Protokól Nr 48/08
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Mitískiego
w dniu 10 marca2008r.
W posiedzeniuuczestniczyli:
Starosta- AntoniJan Tarczytlski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsiQzopolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
Rady Powiatu
SylwesterZbrzezny- Przewodniczqcy
EmiliaPiotrkowicz naczelnikWydzialuOSwiatyi Kultury
Porz4dekposiedzenia:
I . Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjgcieporz4dkuobrad.
posiedzenia.
Starostyw okresieod poprzedniego
3. Informacjao dzialalnoéci
4. Przyjqcie projektów uchwal i innych materialów na Xlll sesjg Rady Pow¡atu
Minskiego.
5. Podjgcieuchwalyw sprawie udzieleniaupowa2nieniadyrektorowiDomu Pomocy
w Mienido prowadzeniaremontu.
Spolecznej,,Jedlina"
dla
przyznawania
iwyplacaniadodatkówdo wynagrodzen¡a
Regulaminu
6. Omówienie
nauczycieli.
7. Sprawyz zakresudróg.
8. Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna 2008rok.
9. Sprawyró2ne.
protokolu
w dniu3 marca2008r.
z posiedzenia
10.Przyjgcie
posiedzenia
11.Zamkniqcie
Ad.I
Starosta Miñskiego.

Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad.2
porzqdekposiedzenia,
ktÓryzostalprzyjgtyjednogloónie.
Starostaprzedstawi{
Ad.3

sprawach:
o nastqpujqcych
Starosta- AntoniJan Tarczynskipoinformowal
- odbylysie negocjacjeze zwiqzkamizawodowyminauczycieliw zakresieRegulaminu
dla nauczycieli
przyznawania
i wyplacaniadodatkówdo wynagrodzenia
- odbylo sie spotkaniedotyczqceokreólenianowej siedzibyPoradniPsychologicznow Sulejówku.
Pedagogicznej

Ad. 4
Ustalono,ze sesjaRady Powiatuodbqdziesie 26 marcabr.
Nastepn¡eprzystAliono do omówienia projektów uchwal i innych materialówna
Xlll sesjgRadyPowiatu.
- Rozpatrzenieinformacji KomendantaPowiatowegoPanstwowej StraZy Pozarnej
w Mirisku Mazowieckim o stanie bezpieczeristwapowiatu w zakresie ochrony
przeciwpo2arowej.
Materialzostalprzyjety.
- Podjgcie uchwaly w sprawie okreélenia zadan finansowanych ze Srodków
w 2008 r.
FunduszuRehabilitacji
Osób Niepelnosprawnych
Paristwowego
porozumieniu
przygotowany
z dyrektorem
podzial6rodków
w
zostai
Starostawyja6nil,t2
pozytywnej
po
opinii
uzyskaniu
PCPR i dyrektoremPUP w Miñsku Maz., a takze
PowiatowejSpoiecznejRadydo SprawOsób Niepefnosprawnych.
- Podjgcie uchwaly w sprawie przyjqcia Regulaminu przyznawaniai wyplacania
nauczycieli.
dodatkówdo wynagrodzenia
jest
Regulamin negocjowanyze zwiqzkamizawodowymi.
- Podjgcie uchwaly w sprawie zatwierdzeniazmian w Statucie Samodzielnego
w MiñskuMazow¡eckim.
ZespoluOpiekiZdrowotnej
Publicznego
Starosta wyjaSnil,iz zmiana w statucie SPZOZ dotyczy wykreSleniadwóch
oérodkówzdrowiaw Latowiczui Wielgolesie.
- PodjgcieuchwalyzmieniajEcej
uchwalgw sprawieustalenianale2noóciz tytuluzwrotu
nie
kosztówu2ywaniaprzez radnychdo celów slu2bowychpojazdówsamochodowych
bgdqcychwlasnoéciqpow¡atu.
Starostawyjaónil,2e w uchwale okreÉlonezostaly aktualne stawki za 1 km
przebiegupojazdów samochodowychnie bgd4cychwlasnoSciqpowiatu uzywanych
przez radnychdo celów slu2bowych.Poprzedniauchwalaw tym zakresiepodjqtabyla
w 2000roku.
- Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna rok 2008.
Materialysa w trakcieopracowywania.
do
Starosta- AntoniJan Tarczynskizwróciluwaggna potrzebewprowadzen¡a
porzqdkuobraduchwalydotycz4cejzaciqgniqciakredytuprzezSPZOZw MinskuMaz.
SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykpowiedziala,2e wplynqlydwie skargi na
Komisja Rewizyjnai swojq opinig
dzialalnoSóStarosty,które winna przeanalizowaÓ
skarg¡pow¡nnyzostac
stwierdzili,2e
przedstawió
RadziePowiatu.JednakradniKomisji
ptzekazaneKomisjiprzez Radg Powiatuuchwaia.
Starostazaproponowal,aby Komisja Rewizyjnazglosila w tym zakresie punkt do
porz4dkusesji.
Ad. 5
Sekretarz Powiatu przedstaw¡la projekt uchwaly w sprawie udzielen¡a
w Mienido prowadzenia
dyrektorowiDomu PomocySpolecznej,,Jedlina"
upowa2nienia
podjQciem
glosowanie,w którymza
uchwalyZarzqdPowiatu
remontu;przeprowadzono
opowiedzialsig jednogloónie.
Zarzqd Powiatu podjEl uchwalq Nr 228108 w sprawie udzielenia
upowainienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w Mieni do
prowadzeniaremontu.

