Protokól Nr 50/08
z posiedzeniaZarz4duPowiatu Mitiskiego
w dniu 25 marca2008r.

W posiedzeniuuczestniczyl¡:
Starosta- AntoniJanTarczyóski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsig2oPolski
MiroslawKrusiew¡cz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
Pow¡atu
TeresaBqk- Skarbn¡k
- naczelnik
WydzialuOéwiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
p
AndrzejPoziemski o dyr SPZOZw MióskuMaz
- gl. ksiqgowa
SPZOZw MinskuMaz.
ZofiaMorawska
Wydz.Srodowiska¡ Rolnictwa
naczelnik
CzeslawJackowicz
Porz4dekposiedzenia:
1. Otwarcleposiedzenia.
2. P rzyjqcieporzqdkuobrad.
posiedzen¡a
w okresieod poprzedniego
Starosty
o dzialalnoóci
3. Informacja
4. Podjgcie uchwaly w sprawie powolania Komisji konkursowejdla wylon¡en¡a
wielkiego
dyrektoraZespoluszkól Nr 1 im. Kazimierza
kandydatana stanowisko
w MinskuMazowteckim.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie powolania Komisji konkursowej do wylon¡en¡a
w Miúsku
kandydatana stanowiskodyrektorazespolu SzkÓl Ekonomicznych
Mazowieckim.
6. Sprawyz zakresudróg.
na Xlll ses.iqRady
wnioskówdo projektówuchwaliinnychmateriaiów
7. Rozpatrzenie
PowiatuMinskiego.
B. Sprawyz zakresuslu2byzdrowia.
9. PrzyjqcieRegulaminuprzyznawaniai wyplacaniadodatkówdo wynagrodzeniadla
nauczycieli.
10.Podjgcie uchwaly w sprawie ustalen¡aharmonogramurealizacjidochodÓw
na ll kwartal2008r'
iwydatkówbud2etuPowiatuMifrskiego
Powiatuna 2008rok
11.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2ecie
rózne.
12.Spravvy
posiedzenia.
13.Zamknigcre
Ad.I
wicestarosta M¡nskiego

Krzvsztof Michalik ohvorzyl posiedzenie zarzqdu Powiatu

Ad.2
Wicestarosta przedstawil porzqdek posiedzenia, który zostal przyjgty
jednogloSnie(przy nieobecnoSciStarosty - Antoniego Jana Tarczyóskiego
i M. Krusiewicza).
Ad.3

- KrzysztofMichalikpoinformowal
sprawach:
o nastgpuj4cych
Wicestarosta
- odbylo sig spotkaniez zastepcEBurmistrzaMiastaSulejówekw zakresierealizacji
iczno-Ped
agogicznej
inwestyc.jidotyczacej budowy Przychodnii Poradni Psycholog
na potrzeby
nieruchomo5ci
w Sulejówku,ponadtorozmawianona temat znalezienia
ZastgpcaBurmistrzazobowiqzals¡Qdo przeprowadzenia
Poradnina okresprzejóciowy.
w której znajdujesig Poradnia.Uzyskal
rozmowyz wlaécicielemnieruchomoéci,
wynajqcianieruchomoóci
informacjg,
2e istniejemo2liwoóó
ieszczedo 2010 r. za ceng
jest
to zbyt wysoka cena za
6.000 zl. brutto. P. Krzysztof Michalik wyjasnil, ze
powierzchnig
bylabykwota5.000zl. brutto.
ok. 165m' , a cenqdo zaakceptowania
- ZarzqdWojewództwaMazowieckiegoprzyjqlharmonogramprzyjmowaniawniosków
Programu
Operacyjnego.
w ramachRegionalnego
Ad. 4

