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Przewodn¡czacego
Tomczaka
grudnia
2006
r'
lekaze
14
ze w dniu
ptzy SPZOZw l\.4iñsku
l\.4a2.
informujacego,
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uplywaw pazdzierniku
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Wicestarostazwrócil siQ z pytaniem,czy wszystkie naleznosc¡zwi4zane
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z zakupem
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te naleznoóci
i2wszystkie
Dyrektor
SPZOZwyjaénil,
przyjQte
pow¡edzial,
ustalenia:
zostajA
nastepuiEce
iz
Starosta
- natychmiastowe
sieproblemami
z pojawiajqcymi
przekazywanie
informacji
zwiazanych

wsPzoz.

- przygotowanie
w term¡niedo dnia '15marcabr. przezdyrekcjeSPZOZprogramu
SPZOZ w Miñsku Maz oraz
funkcjonowanie
usprawniajEcego
naprawczego,
postepowaniaw przypadkuodej5cialekarzy z oddzialuchirurgii;przedstawienie
programu
w dniu19 marcabr.
nastAlina posiedzeniu
analizQposzczególnych
stwierdzil,
i2 nalezy ptzeprowadziÓ
Wicestarosta
Ponadto
podzialem
przychody
i koszty.
na
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z
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Ad. 5
DyrektorPCPRw ¡/iñsku¡/az. wyjagnil,2e do konkursuofertna rcatizacie
zadan
powlatuprzezorganizacjepozarzEdowe
w 2007r. w zakresiedzialaniana rzeczosoD
nrepelnosprawnych
wplynQly
3 oferty:
- Mazowieck¡ego
Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci z Mózgowymporazen¡em
Dzieciecym,
- Stowarzyszenia
na RzeczDzieciUposledzonych
Umyslowo
Radosc,,
,,Dzieciom
- Stowarzyszenia,,Koniczynka".
Na rok 2007 r. na zadaniew zakresiedzialan¡ana rzecz osób niepelnosprawnych
ptzeznaczona
zoslalakwota20.000zl.
DyrektorJanuszZdzieborski
wyjasnil,iZ ofertybyly kompletnei przygotowane
zgoonre
z ogloszenrem.
Komisja
wnioskuje
o przyznanie
organizacjom
nastepujqcych
kwot:
- MazowieckiemuStowarzyszeniuna Rzecz Dzieci z Mózgowym porazeniem
Dzieciecym'12.0O0
zl.,
- Stowarzyszeniu
na Rzecz Dzieci Upoéledzonych
_
Umyslowo,,DzieciomRadoéó,'
4.5OO
zl..
- Stowarzyszeniu,,Koniczynka"
- 3.500zl.
DyrektorPCPR w Miñsku[4a2. przystEpildo omówieniaoferty Mazowieck¡ego
pora2eniem
Stowarzyszenia
na RzeczDzieciz l\¡ózgowym
Dzieciecym,
wyjasn¡aj+,
i2 calkowitykoszt realizacjjzadaniato kwota 133.500zl. Zadanienosi tytui ,,poÁóc
- pzelamaé ¡zolacje,'.Najwigksz4kwotQ stanowi
dzieciom niepelnosprawnym
- 21.600zl.
wynagrodzen¡e
dlakoordynatora
projektu
Wicestarosta- Krzysztof¡.4¡chalik
zwrócituwage na zbyt wysokiekosztydla
projektu,ponadtonalezyzweryfikowaó,
koordynatora
kto bedziekoordynatorem
(ciy nie
jestto osobaz Zarz4duStowarzyszenia).
powróci
ZarzedPowiatu
do sprawyna kolejnym
posiedzeniu.
Ad.6

SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykprzedstawila
projektuchwaryw sprawte
planukontrol¡
ustalenia
na 2007rok.
