
Protokól Nr 5/07
z pos¡edzen¡a ZazEdu Pow¡atu Miñsk¡ego

w dn¡u 22 styczn¡a 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl¡:
Pzewodniczqcy Zatzadu - Antoni Jan Tarczynsk¡
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkow¡e Zarz4du: Krystyna Paz¡o
Henryk Ksie2opolski
Miroslaw Krus¡ew¡cz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bak - Skarbnik Powiatu
Janusz Sobolewski - Dyrektor SPZOZ w Miñsku Maz.
Stanislaw Wolynek - z-ca dyr. SPZOZ w Miñsku Maz.
Zofia Mofawska - glówna ksiQgowa SPZOZ w Mitisku Maz.
Czeslaw Jackowicz - Naczelnik Wydzialu Srodowiska ¡ Rolnictwa
Sylwester Zbrzezny - Przewodniczqcy Rady Powiatu Miñskiego
Grzegorz Wyszogrodzki - Przewodniczecy Komisji OÉ;wiaty, Kultury

iSpor tu ,
Henryk Switkowski - Przewodnicz4cy Komisji Budzetu
Krzysztof Plochocki- Przewodniczecy Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych
Witold Kikolski- Pzewodniczecy Komisji Bezpieczeñstwa i Rozwoju Powiatu

PorzEdek posiedzenia:

'1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ptzyjecie porzEdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
4. Sprawy z zakresu sluzby zdrowia.
5. Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizacie zadañ powiatu pÍzez otgantzacle

oozarzadowe w 2007 r. w zakresie dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych
6 .
7 .

PodjQcie uchwaly w sprawie ustalenia planu kontroli na 2007 rok
PodjQcie uchwal w sprawie udzielenia upowaznieñ dyrektorom powiatowych
jednostek organ¡zacyjnych do prowadzenia zadañ inwestycyjnych.

L Ustalenie zasad wspólpracy Zarzqdu Powiatu z Rade Powiatu Miñskiego
i komisjami stalymiw okresie ll l kadencji samorzqdu powiatu m¡ñskiego.

9. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia op¡nii dotyczecej ,,Projektu Programu
Ochrony Srodowiska Miasta i Gminy Halinów" oraz ,,Projektu PIanu Gospodarki
Odpadami dla Miasta i Gminy Halinów na lata 2004-20'1 1".

1O Sprawa wycink¡ drzew na terenie Domu Pomocy Spolecznej ',Jedlina"
w ¡,lieni.

1 l.Sprawy z zakresu dró9.
12. Podjecie uchwaly w spraw¡e zmian w budzecie Powiatu na 2007 rok
13. Sprawy rózne.



l4.Ptzyjecie protokolu z posiedzenia w dniu 8 stycznia 2007 r.
1 5. Zamkniecie pos¡edzenia.

Ad.  1
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski otworzyl posiedzenie ZarzEdu Powiatu

Miñskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porz4dek posiedzenia, który zostal przyjety jednogloénie.

A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, i2 w okresie od poprzedn¡ego

posiedzenia zajmowal sie nastepulEcymi sprawami:
- odbyt spotkania z dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych oraz
naczeln¡kami wydz¡alów Starostwa Powiatowego, na których omówiono zasady
wspolpracy z Zazqdem Powiatu, RadE Powiatu i radnymi. Dyrektorzy i naczelnicy
zostali zobow¡azani do przeglEdania stron inlernetowych w zakresie mozliwoéci
pozyskan¡a dodatkowych Srodków finansowych. Ponadto omówione zostaly sprawy
z zakresu dyscypliny pracy i spraw organizacyjnych.
- odbylo s¡e posiedzenie Powiatowej Rady ds. Kombatantów Rada przyjela kierunek
dzialania zmierzajqcy do dokonania w 2007 t. przy pomocy Towarzystwa Przyjaciól
Miñska Mazowieckiego, innych towarzystw oraz samorzadów gmin inwentaryzacji
miejsc pamiQci narodowej. Po dokonaniu takiej inwentaryzacji podjeta zostanie próba
skatalogowania tych miejsc iwydania pozycji ksiezkowej.
- po¡nformowal o sytuacji w sluzbie zdrowia; zaproponowal czestsze kontakty z dyrekcjE
SPZOZ w Miñsku ¡/az. NastQpnie przedstawil pismo lek. med Jaroslawa Tomczaka -

