
Protokól Nr 47108
z posiedzenia Zarzqdu powiatu Mirískiego

w dniu 3 marca 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Starosta - Antoni Jan Tarczynski

czlonkowie ZarzEdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz powiatu
Teresa B4k - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - naczelnik Wydzialu Oswiaty i Kultury
Wojciech Osiriski - kierownik Referatu Gospodarki NieruchomoSciami
Stanislaw Smater - inspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa

Porzqdek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjecie uchwaly w sprawie przeprowadzen¡a trzeciego przetargu na

wydzierzawienie nieruchomoSci bgd4cej wlasnoóciq powiatu Miriskiego stanówi4cej
czgóó dzialki nr 865117 w Miñsku Mazowieckim.

5. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomoéciami.
6. Podiqcie uchwaly w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert iudzielenia

dotacji na realizacjq w 2008 r. zadañ w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
7. Podjgcie uchwaly w sprawie rozstrzygniqcia otwartego konkursu ofert iudzielenia

dotacji na realizaciq w 2008 r. zadan w zakresie kra.¡oznawsrwa oraz wypoczynKu
dzieci i mlodzie2y.

8. Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie
konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg w 2008
sztuki, ochrony dóbr kultury itradycji.

9. Podjqcie uchwaly w sprawie przyznania
10. Omówienie Regulaminu przyznawania i

nauczyc¡eli.
11. Sprawy z zakresu dróg.
12. Sprawy ró2ne.
1 3. Zamkniecie oosiedzenia.

rozstrzygnigcia otwartego
r. zadan w zakresie kulturv.

stypend¡ów sportowych dla zawodników.
wyplacania dodatków do wynagrodzenia dla

Ad. 1
starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zarzqdu powiatu

Miriskiego.



Ad.2
starosta przedslawil porzEdek posiedzenia. Do przedstaw¡onego porzadku

skarbnik Powiatu zgiosila jako pkt 15 - podjgcie uchwaly w sprawie zmiañ w budzecie
Powiatu na 2008 rok. Z wprowadzonq zmianq zarzqd powiatu jednogloónie przyiql
porzEdek posiedzenia (w obecnoéci 3 czlonków Zarzadu powiatu).

A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal o nastepujAcych sprawach:

- przedstawiciele wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki wodnej
skontrolowali realizacjg umów w zakresie wykorzystania po2yczek przeznaczonycn na
termomodernizacjg Przychodni Rejonowej w Miñsku Maz. iwykonanie sieci kanalizacj i
san¡tarnej w SPZOZ (kontrolerzy nie zglosili 2adnych uwag).
- odbylo sig otwarte pos¡edzenie Komisji Zdrowia; Komisja wizytowala szpitalny oddzial
Ratunkowy i oddziat Ginekologiczno-Polo2nrczy, ponadto analizowano sytuacjg slu2by
zdrowia oraz kwestig ewentualnego zaciqgniqcia kredytu komercyjnego, 