Dodala,
Zezaplanowane
zostalynastgpujace
kontrole:
- kontrolaproblemowa
- ZespólSzkólSpecjalnych
w lgnacowie
w zaKreste
spraw
finansowo-ksiegowych
(prowadzona
przezWydzialFinansowy),
- kontrola problemowawszystkichjednostek organiza¿yjnych
w zakresie
przestrzegania
procedurkontrolioraz przeprowadzenia
wstepnejocenycelowoéci
zobowiqzañfinansowychi dokon!$,/ania
wydatków(prowadzona
przez
.zTciagan\a
Wydzial
Finansowy),
- kontrola.w zakresie przesfzeganiaprzepisówdotyczEcychorganizacjipracy
placówki(prowadzona
przezWydziatOéwiaty¡ Kulturyi BiuroRadyi Zarzqoq,
- kontrolaproblemowa
- Specjalny
OérodekSzkolno-Wychowawczy
¡m.J. Korczaka
w ¡/iñsku¡/laz.dolyczqcareal¡zacji
skierowañoez otzeczeno potrzebieksztalcenia
specjalnego
(prowadzona
ptzez WydzialOéwiatyi Kutturyoraz Biuro Rady
i Zarzqdu),
- kontrolaproblemowaw trzechjednostkachoéwiatowych
w zakresieefektywnoéci
godz¡nptzeznaczonych
wykorzystania
na zajeciapozalekcyjne
(ptowadzona
ptzez
Wydzial
Oéwiaty
i Kulturyi BiuroRady¡Zarz4du),

- kontrolaproblemowawszystkichdomów pomocy spolecznejprcwadzonaptzez
Powiatowe
Centrum
PomocyRodzinie
w MiñskuMaz.
- kontrolaproblemowa- Dom Dzieckaw Falbogachprowadzonaprzez powjatowe
Centrum
PomocyRodzin¡e
w ¡/¡ñsku¡/az.
- kontrola
problemowa
w zakresie
dzialalnoéci
Srodowiskowego
DomuSamopomocy
dla Osob Psychicznie
Chorychprowadzona
przezpowiaioweCentrumpomocy
Rodzinie
w ¡,4iñsku
Maz.
- kontrolaproblemowa
w zakresiedzialalnosci
OérodkaInterwencjj
Kryzysowej
w Miósku¡/az.prowadzona
przezPowiatowe
CentrumPomocyRodzinie
w lvliñsku
Maz.
- kontrolaproblemowa
w zakresierealizacjispraw zwiqzanychz wyoawantem
zezwolenna zajQcie
pasadrogowego
i pobieranie
oplatorazkar za zajgctepasa
drogowego ptzez Zatzqd Dróg powiatowychw lvliñskuMaz. (prowaozona
przez
BiuroRadyi ZarzEdu).
Przeprowadzono
glosowanie,w którym za podjecjem uchwaly Zarzqd powiatu
opowiedzial
siejednoglosnie.
- - -4atzqdPowiatupodj4t uchwaleNr 40/07w sprawie ustalen¡aptanu kontroli
na 2007rok.
Ad.7
Sekretarz
Powiatuprzedstawila
wniosekdyrektora
ZS im. H. i K. Gnoióskich
w Siennicyo udz¡elenie
upowaznjenia
do prowadzenia
polegajEcej
¡nwestycji
na
wym¡anie
glównym
dachuna budynku
Zespolu.
ZarzEdPowiatupodjEluchwaleNr 4il07 w sprawieudz¡elenia
upowazn¡enia
dyrektorow¡ZespoluSzkól ¡m. H. ¡K. Gnoiñskichw Siennlcydo prowadzenia
¡nwestycji.
SekretarzPowiatuprzedstawila
wniosekdyrektoraCKp w MiriskuMaz.
o udzielenieupowaznienia
do prowadzenia
nastepujqcych
zadañ ¡nwestycyjnych:
pojazdowejotaz zakupsamochodu
remontdachuna Oérodkul\¡echaniki
i Diagnostyki
praktycznego.
dostawczo-osobowego
dlaCentrum
Ksztalcenia
. . ZarzEdPow¡atupodj4fuchwaleNr 42107w spraw¡eudzieten¡aupowa¿nien¡a
dyrektorow¡Centrum Ksztalcen¡apraktycznegow Mirísku Mazow¡eckimdo
prowadzeniazadaÉinwestycyjnych.
