
Protokól Nr 50/08
z posiedzenia Zarz4du Powiatu Mitiskiego

w dniu 25 marca 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyl¡:
Starosta - Antoni Jan Tarczyóski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2oPolski
Miroslaw Krusiew¡cz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbn¡k Pow¡atu
Emil ia Piotrkowicz - naczelnik Wydzialu Oéwiaty i  Kultury
Andrzej Poziemski - p o dyr SPZOZ w Miósku Maz
Zofia Morawska - gl.  ksiqgowa SPZOZ w Minsku Maz.
Czeslaw Jackowicz - naczelnik Wydz. Srodowiska ¡ Rolnictwa

Porz4dek posiedzenia:
1. Otwarcle posiedzenia.
2. P rzyjqcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzen¡a
4. Podjgcie uchwaly w sprawie powolania Komisji konkursowej dla wylon¡en¡a

kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu szkól Nr 1 im. Kazimierza wielkiego
w Minsku Mazowteckim.

5. Podjgcie uchwaly w sprawie powolania Komisji konkursowej do wylon¡en¡a
kandydata na stanowisko dyrektora zespolu SzkÓl Ekonomicznych w Miúsku
Mazowieckim.

6. Sprawy z zakresu dróg.
7. Rozpatrzenie wniosków do projektów uchwal i innych materiaiów na Xll l  ses.iq Rady

Powiatu Minskiego.
B. Sprawy z zakresu slu2by zdrowia.
9. Przyjqcie Regulaminu przyznawania i wyplacania dodatków do wynagrodzenia dla

nauczyciel i .
10. Podjgcie uchwaly w sprawie ustalen¡a harmonogramu real izacj i  dochodÓw

iwydatków bud2etu Powiatu Mifrskiego na l l  kwartal 2008 r '
11. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2008 rok
12. Spravvy rózne.
1 3. Zamknigcre posiedzenia.

Ad.  I
wicestarosta - Krzvsztof Michalik ohvorzyl posiedzenie zarzqdu Powiatu

M¡nskiego



Ad.2
Wicestarosta przedstawil porzqdek posiedzenia, który zostal przyjgty

jednogloSnie (przy nieobecnoSci Starosty - Antoniego Jana Tarczyóskiego
i M. Krusiewicza).

A d . 3
Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastgpuj4cych sprawach:

- odbylo sig spotkanie z zastepcE Burmistrza Miasta Sulejówek w zakresie realizacji
inwestyc.ji dotyczacej budowy Przychodni i Poradni Psycholog iczno-Ped agog icznej
w Sulejówku, ponadto rozmawiano na temat znalezienia nieruchomo5ci na potrzeby
Poradni na okres przejóciowy. Zastgpca Burmistrza zobowiqzal s¡Q do przeprowadzenia
rozmowy z wlaécicielem nieruchomoéci, w której znajduje sig Poradnia. Uzyskal
informacjg, 2e istnieje mo2liwoóó wynajqcia nieruchomoóci ieszcze do 2010 r. za ceng
6.000 zl. brutto. P. Krzysztof Michalik wyjasnil, ze jest to zbyt wysoka cena za
powierzchnig ok. 165 m' ,  a cenq do zaakceptowania bylaby kwota 5.000 zl.  brutto.
- Zarzqd Województwa Mazowieckiego przyjql harmonogram przyjmowania wniosków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ad. 4
Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz poinformowala, 2e

ogloszenia o konkursach na stanowisko dyrektora Zespolu SzkÓl Nr 1im. Kazimierza
Wielkiego w Mirisku Maz. idyrektora Zespolu Szkól Ekonomicznych w Mit isku Maz.
ukazalo sig w ,,Rzeczpospoli tej" i , ,Co slychaó?", a termin skladania ofe rt  uplywa
4 kwietnia br.,  zgodn¡e z przepisami posiedzenia komisj i  konkursowych pow¡nny odbyó
sig w terminie od dnia 14 kwietnia do dnia 24 kwietnia.
Dodala, 2e w sklad Komisj i  konkursowej wchodzi 3 przedstawiciel i  organu
prowadz4cego, 3 przedstawicieli mazowieck¡ego Kurator¡um OSwiaty, po dwÓch
przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodzicÓw oraz przedstawiciel organizacji
zwiqzkowej.
W sklad komisj i  konkursowej ze strony organu prowadz4cego weszl i :  p. Miroslaw
Krusiewicz - przewodniczqcy komisji oraz p. Krystyna Pazio i p. Stanislaw Maciej
Wo2nica.
Ustalono, 2e posiedzenie Komisj i  konkursowej odbqdzie sig 21 kwietnia br.
o  godz .  12 .00

Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie powolania komisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkól Nr'1
im. Kazimierza Wielkiego w Mirisku Mazowieckim; przeprowadzono glosowanie.
w którym projekt uchwaly zostal przy.jgty jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podjql uchwalg Nr 232108 w sprawie powolania komisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkól
Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Miñsku Mazowieckim.