- 
ilekarze

i pielggniarki akcentowali oczekiwania dotyczqce podwyzki wynagrodzen,
a w przypadku nie zrealizowania postulatów placowych podejm4 akcjq strajkowq).
- w dniu 2 marca br. w starostwie Powiatowym odbylo sig spotkanie V-ce Ministra
Rolnictwa i Rozwoju wsi - Mariana Zalewskiego i Marszaika województwa
Mazowieckiego - Adama Struzika z rolnikami. w spotkaniu uczestniczyl i  tak2e
wiceprzewodniczy sejmiku województwa Mazowieckiego - Krzyszto'f Borkowski i poser
na Sejm RP - Czeslaw Mroczer.
- odbyly sig dwa spotkania dotyczqce podiecia decyzji o nowej siedzibie dla poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku. Jedno ze spotkari odbylo sre
z przedstawicielami urzgdu Miasta w Sulejówku i uzyskano informacjg, iz podiqta jest
decyzja o budowie budynku na potrzeby Przychodni, poradni wraz z mieszkaniami
socjalnymi, cykl realizacji inwestycji 2-letni, przew¡dywany koszt 5 mln zl., ogloszony
zostal przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej. przyiqto tak2e ustalenie, ze
powiat otrzyma na piémie stanowisko Burmistrza Miasta Sulejówek w powy2szym
zakres¡e. Drugie spotkanie odbylo sig w dniu 3 marca br. z dyrektor AnnE padzik
i wlaécicielkq nieruchomoSci, do której ewentualnie mialaby zostaó przeniesiona
Poradnia. Pisemna propozycja ze strony wlaócicielki nieruchomoSci wplynie najpó2niej
do dnia 5 marca br. Wstgpnie ustalono, Ze lqczna powierzchnia dla poradni to 215 m2,
wlaéciciele na wlasny koszt dokonajq przeróbek i wykoriczenia, udostqpni4
nieruchomoóó od 1 sierpnia br. wstgpna koncepcja zagospodarowania czgéci obiektu
zostala zaakceptowana. wlaéciciele nieruchomoóci okreélili wstqpnie wysokoéó czynszu
dzier2awnego na poziomie 33 zl. lm2, w tym jest oplata za wodg ¡ Scieki,
podatek od nieruchomoSci, utrzymanie otoczenia w czystoóci,  zewnqtrzny monitoring
obiektu, minimalny okres wydzierZawienia 3 lata. Po stronie powiatu bylyby oplaty za
energig elektrycznq, oplata za ogrzewan¡e iwywóz nieczystoóci. Wszelkie awarie usuwa
wlaSciciel nieruchomoéci.
- istnieje potrzeba zmiany wewnqtrznej klatki schodowej w jednym z budynków DpS
Sw. Józefa w Mieni z drewnianej na betonowq oraz zmiany strefy bezpieczenstwa
przeciwpo2arowego w celu osiqgnigcia standardów.



A d . 4
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoóci - Wojciech Osinski przedstawil

projekt uchwaly w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na wydzier2awienie
nieruchomosci bgdqcej wlasnoéciq Powiatu Miriskiego stanowi4cej czeéó dzialki
nr 865/17 w Mirisku Mazowieckim; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem
uchwaly zarzqd Powialu opowiedzial sig jednogloónie w obecnoóci 3 czlonków zarzqou.

Zarz1d Powiatu podjql uchwalg Nr 223108 w sprawie przeprowadzenia
trzeciego przetargu na wydzier2awienie nieruchomoéci bgdqcej wlasnoéci4
Powiatu Mirískiego stanowiEcej czeéó dzialki nr 865/17 w Mirisku Mazowieckim.

Ad. 5
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoóciami - wojciech osir iski powróci l

do wniosku p. J. Frelak w zakresie przyl4czenia kanalizacji do studzienki, która znajduje
s¡e na teren¡e ZSE w Mirisku Maz. Propozycjg tq pozytywnie zaopin¡owal dyrektor
Zespolu Szkól Ekonomicznych oraz Przedsigbiorstwo Wodociqgów i Kanalizacji
w Mir isku Maz.

Zarzqd Powiatu pozytywnie rozpalrzyl powyZszy wniosek.
Kolejno p. Wojciech Osinski powrócil do wniosku firmy Eltraf dotyczqcego polo2enia
kabla energetycznego w dzialce nr 411 stanowiqcej droge powiatowq ul.  3 Maja w celu
zaopatrzenfa w energig elektrycznq Domu Kultury w Halinowie. Zarzqd Dróg
Powiatowych pozytywnie zaopiniowal polo2enie kabla energetycznego w linii
rozgraniczlqcej tu2 przy ogrodzeniu. Ponadto warunki techniczne nale2y uzgodnió
z Zarzqdem Dróg Powiatowych w Mirisku Maz.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Nastgpnie inspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa - Stanislaw Smater powrócil do
sprawy dotyczacej wyrazenia zgody na odprowadzania wód opadowych do rowu
przydro2nego ze stacji elektroenergetycznej Milosna przez Przedsigbiorstwo
Produkcyjne Elmol. Zaproponowal, aby udziel ió odpowiedzi, Ze nie wyrc2a sig zgody na
odprowadzanie do rowu przydroznego, gdy2 stanowiloby to naruszenie przepisu
o drogach publicznych, natomiast wyra2a sig zgodq na odprowadzanie wód
z oczyszczalni i powierzchni dachowej budynku do rowu przydro2nego, a pozostale
wody kolektorem do rowu mel¡oracyjnego.
Zarz4d Powiatu wyrazil zgodg na takie rozstrzygn igcie.