Przewodniczacego Oddz¡alu Terenowego ZwiEzku Zawodowego leka'zy ptzy SPZOZ
w Miñsku l\¡az. informuj4ce, 2e w dniu 14 grudnia 2006 r. lekarze chirurdzy zwrócili sie
do dyrektora SPZOZ o podwyzke wynagrodzeñ i podj9cie dzialañ w celu usprawnien¡a
pracy. W przypadku nie spelnienia 2adañ lekarze zloZa wymówienia
P. Jafoslaw Tomczak zwrócil sie o p|zyjrzenie sie zaistnialej sytuacji.
Starosta wyjaénil, ze posiada informacje dotyczEce Ogólnopolskiego ZwiEzku
Zawodowego Lekarzy Regionu l\¡azowsze, w której okreélony zostal harmonogram
pewnych zdarzeñ, m.in. w zaleznoéci od rozwoju zdazen na dzieñ 26 marca lub
26 kwietnia zwiazek ma osiEgn4ó gotowoéÓ strajkowe we wszystkich zakladach.
Ponadto Starosta spotkal sie z ordynatorem Oddziatu Chirurgii - Jackiem Ruciñskim,
z którym rozmawial na temat rozwiqzan restrukturyzacyjnych
- spotkal sie z siosttami Zgromadzenia Sióstr Milosierdzia Sw Wincentego A'Paulo
w zakresie wykupu terenu pod Zespolem Szkól Specjalnych w lgnacow¡e Ustalono, iZ
przygotowany zostanie operat szacunkowy i wówczas strony spolkajq sie' aby
negoclowge cenQ. W operacie przyjeta zostala kwora 14 zl lm¿ dzialka o powierzchni
10.766 m' -co stanowi kwote '150.700 zl.
- odbylo sie spotkanie wójtów, burmistrzów z Wicemarszalkiem Województwa
Mazowieckiego - Jackiem Kozlowskim, w którym uczestniczyla równ¡ez
p. Ligia Krajewska. Dominowaly trzy tematy: Obszar l,4etropolitalny Warszawy, Srodki
un¡jne, sprawa lotniska cywilnego w Miñsku l\¡az. Ustalono, iZ gm¡ny ponowiE apel, aby



caly powial miñski znalazl siq w Metropolii Warszawskiej. W zakresie Srodków unijnych
uzyskano informacje, 2e w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
województwo mazowieckie otrzymalo '1 mld 800 mln euro, z Europejskiego Funduszu
Spolecznego - 800 mln euro iz Programu l\,4odernizacji Rolnictwa 300 mln euro
W zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego mozliwoéÓ skladan¡a wn¡osków
pojawi siQ na koniec roku. Ponadto pojawia siQ instytucja preselekcji wn¡osków, nie
bedzie koniecznoóci skladania wniosku z pelnq dokumentacjE, bQdzie mozna zlozyó
pomysl co do real¡zacji zadania ion zostanie oceniony, a dopiero pozniej
przegotowywana bedzie calosÓ dokumentacj¡.
W zakresie lotniska otrzymano informacje, 2e nie zostal zlozony formalny wniosek
dotyczacy powstania lotniska c)ryvilnego w Miñsku [,4azowieckim.
- uczestniczyl w Konwencie Starostów Województwa l\¡azowieckiego w Plocku. Na
spotkaniu poruszano sprawy sluzby zdrowia, órodków unijnych i funkcjonowania
Wojewódzkiego tJrzgdu Pracy.
- spotkal sie z p.o. Powiatowego Inspektora Weterynarii p Barbarq Rechnio
i rozmawiano nt. funkcjonowania Inspektoratu,
- spotkal sie z Kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w zakresie uzyskania informacji nt. platnoéci bezpoérednich w powiecie
miñsk¡m.

Wicestarosta poinformowal o nastQpujecych sprawach:
- odbylo siQ pieMsze posiedzenie komisji do oceny wniosków na opracowanie projektu
hali widow¡skowo-sportowej. Zlozonych zostalo 8 wniosków o dopuszczenie do
konkursu, z których 6 przyjeto bez uwag do dwóch zgloszono uwagi 0eden wn¡osek
dot. firmy p. Skladanowskiego i problem dotyczy oceny zlozonych dokumentÓw)
- zlo2ono tzy wnioski do l\,4inisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- na wymiane pokrycia dachowego w ZS im. H. i K. Gnoiñskich w Siennicy kwota
dof inansowania 500.000 zl.,

- Regionalne spotkania z muzyka i tañcem ,,Majówka 2007" - kwota
dofinansowania 76.000 zl.

