
Protokól Nr 48/08
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego

w dniu 10 marca 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyli :
Starosta - Antoni Jan Tarczytlski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk KsiQzopolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Sylwester Zbrzezny - Przewodniczqcy Rady Powiatu
Emilia Piotrkowicz - naczelnik Wydzialu OSwiaty i Kultury

Porz4dek posiedzenia:
I . Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porz4dku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Przyjqcie projektów uchwal i innych materialów na Xlll sesjg Rady Pow¡atu

Minskiego.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Domu Pomocy

Spolecznej ,,Jedlina" w Mieni do prowadzenia remontu.
6. Omówienie Regulaminu przyznawania iwyplacania dodatków do wynagrodzen¡a dla

nauczyciel i .
7. Sprawy z zakresu dróg.
8. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2008 rok.
9. Sprawy ró2ne.
10. Przyjgcie protokolu z posiedzenia w dniu 3 marca 2008 r.
1 1 . Zamkniqcie posiedzenia

Ad.  I
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Miñskiego.

Ad.2
Starosta przedstawi{ porzqdek posiedzenia, ktÓry zostal przyjgty jednogloónie.

A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal o nastqpujqcych sprawach:

- odbyly sie negocjacje ze zwiqzkami zawodowymi nauczycieli w zakresie Regulaminu
przyznawania i wyplacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
- odbylo sie spotkanie dotyczqce okreólenia nowej siedziby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Sulejówku.



Ad. 4
Ustalono, ze sesja Rady Powiatu odbqdzie sie 26 marca br.

Nastepn¡e przystAliono do omówienia projektów uchwal i innych materialów na
Xll l  sesjg Rady Powiatu.
- Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Panstwowej StraZy Pozarnej
w Mirisku Mazowieckim o stanie bezpieczeristwa powiatu w zakresie ochrony
przeciwpo2arowej.
Material zostal przyjety.
- Podjgcie uchwaly w sprawie okreélenia zadan finansowanych ze Srodków
Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych w 2008 r.
Starosta wyja6nil, t2 podzial6rodków zostai przygotowany w porozumieniu z dyrektorem
PCPR i dyrektorem PUP w Miñsku Maz., a takze po uzyskaniu pozytywnej opinii
Powiatowej Spoiecznej Rady do Spraw Osób Niepef nosprawnych.
- Podjgcie uchwaly w sprawie przyjqcia Regulaminu przyznawania i wyplacania
dodatków do wynagrodzenia nauczyciel i .
Regulamin jest negocjowany ze zwiqzkami zawodowymi.
- Podjgcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Miñsku Mazow¡eckim.

Starosta wyjaSnil, iz zmiana w statucie SPZOZ dotyczy wykreSlenia dwóch
oérodków zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie.
- Podjgcie uchwaly zmieniajEcej uchwalg w sprawie ustalenia nale2noóci z tytulu zwrotu
kosztów u2ywania przez radnych do celów slu2bowych pojazdów samochodowych nie
bgdqcych wlasnoéciq pow¡atu.

Starosta wyjaónil, 2e w uchwale okreÉlone zostaly aktualne stawki za 1 km
przebiegu pojazdów samochodowych nie bgd4cych wlasnoSciq powiatu uzywanych
przez radnych do celów slu2bowych. Poprzednia uchwala w tym zakresie podjqta byla
w 2000 roku.
- Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na rok 2008.
Materialy sa w trakcie opracowywania.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski zwrócil uwagg na potrzebe wprowadzen¡a do
porzqdku obrad uchwaly dotycz4cej zaciqgniqcia kredytu przez SPZOZ w Minsku Maz.

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala, 2e wplynqly dwie skargi na
dzialalnoSó Starosty, które winna przeanalizowaÓ Komisja Rewizyjna i swojq opinig
przedstawió Radzie Powiatu. Jednak radni Komisj i  stwierdzi l i ,2e skarg¡ pow¡nny zostac
ptzekazane Komisji przez Radg Powiatu uchwaia.
Starosta zaproponowal, aby Komisja Rewizyjna zglosila w tym zakresie punkt do
porz4dku sesji.

