ProtokolNr 49/08
z posiedzeniaZatzqdu PowiatuMitiskiego
w dniu14 marca2008r.
W posiedzeniuuczestniczyli:
Starosta- AntoniJan Tarczynski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlonkowieZarzqdu: KrystynaPaz¡o
HenrykKsig2oPolski
Miros{awKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
- naczelnikWydzialuOSwiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
Porz4dekposiedzenia:
1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjgcieporz4dkuobrad.
posiedzenia.
w okresieod poprzedniego
Starosty
o dzialalnoóci
3. Informacja
Pow¡atuMitiskiego
budZetu
z wykonania
4. Podjec¡euchwaiyw sprawiesprawozdania
PublicznegoZespoluOpieki
orai wykonanraplanu finansowegoSamodzielnego
rok.
za
2007
Zdrowotnejw MiirskuMazowieck¡m
otwartegokonkursuofert na realizacjgzadanw zakresiedzialanta
5. Rozstrzygñiec¡e
na zecz osóbniepelnosPrawnYch.
dla
do wynagrodzenia
przyznawania
iwyplacaniadodatkÓw
6. PrzyjgcieRegulaminu
nauczyc¡el¡.
7. sprawa utworzenia stanowiska wicedyrektora Poradni Psychologicznow MiñskuMazow¡eckim.
Pedagogicznej
8. Sprawyz zakresudróg.
9. Sprawyró2ne.
protokolów
w dniu26 lutego2008r' i 10marca2008r'
z posiedzefr
10.Przy¡qcie
pos¡edzen¡a.
11.Zamkniecie

Ad. I
starosta - Antoni Jan Tarczyrlski otworzyl posiedzeniezarzqdu Powiatu
Minskiego.
Ad. 2
Starostaprzedstawilporzqdekposiedzenia,który zostal przyjqty.jednogloSnie
(przynieobecnoSci
M. Krusiewicza).

Ad. 3

sprawach:
o nastepujacych
Starosta- AntoniJan Tarczyrlskipoinformowal
Dodal,2e na
- odbylosiq spotkaniewó.itówi burmistrzów
z terenupowiatuminskiego.
jednym ze spotkañ zapad+adecyla o podjgciuiniciatywyzwiqzanejz tworzeniem
które mog4 ubiegaÓsiq o órodkiw ramachProgramu
Grup Dzialania",
,,Lokalnych
i prowadzeniaLokalnejGrupy Dzialania
RozwojuObszarówWiejskich.Zorgan¡zowania
podjql sig wójt Gminy siennica - GrzegorzZielinski;przyjgtoharmonogramdztalan
m.in. dyrektorPUP w MirlskuMaz. - GrazynaBorowiec,
w spotkaniuuczestniczyli
- LeszekCelej'
radnywojewÓdzki
przedstawiciele
CentrumEdukacyjnego
,,Omega",
- odbylosip spotkaniez p. J. Pujdak-osikdot. uzgodnien
w zakresienajmulokaluna
icznej w Sulejówku Po negocjac¡ach
potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagog
p. Pujdak-Osikwyrazilazgode na czynszw wysokosci7.0OOzl. miesiqcznie,przyjQ{a
iakze okres 2-letni najmu. Zaproponowalprzemy5lenieewentualnejsprzeda2ytej
Ponadtoodbgdziesig spotkaniez burmistrzemMiasta Sulejówek
nieruchomoéci.
i Poradni
na potrzebyPrzychodni
planów
budowynieruchomosci
dotyczqcych
odnoónie
w Sulejówku.
- uczestniczyiw spotkaniuz MarszalkiemwojewództwaMazowieckiego- Adamem
struzikiem,które odbylosig w wyszkowie.uzyskalinformacjg,iz w miesiqcukwietniu
Operacyjnego
Programu
sig nabórwnioskówdo Regionalnego
rozpocznie
sprawach:
poinformowal
nastepujacych
o
Michalik
Wicestarosta Krzysztof
wada
- w dniu 10 marcabr. dokonanoodbiorukoncowego
DPS
w KAtach;
w
inwestycji
i usterkiwewnetrznezostalyusuniQte,natomiastterminusunigciausterekzewnetrznych
ustalonodo dnia26 majabt
- ogloszonazostalapzez MinisterstwoInfrastruktury
ubieganiasiQo órodki
moZliwoÓÓ
te przeznaczone
srodki
przeznaczonej
na
drogi,
z rezerwysubwencjiogólne1w czgóci
bedq na remonty generalne, przebudowy i budowy obiektów mostowych,
wynosi50% wartoscizadania.DyrektorZDP w lVinskuMaz.aktualizuje
dófinansowanie
na budowgmostuna tereniegminyDgbewielkie,w tym zakresiepowiat
dokumentacjg
na cel
bqdzie ubiegal sig o kwotg 200.000 zl., a 200.000 zl. nale2yzabezpieczyÓ
w bud2eciepowiatu.
dzialaniaw powyzszymzaKresre
ZarzqdPowiatuzaakceptowal
Ad. 4