- Festiwal Muzyki Chóralnej - kwota dofinansowania 25.000 zl
Ponadto iest mozliwoéó zlozenia wniosku w zakresie renowacji stawu w DPS w KEtach
- odbyla sie kontrola z Mazowleckiego UrzQdu Wojewódzkiego w zakresie realizacji
zakladanego zakresu robót - rozbudowa DPS w K4tach, który zostal zgtoszony
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
- spotkal s¡e z Burmistrzem l\,4iasta Hal¡nów odnoénie realizacji porozumieñ w zakres¡e
geodezji. Ponadto spotka sie z Z-cE Burm¡strza Sulejówka
Miasta te realizuja pewien zakres zadañ geodezyjnych, a Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Geodezyjnego wskazuje na nieprawidlowoóci w tym zakresie. Zaproponowano,
aby zmiany w ewidencji gruntów i budynków byly dokonywane w Starostwie, natomiast
w Urzedz¡e Miasta Halinów wydawane bylyby wypisy iwyrysy, w zw¡Ezku z tym
nalezaloby zwiekszyó w Halinowie zatrudnienie o 0,5 etatu.
Burmistrz Miasta Halinów wstQpnie zaakceptowala propozycjQ
Zatzad Powialu zaopiniowal pozytywnie powyzsza propozycjQ.
- Zariad WFOSTGW poinformowal, i2 na przedsigwziecia termomodernizacyjne tj na
termomodernizacje sali gimnastycznej w ZSZ Nr 2 w Miñsku Maz moZe ptzyznaÓ
pozyczke w kwocie do 200.000 zl.



Zarzad Powiatu wyrazil zgode na podjQcie dzialañ w tym zakresie.
- Zarzqd WFOS|GW poinformowal o mozl¡woéci ptzyznania pozyczki w kwocie do
78.000 zl. na renowacje stawu na terenie DPS w Katach. Koszt zadania '150.000 zl
Zatz4d P owialu zaakceptowal powyzszE propozycje.

Ad. 4
Starosta - Antoni Jan Tarczyóski powiedzial, ze na Konwencie Starostów

Województwa lvlazow¡eckiego ptzekazana zostala informacja, iz szpitale które sa
ztzeszone w ZwiEzku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych
otrzymajE érodki ni2sze o 9 %. Nastepnie powrócil do pismo lek med. Jaroslawa
Tomczaka - Przewodn¡czacego Oddzialu Terenowego Zwiazku Zawodowego Lekarzy
ptzy SPZOZ w l\.4iñsku l\.4a2. informujacego, ze w dniu 14 grudnia 2006 r' lekaze
chirurdzy zwrócili s¡e do dyrektora SPZOZ o podwyzke wynagrodzeñ i podjecie dzialañ
w celu usprawnienia pracy. W pzypadku nie spelnienia ¿qdan lekarze zlozq
wymówien¡a.

Dyrektor SPZOZ - Janusz Sobolewski wyjasnil, i2 wymówienie zlozylo 3leka.zy
chirurgów i umowy wygasna z koñcem marca br. Wyjaénil, iz lekarze zwrócili sie
o wzrost wynagrodzeñ o 100%. Lekarze otrzymali podwyzke w wysokoéci 690 zl , nie
ma mozl¡woéci zwiQkszenia podwyzek ze wzglQdów finansowych. Ponadto lekarze
chcieliby podpisaó umowy cywilnoprawne, gdyZ sa one dla nich korzystniejsze
Dodal, ¡z zwrócil sie do lekarzy, aby nie podejmowali akcji strajkowej ido chwili obecnej
nie przystapili do oficjalnego protestu.
Dyrektor SPZOZ wyjaénil, i2 rok zamknieto strat4 2 mln zl. (w tym pelny odp¡s
amortyzacyjny oraz nadwykonania w wysokoéc¡ 300.000 zl. za które NFZ nie zaplacil)
i analizowana jest mozliwoéó przeprowadzenia restrukturyzacji osobowej, wiEzaloby s¡e
to z koniecznoéciE zwolnienia ok. 60 osób.