2e
NaczelnikWydzialuOówiatyi Kultury- Emilia Piotrkowiczpoinformowala,
Kazimierza
Nr
1im.
na stanowisko
dyrektoraZespoluSzkÓl
ogloszeniao konkursach
w MitiskuMaz.
Wielkiegow MiriskuMaz. idyrektoraZespoluSzkól Ekonomicznych
ofert uplywa
a
termin
skladania
i,,Co slychaó?",
ukazalosig w ,,Rzeczpospolitej"
pow¡nnyodbyó
posiedzenia
komisjikonkursowych
4 kwietniabr.,zgodn¡ez przepisami
sig w terminieod dnia14 kwietniado dnia24 kwietnia.
organu
Dodala, 2e w sklad Komisji konkursowejwchodzi 3 przedstawicieli
prowadz4cego,3 przedstawicielimazowieck¡egoKurator¡umOSwiaty, po dwÓch
przedstawicielirady pedagogiczneji rady rodzicÓworaz przedstawicielorganizacji
zwiqzkowej.
weszli:p. Miroslaw
ze strony organu prowadz4cego
W sklad komisjikonkursowej
p.
p.
i
StanislawMaciej
KrystynaPazio
Krusiewicz przewodniczqcykomisji oraz
Wo2nica.
Ustalono, 2e posiedzenieKomisji konkursowejodbqdzie sig 21 kwietnia br.
o g o d z .1 2 . 0 0
Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie powolania komisji
dyrektoraZespoluSzkól Nr'1
konkursowej
dla wylonieniakandydatana stanowisko
glosowanie.
im. KazimierzaWielkiegow Mirisku Mazowieckim;przeprowadzono
jednogloónie.
przy.jgty
projekt
zostal
w którym
uchwaly
Zarz4d Powiatu podjql uchwalg Nr 232108w sprawie powolania komisji
konkursowejdla wylonieniakandydatana stanowiskodyrektoraZespolu Szkól
Nr 1 im. KazimierzaWielkiegow Miñsku Mazowieckim.
Ad.5
projektuchwatyw sprawiepowolania
przedstawila
Naczelnik-Emilia
Piotrkowicz
komisjikonkursowejdla wylonieniakandydatana stanow¡skodyrektoraZespoluSzkól
ze stronyorganu
W skladkomisjikonkursowej
w MiñskuMazowieckim.
Ekonomicznych

prowadzEcegoweszli. p. Krystyna Pazio - przewodn¡czacakomisji, p. Henryk
Wyszogrodzki.
i p. Grzegorz
Ks¡ezopolski
Ustalono, 2e posiedzenieKom¡sj¡ konkursowejodbqdzie sig 14 kw¡etn¡abr'
o g o d z .1 2 . 3 0 .
Nastgpnieodczytanyzostal projektuchwaiyw sprawiepowolaniakomisjikonkursowej
dla wylonieniakandydatana stanow¡skodyrektoraZespoluSzkól Ekonomicznych
uchwaly
glosowanie,
w którymza podjQc¡em
przeprowadzono
w MinskuMazowieckim,
jednogloSnie.
siq
Zarz4dPowiatuopowiedzial
ZarzEd Powiatu podj4t uchwalg Nr 233/08 w sprawie powolania komisji
konkursowejdla wylonienia kandydatana stanowiskodyrektoraZespolu szkól
Ekonomicznychw MitiskuMazowieckim.
Ad.6

