Protokól Nr 47108
z posiedzeniaZarzqdupowiatu Mirískiego
w dniu 3 marca2008r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Starosta- AntoniJan Tarczynski
czlonkowie ZarzEdu: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
oraz: DanutaStrejczyk- Sekretarzpowiatu
TeresaB4k - SkarbnikPowiatu
EmiliaPiotrkowicz- naczelnikWydzialuOswiatyi Kultury
WojciechOsiriski- kierownikReferatuGospodarkiNieruchomoSciami
StanislawSmater- inspektorw WydzialeSrodowiskai Rolnictwa
Porzqdekposiedzenia:
1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjgcieporzqdkuobrad.
3. Informacja
o dzialalnoéci
Starosty
w okresieod poprzedniego
posiedzenia.
4. Podjecie uchwaly w sprawie przeprowadzen¡a trzeciego przetargu na
wydzierzawienie
nieruchomoSci
bgd4cejwlasnoóciqpowiatu Miriskiegostanówi4cej
czgóódzialkinr 865117w MiñskuMazowieckim.
5. Sprawyz zakresugospodarki
nieruchomoéciami.
6. Podiqcieuchwalyw sprawierozstrzygnigcia
otwartegokonkursuofert iudzielenia
dotacjina realizacjqw 2008 r. zadañw zakresieochronyi promocjizdrowia.
7. Podjgcieuchwalyw sprawie rozstrzygniqcia
otwartegokonkursuofert iudzielenia
dotacjina realizaciqw 2008 r. zadanw zakresiekra.¡oznawsrwa
oraz wypoczynKu
dziecii mlodzie2y.
8. Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie rozstrzygnigcia
otwartego
konkursuofert i udzieleniadotacjina realizacjgw 2008 r. zadanw zakresie
kulturv.

sztuki,
ochrony
dóbrkultury
itradycji.
9. Podjqcie
uchwalyw sprawieprzyznania
stypend¡ów
sportowychdla zawodników.
10.Omówienie
przyznawania
Regulaminu
i wyplacania
dodatkówdo wynagrodzenia
dla
nauczyc¡eli.
11.Sprawy
z zakresu
dróg.
12.Sprawyró2ne.
13.Zamkniecie
oosiedzenia.
Ad. 1

starosta - Antoni Jan TarczynskiotworzylposiedzenieZarzqdupowiatu
Miriskiego.

Ad.2
starosta przedslawil porzEdek posiedzenia.Do przedstaw¡onegoporzadku
skarbnikPowiatuzgiosilajako pkt 15 - podjgcieuchwalyw sprawiezmiañw budzecie
Powiatu na 2008 rok. Z wprowadzonqzmianq zarzqd powiatu jednogloónieprzyiql
porzEdekposiedzenia(w obecnoéci3 czlonkówZarzadupowiatu).
Ad.3
Starosta- AntoniJan Tarczyriskipoinformowal
o nastepujAcych
sprawach:
- przedstawiciele
wojewódzkiegoFunduszuochrony Srodowiskai Gospodarkiwodnej
skontrolowalirealizacjgumów w zakresiewykorzystaniapo2yczekprzeznaczonycn
na
termomodernizacjg
Przychodni
Rejonowej
w MiñskuMaz. iwykonaniesiecikanalizacji
san¡tarnej
w SPZOZ(kontrolerzy
nie zglosili2adnychuwag).
- odbylosig otwartepos¡edzenieKomisjiZdrowia;Komisjawizytowalaszpitalny
oddzial
Ratunkowyi oddziat Ginekologiczno-Polo2nrczy,
ponadtoanalizowanosytuacjg
- slu2by
zdrowia oraz kwestig ewentualnegozaciqgniqciakredytu komercyjnego,ilekarze
i pielggniarki akcentowali oczekiwania dotyczqce podwyzki wynagrodzen,
a w przypadkunie zrealizowania
postulatówplacowychpodejm4akcjqstrajkowq).
- w dniu 2 marca br. w starostwiePowiatowymodbylo sig spotkanieV-ce
Ministra
Rolnictwa i Rozwoju wsi - Mariana Zalewskiego i Marszaika województwa
- Adama Struzikaz rolnikami.w spotkaniuuczestniczyli
Mazowieckiego
tak2e
wiceprzewodniczy
- Krzyszto'fBorkowskii poser
sejmiku województwaMazowieckiego
na Sejm RP - CzeslawMroczer.
- odbylysig dwa spotkaniadotyczqcepodieciadecyzjio nowej siedzibiedla poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sulejówku. Jedno ze spotkari odbylo sre
z przedstawicielami
urzgdu Miastaw Sulejówkui uzyskanoinformacjg,iz podiqtajest
decyzja o budowie budynku na potrzebyPrzychodni,poradni wraz z mieszkaniami
socjalnymi,cykl realizacjiinwestycji2-letni,przew¡dywanykoszt 5 mln zl., ogloszony
zostal przetargna wykonaniedokumentacjitechnicznej.przyiqto tak2e ustalenie,ze
powiat otrzyma na piémie stanowiskoBurmistrzaMiasta Sulejówekw powy2szym
zakres¡e.Drugiespotkanieodbylosig w dniu 3 marca br. z dyrektorAnnE padzik
i wlaécicielkqnieruchomoSci,do której ewentualnie mialaby zostaó przeniesiona
Poradnia.Pisemnapropozycjaze stronywlaócicielkinieruchomoSci
wplynienajpó2niej
poradni
do dnia 5 marcabr. Wstgpnieustalono,
Ze lqcznapowierzchnia
dla
to 215 m2,
wlaéciciele na wlasny koszt dokonajq przeróbek i wykoriczenia, udostqpni4
nieruchomoóó
od 1 sierpniabr. wstgpna koncepcjazagospodarowania
czgéciobiektu
zostalazaakceptowana.
wlaécicielenieruchomoóci
okreéliliwstqpniewysokoéóczynszu
dzier2awnego
na poziomie33 zl.lm2,w tym jest oplataza wodg
¡ Scieki,
podatekod nieruchomoSci,
utrzymanie
otoczeniaw czystoóci,zewnqtrznymonitoring
obiektu,minimalnyokres wydzierZawienia
3 lata. Po stronie powiatubylybyoplatyza
energigelektrycznq,oplataza ogrzewan¡eiwywóz nieczystoóci.
Wszelkieawarieusuwa
wlaScicielnieruchomoéci.
- istniejepotrzebazmiany wewnqtrznejklatki schodowejw jednym z budynkówDpS
Sw. Józefa w Mieni z drewnianejna betonowqoraz zmiany strefy bezpieczenstwa
przeciwpo2arowego
w celu osiqgnigciastandardów.