Glówna ksiegowa SPZOZ dodala, iz poniesiono wydatki inwestycyjne na kwote
1.497.122 z l .

Z-ca dyrektora SPZOZ - Stanistaw Wolynek wyjaénil, i2 n¡e ma za$ozenia
rcalizacji ptac zwiEzanych z budowE Oddzialu Ratownictwa Medycznego
Zasygnalizowal ponadto potrzebe znalezienia érodków na wykonanie kanalizacj¡
i odwodnienia. Termin zakoñczenia calego przedsigwziecia uplywa w pazdzierniku
2007 r.

Wicestarosta zwrócil siQ z pytaniem, czy wszystkie naleznosc¡ zwi4zane
z zakupem tomografu i innej aparatury zostaly uiszczone.
Dyrektor SPZOZ wyjaénil, i2 wszystkie te naleznoóci zostaly uregulowane.
Starosta pow¡edzial, iz przyjQte zostajA nastepuiEce ustalenia:
- natychmiastowe przekazywanie informacji zwiazanych z pojawiajqcymi sie problemami
w sPzoz.
- przygotowanie w term¡nie do dnia '15 marca br. przez dyrekcje SPZOZ programu
naprawczego, usprawniajEcego funkcjonowanie SPZOZ w Miñsku Maz oraz
postepowania w przypadku odej5cia lekarzy z oddzialu chirurgii; przedstawienie
programu nastAli na posiedzeniu w dniu 19 marca br.
Ponadto Wicestarosta stwierdzil, i2 nalezy ptzeprowadziÓ analizQ poszczególnych
oddzialów szpitala z podzialem na przychody i koszty.



Ad. 5
Dyrektor PCPR w ¡/iñsku ¡/az. wyjagnil, 2e do konkursu ofert na rcatizacie zadan

powlatu przez organizacje pozarzEdowe w 2007 r. w zakresie dzialania na rzecz osoD
nrepelnosprawnych wplynQly 3 oferty:
- Mazowieck¡ego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Mózgowym porazen¡em
Dzieciecym,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Uposledzonych Umyslowo ,,Dzieciom Radosc,,- Stowarzyszenia,,Koniczynka".
Na rok 2007 r. na zadanie w zakresie dzialan¡a na rzecz osób niepelnosprawnych
ptzeznaczona zoslala kwota 20.000 zl.
Dyrektor Janusz Zdzieborski wyjasnil, iZ oferty byly kompletne i przygotowane zgoonre
z ogloszenrem.
Komisja wnioskuje o przyznanie organizacjom nastepujqcych kwot:
- Mazowieckiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Mózgowym porazeniem
Dzieciecym'12.0O0 zl.,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Upoéledzonych Umyslowo ,,Dzieciom Radoéó,' _
4.5OO zl..
- Stowarzyszeniu,,Koniczynka" - 3.500 zl.
Dyrektor PCPR w Miñsku [4a2. przystEpil do omówienia oferty Mazowieck¡ego
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z l\¡ózgowym pora2eniem Dzieciecym, wyjasn¡aj+,
i2 calkowity koszt realizacjj zadania to kwota 133.500 zl. Zadanie nosi tytui ,,poÁóc
dzieciom niepelnosprawnym - pzelamaé ¡zolacje,'. Najwigksz4 kwotQ stanowi
wynagrodzen¡e dla koordynatora projektu - 21.600 zl.

Wicestarosta - Krzysztof ¡.4¡chalik zwrócit uwage na zbyt wysokie koszty dla
koordynatora projektu, ponadto nalezy zweryfikowaó, kto bedzie koordynatorem (ciy nie
jest to osoba z Zarz4du Stowarzyszenia).

Zarzed Powiatu powróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.