Wicestarosta- Krzysztof Michalik przedstawilwnioski w zakresie spraw
drogowych:
- wniosek Urzgdu Miasta w Halinowieo wyraZeniezgody na dysponowanle
stanow¡acqdrogg powiatowaul. 3-go maja w Halinowiena cele
nieruchomoóciE
iem przylqcza wodoci4gowegoi przylqcza
budowlane w zwiqzku z projektowan
gazowegodo DomuKulturyi Parkuw Halinowie.
ZarzqdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywn¡osek
nr ew 411
nieruchomo5ciq
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na dysponowanie
w zwiqzku z zamiaremwykonania przylqczawodociqgowegoi przylqczagazowego
Halinów.
w miejscowosci
Nr 2204WHalinów-Krzewina-Desno
w pas¡edrogipowiatowej
w pasiedrogowym
urzqdzenia
warunkiumieszczenia
lokalizacjg,
Ponadtoszczególowa
Maz.
w
Minsku
ZDP
z
oraz zajqciepasadrogowegonalezyuzgodniÓ
na
nieruchomoscia
- wniosekp. A. Zochowskiego
zgodyna dysponowan¡e
o wyrazenie
cele budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza wodoc¡Egowego
DlugaKoScielna.
w miejscowosci
i energetycznego
pozytywniezaopiniowalpowyzszywnloseK.
ZarzqdDróg Powiatowych
nr ew. 134 na cele
zarzqd Powiatuwyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoóci4
budowlanew zwi4zkuz zamiaremwykonaniaprzylqczawodociqgowegoi przylqcza
energetycznegow pasie drogi pow¡atowejokuniew - Halinów- Brzezinyna dz¡alke
DlugaKoócielna.
nr ew. 38 w miejscowoSci
urzqdzeniaw pas¡edrogowym
warunkiumieszczenia
Ponadtoszczególowqlokalizacjq,
oraz zajgciepasadrogowegonalezyuzgodnióz ZDP w MióskuMaz.
n¡eruchomosclE
- wniosekp. M. lwaszkodotyczqcy
zgodyna dysponowanie
wyrazen¡a
Chobot
w zwi4zkuz zamiaremwykonanialazdu na dzialkpnr 35 w miejscowoSci
powyzszy
wn¡osek
ZarzqdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowal
Zarzqd Powialuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomo5c¡enr ew. 291na cele
budowlanew zwiqzku z zamiaremurzEdzeniaziazdu z drogi powiatowejwielgolas
Chobot.
obotna dzialkqnr ew. 35 w m¡ejscowoSci
ski-Desno-Ch
Brzezin
pasa drogowego
zalqcie
oraz
warunki
techniczne
lokalizacjg,
Ponadto szczegó{owq
z ZDPw MitiskuMaz.
nalezyuzgodnió
- wniósek-p.J. Zelazekdotyczqcywyra2eniazgody na dysponowanienieruchomoScia,
w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza kanalizacji sanitarnej do dzialki
DlugaKoScielna.
nr ew. 118/6.w miejscowoóci

ZarzqdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
nr ew. 117 stanowiqcq
nieruchomoóciE
ZarzEdPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
drogg powiatowqna cele budowlanew zwiqzku z zamiarcmwykonaniaprzylqcza
gm. Halinów.
kanalizacji
sanitarnej
na dzialkenr ew. 118/6w m. DlugaKoócielna
w pasiedrogowym
urzadzen¡a
warunkiumieszczenia
Ponadtoszczególowa
lokalizacjq,
pasa
w
Minsku
Maz.
z
ZDP
zajqcie
drogowego
nalezy
uzgodnió
oraz
- wniosekp. D. Rechniodotyczqcy
n¡eruchomoScia
zgodyna dysponowanie
wyra2enia
w zwiEzku z zamiaremurzqdzenialazdu z drogi powiatowejLatowicz-D4brówkaWezyczynna dzialkgnr ew. 546/5w m. Latowicz.
ZarzqdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
nr ew. 556 na cele
nieruchomoéciq
ZarzEdPowiatuwyrazilzgodg na dysponowanie
budowlanew zwiqzku z zamiarem urzEdzenialazdu z drogi powiatowejLatowiczna dzialkgnr ew. 546/5w m. Latow¡cz.
Dqbrówka-Wg2yczyn
Ponadto szczególowqlokalizacjg,warunki techniczneoraz zaigcie pasa drogowego
nale2yuzgodnió
z ZDPw MiriskuMaz.
Ad. 7