Ad.  5
Naczelnik-Emil ia Piotrkowicz przedstawila projekt uchwaty w sprawie powolania

komisji konkursowej dla wylonienia kandydata na stanow¡sko dyrektora Zespolu Szkól
Ekonomicznych w Miñsku Mazowieckim. W sklad komisj i  konkursowej ze strony organu



prowadzEcego weszli. p. Krystyna Pazio - przewodn¡czaca komisji, p. Henryk
Ks¡ezopolski i  p. Grzegorz Wyszogrodzki.
Ustalono, 2e posiedzenie Kom¡sj¡ konkursowej odbqdzie sig 14 kw¡etn¡a br '
o  godz .  12 .30 .
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaiy w sprawie powolania komisji konkursowej
dla wylonienia kandydata na stanow¡sko dyrektora Zespolu Szkól Ekonomicznych
w Minsku Mazowieckim, przeprowadzono glosowanie, w którym za podjQc¡em uchwaly
Zarz4d Powiatu opowiedzial siq jednogloSnie.

ZarzEd Powiatu podj4t uchwalg Nr 233/08 w sprawie powolania komisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu szkól
Ekonomicznych w Mit isku Mazowieckim.

Ad.  6
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wnioski w zakresie spraw

drogowych:
- wniosek Urzgdu Miasta w Halinowie o wyraZenie zgody na dysponowanle
nieruchomoóciE stanow¡acq drogg powiatowa ul.  3-go maja w Halinowie na cele
budowlane w zwiqzku z projektowan iem przylqcza wodoci4gowego i przylqcza
gazowego do Domu Kultury i  Parku w Halinowie.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek

Zarzqd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomo5ciq nr ew 411
w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza wodociqgowego i przylqcza gazowego

w pas¡e drogi powiatowej Nr 2204W Halinów-Krzewina-Desno w miejscowosci Halinów.
Ponadto szczególowa lokal izacjg, warunki umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym
oraz zajqcie pasa drogowego nalezy uzgodniÓ z ZDP w Minsku Maz.
- wniosek p. A. Zochowskiego o wyrazenie zgody na dysponowan¡e nieruchomoscia na
cele budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza wodoc¡Egowego
i energetycznego w miejscowosci Dluga KoScielna.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wnloseK.
zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoóci4 nr ew. 134 na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania przylqcza wodociqgowego i przylqcza

energetycznego w pasie drogi pow¡atowej okuniew - Halinów - Brzeziny na dz¡alke
nr ew. 38 w miejscowoSci Dluga Koócielna.
Ponadto szczególowq lokalizacjq, warunki umieszczenia urzqdzenia w pas¡e drogowym
oraz zajgcie pasa drogowego nalezy uzgodnió z ZDP w Miósku Maz.
- wniosek p. M. lwaszko dotyczqcy wyrazen¡a zgody na dysponowanie n¡eruchomosclE
w zwi4zku z zamiarem wykonania lazdu na dzialkp nr 35 w miejscowoSci Chobot
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek
Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomo5c¡e nr ew. 291na cele

budowlane w zwiqzku z zamiarem urzEdzenia ziazdu z drogi powiatowej wielgolas
Brzezin ski-Desno-Ch obot na dzialkq nr ew. 35 w m¡ejscowoSci Chobot.
Ponadto szczegó{owq lokalizacjg, warunki techniczne oraz zalqcie pasa drogowego
nalezy uzgodnió z ZDP w Mit isku Maz.
- wniósek-p. J. Zelazek dotyczqcy wyra2enia zgody na dysponowanie nieruchomoScia,
w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza kanalizacji sanitarnej do dzialki
nr ew. 1 18/6. w miejscowoóci Dluga KoScielna.



Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
ZarzEd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoóciE nr ew. 117 stanowiqcq
drogg powiatowq na cele budowlane w zwiqzku z zamiarcm wykonania przylqcza
kanalizacj i  sanitarnej na dzialke nr ew. 1 18/6 w m. Dluga Koócielna gm. Halinów.
Ponadto szczególowa lokal izacjq, warunki umieszczenia urzadzen¡a w pasie drogowym
oraz zajqcie pasa drogowego nalezy uzgodnió z ZDP w Minsku Maz.
- wniosek p. D. Rechnio dotyczqcy wyra2enia zgody na dysponowanie n¡eruchomoScia
w zwiEzku z zamiarem urzqdzenia lazdu z drogi powiatowej Latowicz-D4brówka-
Wezyczyn na dzialkg nr ew. 546/5 w m. Latowicz.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
ZarzEd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoéciq nr ew. 556 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem urzEdzenia lazdu z drogi powiatowej Latowicz-
Dqbrówka-Wg2yczyn na dzialkg nr ew. 546/5 w m. Latow¡cz.
Ponadto szczególowq lokalizacjg, warunki techniczne oraz zaigcie pasa drogowego
nale2y uzgodnió z ZDP w Mirisku Maz.

Ad. 7
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski wyjaénil, 2e Komisja Oówiaty, Kultury i Sportu

zloZyla wnroski dotyczqce zwigkszenia Srodków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli
do kwoty 100.000 zl i  zwigkszenia Srodków na dodatek motywacyjny dla kadry
kierowniczej do 155.000 zl.
Starosta wyjaónil, iz speinienie powy2szych wniosków spowodowaloby, 2e zam¡ast
190.000 zl. lrzeba byloby dolozyó ieszcze 255.000 zl.
Dodal,2e Komisja Eud2etu byla przeciwna propozycjom Komisj i  OSwiaty.

Zazqd Powiatu podtrzymal swoje dotychczasowe stanowisko w zakresie zwigkszenia
Srodków na dodatki.

Nastgpnie przedstawiony zostal wniosek Komisji Eezpieczenstwa i Rozwoju
Powiatu dotyczqcy zwigkszenia Srodków przeznaczonych na zakup samochodu dla
Powiatowego Urzgdu Pracy Mirisku Maz. ¡ utrzymaniu kwoty przeznaczonej na
wynagrodzenia dla pracowników PUP na dotychczasowym poz¡om¡e.

Zarzqd Powtatu przychylil sig do wniosku Komisji Bezpieczeñstwa i Rozwoju
Powiatu.

W zakres¡e zmian w bud2ecie Powiatu na sesjg Rady Powiatu p. Danuta
Strejczyk zwrócila sig o wpisanie do uchwaly kwoty 3 000 zl. dla Gminy Halinów na
imprezg plenerowq ,,BEd 2 bezpieczny i zdrowy".
Zarzqd Powiatu wyrazi l  zgodg na zawarcie umowy na wspólnE real izaqq
przedsigwzigcia z Gminq Halinów i przeznaczenie na ten cel kwoty 3.000 zl.

Ad .  8
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal, iz wplynqt wniosek od dyrekcji

SPZOZ dotyczqcy umieszczenia w porzqdku obrad punktu dotycz4cego porgczenia
kredytu dla SPZOZ, gdy2 zostal wyloniony oferent Nordea Bank Polska S.A
P. Andrzej Poziemski powiedzial, 2e w dniu 21 marca br. rozstrzygniety zostal przetarg
na kredyt, do którego zglosil sig jeden oferent - bank Nordea. Dodal, i2 w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia okreslono, 2e podstawE oprocentowan¡a bQdzte



WIBOR jed nom ¡esieczny. Zaproponowana baza oprocentowania lo 5,44o4, mar2a
0.95% w skal i  roku. oprocentowanie zmienne 6,39%, prowizja 0,55'k za przygotowanie
kredytu. Koszt kredytu 741 .449,14 zl., karencja w splacie rat kap¡talowych 2 lata.
M¡esiqczna kwota odsetek przez 2lata stanowi kwotg od 12.079 zl.  do 12482 zl.  Do
ofe rty zostal dolqczony projekt umowy, który bqdzie analizowany Wzez 'adcQ prawnego.
Kwota kredytu to 2.300.000 zl., a okres splaty B lat
Dyrektor SPZOZ dodal, 2e w $ B projektu umowy zapisane zostalo, ¡2 prawnym
zabezpieczeniem splaty udzielonego kredytu jest porqczenie pow¡atu reprezentowa nego
przez Zarzqd Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Starosta dodal, 2e corocznie kwota 550.000 zl. powinna byÓ zabezpteczona
w budzecie pow¡atu przez cav okres splaty kredytu.
Nastepn¡e Starosta zwrócil sie o informacjg na temat biezqcej sytuacji w SPZOZ.