A d . 6
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk wyjaénila, i2 zaproponowane kwoty dotacji

dla organizacji pozarzqdowych w zakresie ochrony ipromocji zdrowia zostaly przyjgte
i organizacje dokonaly zmiany kosztorysów, w zwiqzku z tym przygotowany zostal
projekt uchwaly w tym zakresie. Nastgpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie
rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjq w 2008 r.
zadañ w zakresie ochrony i promocji zdrowia; przeprowadzono glosowanie, w którym
za podjgciem uchwaly Zarzqd P owiatu opowiedzial sig jednogloónie w 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 zakresie ochrony i  promocji  zdrowia.



A d . 7
Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz poinformowala, 2e

organizacje pozarz4dowe, które przystqpily do konkursu w zakresie krajoznawstwa
oraz wypoczynku dzieci i mlodzie2y i otrzymaiy dotacje zaakceptowaly zaproponowane
órodki f inansowe.

Kolejno odczytala projekt uchwaly w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu
ofert i udzielenia dotacji na realizacjg w 2008 r. zadañ w zakresie krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i mlodziezy; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem
uchwaly Zarz4d Powiatu opowiedzial sie jednogloSnie w obecnoSci 3 czlonków.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 225108 w sprawie rozstrzygnigcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjq w 2008 r. zadaít
w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mtodzie2y.

Ad.  I
Naczelnik Wydzialu OÉwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstaw¡la projekt

uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert
i udzielenia dotacji na realizacjg w 2008 r. zadan w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji. Wyjaénila, i2 zmiana polega na dopisaniu w $ 1 pkt 2 lit i)
w brzmieniu ,,Miñskiemu Towarzystwu Muzycznemu - 12.000 zl.".

Kolejno przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedziai siq jednogloónie w obecnoSci 3 czlonków.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwale Nr 226108 zmieniajqcq uchwale w spraw¡e
rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjq
w 2008 r. zadañ w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i tradycj i .

Ad. 9
Naczelnik Wydzialu O5wiaty i Kultury - Emilia Piotrkowrcz poinformowala, 2e

wplyngly wnioskr o przyznanie stypendiów sportowych dla nastepujqcych zawodników:
- Mieczyslawa Romanowskiego - zawodnika Miejskiego Klubu Sportowego ,,Polonia"
w Warszawie (chód sportowy),
- Arkadiusza WiÉniewskiego - zawodnika Gminnego Klubu Sportowego ,,Diagram"
w Mirisku Mazowieckim (warcaby 100-polowe),
- Marty Kulmy * zawodniczki Gminnego Klubu Sportowego ,,Diagram" w Minsku
Mazowieckim (warcaby 1 00-polowe),
- Eweliny Nowak - zawodniczki Gminnego Klubu Sportowego ,,Diagram" w Miñsku
Mazowieckim (warcaby 1 00-polowe).
P. Emil ia Piotrkowicz wyjaéni la, 2e zawodnicy Gminnego Klubu Sportowego ,,Diagram"
byl i  ju2 nagradzani i  byly im przyznane stypendia.
Nastgpnie dodala, 2e zgodnie z regulaminem zawodnikowi, który zakwali f ikowal sig do
wspólzawodnictwa krajowego mo2e byó ptzyznane stypendium w wysokoSci do
300 zl./m-c. Ponadto poinformowala, 2e zapisana w bud2ecie powiatu kwota na
stypendia zostala przekroczona o 800 zl. i nalezaloby dokonaó przesuniQcia.
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury zaproponowala przyznaó stypendium
p. Mieczyslawowi Romanowskiemu w wysokoóci 150 zl. miesigcznie na okres
5 miesiecv.