A d . 6
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila projekt uchwary w sprawte

ustalenia planu kontrol¡ na 2007 rok.
Dodala, Ze zaplanowane zostaly nastgpujace kontrole:
- kontrola problemowa - Zespól Szkól Specjalnych w lgnacowie w zaKreste spraw

finansowo-ksiegowych (prowadzona przez Wydzial Finansowy),
- kontrola problemowa wszystkich jednostek organiza¿yjnych w zakresie

przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstepnej oceny celowoéci
.zTciagan\a zobowiqzañ finansowych i dokon!$,/ania wydatków (prowadzona przez
Wydzial Finansowy),

- kontrola. w zakresie przesfzegania przepisów dotyczEcych organizacji pracy
placówki (prowadzona przez Wydziat Oéwiaty ¡ Kultury i Biuro Rady i Zarzqoq,

- kontrola problemowa - Specjalny Oérodek Szkolno-Wychowawczy ¡m. J. Korczaka
w ¡/iñsku ¡/laz. dolyczqca real¡zacji skierowañ oez otzeczen o potrzebie ksztalcenia
specjalnego (prowadzona ptzez Wydzial Oéwiaty i Kuttury oraz Biuro Rady
i Zarzqdu),

- kontrola problemowa w trzech jednostkach oéwiatowych w zakresie efektywnoéci
wykorzystania godz¡n ptzeznaczonych na zajecia pozalekcyjne (ptowadzona ptzez
Wydzial Oéwiaty i Kultury i Biuro Rady ¡Zarz4du),



- kontrola problemowa wszystkich domów pomocy spolecznej prcwadzona ptzez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miñsku Maz.

- kontrola problemowa - Dom Dziecka w Falbogach prowadzona przez powjatowe
Centrum Pomocy Rodzin¡e w ¡/¡ñsku ¡/az.

- kontrola problemowa w zakresie dzialalnoéci Srodowiskowego Domu Samopomocy
dla Osob Psychicznie Chorych prowadzona przez powiaiowe Centrum pomocy
Rodzinie w ¡,4iñsku Maz.

dzialalnosci Oérodka Interwencjj Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w lvliñsku

- kontrola problemowa w zakresie
w Miósku ¡/az. prowadzona przez
Maz.

- kontrola problemowa w zakresie realizacji spraw zwiqzanych z wyoawantem
zezwolen na zajQcie pasa drogowego i pobieranie oplat oraz kar za zajgcte pasa
drogowego ptzez Zatzqd Dróg powiatowych w lvliñsku Maz. (prowaozona przez
Biuro Rady i ZarzEdu).

Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjecjem uchwaly Zarzqd powiatu
opowiedzial sie jednoglosnie.

- - -4atzqd Powiatu podj4t uchwale Nr 40/07 w sprawie ustalen¡a ptanu kontroli
na 2007 rok.

Ad.7
Sekretarz Powiatu przedstawila wniosek dyrektora ZS im. H. i K. Gnoióskich

w Siennicy o udz¡elenie upowaznjenia do prowadzenia ¡nwestycji polegajEcej na
wym¡anie dachu na budynku glównym Zespolu.

ZarzEd Powiatu podjEl uchwale Nr 4il07 w sprawie udz¡elenia upowazn¡enia
dyrektorow¡ Zespolu Szkól ¡m. H. ¡K. Gnoiñskich w Siennlcy do prowadzenia
¡nwestycji.

Sekretarz Powiatu przedstawila wniosek dyrektora CKp w Mirisku Maz.
o udzielenie upowaznienia do prowadzenia nastepujqcych zadañ ¡nwestycyjnych:
remont dachu na Oérodku l\¡echaniki i Diagnostyki pojazdowej otaz zakup samochodu
dostawczo-osobowego dla Centrum Ksztalcenia praktycznego.

. . ZarzEd Pow¡atu podj4f uchwale Nr 42107 w spraw¡e udzieten¡a upowa¿nien¡a
dyrektorow¡ Centrum Ksztalcen¡a praktycznego w Mirísku Mazow¡eckim do
prowadzenia zadaÉ inwestycyjnych.

Kolejno p. Danuta Strejczyk przedstawila wniosek dyrektora ZSZ Nr 2 w ¡il iñsku
¡,4a2. o udz¡elenie upowaznienia do prowadzenia remontu sali grmnasrycznej
tj. docjeplenie Scian i remont dachu.

. . .Zarzq! Pow¡atu podjqt uchwale Nr 43/07 w spraw¡e udz¡elenia upowa¿n¡en¡a
dyrektorowi Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 im. powstañców Warszawy
w M¡ósku Mazow¡eckim do prowadzen¡a remontu.