Ad.4
- WojciechOsinskiprzedstawil
KierownikReferatuGospodarkiNieruchomoóci
projektuchwalyw sprawie przeprowadzenia
trzeciegoprzetarguna wydzier2awienie
nieruchomoscibgdqcej wlasnoéciq Powiatu Miriskiego stanowi4cej czeéó dzialki
nr 865/17w MiriskuMazowieckim;
przeprowadzono
glosowanie,w którymza podjgciem
uchwalyzarzqd Powialuopowiedzialsigjednogloónie
w obecnoóci3 czlonkówzarzqou.
Zarz1d Powiatu podjql uchwalg Nr 223108w sprawie przeprowadzenia
trzeciego przetargu na wydzier2awienie nieruchomoéci bgdqcej wlasnoéci4
Powiatu MirískiegostanowiEcejczeéódzialki nr 865/17w Mirisku Mazowieckim.
Ad. 5
- wojciechosiriskipowrócil
KierownikReferatuGospodarkiNieruchomoóciami
do wnioskup. J. Frelakw zakresieprzyl4czenia
kanalizacjido studzienki,któraznajduje
s¡e na teren¡eZSE w Mirisku Maz. Propozycjgtq pozytywniezaopin¡owaldyrektor
Zespolu Szkól Ekonomicznych oraz Przedsigbiorstwo Wodociqgów i Kanalizacji
w MiriskuMaz.
ZarzqdPowiatupozytywnierozpalrzylpowyZszywniosek.
Kolejno p. Wojciech Osinski powrócil do wniosku firmy Eltraf dotyczqcego polo2enia
kablaenergetycznego
w dzialcenr 411 stanowiqcej
drogepowiatowq
ul. 3 Majaw celu
zaopatrzenfaw energig elektrycznq Domu Kultury w Halinowie. Zarzqd Dróg
Powiatowych pozytywnie zaopiniowal polo2enie kabla energetycznegow linii
rozgraniczlqcejtu2 przy ogrodzeniu.Ponadto warunki technicznenale2y uzgodnió
z ZarzqdemDróg Powiatowych
w MiriskuMaz.
ZarzqdPowiatupozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
Nastgpnieinspektorw WydzialeSrodowiskai Rolnictwa- StanislawSmaterpowrócildo
sprawy dotyczacejwyrazenia zgody na odprowadzaniawód opadowychdo rowu
przydro2nego ze stacji elektroenergetycznejMilosna przez Przedsigbiorstwo
Produkcyjne
Elmol.Zaproponowal,
aby udzielióodpowiedzi,
Ze niewyrc2asig zgodyna
odprowadzaniedo rowu przydroznego,gdy2 stanowilobyto naruszenieprzepisu
o drogach publicznych,natomiastwyra2a sig zgodq na odprowadzaniewód
z oczyszczalnii powierzchnidachowejbudynkudo rowu przydro2nego,a pozostale
wody kolektoremdo rowumel¡oracyjnego.
Zarz4dPowiatuwyrazilzgodgna takierozstrzygn
igcie.
Ad.6
SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykwyjaénila,i2 zaproponowane
kwotydotacji
dla organizacjipozarzqdowych
w zakresieochronyipromocji zdrowiazostalyprzyjgte
i organizacjedokonaly zmiany kosztorysów,w zwiqzkuz tym przygotowanyzostal
projekt uchwaly w tym zakresie. Nastgpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie
rozstrzygniecia
otwartegokonkursuofert i udzieleniadotacji na realizacjqw 2008 r.
zadañ w zakresieochrony i promocjizdrowia;przeprowadzono
glosowanie,w którym
za podjgciem uchwaly Zarzqd P owiatu opowiedzialsig jednogloóniew obecnoóci
3 czlonków.
Zarz4d Powiatu podjql uchwale Nr 224108 w sprawie rozstrzygniqcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg w 2008 r. zadañ
w zakresieochrony i promocjizdrowia.

