiadaly.
- p. Andrzeja Balas o wyra2enie zgody na lokalizacjg przylqcza wodoci4gowego-przej5cie pod
drogA powiatowq Halinów-Cisie-Zwirówka w miejscowoóci Krzewina.
- p. Moniki i Slawomira Wenelczyk o wyra2enie zgody na urzqdzenie lazdu z drogi
powiatowej Stary Konik-Halinów-Chobot na dzialkg nr 139/1 w mrejscowoéci Mrowiska.
Wszystkie powyzsze wnioski zostaly pozytywnie zaopiniowane przez Zarzqd Dróg
Powiatowych w Miñsku Mazowieckim.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wszystkie wnioski i wyrazil zgodq na
dysponowanie wlaÉciwymi nieruchomoéciami na cele budowlane, z uwagq, i2 warunki
techniczne nale2y uzgodnió z Zarzqdem Dróg Powiatowych.

Starosta przedstaw¡l pismo Starosty Otwockiego o wyrazenie opinii w sprawie
pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 2744V',! Czlekówka-Ponurzyca-stacja
kolejowa Osieck od granicy Gminy Celestynów z Gminq Osieck do stacji kolejowej w Osiecku
celem jej zaliczenia do kategorii drogi gminnej.

WyjaÉnil, ze Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 219/08 w sprawie wyra2enia opinii

o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.

Ad.  15
Zarzqd Powiatu jednogloSnie w obecno6ci 3 czlonków Zarzqdu podj4l uchwale

Nr 220108 zmieniaj4c4 uchwalg w sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia
odbioru korícowego inwestycji.

Ad .  16
Skarbnik Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu

na 2008 rok. Wyja5nila, 2e zmiany polegajE na przeniesieniu wydatków migdzy $$ w ramach
tego samego dzialu o¡az przeniesieniu wydatków z rezerwy budzetowej.
Zmiany dotycz4:
- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Mazowieckim,

Ponadto przedstawila wniosek dyrektora GiLO w Mirisku Mazowieckim, który zwraca siq
o dofinansowanie w kwocie 1.000 zl.  na dofinansowanie lV edycj i  Powiatowego Konkursu
Poezji i Prozy Obcojgzycznej. Srodki przeznaczone zostanE na nagrody dla laureatów
konkursu.

Zarzqd P owiatu przyznal kwotg 1.000 zl. z przeznacze n iem na nagrody dla laureatów
konku rsu.

Zarzqd Powiatu jednogtoénie podj4l uchwalq Nr 221108 w sprawie zmian
w budiecie Powiatu na 2008 rok.

Ad. 17
Zarz4d Powiatu podj4l uchwalq Nr 222108 w sprawie udzielenia upowa¿nienia

dyrektorowi Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 im. Powstaríców Warszawy w Miñsku
Mazowieckim do prowadzenia inwestycji.



Ustalono, 2e kolejne posiedzenie Zarzqdu powiatu odbqdzie siq 3 marca 2008 r.
o godz. 14.00.

Ad.  t8
Protokoly z posiedzen w dniu 4 lutego 2008 r. i 11 lutego 2008 r. zostaly przyjgte.

Ad.  19
Starosta zamknal posiedzenie.

Pzewodniczqcy Zarzqdu - Anton¡ Jan Tarczyósk¡

Czlonkow¡e Zarzqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksig2opolski
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