Skarbnik Powiatu - Teresa B4k przyst4pilado omówieniaprojektu uchwaly
planu
orazwykonania
bud2etuPowiatuI/iriskiego
z wykonania
w sprawiesprawozdania
w
Mitisku
finansowegoSamodzielnegoPublicznegoZespolu opieki Zdrowotnej
Mazowieckimza 2o07 rok. Dodala,2e zgodniez ustawEo finansachpubl¡cznychdo
dnia 20 marca nalezyprzyjEópowyzszymaterial.Nastgpnieprzedstawilapodstawowe
wartoóci:
- wykonanie
zl 11101'95%
89 129.640,57
w wysokoSci
dochodów
- wykonanie
85.451.357
wydatkóww wysokoSci
,41zl.I¡.95'19%
- wszystkiezadaniazaplanowanie
w bud2eciedo realizacjizostalyzreal¡zowane,
- wyzszy poziom dochodów wynika z wyzszego poziomu udzialu w podatku
dochodowym,od osób fizycznychi osób prawnycho kwotq 1 100.000zl , wy2szych

dochodówwlasnychz tytuluop{atkomunikacy.lnych
(ponad400.000zl.) oraz wy2szych
przezpowiatowejednostk¡organizacyjne.
dochodówosi4gnigtych
- przychody- 3.837.850zl. (w tym po|yczkiz WFOS|GW),
- kwotazadluzeniana pocz4tekroku2007- 1.295.350,71
zl.
- kwotazadlu2eniana koniecroku2007- 919.829zl.
- umorzenie
- 259.800zl.
poZyczek
- splatypo2yczek- 986.836zl.
- stratafinansowaw SPZOZ w wysokoéci988.439zl.
Po omówieniu wszystkich zalqczntkow,odczytano projekt uchwaly w sprawie
sprawozdaniaz wykonania budzetu Powiatu Minskiegooraz wykonaniaplanu
finansowegoSamodzielnegoPublicznegoZespolu Opieki Zdrowotnejw Mirisku
Mazowieckimza 2007 r.; przeprowadzono
glosowanie,
w którymza podjgciemuchwaly
jednogloénie.
ZarzqdPowiatuopowiedzialsiq
Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 230/08 w sprawie sprawozdania
z wykonania budietu Powiatu Miñskiego oraz wykonania planu finansowego
SamodzielnegoPublicznegoZespoNuOpieki Zdrowotnejw Minsku Mazowieckim
za 2007 r.
Ad.5
DyrektorPCPR w MiriskuMaz. - Janusz Zdzieborskipoinformowal,
ze do
konkursuofert na realizacjgzadañ przezorganizacjepozarzqdowe
w zakresiedzialanta
na Eecz osób niepelnosprawnych
przystqpily
3 organizacje:
- Mazowieckie Stowarzyszeniena Rzecz Dzieci i Mlodzie2y z Mózgowym
Pora2en¡em
Dziecigcymw MinskuMazowieckim
na realizacjgprogramu,,Pomoc
- Przelamacizolacjg",wniosek o kwotg 25.000 zl.
dzieciom niepelnosprawnym
Komisjazaproponowala
kwotg14.000zl.
- Stowarzyszeniena Rzecz Dzieci Upoéledzonych
Umyslowo,,DzieciomRadoSó"
w Miósku Mazowieckim
na realizacjgprojektu:Tworzenie¡ wdrazanieprogramu
- usprawnianie
pomocydzieciomniepelnosprawnym
¡¡ch rodzinom
manualnedzieci
niepelnosprawnychpoprzez wykonywanieprzedmiotówu2ytkowychz ceramiki,
wnioseko kwote9.800zl. Komisjazaproponowala
kwotg6.000zl.
- ,,SlGMA'Stowarzyszen¡e
na Rzecz Osób Niepelnosprawnych
i Niedostosowanych
Spoleczniew Siennicyna realizacjgprojektu:,,Powiatowe
SpotkaniaIntegracyjne
Osób Niepelnosprawnych",
wnioseko kwotQ13.000zl. Komisjazaproponowala
kwote5.000zl.
Nastgpniedodal, i2 zaproponowane
przez Komisjqwielkoócidotacjizostalyprzyjgte
przez organizaqe pozarzAdowe.
Zarz4d Powiatu przychylilsig do zaproponowanych
przez Komisjgwysokoóci
kwotdotacjidla poszczególnych
organizacji.
Zarz4d Powiatu jednogloénie podj4l uchwale Nr 231/08 w sprawie
rozstrzygniqcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg
w 2008 r. zadan w zakresie dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych.