Starosta- AntoniJan Tarczyriskiwyjaénil,2e KomisjaOówiaty,Kulturyi Sportu
dla nauczycieli
zloZylawnroskidotyczqcezwigkszeniaSrodkówna dodatekmotywacyjny
do kwoty 100.000zl i zwigkszeniaSrodkówna dodatekmotywacyjnydla kadry
kierowniczej
do 155.000zl.
Starosta wyjaónil,iz speinieniepowy2szychwniosków spowodowaloby,2e zam¡ast
190.000zl. lrzebabylobydolozyóieszcze255.000zl.
propozycjom
KomisjiOSwiaty.
Dodal,2eKomisjaEud2etubylaprzeciwna
stanowiskow zakresiezwigkszenia
Zazqd Powiatupodtrzymalswoje dotychczasowe
Srodkówna dodatki.
Nastgpnieprzedstawionyzostal wniosek Komisji Eezpieczenstwai Rozwoju
na zakup samochodudla
Powiatu dotyczqcyzwigkszeniaSrodkówprzeznaczonych
PowiatowegoUrzgdu Pracy Mirisku Maz. ¡ utrzymaniukwoty przeznaczonejna
poz¡om¡e.
wynagrodzenia
dla pracowników
PUPna dotychczasowym
i Rozwoju
Zarzqd Powtatuprzychylilsig do wniosku Komisji Bezpieczeñstwa
Powiatu.
W zakres¡ezmian w bud2eciePowiatuna sesjg Rady Powiatup. Danuta
Strejczykzwrócilasig o wpisaniedo uchwalykwoty 3 000 zl. dla Gminy Halinówna
imprezgplenerowq,,BEd
2 bezpiecznyi zdrowy".
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na zawarcie umowy na wspólnE realizaqq
przedsigwzigcia
na ten cel kwoty3.000zl.
z GminqHalinówi przeznaczenie
Ad.8

iz wplynqtwniosekod dyrekcji
Starosta- Antoni Jan Tarczynskipoinformowal,
SPZOZ dotyczqcyumieszczeniaw porzqdkuobrad punktu dotycz4cegoporgczenia
kredytudla SPZOZ,gdy2zostalwyloniony
oferentNordeaBankPolskaS.A
zostalprzetarg
P. AndrzejPoziemskipowiedzial,2e w dniu 21 marcabr. rozstrzygniety
na kredyt,do któregozglosilsig jeden oferent- bank Nordea.Dodal,i2 w specyfikacji
bQdzte
istotnychwarunkówzamówieniaokreslono,2e podstawEoprocentowan¡a

lo 5,44o4,mar2a
baza oprocentowania
WIBOR jednom¡esieczny.Zaproponowana
zmienne6,39%,prowizja0,55'kza przygotowanie
0.95%w skaliroku.oprocentowanie
741
.449,14
zl., karencjaw splacie rat kap¡talowych2 lata.
kredytu. Koszt kredytu
kwotaodsetekprzez2lata stanowikwotgod 12.079zl. do 12482 zl. Do
M¡esiqczna
oferty zostaldolqczonyprojektumowy,którybqdzieanalizowanyWzez'adcQprawnego.
Kwotakredytuto 2.300.000zl., a okressplatyB lat
DyrektorSPZOZ dodal, 2e w $ B projektuumowy zapisanezostalo,¡2 prawnym
nego
splatyudzielonegokredytujest porqczeniepow¡atureprezentowa
zabezpieczeniem
Powiatu.
przezZarzqdPowiatuprzykontrasygnacie
Skarbnika
Starostadodal, 2e coroczniekwota 550.000 zl. powinna byÓ zabezpteczona
w budzeciepow¡atuprzezcav okressplatykredytu.
Nastepn¡eStarostazwrócilsie o informacjgna tematbiezqcejsytuacjiw SPZOZ.
z wykonaniaprzychodÓw
sprawozdanie
GlównaksiggowaSPZOZprzedstawila
'1
SPZOZza okresod stycznia2008 r. do 29 lutego
i kosztóworazwynikufinansowego
2008r.
w 17,11%,wynikfinansowy
w 16,35%,kosztyzrealizowano
Przychodyzrealizowano
wynosi566.864zl.
CzlonekZazqdu - KrystynaPazio zwróctlasie z pytaniem,czy Srodkiz kredytu
zalatwiqsprawewzrostuwynagrodzentylkona 3 m¡esiqce.
gdyz
powiedzial,
2e nie moznategojeszczeprzesEdz¡c,
Dyrektor- AndrzejPoziemski
podwyZkq
kontraktów
nale2y doliczyó Srodki, które wplynE za nadwykonaniao¡az
z NFZ, w zwiqzkuz tym trudno jednoznaczniestwierdzió,na jaki okres wystarczEte
wszystkieSrodki.
Glówna ksiqgowaSPZOZ powiedziala,2e podwy2kao 30o/owraz z pochodnymi(bez
kontraktów)
dajekwotgponad9 mln zl w skaliroku
Starosta zapytal,jak przedstawilybysig skutki finansowe,zakladaj4c,ze nie
podwyzki
30%.
wynagrodzenia
wprowadzamy
do zasadniczego
zl., ptynnoóÓfinansowa
1.326.000
ze
brakowaloby
P. Zofia MorawskawyjaSnila,
moglabybyózachowana.
do RadyPowiatuo porgczenie
Starostastwierdzil,ze ZarzqdPowiatupowinienwyst4piÓ
kredytu.
do porzqdkuobrad
sig za wniesieniem
Po analizietematuZarzqdopowiedzial
porgczenia
punktudotyczacego
kredytudla SPZOZ.
ze zwiqzkami.
aby negocjowaÓ
Wicestarosta- KrzysztofMichalikzaproponowal,
podwy2ki
wynagrodzen
do koñcaroku.
aby kwota2.300.000
zl. zabezpieczyla
p. KrzysztofMichalik,zwrócilsig do dyrektoraSPZOZ,aby warunki,ktÓre
Nastepn¡e
w Starostwie.
zostanAwstepniewynegocjowane
zostalyprzedstawione
pomigdzy
Powiatu,
Skarbnikiem
ze
musi
wspólpraca
Starostadodal,
byó ócisla
umowy.
a dyrekcjqi radcqprawnymSPZOZw zakresiepostanowieñ
Ad.9
Zarzqd WzyjEl Regulamin przyznawania i wyplacania dodatków do
wynagrodzenia
dla nauczycieli.