Ad. 5
Sekretarz Powiatu przedstaw¡la projekt uchwaly w sprawie udzielen¡a

upowa2nienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w Mieni do prowadzenia
remontu; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjQciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial sig jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podjEl uchwalq Nr 228108 w sprawie udzielenia
upowainienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej , ,Jedl ina" w Mieni do
prowadzenia remontu.



Ad. 6
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal, 2e w dniu 10 marca br. odbyly

sig negocjacje ze zwiqzkami zawodowymi nauczycieli w zakresie Regulaminu
przyznawania i  wyplacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczyciel i .
Poinformowal, 2e zwiqzki zawodowe wystEpily z wniosk¡em, aby na kolejne spotkanie
przygotowaó informacjg o wielko5ci wynagrodzenia zasadniczego wszystkich
nauczycieli w skali roku i w stosunku do tej kwoty odnosió siq do dodatków do
wynagrodzenia, np. na dodatek motywacyjny powinna byÓ przeznaczona kwota 3%
funduszu plac.

Starosta powiedzial, 2e podwyzki wykazane zostanq kwotowo, a nie procentowo.
Zarzqd Powialu zaproponowal nie podwy2szaó dodatku dla opiekuna slaZu oraz za
warunki pracy, natomiast zaproponowal podwyzszenle dodatku za wychowawstwo do
wysokoÉci 85 zl.
Zwiqzki zawodowe wnioskowaly o podniesienie wynagrodzenia nauczyciela stazysty od
50 do 100 zl., ponadto podzial Srodków przeznaczonych na dodatek motywacyjny -

20% na dodatek dla dyrektorów i 80% dla nauczycieli.
Kolejno propozycja zw¡azków zawodowych dotyczyla dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoly:
- do 16 oddzialów w wysokoSci 850-1400 zl. ,
- 17 oddzialowej i wigcej - 1400 -2300 zl. ,
- wicedyrektora 500 zl.-1.000 zl.
- kierownika 500 zl. - 800 zl.
- dyrektora Poradni - 600-1200 zl.
- dyrektora SOSzW - 900-1.500 zl.
Starosta wyjaSnil, i2 zwiqzki zawodowe przystaly na propozycjg nie podwy2szania
dodatku dla opiekuna stazu. Natomiast dodatek za wychowawstwo zaproponowali
w wysokoóci 100 zl. Kolejne propozycje zwiqzków zawodowych to:
- dodatek za prowadzenie zajqó dydaktycznych i wychowawczych w szkolach
specjalnych - 280 zt.
- dodatek za prowadzenie zaiqó dydaktycznych i wychowawczych w szko{ach
specjalnych z mlodzie2q upoSledzonq umyslowo w stopniu umiarkowanym i znacznym -

405 zl. (propozyqaZarzqdu 365 zl.).
Ponadto zwiqzki zawodowe zaproponowaly wprowadzenie zapisu, 2e
wynagrodzenie za godziny dora2nego zastepstwa wyplaca siq wedlug stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela z uwzglgdnieniem dodatków za warunki pracy.
Kolejno zakwestionowany zostal zapis dotycz4cy przyznawania nagród. Ponadto
zwrócili siq o wprowadzenie kryteriów przyznawania nagród do Regulaminu
przyznawania i  wyplacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczyciel i .
Starosta wyjaónil, i2 kryteria te okreÉlone s4 w uchwale Rady Powiatu.

Czlonek Zarzqdu - Mirosiaw Krusiewicz opowiedzial siq za nie wtqczaniem
kryteriów przyznawania nagród do Regulaminu przyznawania iwyplacania dodatkÓw do
wynagrodzenia dla nauczyciel i .

Zarzqd Powiatu jednogloSnie opowiedz¡al sig za pozostawieniem odrQbnej
uchwaly Rady Powiatu dotycz4cej kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli



i w zwiEzku z tym nie wl4czaniem ich do Regulaminu przyznawania ¡ wyplacan¡a
dodatków do wynagrodzenia dla nauczyciel i .

Zarz4d Powiatu postanowi'l wprowadzió do porzqdku obrad Xlll sesji Rady
Powiatu uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nauczycieli stazystów.
Ustalono, 2e Zarzqd powróci do omówienia Regulaminu po przeanalizowaniu skutków
finansowych zaproponowanych podwy2ek.