Ad.  I
Starosta - Antoni Jan Tarczyósk¡ wyjaSnil, iZ spotkanie to zorganizowane zostato

w celu wyjasnienia pewnych spraw organizacyjnych i zasad wspólpracy. Jako
przewodn¡czacy poszczególnych komisj¡ Rady powiatu se odpowiedzjalni za prace
komisji. W celu zapewnienia wlaéc¡wego przeplywu informacji nalezy byó w statym
konlakcie z Zarzqdem Powiatu, Sekretarzem i Skarbnikiem powiatu.
Przewodn¡czEcy Komisji zwoluj4 posiedzenia komisji iw tym zakresie nalezy
bezpoérednio kontaktowaó sie z Sekretarz pow¡atu - DanutE Strejczyk. ponadt;
ewentualne korekty planów pracy nale2y równie2 uzgadniaó z Sekretarz powiatu.
Utrzymana zostanie dotychczasowa zasada uczestnictwa Starosty lub Wicestarosty
w posiedzeniach kom¡sjj.
Starosta wyjaénil, iZ na spotkaniach z dyrektorami powiatowych jednostek
organ¡zacyjnych poinformowano o sposobie kontaktowania sie z poszczególnymi
komisjami. Ponadto dyrektorzy zostali zobowi4zani do uczestniczenia w ses.¡ach Rády
Powiatu, a takze w posiedzeniach komisji, gdy ofzymajq zaproszen¡e.
[¡aterialy dla radnych dostarczane bedq w okreslonych terminach, z dopuszczeniem
wyjatków dotyczEcych spraw f¡nansowych.

Nastepnie Starosta poinformowal, iZ zobowi4zal dyrektora S?ZOZ do
przygotowanra programu naprawczego w terminie do dnia ,19 marca br.

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk zwrócila sie o:
- analizowanie protokolów z posiedzeñ pod wzgledem ochrony informacji,
- wczeéniejsze zwolywanie posiedzeñ komisji, co umo2liwj przekazywanie terminowo
informacji.
Ponadto poinformowala o moZl¡woéc¡ ptzekazwania informacji i materialów droga
¡nternetowE.

Przewodniczqcy Rady Powiatu - Sylwester Zbzezny powiedzial, iZ jest za tym,
aby Starosta lub Wicestarosta uczestniczyli w posiedzeniach poszczególnych komisji.
Ponadto stwierdzil, i2 nale|y Wzeanalizowaó temat diet, w szczeoólnóéci w zakresie
dodatku dla czlonków Komisji Rewizyjnej.

PrzewodniczAcy Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych - Krzysztof plochocki
powiedzial, ze podstawE dzialania jest komunikacja, zwrócil sie o przeslanie drogE
internetowA nastgpuj4cych dokumentów: protokolów Kom¡sji z poprzedniej kaden¿ji;
protokolu pokontrolnego z SPZOZ dot. umowy z firmE ,,Exitus,,, umowy z firmE ,,Exitus,,.
Ponadto zwrócil sie, aby na posiedzenia ZarzEdu powjatu, na których omawiane sE
sprawy sluzby zdrow¡a ijest dyrektor SPZOZ powinien byó zaproszony przewodniczqcy
Komisji Zdrowia .
Slarosta - Antoni Jan Tarczyñski wyja6nil, iZ Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji
nie zakof,czyla protokolu z kontroli w SPZOZ, jest tylko pewien material z kontroli.
Zakonczony natomiast zostal audyt w SPZOZ.
PzewodniczEcy Kom¡sji Zdrowia i Spraw Spolecznych zwrócil sie o udostQpnien¡e
materialu z audytu.
P. Krzysztof Plochocki zwrócil sie z pytaniem, czy jest w Starostwie osoba
odpowiedzialna za pozyskiwanie érodków unijnych.
Starosta wyjaénil, iZ pozyskiwaniem Srodków un¡jnych zajmuje siQ Wicestarosta _
Krzysztof ¡.4ichal¡k.



Przewodniczacy Kom¡sjj Bezpieczeñstwa i Rozwoju powiatu _ Witold Kikolski
wyjaén¡I, i2 Komisja Rewizyjna zaplanowala na ll kwartal 2OO7 r. kompleksowE kontrole
SPZOZ_W zwiqzku z tym ¡stnieje moztiwosó polEczenia posiedzeñ obu komisji. 

-

Starosta podsumowuj4c wyjaénil, iz nie ma przeszkód, aby zapraszaó
przewodn¡czAcych komisji na posiedzenia Zarzadu powiatu.