Starosta przychylit siQ do propozycji Wydzialu w zakres¡e pzyznania stypendium
w wysokoéci 150 zl. przez okres 5 miesigcy.
Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie przyznania stypend¡um sportowego
dla zawodnika; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial siq jednogloSnie (w obecnoóci 3 czlonków Zatzqdu).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 227108 w sprawie przyznania stypendium
sportowego dla zawodnika.

Ad.  10
Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstawila czlonkom

Zazqdu Powiatu projekt Regulaminu przyznawania i wyplacania dodatków do
wynagrodzenia dla nauczycieli. Wyjaénila, 2e na ewentualne podwy2ki wynagrodzeñ
w wysoko6ci 10% potrzebna jest kwota 1 .600.000 zl. ,  ale ponadto nalezy pamigtaó
o dodatkach do wynagrodzeri. W budZecie powiatu zabezpieczona jest kwota
334.000 zl. WyjaÉ;nila, 2e zgodnie z Kartq Nauczyciela kwota bazowa wynosi
2.074,15 zl. Dodala, Ze nie ma ieszcze rozporzqdzenia placowego, które nie zostalo
uzgodnione ze zwiqzkami zawod owym¡.
Zw¡ócila uwage na fakt, i2 na ostatniej sesji Rady Powiatu podjeta zostala uchwala
w zakresie dotacji dla szkól niepublicznych - kwota 500.000 zl. \Nydzial Oówiaty i Kultury
przygotowal symulacjg na podstawie projektu rozporzqdzenia tj. podwyzka 200 zt dla
nauczycieli kontraktowych i stazystów oraz 185 zl. dla nauczycieli m¡anowanych
i dyplomowanych.
P. Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e subwencja o6wiatowa dla powiatu wynosi
38.355.722 zl., standard na ucznia wynosi 3.645,72 zl. P onadto wyjaénila, 2e
w bud2ecie powiatu zapisane zostaly Érodki na podwy2ki w wysokoóci 2,3%
tj. 41.000 zl., na podwy2ki w wysokoóci 10% brakuje kwoty 135.841 zl. Stwierdzila, 2e
realny wzrost dodatków to 4o/o-6ok. Ponadto zaproponowala, aby nie podwy2szac
dodatku za opiekuna stazu oraz za warunki pracy, podwy2szyÓ dodatek motywacyjny
i za wychowawstwo.

Naczelnik Wydzialu wyjaSnila, 2e negocjacje ze zwiqzkami zawodowymi ustalone
zostaly na dzien 10 marca br.

Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio przychylila sig do propozycji Wydzialu i nie
podwy2szanie dodatku za opiekuna sta2u i za warunki Wacy, przy czym na podwyzke
w wysokoóci 10% powiat nie posiada Srodków, podwy2ka powinna wynieéó ok. 4%.

Starosta zwróc¡l uwage tak2e na potrzebg podwy2szen¡a dodatków funkcyjnych.
Ponadto stwierdzil, 2e skoro kwota subwencji oówiatowej wynosi 1.900.000 zl. i w tym
obszarze nale2y sie poruszaó, wówczas od tej kwoty nale2y odj4ó kwote na dotacje dla
szkól niepublicznych, ponadto przeznaczyÓ 2,3o/o na podwyzke wynagrodzeó,
a pozostalq kwotg przeznaczyó na podwy2ki dodatków do wynagrodzeñ.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na propozycjq podwyZki dodatków do
wynagrodzeñ w wysokoóci 4%.