Ad. 6

2e w dniu 10 marca br. odbyly
Starosta- Antoni Jan Tarczynskipoinformowal,
sig negocjacje ze zwiqzkami zawodowymi nauczycieli w zakresie Regulaminu
przyznawania
dla nauczycieli.
dodatkówdo wynagrodzenia
i wyplacania
2e zwiqzkizawodowewystEpilyz wniosk¡em,aby na kolejnespotkanie
Poinformowal,
przygotowaó informacjg o wielko5ci wynagrodzenia zasadniczego wszystkich
nauczycieliw skali roku i w stosunku do tej kwoty odnosió siq do dodatków do
wynagrodzenia,np. na dodatek motywacyjnypowinna byÓ przeznaczonakwota 3%
funduszuplac.
Starostapowiedzial,2e podwyzkiwykazanezostanqkwotowo,a nie procentowo.
Zarzqd Powialu zaproponowalnie podwy2szaódodatku dla opiekunaslaZu oraz za
warunkipracy, natomiastzaproponowalpodwyzszenledodatkuza wychowawstwodo
wysokoÉci85 zl.
wynagrodzenianauczycielastazystyod
Zwiqzkizawodowewnioskowalyo podniesienie
podzial
przeznaczonych
na dodatek motywacyjnyponadto
Srodków
50 do 100 zl.,
20% na dodatekdla dyrektorówi 80% dla nauczycieli.
Kolejnopropozycjazw¡azkówzawodowychdotyczyladodatkufunkcyjnegodla dyrektora
szkoly:
- do 16 oddzialów
850-1400
zl.,
w wysokoSci
- 17 oddzialoweji wigcej - 1400 -2300zl. ,
- wicedyrektora
500 zl.-1.000zl.
- kierownika500 zl. - 800 zl.
- dyrektoraPoradni- 600-1200zl.
- dyrektoraSOSzW- 900-1.500zl.
StarostawyjaSnil,i2 zwiqzki zawodowe przystaly na propozycjgnie podwy2szania
dodatkudla opiekunastazu. Natomiastdodatekza wychowawstwozaproponowali
w wysokoóci100 zl. Kolejnepropozycjezwiqzkówzawodowychto:
- dodatek za prowadzenie zajqó dydaktycznychi wychowawczychw szkolach
- 280 zt.
specjalnych
- dodatek za prowadzenie zaiqó dydaktycznychi wychowawczychw szko{ach
i znacznymumyslowow stopniuumiarkowanym
specjalnychz mlodzie2qupoSledzonq
405 zl. (propozyqaZarzqdu365 zl.).
Ponadto zwiqzki zawodowe zaproponowaly wprowadzenie zapisu, 2e
za godzinydora2negozastepstwawyplacasiq wedlugstawkiosobistego
wynagrodzenie
dodatkówza warunkipracy.
z uwzglgdnieniem
nauczyciela
zaszeregowania
Kolejno zakwestionowanyzostal zapis dotycz4cy przyznawanianagród. Ponadto
zwrócili siq o wprowadzenie kryteriów przyznawania nagród do Regulaminu
przyznawania
dla nauczycieli.
i wyplacania
dodatkówdo wynagrodzenia
s4 w uchwaleRady Powiatu.
Starostawyjaónil,i2 kryteriate okreÉlone
opowiedzialsiq za nie wtqczaniem
Mirosiaw
Krusiewicz
Zarzqdu
Czlonek
przyznawania
iwyplacaniadodatkÓwdo
nagróddo Regulaminu
kryteriówprzyznawania
dla nauczycieli.
wynagrodzenia
Zarzqd Powiatu jednogloSnieopowiedz¡alsig za pozostawieniemodrQbnej
uchwaly Rady Powiatu dotycz4cejkryteriów przyznawanianagród dla nauczycieli