Ad.6

poinformowala,
¡z
Naczelnikwydzialu oswiaty i Kultury- EmiliaPiotrkowicz
placowe.
podpisanezostalorozporzqdzenie
podczasnegocjacji
wynika,2e na
2e z propozyqiprzedstawionych
wyjaónila,
Nastepnie
jest
zwiqzki
zawodowe
2e
zl.
Dodala,
potrzebna
277.469
kwota
zwigkszeniedodatków
przeznaczonych
domagalysig, aby w dodatkumotywacyjnymuwzglqdnic3% Srodków
na wynagrodzeniazasadnicze nauczycieli,a to stanowilobykwotg 114650 zl
Zarzqd.
w stosunkudo tego zaproponowal
Ponadtopropozycjazwi4zkówdotyczqcazwigkszeniadodatkuza wychowawstwodo
kwoty'100 zl. daje skutek62.370zl.
aby utrzymaÓpropozycJe
CzfonekZazqdu - MirosiawKrusiewiczzaproponowal,
innepropozyciezwiEzkÓw
w wysokoSci100 zl., a obniZyÓ
dodatkuza wychowawstwo
Starosta Antoni Jan Tarczyriskistwierdzil,2e nie mo2na zgodziÓsiq na
przeznaczonych
na dodatki3% SrodkÓw
propozycjezwiqzkówdotyczacaprzeznaczenia
2e propozycje
wyjaánil,
Ponadto
na wynagrodzeniazasadnicze nauczycieli.
'l
przezzwiqzkistanowiEwzrostdodatkówo 8%.
przedstaw¡one
- KrzysztofMichalik zaproponowal,
aby podwy2kadodatkówbyla
W¡cestarosta
éredniona poziomie10%.
Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio zaproponowalaokre5lió dodatek za
wychowawstwow wysokoSci95 zl., érednio o 10% zwiqkszyódodatek funkcyjny'
okreSlióna poziomie40 zl.
a dodatekmotywacyjny
Starosta stwierdzil,i2 nale2y podejSÓdo podwyZekkwotowo, tj. podwy2ka
dodatkówna poziomie10% w stosunkudo roku 2007 r. stanowikwotq 173791 zl ,
w bud2ecie zaplanowanajest kwota 41.330 zl. w zwiqzku z tym do podzialuna
poszczególne
dodatkipozostajekwotaok. 132.791zl.
podzieliÓpowy2szE
Zarzqd PowiatuprzyjElpropozycjqStarosty¡ postanow¡ono
kwotgnastgpujqco:
- dodatekza wychowawstwo
kwota41.500zl.
- dodatekfunkcyjnykwota46.000zl
- dodatekmotywacyjny
dla nauczycielikwota16.000zl.
- dodatekza warunkipracykwota28.000zl.
- dodatekmotywacyjny
3.000zl.
dla dyrektorÓw
Wicestarostazaproponowal,aby w negocjacjachewentualniewyraziÓzgodg na
36.000zl.) i o tA kwote
o ok 10.000zl. (pozostanie
dodatkufunkcyjnego
zmniejszenie
gdyZ
dotyczyto wigkszej
pracy
zl.,
36.000
do kwoty
zwiqkszyódodatek za warunki
liczbyosób.
Zarzqd Powiatuptzyjql powyzszEpropozycje.
jest na fundusznagród,a kryteria
Ponadtoustalono,2e kwota50.000zl. przeznaczona
ich przyznawaniaokreólones4 uchwalq Rady Powiatu i kryteria te n¡e zostanE
wprowadzone
do Regulaminu.
Ad. 7