Wicestarosta wyjasnii, ¡Z w Starostwie funkcjonuje Wydzial lnwestycji, w którymjedna osoba zajmuje sie érodkamj pomocowymj i przygotowywaniém projektów
twardych, a druga osoba zajmuje siQ zamówien¡ami publicznymi. przygotowywaniem
projektów miekkich zajmujq sie naczetnicy poszczególnych wydz¡alów oraz dyrektorzy
powiatowych jednostek organizacyjnych.
. .. . Przewodniczqcy - Grzegorz Wyszogrodzki dal pod rozwage zatrudnienie osoby,
która.bedzie zajmowala sie przygolowywaniem projektów, a póZniej bgdzre wyronywara
nadzór inwestorski.

. , Wicestarosta wyjasnil, i2 nie jest to mozliwe chociazby ze wzgledów finansowych.
Nastepnie p. Gzegotz Wyszogrodzki zwrócil sig o przekázywanie informacji
przewodnicz4cym komisji dotyczAcych waznych spraw z iakresu dzialania
poszczególnych komisji Rady Pow¡atu.

Ad. 9

_ . Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jakowicz wyjasn¡I, i2
Burmistrz l\rjasta Halinów przeslal do zaopiniowanja ,,projekt programu bchrony
Srodowiska Miasta icminy Halinów" oraz ,projekt planu Góspodarki Odpadami dlá
l\¡iasta i Gminy Halinów na lata 2004-2011".
Naczelnik zglos¡l kilka uwag do przedloZonych projektów:
- okres obowiazywania Planu okreólony zostal na lala 2004-2011, a powinien
obejmowaó lata 2007-2010 z perspektwq na lata 2Oj 1-2014,
- w zakresie ochrony obszarów leónych wpisane zostalo zadanje _ zwiekszenie
lesistoéci, a jednym z realizatorów okreólone zostalo Starostwo pow¡atowe.
Zaproponowal, aby wykreélió stowa ,,starostwo powiatowe',, gdyZ Rada Gmrny nre moze
ustalaó zadañ dla Starostwa.
- w zakresie inwentaryzacji Zródel uciEzliwosci akustycznych jako jeden z rcalizaloów
wprsany zostal Zarzed Dróg Powiatowych. Naczelnik wyjaénjl, i2 jest to zadan¡e, ale do
Programu Ocl rony Srodowiska dla powiatu minskiego
ZarzEd Powiatu postanowil przeslaó uwagi do przedstawionych projektów Burmisfzowi
[.4jasta Halinów ipowróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.

Ad.  l0
Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz poruszyl temat

usuniecia drzew z terenu Domu Pomocy Spolecznej 'Jedlina' w M¡eni. Wyjasnil, i2
chodzi o.'14 chorych drzew ('tO akacji, 3 éwierk¡, 1 brzoza), które zagra14q
bezp¡eczeñstwu.

Zarz4d Pow¡atu jednogloénie wyraziN zgode na usuniecie 14 dr¿ew z terenu
DPS ,,Jedl¡na" w M¡en¡.



Ad.  11
Wicestarosta - Ktzyszlof lvlichalik przedstawil pismo p. Slawomira Kransego

o uzgodnienie lokalizaqi Aazdu z ulicy Malaszczyckiej w N¡iñsku Maz., stanowiEcej
droge powiatowE, dla projektowanych budynków mieszkalnych na dzialkach nr 5284/3
i 5284t4.
Dodal, 2e dyrektor ZarzEdu Dróg Powiatowych pozytwnie zaopiniowal powyzszy
wn¡osek. Warunki techniczne okreéli Zarzad Dróg lvliejskich w lvliñsku l\¡az

ZarzEd Powiatu wyrazil zgodQ na lokalizacje zjazdu z dtogi powiatowej
(ul. l\y'alaszczyckiej) na dzialki o nr ewidencyjnych 528413 i 528414.

Nastepnie p. Krzysztof Michalik przedstawil wniosek p. ¡,4arioli Nieznajek
o wyrazenie zgody na lokalizacje Aazdu z ul. I Pulku Lotnictwa Myéliwskiego ,W-wa" na
dzialke o nr ew. 257611 polo2onE u zbiegu ul. I PL¡,4 'W-wa" ¡ ul. Sniadeckich w l\¡irisku
Mazowieckim, w zwiAzku z planowana rozbudowE budynku mieszkalnego o funkcje
uslugowe.
Dodal, 2e dyrektor ZDP w Mirisku [,4a2. poz].tywnie zaopin¡owal powyzszy wn¡osek.
Warunki techniczne Aazdu okteSli Zatzqd Dróg N¡iejskich w Miñsku lvlaz.