i w zwiEzkuz tym nie wl4czaniemich do Regulaminuprzyznawania¡ wyplacan¡a
dla nauczycieli.
dodatkówdo wynagrodzenia
postanowi'l
wprowadziódo porzqdku obrad Xlll sesji Rady
Zarz4d Powiatu
dla nauczycielistazystów.
Powiatuuchwalyw sprawieustaleniawynagrodzenia
skutków
Ustalono,2e Zarzqd powrócido omówieniaRegulaminupo przeanalizowaniu
podwy2ek.
finansowychzaproponowanych
Ad.7

- KrzysztofMichalikprzedstawil
wniosekfirmy ELJOTBLMTJarosz
Wicestarosta
dotycz4cywyra2enia zgody na umieszczeniew drodze powiatowejodcinka sieci
kanalizacjisanitarnejl4czacegoprojektowanasieó w ul. Zdrojowejz istniej4cqsieciq
w m. Karolinaoraz 11 odcinkówprzylqczy
kanalizacjisan¡tarnejw ul. Malaszczyckiej
kanalizacji
sanitarnej.
przezZDP w MitiskuMaz.
Powy2szywniosekzostalpozytywniezaopiniowany
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanienieruchomoécianr 866/1
w m. Karolinana celebudowlane.
Nastqpnieomówionyzostal wniosek p, Artura Czy2a dolyczqcywyra2eniazgody na
dysponowanienieruchomoéciqstanowiqcqdrogg powiatow4 Nr 2250W Kaluszynna cele budowlanew zwiqzku z zamiarcmwykonaniaprzylqcza
Przytoka-Jakubów
wodociAgowego.
przezZDP w MinskuMaz.
Wniosekzostalpozytywniezaopiniowany
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanienieruchomoóciastanowiEc4drogq
powiatow4na cele budowlane.
Wicestarosta dodal, i2 w obu przypadkach szczególow4 lokalizacjg, warunk¡
w MitiskuMaz.
w pasiedrogowymnale2yuzgodniÓzZDP
urzqdzeñ
umieszczenia
Ad. I

