
Protokol Nr 49/08
z posiedzenia Zatzqdu Powiatu Mitiskiego

w dniu 14 marca 2008 r.

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

czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Paz¡o
Henryk Ksig2oPolski
Miros{aw Krusiewicz

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

Porz4dek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porz4dku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjec¡e uchwaiy w sprawie sprawozdania z wykonania budZetu Pow¡atu Mit iskiego

orai wykonanra planu f inansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Miirsku Mazowieck¡m za 2007 rok.

5. Rozstrzygñiec¡e otwartego konkursu ofert na realizacjg zadan w zakresie dzialanta
na zecz osób n iepelnosPrawnYch.

6. Przyjgcie Regulaminu przyznawania iwyplacania dodatkÓw do wynagrodzenia dla
nauczyc¡el¡.

7. sprawa utworzenia stanowiska wicedyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Miñsku Mazow¡eckim.

8. Sprawy z zakresu dróg.
9. Sprawy ró2ne.
10. Przy¡qcie protokolów z posiedzefr w dniu 26 lutego 2008 r '  i  10 marca 2008 r '
1 1. Zamkniecie pos¡edzen¡a.

Ad. I
starosta - Antoni Jan Tarczyrlski otworzyl posiedzenie zarzqdu Powiatu

Minskiego.

Ad. 2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, który zostal przyjqty .jednogloSnie

(przy nieobecnoSci M. Krusiewicza).



Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyrlski poinformowal o nastepujacych sprawach:

- odbylo siq spotkanie wó.i tów i burmistrzów z terenu powiatu minskiego. Dodal, 2e na
jednym ze spotkañ zapad+a decyla o podjgciu iniciatywy zwiqzanej z tworzeniem

,,Lokalnych Grup Dzialania", które mog4 ubiegaÓ siq o órodki w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zorgan¡zowania i prowadzenia Lokalnej Grupy Dzialania
podjql sig wójt Gminy siennica - Grzegorz Zielinski; przyjgto harmonogram dztalan
w spotkaniu uczestniczyl i  m.in. dyrektor PUP w Mirlsku Maz. - Grazyna Borowiec,
przedstawiciele Centrum Edukacyjnego ,,Omega", radny wojewÓdzki - Leszek Celej'
-  odbylo sip spotkanie z p. J. Pujdak-osik dot. uzgodnien w zakresie najmu lokalu na
potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagog icznej w Sulejówku Po negocjac¡ach
p. Pujdak-Osik wyrazila zgode na czynsz w wysokosci 7.0OO zl. miesiqcznie, przyjQ{a

iakze okres 2-letni najmu. Zaproponowal przemy5lenie ewentualnej sprzeda2y tej
nieruchomoéci. Ponadto odbgdzie sig spotkanie z burmistrzem Miasta Sulejówek
odnoónie planów dotyczqcych budowy nieruchomosci na potrzeby Przychodni i  Poradni
w Sulejówku.
- uczestniczyi w spotkaniu z Marszalkiem województwa Mazowieckiego - Adamem
struzikiem, które odbylo sig w wyszkowie. uzyskal informacjg, iz w miesiqcu kwietniu
rozpocznie sig nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastepujacych sprawach:
- w dniu 10 marca br. dokonano odbioru koncowego inwestycj i  w DPS w KAtach; wada
i usterki wewnetrzne zostaly usuniQte, natomiast termin usunigcia usterek zewnetrznych
ustalono do dnia 26 maja bt
- ogloszona zostala pzez Ministerstwo Infrastruktury moZliwoÓÓ ubiegania siQ o órodki
z rezerwy subwencji ogólne1 w czgóci przeznaczonej na drogi, srodki te przeznaczone
bedq na remonty generalne, przebudowy i budowy obiektów mostowych,
dófinansowanie wynosi 50% wartosci zadania. Dyrektor ZDP w lVinsku Maz. aktualizuje
dokumentacjg na budowg mostu na terenie gminy Dgbe wielkie, w tym zakresie powiat

bqdzie ubiegal sig o kwotg 200.000 zl., a 200.000 zl. nale2y zabezpieczyÓ na cel
w bud2ecie powiatu.
Zarzqd Powiatu zaakceptowal dzialania w powyzszym zaKresre