A d . 7
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wniosek firmy ELJOT BLMT Jarosz

dotycz4cy wyra2enia zgody na umieszczenie w drodze powiatowej odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej l4czacego projektowana sieó w ul. Zdrojowej z istniej4cq sieciq
kanalizacji san¡tarnej w ul. Malaszczyckiej w m. Karolina oraz 11 odcinków przylqczy
kanalizacj i  sanitarnej.
Powy2szy wniosek zostal pozytywnie zaopiniowany przez ZDP w Mitisku Maz.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanie nieruchomoécia nr 866/1
w m. Karol ina na cele budowlane.
Nastqpnie omówiony zostal wniosek p, Artura Czy2a dolyczqcy wyra2enia zgody na
dysponowanie nieruchomoéciq stanowiqcq drogg powiatow4 Nr 2250W Kaluszyn-
Przytoka-Jakubów na cele budowlane w zwiqzku z zamiarcm wykonania przylqcza
wodociAgowego.

Wniosek zostal pozytywnie zaopiniowany przez ZDP w Minsku Maz.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanie nieruchomoócia stanowiEc4 drogq
powiatow4 na cele budowlane.
Wicestarosta dodal, i2 w obu przypadkach szczególow4 lokalizacjg, warunk¡
umieszczenia urzqdzeñ w pasie drogowym nale2y uzgodniÓzZDP w Mit isku Maz.

Ad. I
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstaw¡la projekt uchwaly w spraw¡e zm¡an

bud2ecie Powiatu na 2008 rok. Wyjaénila, 2e zmiany polegaja na zmian¡e planu
dochodów i wydatków zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z bud2etu panstwa oraz przeniesieniu wydatków migdzy $$ w ramach tego samego
dzialu oraz przeniesieniu wydatków z rczer\Ny bud2etowej. Zm¡any dotycza:
- Starostwa Powiatowego,
- Zespolu Szkól Ag rotech nicznych w Janow¡e,
- Komendy Powiatowej Paristwowej Stra2y Po2arnej w Mitisku Mazowieckim,
- Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej - Curie w Minsku Maz.
- Domu Pomocy Spolecznej ów. Józefa w Mieni,
- Domu Pomocy Spolecznej , ,Jedl ina" w Mieni,
- Poradni Psychologiczno-Ped agogicznej w Mit isku Mazowieckim,
Skarbnik Powiatu przedstawiia wniosek dyrektora PCPR w Mirisku Maz. dotycz4cy
zwigkszenia o kwotq 5.700 zt. órodków na wynagrodzenia, z przeznaczen¡em na
podwy2kg wynagrodzen dla czlonków Powiatowego Zespolu ds. Orzekania o Stopniu
Niepelnosprawnoéci.
Starosta powiedzial, i2 sprawg tq nale2y przedstawió w ramach zmian w budzecie na
sesjg Rady Powiatu.



Kolejno przedstawiony zostal wniosek dyrektora PUP w Miñsku Maz.
o przesunigcie órodków w kwocie 16.000 zl. z wynagrodzen z przeznaczeniem na zakup
samochodu dla potrzeb urzgdu.
Zarzqd Powiatu wyrazit zgodq na przesunigcie Srodków.

Nastgpnie przedstawiony zostal wniosek dyrektora ZS Nr 1w Mit isku
Mazowieckim o zabezpieczenie órodków z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia
glównej ksiqgowej od miesi4ca kwietnia do czerwca.
Powy2szy wniosek wprowadzony zostanie do uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na sesjg Rady Powiatu.
Ponadto przedstawiony zostal wniosek p. J. Kuligowskiego o przyznanie órodkÓw
w kwocie 1.000 zl.  na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu plastycznego

,,Katyñ 1940".
Zarz4d Powiatu przyznal kwotg 1.000 zl.

Sekretarz Powiatu wnioskowala o dokonanie przeniesienia kwoty 3.000 zl. z dzialu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z paragra'fu realizaqa przez gminy zadañ na
podstawie umów i porozumieñ z przeznaczeniem na organizacjg imprezy plenerowej -

,,84d2 zdrowy i bezpieczny".
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na
2008 rok; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd P owialu
opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podj4t uchwalg Nr 229108 w sprawie zmian w budzecie
Powiatu na 2008 rok.