projektuchwalyw spraw¡ezm¡an
SkarbnikPowiatu- Teresa Bqk przedstaw¡la
polegaja na zmian¡e planu
2e
zmiany
rok.
Wyjaénila,
bud2eciePowiatu na 2008
dochodówi wydatków zwiqzanychze zmianqkwot dotacji celowychprzekazywanych
wydatkówmigdzy$$ w ramachtego samego
z bud2etupanstwaoraz przeniesieniu
Zm¡anydotycza:
bud2etowej.
wydatkówz rczer\Ny
dzialuoraz przeniesieniu
- StarostwaPowiatowego,
- ZespoluSzkólAgrotechnicznychw Janow¡e,
- KomendyPowiatowejParistwowejStra2yPo2arnejw MitiskuMazowieckim,
- Curiew Minsku Maz.
- ZespoluSzkólim. M. Sklodowskiej
- DomuPomocySpolecznejów. Józefaw Mieni,
- DomuPomocySpolecznej
w Mieni,
,,Jedlina"
- PoradniPsychologiczno-Ped
w MitiskuMazowieckim,
agogicznej
Skarbnik Powiatu przedstawiiawniosek dyrektoraPCPR w Mirisku Maz. dotycz4cy
zwigkszeniao kwotq 5.700 zt. órodków na wynagrodzenia,z przeznaczen¡emna
podwy2kgwynagrodzendla czlonkówPowiatowegoZespoluds. Orzekaniao Stopniu
Niepelnosprawnoéci.
Starostapowiedzial,i2 sprawgtq nale2yprzedstawiów ramachzmian w budzeciena
sesjgRady Powiatu.

Kolejno przedstawiony zostal wniosek dyrektora PUP w Miñsku Maz.
na zakup
órodkóww kwocie16.000zl. z wynagrodzenz przeznaczeniem
o przesunigcie
potrzeb
urzgdu.
dla
samochodu
Srodków.
ZarzqdPowiatuwyrazitzgodqna przesunigcie
Mitisku
Nastgpnie przedstawionyzostal wniosek dyrektora ZS Nr 1w
pokrycie
wynagrodzenia
przeznaczeniem
na
Mazowieckimo zabezpieczenieórodkówz
glównejksiqgowejod miesi4cakwietniado czerwca.
Powy2szywniosek wprowadzonyzostaniedo uchwalyw sprawie zmian w bud2ecie
Powiatuna sesjg Rady Powiatu.
Ponadto przedstawionyzostal wniosek p. J. Kuligowskiegoo przyznanieórodkÓw
dla laureatówkonkursuplastycznego
w kwocie1.000zl. na zakupnagródrzeczowych
1940".
,,Katyñ
Zarz4dPowiatuprzyznalkwotg1.000zl.
SekretarzPowiatu wnioskowalao dokonanieprzeniesieniakwoty 3.000 zl. z dzialu
realizaqaprzezgminyzadañ na
Kulturai ochronadziedzictwanarodowegoz paragra'fu
na organizacjgimprezyplenerowejpodstawieumów i porozumieñz przeznaczeniem
,,84d2zdrowyi bezpieczny".
Nastgpnieodczytanyzostal projektuchwalyw sprawiezmian w bud2eciePowiatuna
glosowanie,w którymza podjqciemuchwalyZarzqdP owialu
2008 rok; przeprowadzono
sigjednogloSnie.
opowiedzial
Zarzqd Powiatu podj4t uchwalg Nr 229108w sprawie zmian w budzecie
Powiatu na 2008 rok.
Ad.9

