ProtokolNr 51/08
z posiedzeniaZarzEduPowiatuMirískiego
w dn¡u 3l marca2008r.
W posiedzeniuuczestniczyli:
Starosta- AntoniJan Tarczyriski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsiq2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBEk- SkarbnikPowiatu
- naczelnik
EmiliaPiotrkowicz
WydzialuOówiatyi Kultury
SlawomirZdunczyk- inspektorw WydzialeSrodowiskai Rolnictwa
- dyrektorZSZ Nr 2 w MióskuMaz.
TomaszPlochocki
AgnieszkaReda naczelnikWydzialuInwestycji
Porz4dekposiedzenia:
1. Otwarcieoosiedzenia.
2. Przyjgcieporzqdkuobrad.
posiedzenia.
3. Informacjao dzialalnoóci
Starostyw okresieod poprzedniego
4. PrzyjgcieRegulaminukonkursui ogloszeniao konkurs¡ena stanowiskodyrektora
Samodzielnego
Publicznego
ZespoluOpiekiZdrowotnejw MiriskuMazowieckim.
5. Podjqcieuchwalyw spraw¡eprzyznaniadotacjiz PowiatowegoFunduszuOchrony
Srodowiskai GospodarkiWodnejw MióskuMazowieckim.
6. Sprawyz zakresudróg.
7. Podjgciedecyzjiw sprawieprzystq¡cienia
do realizacjizadañ w ramachprogramów
przezMinrsterstwo
dotyczqcychbudowyboisksportowychogloszonych
Sportu.
8. Sprawyró2ne.
protokolu
9. Przyjqcie
z posiedzenia
w dn¡u14 marca2008r.
posiedzenia
10.Zamknigcie
Ad. 1
Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenieZarzqdu Powiatu
Minskiego.
Ad.2
Starosta przedstawil porzadek pos¡edzen¡a. Do porzqdku posiedzenia
Wicestarostazglosiljako pkt 7 - Podjeciedecyzj¡w sprawieprzystqpienia
do realizacji
zadanw ramachprogramówdotyczacychbudowyboisksportowychogloszonychprzez
MinisterstwoSportu ¡ Turystyki.Z zaproponowanqpoprawkqZarzqd Powialu przyj4l
jednogloSnie
porzadekposiedzen¡a
(przynieobecnoéci
M. Krusiewicza).

Ad. 3

Starosta- AntoniJan Tarczynskipoinformowal
o nastepujacych
sprawach:
- uczestn¡czylw Konwencie Powiatów WojewództwaMazowieckiego.Odbylo sig
spotkan¡ez wojewodqJackiemKozlowskim,na którymrozmawianont. sluzbyzdrowia,
przedstawianebyly propozycjedotyczqcedecentralizacji
zadañ. Ponadtoodbylo sig
piotrem
spotkan¡e z czlonkiem zarzqdu województwa mazowieckiego Szprendalowiczem,przekazanezostaly informacjeo SamorzqdowymInstrumencie
Wsparcia Rozwoju Mazowsza, Regionalnym Programie Operacynym. ponadto
zastepca dyrektoraMazowieckiejJednostkiWdra2aniaProgramówUn¡nych - piotr
Wierzbowskizasygnalizowal
problem,2e wiele przeptsówPrawazamówienpublicznych
jest
nie
spójnychz wymogamiunijnymi.Dyskutowanorównie2na temat zmian
ustrojowych dot. bezpoSredniegowyboru marszalka województwa, okregów
w wyborach,proponowane
zmianydotyczqceKartyNauczyciela
Jednomandatowych
nie
uzyskaly akceptacj¡, Zarzqd Zwiqzku Powiatów zaproponowal zmiane terminu
osiqgnigciastandardówprzezdomy pomocyspolecznej,podjgtokwestigdysponowania
rezerwqsubwencjioéwiatowej(opowiedziano
sig za zlikwidowaniem
tej kwoty).
- zakonczylasig w StarostwiekontrolaNajwy2szejlzby Kontrolidotycz4capowi4zania
bud2etujednostk¡samorzqduterytorialnego
z bud2etemparistwaw 2007¡.
- prowadzone byly rozmowy w zakresie ustalen¡a nowej siedziby poradni
Psycholog
iczno-Pedagogicznej
w Sulejówku.ZastgpcaBurmistrzaMiasta Sulejówek
rozmawia{
z wlascicielem
nieruchomoóci,
w którejobecniemiescisig poradnia,który
zaproponowalczynsz w wysokoSci6.000 zl. miesieczn¡e.Natomiast negocjacje
z p. J. Pujdak- Osikzakoflczylysig na kwocieczynszu7.000zl. miesigcznie.