Kolejnop. DanutaStrejczyk
przedstawila
wniosekdyrektora
ZSZ Nr 2 w ¡iliñsku
¡,4a2.o udz¡elenieupowaznienia
do prowadzeniaremontusali grmnasrycznej
tj. docjeplenie
Sciani remontdachu.
upowa¿n¡en¡a
. . .Zarzq!Pow¡atupodjqtuchwaleNr 43/07w spraw¡eudz¡elenia
dyrektorowi Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 im. powstañców Warszawy
w M¡óskuMazow¡eckim
do prowadzen¡a
remontu.

A d .I

- AntoniJanTarczyósk¡
Starosta
wyjaSnil,
iZspotkanie
to zorganizowane
zostato
w celu wyjasnieniapewnychspraw organizacyjnych
i zasad wspólpracy.
Jako
przewodn¡czacy
poszczególnych
komisj¡Rady powiatu se odpowiedzjalni
za prace
komisji.W celu zapewnieniawlaéc¡wegoprzeplywuinformacjinalezybyó w statym
powiatu.
konlakciez ZarzqdemPowiatu,Sekretarzem
i Skarbnikiem
Przewodn¡czEcy
Komisjizwoluj4posiedzenia
komisji iw tym zakresienalezy
bezpoéredniokontaktowaósie z Sekretarzpow¡atu- DanutEStrejczyk.ponadt;
ewentualne
planówpracynale2yrównie2
korekty
powiatu.
uzgadniaó
z Sekretarz
Utrzymanazostaniedotychczasowa
zasada uczestnictwaStarostylub Wicestarosty
w posiedzeniach
kom¡sjj.
Starosta wyjaénil, iZ na spotkaniachz dyrektoramipowiatowychjednostek
organ¡zacyjnych
poinformowano
o sposobiekontaktowania
sie z poszczególnymi
komisjami.
Ponadtodyrektorzy
zostalizobowi4zani
do uczestniczenia
w ses.¡ach
Rády
Powiatu,
a takzew posiedzeniach
gdyofzymajqzaproszen¡e.
komisji,
[¡aterialydla radnychdostarczane
bedqw okreslonych
terminach,
z dopuszczeniem
wyjatkówdotyczEcych
sprawf¡nansowych.
Nastepnie Starosta poinformowal,iZ zobowi4zal dyrektora S?ZOZ do
przygotowanra
programu
naprawczego
w terminie
do dnia,19marcabr.
SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykzwrócilasie o:
- analizowanie
protokolów
podwzgledem
z posiedzeñ
ochronyinformacji,
- wczeéniejsze
posiedzeñ
zwolywanie
komisji,co umo2liwjprzekazywanie
terminowo
informacji.
Ponadtopoinformowala
ptzekazwaniainformacjii materialówdroga
o moZl¡woéc¡
¡nternetowE.
Przewodniczqcy
RadyPowiatu- SylwesterZbzezny powiedzial,
iZjest za tym,
aby Starostalub Wicestarosta
posiedzeniach
uczestniczyli
poszczególnych
w
komisji.
Ponadtostwierdzil,i2 nale|y Wzeanalizowaó
temat diet, w szczeoólnóéci
w zakresie
dodatku
dlaczlonków
KomisjiRewizyjnej.
PrzewodniczAcy
KomisjiZdrowiai Spraw Spolecznych- Krzysztofplochocki
powiedzial,
ze podstawE
jest komunikacja,
dzialania
zwrócilsie o przeslanie
drogE
internetowAnastgpuj4cych
dokumentów:protokolówKom¡sjiz poprzedniejkaden¿ji;
protokolu
pokontrolnego
z SPZOZdot.umowyz firmE,,Exitus,,,
umowyz firmE,,Exitus,,.