Starostapoinformowa{,i2 wplynqlapisemnapropozycjaod p. Justyny Pajdakdla potrzeb Poradni PsychologicznoOsik w zakresie wynajgcia nieruchomoóci
wejScieod
znajdujesig na ul Piastowskiej
w Sulejówku.Nier,uchomoóó
Pedagogicznej
ul. Kombatantbwo pow. 214,5 m2, czynszmiesigiznyw wysokoÓci32,79zl. netto/m2
utrzymanieotoczen¡a
w tym jest oplataza wodq i Scieki,podatekod nieruchomoéci,
w czystosci,zewnetrzny monitoringobiektu, wynajqcie pom¡eszczeñna okres co
najmniej3 lat.
Starostastwierdzil,2e wysokoéóczynszumusibyÓnegocjowana.
jest
CzlonekZarzqdu- KrystynaPaziopowiedziala,2e polozenienieruchomoóc¡
ja
¡
nale2y
jednak
zbyt
wysoka
zaproponowanakwota czynszu-jest
bardzodogodne,
aby wyjÉóod kwoty25 zl.l m'.
Zaproponowala,
negocjowaó.
Wicestarosta KrzysztofMichalikstwierdzil,-i2 zaproponowanakwota czynszu
jest nie do przyjqcia,górnagranicato kwota30 zl.l m'i 2 letniokresnajmu
Zarzqd P owialu upowaznil Staroste i Wicestarostqdo przeprowadzenianegocjacji
iokreóleniakwotyczynszuw przedzialeod 25 do 30 zl.
NaczelnikWydzialuOówiatyi Kultury- EmiliaPiotrkowiczpowrócilado wniosku
zgodyna dokonanienaborudo dwóch
ZSA w Janowiew zakresiewyra2enia
dyrektora
technikumhotelarskiego.
klaspierwszych
stanowisko.
ZarzqdPowiatupodtrzymalw tym zakresieswojedotychczasowe
Kolejno przedstawilawniosek dyrektora Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej-Curie
w Mirlsku Maz. o przyznanieÉrodkóww kwocie 1.000 zl. na nagrodydla laureatów

ll PowiatowegoKonkursu Wiedzy Chemicznej,,Chemialeczy" dla uczniów szkól
ponadg
imnazjalnych.
Zarzqd Powialu przyznalkwotq 1,000 zl. na nagrody dla laureatówkonkursu
,,Chemialeczy".
P. Emilia Piotrkowiczprzedstawilapismo FederacjiMlodzie2owejPrzedsigbiorczo$ci,
2e Zespól Szkól Nr 1w MiriskuMaz. zostal nominowanydo
która poinformowala,
i zwracajqsig o ufundowanie
uzyskaniacertyfikatujakoÉci,,SzkolaPrzedsigbiorczoéci"
pomocy
placówki
dydaktycznych.
w
form¡e
nagrody
dla swojej
Zarzqd Powiatu stanql na stanowisku,i2 w momencie,gdy szkola otrzyma
certyfikatwówczaspodjqtazostaniedecyzjao przyznaniunagrody.
Kolejno przedstawiony zostal wniosek dyrektora Zespolu Szkól
w MiriskuMaz. dotycz4cywyra2eniazgody na wykonanie
im. M. Sklodowskiej-Curie
i gara2y)kolidujqcych
(pawilonu
B, magazynugospodarczego
rozbiórkibudynków
inwestycjE.
z projektowanq
Zarzqd Powiatuwyrazi{zgodg na dokonanierozbiórkibudynków,z uwaga, iZ
placówka pokryje koszty prac rozbiórkowychw ramach zatwierdzonegoplanu
jednostk¡.
finansowego
Starosta poinformowal,2e z wójtem Grzegorzem Zielinskim uczestniczyli
w spotkaniu z czlonkiem Zazqdu Województwa Mazowieckiego - Piotrem
w sprawie do2ynekwojewódzkich,o których organizacjgaspiruje
Szprendalowiczem
I jednosteksamorzqdowych.
ZarzqduPowiatuodbedqsie 17 marcabr. i 25 marca
2e kolejneposiedzenia
Ustalono,
br. o godz.14.00.
Ad.10

w dniu3 marcabr.zostalprzyjety.
Protokol
z posiedzenia
A d .1 1
zamknalpos¡edzenie.
Starosta

Zarzqdu- Antoni Jan farczyósk¡
Przewodn¡czqcy
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
CzlonkowieZarzqdu: KrystynaPazio

HenrykKsie2opolski
Miroslaw
Krusiewicz