Glówna ksiggowa SPZOZ przedstawila sprawozdanie z wykonania przychodÓw
i kosztów oraz wyniku f inansowego SPZOZ za okres od '1 stycznia 2008 r. do 29 lutego
2008 r.
Przychody zreal izowano w 16,35%, koszty zreal izowano w 17 ,11%, wynik f inansowy
wynosi 566.864 zl.

Czlonek Zazqdu - Krystyna P azio zwróctla sie z pytaniem, czy Srodki z kredytu
zalatwiq sprawe wzrostu wynagrodzen tylko na 3 m¡esiqce.
Dyrektor - Andrzej Poziemski powiedzial,  2e nie mozna tego jeszcze przesEdz¡c, gdyz
nale2y doliczyó Srodki, które wplynE za nadwykonania o¡az podwyZkq kontraktów
z NFZ, w zwiqzku z tym trudno jednoznacznie stwierdzió, na jaki okres wystarczE te
wszystkie Srodki.
Glówna ksiqgowa SPZOZ powied ziala, 2e podwy2ka o 30o/o wraz z pochodnymi (bez
kontraktów) daje kwotg ponad 9 mln zl w skal i  roku

Starosta zapytal, jak przedstawilyby sig skutki finansowe, zakladaj4c, ze nie
wprowadzamy do zasadniczego wynagrodzenia podwyzki 30%.
P. Zofia Morawska wyjaSnila, ze brakowaloby 1.326.000 zl. ,  ptynnoóÓ f inansowa
moglaby byó zachowana.
Starosta stwierdzil, ze Zarzqd Powiatu powinien wyst4piÓ do Rady Powiatu o porgczenie
kredytu.

Po analizie tematu Zarzqd opowiedzial sig za wniesieniem do porzqdku obrad
punktu dotyczacego porgczenia kredytu dla SPZOZ.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik zaproponowal, aby negocjowaÓ ze zwiqzkami.
aby kwota 2.300.000 zl.  zabezpieczyla podwy2ki wynagrodzen do koñca roku.
Nastepn¡e p. Krzysztof Michal ik, zwróci l  sig do dyrektora SPZOZ, aby warunki, ktÓre
zostanA wstepnie wynegocjowane zostaly przedstawione w Starostwie.

Starosta dodal, ze musi byó ócisla wspólpraca pomigdzy Skarbnikiem Powiatu,
a dyrekcjq i  radcq prawnym SPZOZ w zakresie postanowieñ umowy.
Ad.  9

Zarzqd WzyjEl Regulamin przyznawania i wyplacania dodatków do
wynagrodzenia dla nauczyciel i .



A d .  1 0
skarbnik Powiatu omówila projekt uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu

realizaqi dochodów i wydatków bud2etu Powiatu Minskiego na ll kwartal 2008 r..
po zapóznaniu sig z projektem uchwaly przeprowadzono glosowanie. w którym za
podjqciem uchwaly ZarzEd Powiatu opowiedzial siq jednogloÓnie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 234108 w sprawie ustalen¡a
harmonogramu real izacj¡ dochodów iwydatków bud¿etu Powiatu Mit iskiego na

ll kwartal 2008 r.

A d .  1 1
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek ZS Nr 1 w Minsku Maz o zabezpieczenie

lub przeniesienie órodków na umowQ zlecenia z glównq ksiggowq na okres 3 miesiqcy
w kwocie 13.500 zl.  Kolejny wniosek w tym zakresie wptynql z informacjq, i2 chodzt
z przeniesienie powyzszej kwoty z wynagrodzenia, które nie zostalo zrealizowane od
poczqtku roku.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodp na przeniesienre powy2szej kwoty
Kolejno omówiony zostal wniosek dyrektora Poradni Psych olog iczno-Ped agogicznej
w Minsku Maz. o dofinansowan¡e kwota 2.000 zl.  szkolenia dotyczEcego neurodragnozy
u dzieci i  mlodzie2y dla '15 osób, gdy koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 640 zl

Zarzqd Powiatu negatywnie rozpatrzyl powy2szy wniosek.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaty w sprawie
zmiañ w bud2ecie powiatu na 2008 rok Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 235/08 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 rok.