Ad.7

2e
NaczelnikWydzialu Oówiatyi Kultury- Emilia Piotrkowiczpoinformowala,
przystqpily
pozarz4dowe,
krajoznawstwa
konkursu
w
zakresie
które
do
organizacje
zaproponowane
oraz wypoczynkudziecii mlodzie2yi otrzymaiydotacjezaakceptowaly
órodkifinansowe.
otwartegokonkursu
Kolejnoodczytalaprojektuchwalyw sprawierozstrzygnigcia
oraz
ofert i udzieleniadotacjina realizacjgw 2008 r. zadañ w zakresiekrajoznawstwa
podjgciem
glosowanie,
przeprowadzono
w
którym
za
i
mlodziezy;
wypoczynkudzieci
w obecnoSci3 czlonków.
uchwalyZarz4dPowiatuopowiedzialsie jednogloSnie
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 225108 w sprawie rozstrzygnigcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjq w 2008 r. zadaít
w zakresiekrajoznawstwaoraz wypoczynku dzieci i mtodzie2y.
A d .I

projekt
NaczelnikWydzialuOÉwiatyi Kultury- Emilia Piotrkowiczprzedstaw¡la
konkursu
ofert
w
rozstrzygnigcia
otwartego
uchwaly zmieniajqcejuchwalq sprawie
i udzieleniadotacji na realizacjgw 2008 r. zadan w zakresiekultury,sztuki,ochrony
dóbr kultury i tradycji.Wyjaénila,i2 zmiana polega na dopisaniuw $ 1 pkt 2 lit i)
- 12.000zl.".
w brzmieniu
Towarzystwu
Muzycznemu
,,Miñskiemu
Kolejno przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciemuchwalyZarzqd
Powiatuopowiedziaisiq jednogloónie
w obecnoSci3 czlonków.
Zarzqd Powiatu podjqt uchwale Nr 226108zmieniajqcq uchwale w spraw¡e
rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjq
w 2008r. zadañw zakresiekultury,sztuki,ochronydóbr kultury itradycji.
Ad. 9

2e
NaczelnikWydzialu O5wiatyi Kultury- Emilia Piotrkowrczpoinformowala,
zawodników:
wplynglywnioskro przyznaniestypendiówsportowychdla nastepujqcych
- MieczyslawaRomanowskiego- zawodnikaMiejskiegoKlubu Sportowego,,Polonia"
w Warszawie(chódsportowy),
- ArkadiuszaWiÉniewskiego
- zawodnikaGminnegoKlubu Sportowego,,Diagram"
(warcaby100-polowe),
w MiriskuMazowieckim
- Marty Kulmy * zawodniczkiGminnegoKlubu Sportowego,,Diagram"
w Minsku
(warcaby100-polowe),
Mazowieckim
- EwelinyNowak - zawodniczkiGminnegoKlubu Sportowego,,Diagram"
w Miñsku
(warcaby
Mazowieckim
100-polowe).
P. EmiliaPiotrkowicz
wyjaénila,
2e zawodnicyGminnegoKlubuSportowego
,,Diagram"
byliju2 nagradzani
i bylyim przyznane
stypendia.
któryzakwalifikowal
sig do
zawodnikowi,
Nastgpnie
dodala,2e zgodniez regulaminem
wspólzawodnictwakrajowego mo2e byó ptzyznane stypendium w wysokoScido
300 zl./m-c. Ponadto poinformowala,2e zapisana w bud2ecie powiatu kwota na
stypendiazostalaprzekroczona
o 800 zl. i nalezalobydokonaóprzesuniQcia.
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury zaproponowala przyznaó stypendium
p. MieczyslawowiRomanowskiemuw wysokoóci 150 zl. miesigcznie na okres
5 miesiecv.