A d .  1 1
Starosta - Antoni Jan Tarczynski przedstawil wnioski w zakres¡e spraw

drogowych iwyra2enie zgody wlaÉcicielskiej na dysponowanie nieruchomoSciami na
cele budowlane:



- p. Pawla Sitka o wyra2enia zgody na budowe lazdu z drogi powiatowej Mistów-
Aniel inek-Jakubów na dzialkg nr 207 w miejscowoSci Aniel inek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanie nieruchomoóciq na cele budowlane
w zwiEzku z zamiarem urzqdzenia lazdu z drogi powiatowej.
- p. Katarzyny Antosiewicz ip. Marcina Antosiewicza o wyrazenie zgody na urzqdzenie
zjazdu z drogi powiatowej Miñsk Maz.-Ceglów-Mtozy na dzialkq nr 7 w miejscowoSci
Rudnik.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoéci4 na cele budowlane
w zwiqzku z zamiarem urzqdzenia lazdu z drogi powiatowej.
-PPU, ,Konst ruk to l 'Agn ieszkaKoze¡aowyra2en iezgodynaurz4dzen ie lazduzdrog i
powiatowej Dgbe Wielkie-Pustelnik-Helenów na dzialkg ff 49211 w miejscowoSci KEty
Go2dziejewskie.

Zazqd Powiatu wyrazil zgode na dysponowanie nieruchomoSciq na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarcm urzqdzenia lazdu z drogi powiatowej.

Ponadto w odniesieniu do wszystkich wniosków szczególow4 lokalizacjg, warunki
techn¡czne oraz zajqcie pasa drogowego nale2y uzgodnió z ZDP w Miósku Maz.

Ad. 12
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytala wniosek Komisji Oówiaty, Kultury

i Sportu dotycz4cy powolania koordynatora do spraw anrmacji kulturalnych przy
Starostwie Powiatowym.
Starosta stwierdzil, Ze zadaniami w zakresie kultury zajmuje sie Wydzial Oéwiaty
i Kultury, a tworzenie takiego stanowiska nie jest zasadne.

Zarzqd P owiatu stanAl na stanow¡sku, i2 powolywanie takiego stanowiska nie jest
zasadne, gdy2 zagadnieniami z zakresu kultury zajmuje sig Wydzial Oéwiaty i  Kultury.

Starosta odczytal pismo Burmistrza [/iasta Sulejówek dotyczqce bezkolizyjnych
przejazdów w S ulejówku.

Zarzqd Powiatu powróci do tej sprawy na kolejnym posiedzeniu Zarzqdu Pow¡atu.
Skarbnik Powiatu poinformowala, 2e wplyngla informacja o wielkoóci dotacji, która jest
nizsza o 54.850 zl. od planowanej (n¡Zsza o 57.720 zt. w opiece spolecznej o 130 zl.
w strazy pozarnej).
Nastgpnie poinformowala, i2 zmienil sig sposób naliczania skladki zdrowotnd za
bezrobotnych bez prawa do zasilku. Przyjmujqc tak4 samq liczbq bezrobotnych i now4
zasade naliczania brakuje kwoty 878.800 zl. W tym przypadku Zródlem pokrycia mo2e
byó tylko dotacja, nie mo2na tego niedoboru pokryó z wlasnych órodków bud2etowych.
lnformacja o brakujEcych órodkach przekazana zostala do Mazowieckiego Urzgdu
Wojewódzkiego.
Kolejno Skarbnik Powiatu powiedzia{a, 2e otzymala informacjg o Srodkach z PFRON
(po zmianach) w zakresie zadañ realizowanych przez PUP ¡ PCPR jest to kwota
1.809.000 zl.

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz wyjaónila, iz informacja o ustaleniach Zarzqdu
Powiatu w zakresie liczby oddzialów w poszczególnych szkolach zostaia przeslana
i dyrektorzy ZS Nr I w Minsku Maz. iZSA w Janowie wystEpil i  o dokonanie
dodatkowego naboru do 1 oddzialu tech. hotelarstwa w ZSA i1 oddzial l iceum
ogólnoksztalc4cego w ZS Nr 1.

Ustalono, 2e Zarzqd Powiatu powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu.



Ustalono, Ze kolejne posiedzenie Zarzqdu Pow¡atu odbgdzie sig 10 marca br.
o godz. 14.00.

Ad.  13
Starosta zamknqi posiedzen ie Zarzqdu Powiatu.

Pzewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski

Czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksiezopolsk¡