A d .1 0
skarbnikPowiatuomówilaprojektuchwalyw sprawieustaleniaharmonogramu
realizaqidochodówi wydatkówbud2etuPowiatuMinskiegona ll kwartal2008 r..
glosowanie.
w którymza
po zapóznaniusig z projektemuchwalyprzeprowadzono
jednogloÓnie.
siq
podjqciemuchwalyZarzEdPowiatuopowiedzial
Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 234108 w sprawie ustalen¡a
harmonogramurealizacj¡dochodów iwydatków bud¿etuPowiatu Mitiskiegona
ll kwartal 2008 r.
A d .1 1
wniosekZS Nr 1 w MinskuMaz o zabezpieczenie
SkarbnikPowiatuprzedstawila
órodkówna umowQzleceniaz glównqksiggowqna okres3 miesiqcy
lub przeniesienie
i2 chodzt
w kwocie13.500zl. Kolejnywniosekw tym zakresiewptynqlz informacjq,
od
zrealizowane
zostalo
które nie
z przeniesieniepowyzszejkwoty z wynagrodzenia,
poczqtkuroku.
powy2szejkwoty
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodp na przeniesienre
agogicznej
Kolejnoomówionyzostal wniosekdyrektoraPoradniPsychologiczno-Ped
neurodragnozy
dotyczEcego
zl.
szkolenia
2.000
kwota
w MinskuMaz.o dofinansowan¡e
dlajednejosobywynosi640 zl
dla '15osób,gdy kosztszkolenia
u dziecii mlodzie2y
ZarzqdPowiatunegatywnierozpatrzylpowy2szywniosek.
Nastgpnieprzeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciemuchwatyw sprawie
sigjednogloénie.
zmiañw bud2eciepowiatuna 2008 rokZarzqdPowiatuopowiedzial
Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 235/08 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 rok.