Zatzqd Powialuopowiedzialsig za rozstrzygnigciem
sprawydotyczqcejprzeniesienia
siedz¡byPoradniPsycholog
iczno-Pedagogicznej
w Sulejówkudo budynku,którego
jest p. Pajdak-Osik.
wlaScicielem
- KrzysztofMichalikpoinformowal
Wicestarosta
o nastgpuj4cych
sprawach:
- rozpoczglasig kontrolaZarzqdu Dróg Powiatowychw Miirsku Maz. przez lJrzqo
Kontroli Skarbowej w zakresie wykorzystaniaórodków publicznych, celowoSci
¡ gospodarnosci wydatkowania órodków oraz stosowania procedur zamówien
publicznych.
- w zakresie Srodków0,6% subwencji oSwiatowej,a pzeznaczonychna rezerwg
subwencji,od 2009 roku rezerwabgdziestanowilaO,2S%subwencj¡oSwiatowej
(w tym
zakresieprzygotowanesa wnioski dotyczAcetrzech placówek,m. in. ZespoluSzkól
Specjalnychw lgnacowieo dodatkoweórodki w kwocie 10.000 zl. na wymiang
oéwietlenia
iczgócisiecielektrycznej
w budynku)
- pow¡atotrzymalz PFRONSrodkina wykonanie
windyw DpS éw.Józefaw Mieni,
- w ramach Samorz4dowegoInstrumentuWsparcraRozwoju Mazowsza pzyznane
zostal órodki w kwoc¡e'1 mln zl. na 3 wnioskidrogowe,ponadto przyznanezostaly
srodkiw kwocie70.000zl. na modernizacjg
saligimnastycznej
w zs w siennicyorazna
budowgboiskasportowegow ZS w Siennicykwotq30.000zl
- urzqd Marszalkowskr
przekazalinformacjgo ostatecznejkwocie dotacjijakq powiat
powln¡en
przekazaó
na realizacjg
MSIPw 2008r. tj. 676.000zl

Ad.4
Wicestarosta Krzysztof Michalik wyjaSnil, 2e projekt Regulaminu
przeprowadzania
konkursuna stanowiskodyrektoraSPZOZ w Miñsku Mazowieckim
oraz projektogloszeniao konkursiena stanowiskodyrektoraSPZOZw MiriskuMaz.
zostalyprzekazanewszystkimczlonkomKomisjikonkursowej.
Terminzglaszaniauwag
do powy2szychprojektówokreólonyzostalna dzieñ28 marca br. w tym czasie,2aden
z czlonkówKomisjinie zglos¡luwag.
NastgpniePrzewodnicz4cyKomisji konkursowej- KrzyszlofMichalikzwrócil sig do
Zarzqdu Powiatu o przyjgcieww. projektówi odczytal projekt uchwaly w sprawie
przyjec¡a Regulaminu przeprowadzaniakonkursu na stanowisko dyrektora
Samodzielnego
Publicznego
ZespoluOpiekiZdrowotnej
w MiriskuMazowieckim
oraz
ogloszeniao konkursiena stanowiskodyrektoraSPZOZ w MiriskuMazowieckim.
Przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarz4d Powiatu
opow¡edziai
sigjednogloónie.
Zarzqd Powiatu podjqt uchwale Nr 236/08w sprawie przyjgcia Regulaminu
przeprowadzania
konkursuna stanowiskodyrektoraSamodzielnegoPublicznego
Zespolu Opieki Zdrowotnejw Miñsku Mazowieckimoraz ogloszeniao konkursie
na stanowisko dyrektora SPZOZw Miñsku Mazowieckim.
Ad.5
lnspektorw WydzialeSrodowiskai Rolnictwa- SlawomirZduñczykprzedstawil
projektuchwalyw sprawieprzeznaczenia
Srodkówz PowiatowegoFunduszuOchrony
Srodowiskai GospodarkiWodnej w Minsku Mazowieckimna dofinansowanie
V Pow¡atowegokonkursuuczniowskichprojektówbadawczychpod haslem,,Jesteómy
czeSc¡aprzyrody"otaz na wykonanieocieplen¡ai elewacjiPawilonu,,C"w Domu
Pomocy SpolecznejSw. Józefa w Mieni. Nastqpnieprzeprowadzonoglosowanie,
w którymza podjgciemuchwalyZarzadPow¡atuopowiedzial
sig jednogloónie.