Ponadtozwrócilsie, aby na posiedzenia
ZarzEdupowjatu,na którychomawiane
sE
przewodniczqcy
sprawysluzbyzdrow¡aijest dyrektorSPZOZ powinienbyózaproszony
Komisji
Zdrowia.
Slarosta- AntoniJan Tarczyñskiwyja6nil,iZ KomisjaRewizyjnapoprzedniej
kadencji
nie zakof,czylaprotokoluz kontroliw SPZOZ,jest tylko pewienmaterialz kontroli.
Zakonczony
natomiastzostalaudytw SPZOZ.
PzewodniczEcy
Kom¡sjiZdrowiai SprawSpolecznych
zwrócilsie o udostQpnien¡e
materialu
z audytu.
P. Krzysztof Plochocki zwrócil sie z pytaniem,czy jest w Starostwieosoba
odpowiedzialna
za pozyskiwanie
érodków
unijnych.
Starostawyjaénil,iZ pozyskiwaniem
Srodkówun¡jnychzajmujesiQ Wicestarosta_
Krzysztof¡.4ichal¡k.

Przewodniczacy
Kom¡sjjBezpieczeñstwa
i Rozwojupowiatu_ WitoldKikolski
wyjaén¡I,
i2 KomisjaRewizyjna
zaplanowala
na ll kwartal2OO7
r. kompleksowE
- kontrole
SPZOZ_W
zwiqzkuz tym ¡stniejemoztiwosó
polEczenia
posiedzeñobukomisji.
Starosta podsumowuj4cwyjaénil, iz nie ma przeszkód, aby zapraszaó
przewodn¡czAcych
powiatu.
komisjina posiedzenia
Zarzadu
Wicestarosta
wyjasnii,¡Zw Starostwiefunkcjonuje
Wydziallnwestycji,w którym
jedna osoba zajmuje sie érodkamjpomocowymji przygotowywaniém
projektów
twardych,
przygotowywaniem
a drugaosobazajmujesiQzamówien¡ami
publicznymi.
projektówmiekkichzajmujqsie naczetnicy
poszczególnych
wydz¡alóworaz dyrektorzy
powiatowych
jednostek
organizacyjnych.
- Grzegorz
Wyszogrodzki
dal pod rozwage
zatrudnienie
osoby,
. .. . Przewodniczqcy
która.bedzie
zajmowalasie przygolowywaniem
projektów,a póZniejbgdzrewyronywara
nadzórinwestorski.
Wicestarosta
wyjasnil,i2 niejest to mozliwechociazbyze wzgledówfinansowych.
.,
Nastepnie p. Gzegotz Wyszogrodzkizwrócil sig o przekázywanieinformacji
przewodnicz4cymkomisji dotyczAcychwaznych spraw z iakresu dzialania
poszczególnych
komisjiRadyPow¡atu.
Ad. 9
_
. NaczelnikWydzialuSrodowiskai Rolnictwa- CzeslawJakowiczwyjasn¡I,i2
Burmistrzl\rjastaHalinówprzeslaldo zaopiniowanja
,,projektprogramubchrony
planu
Srodowiska
Miastaicminy Halinów"
oraz ,projekt
Góspodarki
Odpadami
dlá
l\¡iastai GminyHalinówna lata2004-2011".
Naczelnik
zglos¡l
kilkauwagdo przedloZonych
projektów:
- okres obowiazywania
Planu okreólonyzostal na lala 2004-2011,a powinien
obejmowaó
lata2007-2010
z perspektwqna lata2Oj 1-2014,
- w zakresieochronyobszarówleónychwpisanezostalozadanje_ zwiekszenie
lesistoéci,a jednym z realizatorówokreólone zostalo Starostwo pow¡atowe.
powiatowe',,
Zaproponowal,
abywykreélió
stowa,,starostwo
gdyZRadaGmrnynremoze
ustalaó
zadañdlaStarostwa.