Ad.12
Jackowiczpoinformowal.
NaczelnikWydzialuSrodowiskai Rolnictwa- Czeslaw.
z PFOS¡GWusunieciaazbestu.
2e wplyngiy83 wnioskidotyczqcedofinansowania
50% niezbqdna
lqczniepowierzinn¡I Z OOOm' Przy dofinansowan¡u
WnioskiO'oiycz4
40% bylabyto
przy
dofinansowaniu
na ten cel bylabykwota 215.000zl., natom¡ast
kwota172.00bzl PlanfinansowyPFOS¡GWwynosiw tym zakresie100000 zl. Dodal,
2e obecnietrwaweryfikacjazlo2onychwniosków.
zarzqd Powialu zobowiEzalNaczelnikawydzialu Srodowiskai Rolnictwado
weryfikacjizlo2onychwniosków.
K o l-projekt
ejnop.CzeslawJackowiczpoinformowal,i2nakolejnepos¡ed
srodkÓwz PFSiGW dla DPS
uchwalyw sprawie przeznaczenia
przygotuje
pawilonuC oraz w kwocie
Sw.'lózefaw Mieniw kwocie50.000zl. na docieplenie
projektówbadawczych
1.500 zl. dla cKU w MiñskuMaz. na konkursuczn¡owskich
czgóciqprzyrody".
,,JesteSmy
idyrektora
ponadtopoiniormowal,
iz wplynqlwniosekwójtaGminyMinskMazowiecki
ZS w Hucie Minskiejo dofinansowaniekwot4 34 000 zl. (koszt calkowity52.000 zl )
- spacerempo lesie".NaczelnikWydzialudodal.
przedsiqwzigcia
,,Sciezkaprzyrodnicza
25%
mozewynieócmaksymalnie
¡2dof¡nansowan¡e

jako wniosekdo
Wicestarostazaproponowal,
aby wniosekten potraktowaó
przyszlorocznegobudzetupowiatu.
Starosta- Antoni Jan Tarczyriskipoinformowal,
2e zastgpcaburmistrzaMiasta
w którejznajduje
Sulejówekp. Kuómierowski
rozmawial,
z wlaócicielem
nieruchomoSci.
zaproponowal
sig PoradniaPsycholog¡czno-Pedagog
icznaw Sulejówku.P. Fabisiewicz
przedluZenie
(200
m').
umowynajmudo 2010r. i wysokoéó
czynszu6.000zl.
i2 p. Pujdak-Osik
kwotgczynszuna poziomie
Starostaprzypomnial,
zaproponowala
7.OO0zl. za 214 m' .
zaproponowal
znaczny
CzlonekZarzqdu- KrystynaPaziostwierdzila,
Ze p. Fabisiewicz
wzrostczynszu,gdy warunkilokalowe
sig niezmieniajq.
ZarzqdPowialuupowazn¡lStarostgdo prowadzenianegocjacjiw zakresienajmu
lokaluna potrzebyPoradniPsycholog
w Sulejówku.
¡czno-Pedagogicznej
Wicestarosta KrzysztofMichalikpowiedzial,i2 WydzialInwestycjizwracasig z proSba
o zatwierdzeniekar umownychw wysokoóc¡30.963,60zl. dla Przedsigbiorstwa
Projektowo-Uslugowego
BIS PROL.Dotyczyto realizacji
dwóchumówtj. nr 8/06z dnia
19.07.2006r. anekgowanej,
ZespoluSzkól
dotyczqcejprzebudowy
budynku¡nternatu
Ekonomicznych
wraz z lqcznikiem
oraz zaprojektowania
budynkuadministracyjnego
oraz umowy nr 1107z dnia 2 stycznia 20O7 r. dotyczacejudzieleniazamówienia
dodatkowego(rozszerzenie
zakresu).Terminbyl anelGowanyi uplyn4l3 grudnia
projektowa
2007r., a dokumentacja
dostarczona
zostalaw dniu7 marca2008r. (94dni
oo terminre).
ZarzqdPowialuwyrazilzgodQna naliczenie
kar umownychiwystawienienoty
obciq2en
iowej.
Ustalono,
2e kolejneposiedzenie
odbgdziesig 7 kwietniabr. o godz.14.00.
A d .1 3
Starostazamknaloosiedzenie.

PrzewodniczEcy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyñski
- Krzysztofl\4ichal
Wicestarosta
ik
CzlonkoweZarzqdu KrystynaPazio
HenrykKsiezopolski
l\,4¡roslaw
Krusiewicz