Ad. 4
Skarbnik Powiatu - Teresa B4k przyst4pila do omówienia projektu uchwaly

w sprawie sprawozdania z wykonania bud2etu Powiatu I/ i r iskiego oraz wykonania planu

finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu opieki Zdrowotnej w Mit isku
Mazowieckim za 2o07 rok. Dodala, 2e zgodnie z ustawE o finansach publ¡cznych do
dnia 20 marca nalezy przyjEó powyzszy material. Nastgpnie przedstawila podstawowe
wartoóci:
- wykonanie dochodów w wysokoSci 89 129.640,57 zl 11 101 '95%
- wykonanie wydatków w wysokoSci 85.451.357 ,41 zl. I¡ .95'19%
- wszystkie zadania zaplanowanie w bud2ecie do realizacji zostaly zreal¡zowane,
- wyzszy poziom dochodów wynika z wyzszego poziomu udzialu w podatku
dochodowym, od osób fizycznych i osób prawnych o kwotq 1 100.000 zl , wy2szych



dochodów wlasnych z tytulu op{at kom u n ikacy.lnych (ponad 400.000 zl.) oraz wy2szych
dochodów osi4gnigtych przez powiatowe jednostk¡ organizacyjne.
- przychody - 3.837.850 zl. (w tym po|yczki z WFOS|GW),
- kwota zadluzenia na pocz4tek roku 2007 - 1.295.350,71 zl.
- kwota zadlu2enia na koniec roku 2007 - 919.829 zl.
-  umorzenie poZyczek - 259.800 zl.
- splaty po2yczek - 986.836 zl.
- strata finansowa w SPZOZ w wysokoéci 988.439 zl.

Po omówieniu wszystkich zalqczntkow, odczytano projekt uchwaly w sprawie
sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Minskiego oraz wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mir isku
Mazowieckim za 2007 r.; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedzial siq jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 230/08 w sprawie sprawozdania
z wykonania budietu Powiatu Miñskiego oraz wykonania planu f inansowego
Samodzielnego Publicznego ZespoNu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim
za 2007 r.

A d . 5
Dyrektor PCPR w Mirisku Maz. - Janusz Zdzieborski poinformowal, ze do

konkursu ofert na realizacjg zadañ przez organizacje pozarzqdowe w zakresie dzialanta
na Eecz osób n iepelnosprawnych przystqpily 3 organizacje:

- Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Mlodzie2y z Mózgowym
Pora2en¡em Dziecigcym w Minsku Mazowieckim na real izacjg programu ,,Pomoc
dzieciom niepelnosprawnym - Przelamac izolacjg", wniosek o kwotg 25.000 zl.
Komisja zaproponowala kwotg 14.000 zl.
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upoéledzonych Umyslowo ,,Dzieciom RadoSó"
w Miósku Mazowieckim na real izacjg projektu: Tworzenie ¡ wdrazanie programu
pomocy dzieciom niepelnosprawnym ¡¡ch rodzinom - usprawnianie manualne dzieci
n iepelnosprawnych poprzez wykonywanie przedmiotów u2ytkowych z ceramiki,
wniosek o kwote 9.800 zl. Komisja zaproponowala kwotg 6.000 zl.
- ,,SlGMA' Stowarzyszen¡e na Rzecz Osób N iepelnosprawnych i Niedostosowanych
Spolecznie w Siennicy na real izacjg projektu: , ,Powiatowe Spotkania Integracyjne
Osób Niepelnosprawnych", wniosek o kwotQ 13.000 zl.  Komisja zaproponowala
kwote 5.000 zl.
Nastgpnie dodal, i2 zaproponowane przez Komisjq wielkoóci dotacji zostaly przyjgte
przez or ganizaqe pozarzAdowe.

Zarz4d Powiatu przychylil sig do zaproponowanych przez Komisjg wysokoóci
kwot dotacji dla 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.



A d . 6
Naczelnik wydzialu oswiaty i  Kultury - Emil ia Piotrkowicz poinformowala, ¡z

podpisane zostalo rozporzqdzenie placowe.
Nastepnie wyjaóni la, 2e z propozyqi przedstawionych podczas negocjacj i  wynika, 2e na
zwigkszenie dodatków potrzebna jest kwota 277.469 zl. Dodala, 2e zwiqzki zawodowe
domagaly sig, aby w dodatku motywacyjnym uwzglqdnic 3% Srodków przeznaczonych
na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, a to stanowiloby kwotg 114 650 zl
w stosunku do tego zaproponowal Zarzqd.
Ponadto propozycja zwi4zków dotyczqca zwigkszenia dodatku za wychowawstwo do
kwoty '1 00 zl. daje skutek 62.370 zl.

Czfonek Zazqdu - Mirosiaw Krusiewicz zaproponowal, aby utrzymaÓ propozycJe
dodatku za wychowawstwo w wysokoSci 100 zl., a obniZyÓ inne propozycie zwiEzkÓw

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski stwierdzil, 2e nie mo2na zgodziÓ siq na
propozycje zwiqzków dotyczaca przeznaczenia na dodatki 3% SrodkÓw przeznaczonych
na wynagrodzenia zasadnicze nauczyciel i .  Ponadto wyjaáni l ,  2e propozycje
przedstaw¡one przez zwiqzki stanowiE wzrost dodatków o 'l 8%.