- w zakresieinwentaryzacji
ZródeluciEzliwosci
jako jedenz rcalizaloów
akustycznych
wprsany
zostalZarzedDrógPowiatowych.
Naczelnik
wyjaénjl,
i2jestto zadan¡e,
aledo
Programu
OclronySrodowiska
dlapowiatu
minskiego
ZarzEdPowiatupostanowilprzeslaóuwagido przedstawionych
projektówBurmisfzowi
[.4jasta
Halinów
ipowrócido sprawyna kolejnym
posiedzeniu.
A d .l 0
- Czeslaw
Naczelnik
Wydzialu
Srodowiska
i Rolnictwa
poruszyl
Jackowicz
temat
usuniecia
drzewz terenuDomuPomocySpolecznej
w
M¡eni.
Wyjasnil,
'Jedlina'
i2
chodzi o.'14 chorych drzew ('tO akacji, 3 éwierk¡,1 brzoza), które zagra14q
bezp¡eczeñstwu.
Zarz4dPow¡atujednogloénie
wyraziN
zgodena usuniecie14 dr¿ewz terenu
DPS,,Jedl¡na"
w M¡en¡.

A d .1 1
Wicestarosta- Ktzyszloflvlichalikprzedstawilpismo p. SlawomiraKransego
w N¡iñskuMaz., stanowiEcej
o uzgodnienielokalizaqiAazdu z ulicy Malaszczyckiej
mieszkalnych
na dzialkach
nr 5284/3
drogepowiatowE,
dla projektowanych
budynków
i 5284t4.
Dodal, 2e dyrektorZarzEduDróg Powiatowychpozytwnie zaopiniowalpowyzszy
w lvliñsku
l\¡az
wn¡osek.
Warunki
techniczne
okreéli
ZarzadDróglvliejskich
ZarzEd Powiatu wyrazil zgodQ na lokalizacjezjazdu z dtogi powiatowej
(ul.l\y'alaszczyckiej)
i 528414.
na dzialkio nr ewidencyjnych
528413
wniosekp. ¡,4arioli
Nieznajek
Nastepniep. KrzysztofMichalikprzedstawil
lokalizacje
z
I
Pulku
Lotnictwa
Myéliwskiego
o wyrazenie
zgodyna
,W-wa"na
Aazdu ul.
w l\¡irisku
dzialkeo nr ew. 257611polo2onE
u zbieguul. I PL¡,4'W-wa"¡ ul. Sniadeckich
rozbudowE
budynkumieszkalnego
o funkcje
Mazowieckim,
w zwiAzkuz planowana
uslugowe.
powyzszy
zaopin¡owal
wn¡osek.
Dodal,2e dyrektorZDP w Mirisku[,4a2.poz].tywnie
w
Miñsku
lvlaz.
Warunki
techniczne
okteSli
Zatzqd
Dróg
N¡iejskich
Aazdu
wyrazilzgodena lokalizacjQ
zjazduna dzialkeo N ew.257611
od
ZarzadPowiatu
rozbudowabudynku
ul. I PLIVI,,W-wa"w l\¡iriskul\¡az.w zwiazkuz planowanE
mieszkalnego
o funkcjQ
ustugow4.
Ad.12
SkarbnikPowiatu- TeresaBAk omówitaprojektuchwalyw spraw¡ezm¡an
na przeniesjeniu
wydatków
miedzy
w budzecie
Powiatuna 2007tok.Zmianypolegaja
przenies¡eniu
paragrafami
wydatkowz rczerwy
w ramachtego samegodzialuotaz
budZetowel.
Zmianydotycze:
- Starostwa
w Mirisku
Maz.
Powiatowego
- Zespolu
w MiñskuMaz.