Zarz4d Powiatu podjEl uchwalg Nr 237108w sprawie przeznaczeniaérodków
z PowiatowegoFunduszuOchrony Srodowiskai GospodarkiWodnej w Miñsku
Mazowieckim na dofinansowanie V Powiatowego konkursu uczniowskich
projektów badawczych pod haslem ,,Jesteémy czeéciE przyrody" oraz na
wykonanie ocieplenia i elewacji Pawilonu ,,C" w Domu Pomocy Spolecznej
éw. Józefaw Mieni.
Ad.6
Wicestarosta- Krzysztof Michalik przedstawilwnioski w zakres¡e spraw
drogowych:
- wn¡osekp. J. MiynikadotyczEcy
wyra2eniazgody na wykonaniew granicachpasa
powiatowej
drogowegodrogi
przylqczawodociqgowegoi gazowegow miejscowo5ci
Józefinana dzialkgnr ew 135/12.
ZarzqdDróg Powiatowych
w MiriskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
ZarzqdPowialuwyrazilzgodg na dysponowanie
nieruchomo5ci4
nr ew. 134 stanowiEcq
drogepow¡atowq
Nr 2201WNowyKonik-Dluga
Koócielna
na celebudowlane
w zwiqzku
z zamiaremwykonaniaprzylqczawodociqgowego
i gazowegona dzialkgnr ew. 135/12
w m. Józefin.
Ponadtoszczególow4lokalizacjq,
warunkiumieszczenia
urzqdzeniaw pasiedrogowym
oraz zajeciepasadrogowegonalezyuzgodn¡ó
z ZDP w MinskuMaz.

- wniosek p. M. Malka dotyczqcy wyra2enia zgody na lokalizacje przylqcza
wodoc¡qgowego
¡ kanal¡zacyjnego
w pasiedrogowymdrogipowiatowejw m. Karolinana
dzialkqnr ew.5272116.
w MinskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
ZarzqdDrógPowiatowych
nr ew. 866/1 na cele
Zarzqd Powiatuwyrazilzgode na dysponowanienieruchomoSc¡a
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza wodoci4gowego
i kanalizacyjnegow pasie drogowymdrogi powiatowejNr 2223W Mitisk MazowieckiWólkaCzarniñska
na dzialkgn( ew.5272116
w m. Karolina.
Ponadtoszczegolowqlokalizacjg,
warunkiumieszczenia
urzqdzeniaw pasredrogowym
oraz zajgciepasadrogowegonalezyuzgodniózZDP w MiriskuMaz.
- wn¡osekSpólkijawnejATIP LudwiniakTadeuszWójciklreneuszdolyczqcywyra2enia
zgody na przebudowgzjazduz drogiStara Niedzialka- Mistówna dzialkgnr ew. 438/4
w miejscowoóci
Niedz¡alka
Stara.
ZarzqdDróg Powiatowych
w MirlskuMaz.pozytywnie
zaopiniowalpowy2szywn¡osek.
nr ew. 471 na cele
Zarzqd P owiatuwyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoSciE
budowlanew zwiqzkuz zamia¡emprzebudowylazdu z drogi powiatowejñ 2224W
na dzialkqnr ew. 438/4w miejscowoÉci
StaraNiedzialka
StaraNiedzialka-Mistów
Ponadto szczególowqlokalizacjg,warunki techniczneoraz zajqcie pasa drogowego
nale2yuzgodniózZDPw MinskuMaz.
- wniosekM. i A. Gniadodotyczqcy
nieruchomoóciq
wyra2enia
zgodyna dysponowanie
powiatow4
wykonania
w
zwiqzku
z
zamiarem
stanowiqcqdrogg
Jakubów-WiSniew-Kluki
zjazduna dzialkgnr 1B4l3.
ZarzqdDrógPowiatowych
w MinskuMaz.pozytywniezaopiniowaipowy2szywniosek.
nr ew. 102 na cele
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodq na dysponowanienieruchomoóciE
budowlanew zwiqzku z zamiaremwykonanialazdu z drogi powiatowejNr 2226W
Turek.
Jakubów-Wi5niew-Kluki
na dzialkgnr ew. 184/3w mie.jscowoéci
Ponadto szczegolowqlokalizacjg,warunk¡techniczneoraz zajqcie pasa drogowego
nale2yuzgodnió
zZDP w MiriskuMaz.