W¡cestarosta - Krzysztof Michalik zaproponowal, aby podwy2ka dodatków byla
érednio na poziomie 10%.

Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio zaproponowala okre5lió dodatek za
wychowawstwo w wysokoSci 95 zl., érednio o 10% zwiqkszyó dodatek funkcyjny'
a dodatek motywacyjny okreSlió na poziomie 40 zl.

Starosta stwierdzil, i2 nale2y podejSÓ do podwyZek kwotowo, tj. podwy2ka

dodatków na poziomie 10% w stosunku do roku 2007 r. stanowi kwotq 173 791 zl ,
w bud2ecie zaplanowana jest kwota 41 .330 zl. w zwiqzku z tym do podzialu na
poszczególne dodatki pozostaje kwota ok. 132.791 zl.

Zarzqd Powiatu przyjEl propozycjq Starosty ¡ postanow¡ono podzieliÓ powy2szE
kwotg nastgpujqco:

- dodatek za wychowawstwo kwota 41.500 zl.
- dodatek funkcyjny kwota 46.000 zl
- dodatek motywacyjny dla nauczycieli kwota 16.000 zl.
-  dodatek za warunki pracy kwota 28.000 zl.
- dodatek motywacyjny dla dyrektorÓw 3.000 zl.

Wicestarosta zaproponowal, aby w negocjacjach ewentualnie wyraziÓ zgodg na
zmniejszenie dodatku funkcyjnego o ok 10.000 zl.  (pozostanie 36.000 zl.)  i  o tA kwote
zwiqkszyó dodatek za warunki pracy do kwoty 36.000 zl., gdyZ dotyczy to wigkszej
l iczby osób.
Zarzqd Powiatu ptzyjql powyzszE propozycje.
Ponadto ustalono, 2e kwota 50.000 zl. przeznaczona jest na fundusz nagród, a kryteria
ich przyznawania okreólone s4 uchwalq Rady Powiatu i kryteria te n¡e zostanE
wprowadzone do Regulaminu.

Ad. 7
Naczelnik wydzialu oswiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek

dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mirisku Mazowieckim dotyczqcy
powoiania zastgpcy dyrektora, uzasadniajqc m.in. tym, i2 Poradnia mieÓci siq w dwóch
budvnkach.



Naczeln¡k - Emil ia Piotrkowicz wyjasni la, i2 zgodnie z przepisami, aby powolaÓ zastepce
dyrektora zatrudnienie powinno byó na poziomie co najmniej '15 etatów pedagog¡cznych,
a w Poradni sA 23 etaty. Dodala. i2 w przypadku wyrazen¡a zgody na powolan¡e
zastepcy nale2aloby wpisaó to stanowisko do Regulaminu przyznawania i wyplacan¡a
dodatków do wynagrodzenia dla nauczyciel i ,  przyznaó dodatek funkcyjny, nastgpnie
Rada Powiatu podlglaby uchwalg zmieniajqcE zni2ki godzin dla osób pelniqcych funkcje
kierownicze, ponadto nale2y uzyskaÓ op¡nie kuratora w tym zakresie Kolejnym etapem
by{aby zmiana statutu Poradni.
P. Emil ia P¡otrkow¡cz powiedziala, 2e pensum w Poradni wynosi 20 godzin
merytorycznych i  mo2na byloby okreól ic znizkQ godzin na 13 -14 godzin

Czlonek ZarzEdu-Miroslaw Krusiewicz zaproponowal, aby pensum godzln
merytorycznych dla zastgpcy dyrektora Poradni wynioslo 12 godzin.
Kolejno Zarz4d Powiatu postanowil wp¡saó do Regulaminu przyznawania i wyplacania
dodatków do wynagrodzenia dla nauczyciel l  stanowisko wicedyrektora Poradni iokreál ió
dodatek funkcyjny w wysokoóci 400 zl.-800 zl.

Zarzqd Powiatu postanowil uruchomió procedurq powolania wicedyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagog icznej w Miósku Mazowieckim od roku szkolnego
2008-2009

Ad. I
Wicestarosta - Krzysztof Michalik omówil wnioski w zakresie spraw drogowych:

- P. L¡dii i Tadeusza Pa2 dotyczqcy wyra2enia zgody na dysponowanie dzialkq
stanowiEcq drogg powiatow4 w mieiscowoóci Grodzisk w celu wykonania lazdu.

Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoSciq stanowiqcq drogq

powiatow4 Nr 2254W Groszki Sta re-skruda-Grodzisk w zwiqzku z zamiarem urzqdzenia

lazdu na dzialki nr 'l 95 ¡ 1 96/2.
Ponadto dodal, 2e szczególow4 lokalizacjg, warunk¡ techniczne oraz za1Qc¡e pasa
drogowego nale2y uzgodnió zZDP w Minsku Maz.
- p. Krzysztofa Serwatka dotyczqcy wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomoSciq
stanowiqc4 drogg powiatow4 w zwi4zku z zamiarem urzqdzenia lazdu na dzialki
nr 2481 1 . 2261 1 6. 226 1 8. 24812. 226 1 1 7 . 2261 9, 226 1 1 5 i 226 17
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek.

Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoóciq stanowiaca
drogq powiatowq Nr 2231W Latowicz-Mrozy - Kaluszyn na cele budowlane w zwiqzku
z zamiarem wybudowania lazdu na dziaiki nr 24811 , 226116, 22618, 24812, 226117 '
22619,226115 i 22617 w miejscowoSci Wola Paprotnia
Ponadto dodal, 2e szczególow4 lokalizacjq, warunki techniczne oraz zalQc¡e pasa
drogowego nale2y uzgodniózZDP w Miñsku Maz.
- Sp. z o.o. MCD Poznania dotyczEcy zezwolenia na wlqczenie drogi dojazdowej do
drogi powiatowej t j .  ul .  Budowlanej iul .  Jasnej w Miósku Maz w zwiEzku
z projektowaniem hali widowiskowo-sportowej.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powy2szy wnlosek.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomo5c¡ami stanow¡acymi
drogi powiatowe t j .  ul .  Budowlana i  ul.  Jasna zgodnie z powyzszym wnioskiem.



Ponadto dodal, 2e szczególowq lokalizacjg, warunk¡ technrczne oraz zajQcle pasa

drogowego nale2y uzgodniózZDP w Mit ' tsku Maz.

Ad. I
Starosta powrócil do tematu dotyczqcego nowej siedz¡by na potrzeby Poradni

Psychologiczn o-Pedagogicznej w SulejÓwku. Poinformowal, 2e w rozmowach
p. eulOaflOsif zgodzllaéig na-czynsz w wysokoéci 33 zl.lm2, a ostatecznie na 7.000 zl.
brutto miesigcznie, ponadto jest oczekiwanie dotyczqce spisania umowy przedwstepnej.

Nastgpn¡e zwrócil sig do zarzqdu Powiatu z pytaniem, czy vowadziÓ dalsze negoc¡ac¡e,
czy szukaó innego rozwi4zania.

Wicestarosta powiedzial, 2e nie ma zadnej alternatywy, naleZy ewentualn¡e
prowadzió rozmowy w zakresie kupna tej nieruchomoSci.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na powyzszE propozycJ9.

sekretarz Powiatu - Danuta strejczyk poinformowala, 2e samochód sluzbowy
ulegl wypadkowi. PZU po przeprowadzeniu czynnoÓci likwidacyjnych stwierdzilo, 2e
koszty naprawy przekrocz4 70% wartoéci samochodu. wartosc samochodu przed

wypadkiem okreslona zostaia na 26.900 zl., po wypadku na kwotg 18 205 zt Ponadto
PZU wyplaci odszkodowanie w kwocie 8.695 zl.
Dodala, 2e dealer od którego zostal kupiony samochód okreélil koszty naprawy na
kwote 9.000 zl. PZU przeprowadzilo licytacjg i proponuje sprzeda2 samochodu za kwotg
16.650 zl. + 10% tej wartosci od PZU + odszkodowanie co lacznie stanowl kwote
26.895 zl.

Zarzqd Powiatu podjql decyzjq o sprzeda2y samochodu (uzyskanie z tego tytulu
kwoty 26.895 zl.)  izaplanowaniu érodków na zakup nowego samochodu sluzbowego

Naczelnik wydzialu oswiaty i Kultury powiedziala, 2e Federacja Mlodzie2owej
PrzedsigbiorczoÉci przyznala Zespolowi Szkol Nr 1 w Miñsku Maz. certyfikat jakosci

, ,szkola Przedsiqbiorczosci".  Gala rozdania certyf ikatów odbedzie sie 19 marca br.
w Plocku.

Zarzqd Powiatu postanowil zakupiÓ nagrody dla ZS Nr 1 w Minsku Maz za kwote
3.000 zl.
Ustalono, 2e kolejne posiedzenie odbgdzie sig 25 marca br. o godz. 14 00.

Ad. 10
Protokoly z posiedzen w dniu 26 lutego 2008 r' i 10 marca 2008 r. zostafy

przyjere.

Ad.  t1
Starosta zamkn4l pos¡edzen¡e.

Pzewodntczqcy Zarzadu - Antoni Jan Tarczynskl

Wrcestarosta - Krzysztof Mtchaltk

Czlonkowre ZarzEdu Krystyna Pazio

Henryk Ksiezopolski

Miroslaw Krusiewicz
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