SzkólNr 1 im.K.Wielkiego
- DomuPomocySpolecznej
w Mieni
,,Jedlina"
- Poradni
l\¡azowieckim
Psychologiczno-Pedagogicznej
w N¡iñsku
- Powiatowego
Nadzoru
Budowlanego
w lvl¡ñsku
Maz.
Inspektoratu
o przyznanie
SkarbnikPowiatuprzedstawila
wniosekZarz4duKola Pszczelatzy
podnoszenie
(koszty
szkole¡i
i
egzaminów)
w
kwocie
10.000
zl.
na
kwalifikacji
érodków
siez nowymimetodami
hodowli.
izapoznawanie
2e érodkiorganizacja
moze pozyskaóz AgencjiRynku
Starostapowiedzial,
Rolnego.
posiedzeniu.
na kolejnym
Zarz4dpozostawil
wniosek
do rozpatrzenia
NastQpnieprzedstawionyzostal wniosek NaczelnikaWydzialu Zatz4dzania
Kryzysowego
¡ Spraw Obronnycho przyznaniekwoty 1000 zl. na nagrodydla
powiatowych
Plastycznego
lX edycj¡Ogólnopolskiego
Konkursu
12 laureatów
eliminacji
podstawowych,
gimnazjów,
innych
specjalnych
iwychowanków
uczniów
szkól
szkól
dla
pozarn4'
placówek
pt.,,Kiedy
po straz
wychowawczych
dzwoniQ
cel.
kwoty1000zl. na powyzszy
ZarzEdPowiatu
wyrazilzgodenawydatkowanie
podjeciem
glosowanie,
w
sprawie
zmian
w którymza
uchwaly
Przeprowadzono
sigjednoglosnie.
w budzecie
Powiatu
na 2007r. ZarzqdPowiatu
opowiedzial

ZazEd Powiatu podjel uchwale Nr 44107w sprawie zm¡an w budzecie
Powiatuna 2007rok.
A d .l 3
w kwocie ponad 35.000zl.
^ SkarbnikPowiatuporuszylatemat zategloóci
p. Sasimowskiego.
P. Sasimowski
wyjaónia,
¡z cñorujei oczekuje
n; operacje.
Radca
prawnyzwrócils¡eo udokumentowanie
chorobv.
CzlonekZatzqdu- KrystynaPaziozwfócilasie z pytaniem,czy znanajest sprawa
domównauczycieli
przyul.Kasprowicza
w Sulejówku.
W¡cestarosta
wyjaSnil,iZdomyte bytyw zarzEdzie
MjnistraEdukacjiNarodowej.
Sprawa
ta wiEzesie z przejec¡emprzez Staroste,jako reprezentanta
Skarbupañ;twa tych
nieruchomoéc¡.
Stwierdzono,
2e sE to lokale m¡eszkalne
i zaproponowano,
áby
BurmistrzSulejówkaprzq4 na wlasnoéóte nieruchomoéci
w formiedarowizny,ale dó
tegolest.niezbedna
zgodawojewodymazowieck¡ego,
a którejwojewodaniewyraz¡I.
Wicestarosta zasygnalizowaltemat poruszony przez dyrektor poradni
Psycholog¡czno-Pedagogicznej
w Sulejówku,
a dotyczEcyzwiqkszénia
powjerzchni
Poradni
o 1 pomieszczenie
lekarskie.
Ustalono,
2e kolejneposiedzenie
Zatz4dupowialuodbedzie
sie6 lutego2OO7
r.
o godz.'10.00.
A d .1 4
Protokól
z posiedzenia
w dniu8 stycznia
jednogloénie.
2007r. zostalprzyjety
A d .1 5
Zamkniecie
oosiedzenia.

PzewadniczEcy
Zarzqdu- AnioñrJanTarczyáski
- Krzysztof
Wicestarosta
l\¡ichalk
Czlonkowie
Zazedu Krystynapazio
HenrykKsiezopolski
l\¡iroslaw
Krusewicz