A d . 9
Starosta poinformowa{, i2 wplynqla pisemna propozycja od p. Justyny Pajdak-

Osik w zakresie wynajgcia nieruchomoóci dla potrzeb Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Sulejówku. Nier,uchomoóó znajduje sig na ul Piastowskiej wejScie od
ul. Kombatantbw o pow. 214,5 m2, czynsz miesigizny w wysokoÓci 32,79 zl. netto/ m2
w tym jest oplata za wodq i Scieki, podatek od nieruchomoéci, utrzymanie otoczen¡a
w czystosci, zewnetrzny monitoring obiektu, wynajqcie pom¡eszczeñ na okres co
najmniej 3 lat.
Starosta stwierdzil, 2e wysokoéó czynszu musi byÓ negocjowana.

Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio powiedziala, 2e polozenie nieruchomoóc¡ jest

bardzo dogodne, jednak zaproponowana kwota czynszu -jest zbyt wysoka ¡ nale2y ja

negocjowaó. Zaproponowala, aby wyjÉó od kwoty 25 zl.l m'.
Wicestarosta - Krzysztof Michalik stwierdzil, -i2 zaproponowana kwota czynszu

jest nie do przyjqcia, górna granica to kwota 30 zl.l m'i 2 letni okres najmu
Zarzqd P owialu upowaznil Staroste i Wicestarostq do przeprowadzenia negocjacji
iokreólenia kwoty czynszu w przedziale od 25 do 30 zl.

Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz powrócila do wniosku
dyrektora ZSA w Janowie w zakresie wyra2enia zgody na dokonanie naboru do dwóch
klas pierwszych technikum hotelarskiego.

Zarzqd Powiatu podtrzymal w tym zakresie swoje dotychczasowe stanowisko.
Kolejno przedstawila wniosek dyrektora Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej-Curie
w Mirlsku Maz. o przyznanie Érodków w kwocie 1.000 zl. na nagrody dla laureatów



ll Powiatowego Konkursu Wiedzy Chemicznej ,,Chemia leczy" dla uczniów szkól
ponadg im nazjalnych.

Zarzqd Powialu przyznal kwotq 1,000 zl. na nagrody dla laureatów konkursu

,,Chemia leczy".
P. Emilia Piotrkowicz przedstawila pismo Federacji Mlodzie2owej Przedsigbiorczo$ci,
która poinformowala, 2e Zespól Szkól Nr 1w Mirisku Maz. zostal nominowany do
uzyskania certyfikatu jakoÉci ,,Szkola Przedsigbiorczoéci" i zwracajq sig o ufundowanie
dla swojej placówki nagrody w form¡e pomocy dydaktycznych.

Zarzqd Powiatu stanql na stanowisku, i2 w momencie, gdy szkola otrzyma
certyfikat wówczas podjqta zostanie decyzja o przyznaniu nagrody.

Kolejno przedstawiony zostal wniosek dyrektora Zespolu Szkól
im. M. Sklodowskiej-Curie w Mirisku Maz. dotycz4cy wyra2enia zgody na wykonanie
rozbiórki budynków (pawilonu B, magazynu gospodarczego i  gara2y) kol idujqcych
z projektowanq inwestycjE.

Zarzqd Powiatu wyrazi{ zgodg na dokonanie rozbiórki budynków, z uwaga, iZ
placówka pokryje koszty prac rozbiórkowych w ramach zatwierdzonego planu
finansowego jednostk¡.

Starosta poinformowal, 2e z wójtem Grzegorzem Zielinskim uczestniczyli
w spotkaniu z czlonkiem Zazqdu Województwa Mazowieckiego - Piotrem
Szprendalowiczem w sprawie do2ynek wojewódzkich, o których organizacjg aspiruje
I jednostek samorzqdowych.

Ustalono, 2e kolejne posiedzenia Zarzqdu Powiatu odbedq sie 17 marca br. i  25 marca
br. o godz. 14.00.

Ad.  10
Protokol z posiedzenia w dniu 3 marca br. zostal przyjety.

Starosta zamknal pos¡edzenie.

Przewodn¡czqcy Zarzqdu - Antoni Jan farczyósk¡

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksie2opolski

Miroslaw Krusiewicz

Ad .  11