wniosek
Naczelnikwydzialu oswiaty i Kultury- EmiliaPiotrkowiczprzedstawila
- Pedagogicznej
w MiriskuMazowieckimdotyczqcy
dyrektoraPoradniPsychologiczno
siq w dwóch
m.in.tym, i2 PoradniamieÓci
powoiania
uzasadniajqc
zastgpcydyrektora,
budvnkach.

- EmiliaPiotrkowicz
zastepce
aby powolaÓ
i2 zgodniez przepisami,
wyjasnila,
Naczeln¡k
'15etatówpedagog¡cznych,
poziomie
powinno
co
najmniej
byóna
zatrudnienie
dyrektora
a w PoradnisA 23 etaty. Dodala.i2 w przypadkuwyrazen¡azgody na powolan¡e
zastepcynale2alobywpisaóto stanowiskodo Regulaminuprzyznawaniai wyplacan¡a
przyznaódodatekfunkcyjny,nastgpnie
dla nauczycieli,
dodatkówdo wynagrodzenia
zni2kigodzindla osób pelniqcychfunkcje
Rada PowiatupodlglabyuchwalgzmieniajqcE
ponadtonale2yuzyskaÓ
op¡niekuratoraw tym zakresieKolejnymetapem
kierownicze,
by{abyzmianastatutuPoradni.
P. Emilia P¡otrkow¡czpowiedziala,2e pensum w Poradni wynosi 20 godzin
godzinna 13 -14godzin
znizkQ
i mo2nabylobyokreólic
merytorycznych
Krusiewiczzaproponowal,aby pensum godzln
Czlonek ZarzEdu-Miroslaw
dla zastgpcydyrektoraPoradniwynioslo12 godzin.
merytorycznych
i wyplacania
KolejnoZarz4d Powiatupostanowilwp¡saódo Regulaminuprzyznawania
Poradni
iokreálió
wicedyrektora
nauczyciell
stanowisko
dla
dodatkówdo wynagrodzenia
dodatekfunkcyjnyw wysokoóci400 zl.-800zl.
Zarzqd Powiatu postanowil uruchomió procedurq powolania wicedyrektora
od roku szkolnego
icznejw MióskuMazowieckim
PoradniPsychologiczno-Pedagog
2008-2009
Ad. I
- KrzysztofMichalikomówilwnioskiw zakresiesprawdrogowych:
Wicestarosta
- P. L¡dii i Tadeusza Pa2 dotyczqcywyra2eniazgody na dysponowaniedzialkq
Grodziskw celuwykonanialazdu.
stanowiEcqdroggpowiatow4w mieiscowoóci
pozytywnie
zaopiniowalpowyzszywniosek.
ZarzqdDrógPowiatowych
stanowiqcqdrogq
Zarzqd Powialuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomoSciq
w zwiqzkuz zamiaremurzqdzenia
powiatow4Nr 2254WGroszkiStare-skruda-Grodzisk
'l
lazdu na dzialkinr 95 ¡ 196/2.
pasa
Ponadto dodal, 2e szczególow4lokalizacjg,warunk¡techniczneoraz za1Qc¡e
zZDP w MinskuMaz.
nale2yuzgodnió
drogowego
- p. KrzysztofaSerwatkadotyczqcywyrazeniazgody na dysponowanienieruchomoSciq
stanowiqc4 drogg powiatow4 w zwi4zku z zamiarem urzqdzenia lazdu na dzialki
9, 226115 i 22617
nr 24811. 226116. 22618. 24812.226117. 2261
pozytywniezaopiniowalpowyzszywn¡osek.
ZarzqdDróg Powiatowych
Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoóciqstanowiaca
- Kaluszynna cele budowlane
w zwiqzku
drogqpowiatowqNr 2231WLatowicz-Mrozy
'
z zamiaremwybudowanialazdu na dziaiki nr 24811
, 226116,22618,24812,226117
Wola Paprotnia
i 22617w miejscowoSci
22619,226115
Ponadto dodal, 2e szczególow4lokalizacjq,warunki techniczneoraz zalQc¡epasa
nale2yuzgodniózZDPw MiñskuMaz.
drogowego
- Sp. z o.o. MCD PoznaniadotyczEcy
do
zezwoleniana wlqczeniedrogidojazdowej
w
zwiEzku
Miósku
Maz
w
powiatowej
Jasnej
iul.
tj.
ul.
Budowlanej
drogi
haliwidowiskowo-sportowej.
z projektowaniem
ZarzqdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowalpowy2szywnlosek.
stanow¡acymi
nieruchomo5c¡ami
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodg na dysponowanie
wnioskiem.
i ul.Jasnazgodniez powyzszym
tj. ul. Budowlana
drogipowiatowe