Starosta przychylitsiQ do propozycjiWydzialu w zakres¡e pzyznania stypendium
w wysokoéci150zl. przezokres5 miesigcy.
Kolejnoodczytanyzostalprojektuchwalyw sprawieprzyznaniastypend¡umsportowego
glosowanie,w którym za podjgciemuchwalyZarzqd
dla zawodnika;przeprowadzono
jednogloSnie
(w obecnoóci3 czlonkówZatzqdu).
siq
Powiatuopowiedzial
Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 227108w sprawie przyznaniastypendium
sportowego dla zawodnika.
Ad.10
czlonkom
NaczelnikWydzialuOówiatyi Kultury- EmiliaPiotrkowiczprzedstawila
przyznawania
dodatków
do
i
wyplacania
Zazqdu Powiatu projekt Regulaminu
wynagrodzeniadla nauczycieli.Wyjaénila,2e na ewentualnepodwy2kiwynagrodzeñ
w wysoko6ci10% potrzebnajest kwota 1.600.000zl., ale ponadtonalezypamigtaó
o dodatkach do wynagrodzeri.W budZecie powiatu zabezpieczonajest kwota
334.000 zl. WyjaÉ;nila,2e zgodnie z Kartq Nauczyciela kwota bazowa wynosi
placowego,które nie zostalo
2.074,15zl. Dodala,Ze nie ma ieszczerozporzqdzenia
uzgodnioneze zwiqzkamizawodowym¡.
Zw¡ócilauwage na fakt, i2 na ostatniejsesji Rady Powiatu podjetazostala uchwala
- kwota500.000zl. \NydzialOówiatyi Kultury
w zakresiedotacjidla szkól niepublicznych
tj. podwyzka200 zt dla
przygotowalsymulacjgna podstawieprojekturozporzqdzenia
m¡anowanych
nauczycieli
185
zl.
dla
nauczycielikontraktowychi stazystów oraz
i dyplomowanych.
P. Emilia Piotrkowiczpowiedziala,2e subwencja o6wiatowa dla powiatu wynosi
38.355.722zl., standard na ucznia wynosi 3.645,72 zl. P onadto wyjaénila, 2e
w bud2ecie powiatu zapisane zostaly Érodki na podwy2ki w wysokoóci 2,3%
2e
tj. 41.000zl., na podwy2kiw wysokoóci10% brakujekwoty 135.841zl. Stwierdzila,
podwy2szac
Ponadto zaproponowala,aby nie
realny wzrost dodatków to 4o/o-6ok.
dodatekmotywacyjny
dodatkuza opiekunastazu oraz za warunkipracy, podwy2szyÓ
i za wychowawstwo.
NaczelnikWydzialuwyjaSnila,2e negocjacjeze zwiqzkamizawodowymiustalone
zostalyna dzien 10 marcabr.
CzlonekZarzqdu- KrystynaPazio przychylilasig do propozycjiWydzialui nie
podwy2szanie
dodatkuza opiekunasta2ui za warunkiWacy, przy czym na podwyzke
w wysokoóci10% powiatnie posiadaSrodków,podwy2kapowinnawynieéóok. 4%.
dodatkówfunkcyjnych.
Starostazwróc¡luwagetak2e na potrzebgpodwy2szen¡a
wynosi
1.900.000zl. i w tym
Ponadtostwierdzil,2e skoro kwota subwencjioówiatowej
obszarzenale2ysie poruszaó,wówczasod tej kwoty nale2yodj4ókwotena dotacjedla
szkól niepublicznych,ponadto przeznaczyÓ2,3o/o na podwyzke wynagrodzeó,
a pozostalqkwotgprzeznaczyóna podwy2kidodatkówdo wynagrodzeñ.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na propozycjq podwyZki dodatków do
w wysokoóci4%.
wynagrodzeñ
A d .1 1
Starosta - Antoni Jan Tarczynski przedstawil wnioski w zakres¡e spraw
na
nieruchomoSciami
na dysponowanie
drogowychiwyra2eniezgody wlaÉcicielskiej
celebudowlane:

- p. Pawla Sitka o wyra2eniazgody na budowe lazdu z drogi powiatowejMistówAnielinek-Jakubów
na dzialkgnr 207w miejscowoSci
Anielinek.
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodq na dysponowanienieruchomoóciqna cele budowlane
w zwiEzkuz zamiaremurzqdzenialazdu z drogipowiatowej.
- p. Katarzyny
Antosiewicz
ip. MarcinaAntosiewicza
o wyrazeniezgodyna urzqdzenie
powiatowej
zjazdu z drogi
Miñsk Maz.-Ceglów-Mtozy
na dzialkq nr 7 w miejscowoSci
Rudnik.
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoéci4na cele budowlane
w zwiqzkuz zamiaremurzqdzenialazdu z drogi powiatowej.
-PPU,,Konstruktol'AgnieszkaKoze¡aowyra2eniezgodynaurz4dzenielazduzdr
powiatowejDgbe Wielkie-Pustelnik-Helenów
na dzialkgff 49211w miejscowoSci
KEty
Go2dziejewskie.
Zazqd Powiatu wyrazil zgode na dysponowanienieruchomoSciqna cele
budowlanew zwiqzku z zamiarcmurzqdzenialazdu z drogi powiatowej.
Ponadtow odniesieniudo wszystkichwnioskówszczególow4lokalizacjg,
warunki
techn¡czne
oraz zajqciepasadrogowegonale2yuzgodnióz ZDP w MióskuMaz.
Ad. 12
SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykodczytalawniosekKomisjiOówiaty,Kultury
i Sportu dotycz4cy powolania koordynatorado spraw anrmacji kulturalnychprzy
StarostwiePowiatowym.
Starosta stwierdzil,Ze zadaniamiw zakresie kultury zajmuje sie Wydzial Oéwiaty
i Kultury,a tworzenietakiegostanowiskaniejest zasadne.
ZarzqdPowiatustanAlna stanow¡sku,
i2 powolywanietakiegostanowiskaniejest
zasadne,gdy2zagadnieniami
z zakresukulturyzajmujesig WydzialOéwiatyi Kultury.
pismo
Starostaodczytal
Burmistrza[/iasta Sulejówekdotyczqcebezkolizyjnych
przejazdóww Sulejówku.
ZarzqdPowiatupowrócido tej sprawyna kolejnymposiedzeniu
ZarzqduPow¡atu.
poinformowala,
SkarbnikPowiatu
2e wplynglainformacjao wielkoócidotacji,którajest
nizszao 54.850 zl. od planowanej(n¡Zszao 57.720 zt. w opiecespolecznejo 130 zl.
w strazypozarnej).
Nastgpniepoinformowala,i2 zmienil sig sposób naliczaniaskladki zdrowotnd za
bezrobotnychbez prawa do zasilku.Przyjmujqctak4 samq liczbqbezrobotnych
i now4
przypadku
pokrycia
zasadenaliczaniabrakujekwoty 878.800zl. W tym
Zródlem
mo2e
byó tylko dotacja,nie mo2natego niedoborupokryóz wlasnychórodkówbud2etowych.
lnformacjao brakujEcychórodkach przekazanazostala do MazowieckiegoUrzgdu
Wojewódzkiego.
KolejnoSkarbnikPowiatupowiedzia{a,
2e otzymala informacjgo Srodkachz PFRON
(po zmianach)w zakresie zadañ realizowanychprzez PUP ¡ PCPR jest to kwota
1.809.000
zl.
Naczelnik- Emilia Piotrkowiczwyjaónila,iz informacjao ustaleniachZarzqdu
Powiatuw zakresie liczby oddzialóww poszczególnychszkolach zostaia przeslana
i dyrektorzyZS Nr I w Minsku Maz. iZSA w JanowiewystEpilio dokonanie
dodatkowegonaboru do 1 oddzialutech. hotelarstwaw ZSA i1 oddzialliceum
ogólnoksztalc4cego
w ZS Nr 1.
Ustalono,2e ZarzqdPowiatupowrócido tematuna kolejnymposiedzeniu.

Ustalono,Ze kolejneposiedzenie
ZarzqduPow¡atuodbgdziesig 10 marca br.
o godz.14.00.
A d .1 3
Starosta
zamknqiposiedzen
ie ZarzqduPowiatu.

PzewodniczqcyZarzqdu- Antoni Jan Tarczyñski
Czlonkowie
Zarzqdu: KrystynaPazio

HenrykKsiezopolsk¡