Zarzad Powiatu wyrazil zgode na lokalizacjQ zjazdu na dzialke o N ew.257611 od
ul. I PLIVI ,,W-wa" w l\¡irisku l\¡az. w zwiazku z planowanE rozbudowa budynku
mieszkalnego o funkcjQ ustugow4.

A d . 1 2
Skarbnik Powiatu - Teresa BAk omówita projekt uchwaly w spraw¡e zm¡an

w budzecie Powiatu na 2007 tok. Zmiany polegaja na przeniesjeniu wydatków miedzy
paragrafami w ramach tego samego dzialu otaz przenies¡eniu wydatkow z rczerwy
budZetowel.
Zmiany dotycze:
- Starostwa Powiatowego w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól Nr 1 im. K. Wielkiego w Miñsku Maz.
- Domu Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w Mieni
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w N¡iñsku l\¡azowieckim
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w lvl¡ñsku Maz.

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek Zarz4du Kola Pszczelatzy o przyznanie
érodków w kwocie 10.000 zl. na podnoszenie kwalifikacji (koszty szkole¡i i egzaminów)
izapoznawanie sie z nowymi metodami hodowli.

Starosta powiedzial, 2e érodki organizacja moze pozyskaó z Agencji Rynku
Rolnego.
Zarz4d pozostawil wniosek do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu.
NastQpnie przedstawiony zostal wniosek Naczelnika Wydzialu Zatz4dzania
Kryzysowego ¡ Spraw Obronnych o przyznanie kwoty 1000 zl. na nagrody dla
12 laureatów powiatowych eliminacji lX edycj¡ Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjów, szkól specjalnych iwychowanków innych
placówek wychowawczych pt. ,,Kiedy dzwoniQ po straz pozarn4'

ZarzEd Powiatu wyrazil zgode na wydatkowanie kwoty 1000 zl. na powyzszy cel.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly w sprawie zmian
w budzecie Powiatu na 2007 r. Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednoglosnie.



ZazEd Powiatu podjel uchwale Nr 44107 w sprawie zm¡an w budzecie
Powiatu na 2007 rok.

Ad.  l3

^ Skarbnik Powiatu poruszyla temat zategloóci w kwocie ponad 35.000 zl.
p. Sasimowskiego. P. Sasimowski wyjaónia, ¡z cñoruje i oczekuje n; operacje. Radca
prawny zwrócil s¡e o udokumentowanie chorobv.
Czlonek Zatzqdu - Krystyna Pazio zwfócila sie z pytaniem, czy znana jest sprawa
domów nauczycieli przy ul. Kasprowicza w Sulejówku.
W¡cestarosta wyjaSnil, iZ domy te byty w zarzEdzie Mjnistra Edukacji Narodowej. Sprawa
ta wiEze sie z przejec¡em przez Staroste, jako reprezentanta Skarbu pañ;twa tych
nieruchomoéc¡. Stwierdzono, 2e sE to lokale m¡eszkalne i zaproponowano, áby
Burmistrz Sulejówka przq4 na wlasnoéó te nieruchomoéci w formie darowizny, ale dó
tego lest.niezbedna zgoda wojewody mazowieck¡ego, a której wojewoda nie wyraz¡I.

Wicestarosta zasygnalizowal temat poruszony przez dyrektor poradni
Psycholog¡czno-Pedagogicznej w Sulejówku, a dotyczEcy zwiqkszénia powjerzchni
Poradni o 1 pomieszczenie lekarskie.

Ustalono, 2e kolejne posiedzenie Zatz4du powialu odbedzie sie 6 lutego 2OO7 r.
o godz. '10.00.

Ad.  14
Protokól z posiedzenia w dniu 8 stycznia 2007 r. zostal przyjety jednogloénie.

Ad.  15
Zamkniecie oosiedzenia.

PzewadniczEcy Zarzqdu - Anioñr Jan Tarczyáski

Wicestarosta - Krzysztof l\¡ichal k

Czlonkowie Zazedu Krystyna pazio

Henryk Ksiezopolski

l\¡iroslaw Krus ewicz