Ponadto dodal, 2e szczególowqlokalizacjg,warunk¡technrczneoraz zajQclepasa
Maz.
nale2yuzgodniózZDPw Mit'tsku
drogowego
Ad. I

Starostapowrócildo tematu dotyczqcegonowej siedz¡byna potrzebyPoradni
o-Pedagogicznejw SulejÓwku.Poinformowal,2e w rozmowach
Psychologiczn
p. eulOaflOsif zgodzllaéigna-czynszw wysokoéci33 zl.lm2,a ostateczniena 7.000zl.
bruttomiesigcznie,ponadtojest oczekiwaniedotyczqcespisaniaumowyprzedwstepnej.
Nastgpn¡ezwrócilsig do zarzqduPowiatuz pytaniem,czy vowadziÓdalszenegoc¡ac¡e,
czy szukaóinnegorozwi4zania.
Wicestarostapowiedzial,2e nie ma zadnej alternatywy,naleZy ewentualn¡e
prowadzió
rozmowyw zakresiekupnatej nieruchomoSci.
wyrazilzgodgna powyzszEpropozycJ9.
Powiatu
Zarzqd
2e samochódsluzbowy
sekretarz Powiatu- Danuta strejczyk poinformowala,
czynnoÓcilikwidacyjnychstwierdzilo,2e
ulegl wypadkowi.PZU po przeprowadzeniu
koszty naprawy przekrocz470% wartoéci samochodu.wartosc samochoduprzed
wypadkiemokreslonazostaiana 26.900zl., po wypadkuna kwotg 18 205 zt Ponadto
w kwocie8.695zl.
PZUwyplaciodszkodowanie
Dodala, 2e dealer od którego zostal kupiony samochódokreélilkoszty naprawyna
licytacjgi proponujesprzeda2samochoduza kwotg
kwote9.000zl. PZU przeprowadzilo
+
10% tej wartosciod PZU + odszkodowanieco lacznie stanowl kwote
16.650 zl.
26.895 zl.
Zarzqd Powiatupodjqldecyzjqo sprzeda2ysamochodu(uzyskaniez tego tytulu
sluzbowego
érodkówna zakupnowegosamochodu
kwoty26.895zl.)izaplanowaniu
Naczelnikwydzialu oswiaty i Kulturypowiedziala,2e FederacjaMlodzie2owej
przyznalaZespolowiSzkol Nr 1 w Miñsku Maz. certyfikatjakosci
PrzedsigbiorczoÉci
odbedziesie 19 marca br.
Gala rozdaniacertyfikatów
,,szkolaPrzedsiqbiorczosci".
w Plocku.
nagrodydla ZS Nr 1 w MinskuMaz za kwote
zakupiÓ
ZarzqdPowiatupostanowil
3.000zl.
odbgdziesig 25 marcabr. o godz.1400.
2e kolejneposiedzenie
Ustalono,
Ad. 10

Protokolyz posiedzenw dniu 26 lutego 2008 r' i 10 marca 2008 r. zostafy
przyjere.

A d .t 1
Starostazamkn4lpos¡edzen¡e.
PzewodntczqcyZarzadu- Antoni Jan Tarczynskl
- KrzysztofMtchaltk
Wrcestarosta
ZarzEdu KrystynaPazio
Czlonkowre
HenrykKsiezopolski
MiroslawKrusiewicz
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