A d . 1 2
Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw. Jackowicz poinformowal.

2e wplyngiy 83 wnioski dotyczqce dofinansowania z PFOS¡GW usuniecia azbestu.
Wnioski O'oiycz4 lqcznie powierzinn¡ I Z OOO m' Przy dofinansowan¡u 50% niezbqdna
na ten cel bylaby kwota 215.000 zl. ,  natom¡ast przy dofinansowaniu 40% bylaby to

kwota 172.00b zl Plan f inansowy PFOS¡GW wynosi w tym zakresie 100 000 zl.  Dodal,

2e obecnie trwa weryfikacja zlo2onych wniosków.
zarzqd Powialu zobowiEzal Naczelnika wydzialu Srodowiska i Rolnictwa do

weryfikacji zlo2onych wniosków.
K o l e j n o p . C z e s l a w J a c k o w i c z p o i n f o r m o w a l , i 2 n a k o l e j n e p o s ¡ e d z e n l e

przygotuje 
-projekt 

uchwaly w sprawie przeznaczenia srodkÓw z PFSiGW dla DPS

Sw.' lózefa w Mieni w kwocie 50.000 zl.  na docieplenie pawilonu C oraz w kwocie

1.500 zl.  dla cKU w Miñsku Maz. na konkurs uczn¡owskich projektów badawczych

,,JesteSmy czgóciq przyrody".
ponadto poiniormowal, iz wplynql wniosek wójta Gminy Minsk Mazowiecki idyrektora
ZS w Hucie Minskiej o dofinansowanie kwot4 34 000 zl. (koszt calkowity 52.000 zl )
przedsiqwzigcia ,,Sciezka przyrodnicza - spacerem po lesie". Naczelnik Wydzialu dodal.

¡2 dof¡nansowan¡e moze wynieóc maksymalnie 25%



Wicestarosta zaproponowal, aby wniosek ten potraktowaó jako wniosek do
przy szlor ocznego budzetu powiatu.
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal, 2e zastgpca burmistrza Miasta
Sulejówek p. Kuómierowski rozmawial,  z wlaócicielem nieruchomoSci. w której znajduje
sig Poradnia Psycholog¡czno-Pedagog iczna w Sulejówku. P. Fabisiewicz zaproponowal
przedluZenie umowy najmu do 2010 r. i  wysokoéó czynszu 6.000 zl.  (200 m').

Starosta przypomnial,  i2 p. Pujdak-Osik zaproponowala kwotg czynszu na poziomie
7.OO0 zl. za 214 m' .
Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio stwierdzi la, Ze p. Fabisiewicz zaproponowal znaczny
wzrost czynszu, gdy warunki lokalowe sig nie zmieniajq.

Zarzqd P owialu upowazn¡l Starostg do prowadzenia negocjacji w zakresie najmu
lokalu na potrzeby Poradni Psycholog ¡czno-Pedagogicznej w Sulejówku.
Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, i2 Wydzial Inwestycji zwraca sig z proSba
o zatwierdzenie kar umownych w wysokoóc¡ 30.963,60 zl.  dla Przedsigbiorstwa
Projektowo-Uslugowego BIS PROL. Dotyczy to real izacj i  dwóch umów t j .  nr 8/06 z dnia
19.07.2006 r. anekgowanej, dotyczqcej przebudowy budynku ¡nternatu Zespolu Szkól
Ekonomicznych oraz zaprojektowania budynku administracyjnego wraz z lqcznikiem
oraz umowy nr 1107 z dnia 2 stycznia 20O7 r. dotyczacej udzielenia zamówienia
dodatkowego (rozszerzenie zakresu). Termin byl anelGowany i  uplyn4l 3 grudnia
2007 r.,  a dokumentacja projektowa dostarczona zostala w dniu 7 marca 2008 r. (94 dni
oo terminre).

Zarzqd Powialu wyrazi l  zgodQ na nal iczenie kar umownych iwystawienie noty
obciq2en iowej.
Ustalono, 2e kolejne posiedzenie odbgdzie sig 7 kwietnia br. o godz. 14.00.

A d .  1 3
Starosta zamknal oosiedzenie.

PrzewodniczEcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski

Wicestarosta - Krzysztof l\4ichal ik

Czlonkowe Zarzqdu Krystyna Pazio

Henryk Ksiezopolski

l\,4¡roslaw Krusiewicz