- wniosekBiura Nadzorówi DokumentacjiRobótInZynieryjnych
StefanStrqkdotycz4cy
uzgodnienialokalizacjitrasy przylqcza wodoci4gowegow pasie drogi powiatowej
w m. WólkaKokosiagm. Dobre.
ZarzqdDrógPowiatowych
w MiriskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
nr ew.4B2l2 na cele
Zarzqd Powiatuwyrazi.lzgodg na dysponowanienieruchomoóciq
przylqcza
w pasiedrogi
wodociqgowego
budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonania
powiatowejNr 2206WDobre-KqtyBoruczana dzialkgnr ew. 238/3w m. Wólka Kokosia
Ponadtoszczegolowqlokalizacjg,
urzqdzeniaw pasiedrogowym
warunkiumieszczenia
zZDP w MiriskuMaz.
orazza¡qciepasadrogowego
nalezyuzgodnió
Ad.7
Wicestarosta- KrzysztofMichalikpoinformowal,
2e MinisterstwoSportuoglosilo
programów
nabór wnioskówdo dwóch
tj. ,,Bliskoboisko"i ,,Budowa
inwestycyjnych
wielofunkcyjnych
dla dzieci i mlodziezy".Program
boisk sportowychogólnodostgpnych
jest z dwóch 2ródel,tj. ze érodkówrozwojukultury
,,Bliskoboisko"wspólfinansowany
fizycznejdo kwoty 100.000zl. nie wigcej ni2 300/owartoócikosztorysowejotaz ze
SrodkówPZU, gdzie maksymalnedofinansowanre
wynosi200.000zl. do 40o/owartoÉci
kosztorysowej.

W ramachprogramu,,Budowawielofu
nkcyjnychboisk ogólnod
ostgpnychdla dzieci
i mlodzie2y" dofinansowaniewynosi do 50% wartoécikosztorysowej,nie wigcej ni2
200.000zl
P. KrzysztofMichalikwyjaónil,i2 warunkiemubieganias¡e o Srodkiw ramach
plerwszegoprogramujest wpisan¡edo bud2etuwlaóciwegozadaniai zabezpieczenre
na
ten cel Srodkówwlasnychoraz realizai¡azadaniaw 2008 r. (wnioskiskladanes4 do
koncakwietniabr.).
DyrektorZSZ Nr 2 w MinskuMaz.- TomaszPlochockipowiedzial,
i2 uzvsxar
informacjg.2ekoszt polo2enia1 m2 nawierzchni
pol¡uretanowe¡
i trawy syntetyáznej
(z wykonan¡em
podlo2a)
wynosiod 120zl. do 240 zl.W zwiqzkuz tym kosztwykonania
w ramacn pteruszego programu boiska o minimalnychwymiarach 30mx60m
z nawierzchniq
z trawysyntetycznej
przyjmuj4cceneza 1 m' i40 zl. wynosi258.000zl.
netto+ ogrodzenie+ urzEdzenia
sportoweto stanow¡kwotpok. 420.000zl. brutto.
Nastgpnie
dyrektorTomaszPlochocki
przedstawil
kalkulacie
kosztówwykonanra
boiska
wielofu
nkcyjnego(w ramachdrugiegoprogramu)przyjmuj4cpowierzchntg
30mx50m
z nawierzchniq poliuretanowqi cene 140 zl. daje kwotg 2'10.000 zl.
netto+ogrodzen
ie+urzEdzen
ia sportoweto stanowikwotgok. 430.000zl. brutto.
DyrektorZSZ Nr 2 w MilrskuMaz. opowiedzial
sig za przystqpieniem
do programu
wielofun
kcyjnychboiskogólnodostgpnych
,,Budowa
dla dzieciimlodziezy".
Wicestarostazwróc¡l s¡e do dyrektorao opisanieprzedm¡otuwystqp¡en¡a
w odniesieniudo programu,,Budowawielofu
nkcyjnychboisk ogólnodostqpnych
dla
dzieci i mlodziezy" i wystqpien¡edo Zarzqdu powiatu o przygotowaniewniosku
o dofinansowanie
orazzaplanowanie
órodkówwlasnych
pow¡atu.
w budZec¡e
Ad.8
Starostaprzedstaw¡l
pismo BurmistrzaMiastaSulejówekdotyczqcemodernizacji
dróg powiatowychprzebiegajqcych
przez Sulejóweki zwraca uwagg na dwie orogr
tj. ul. Przejazdiul. Moraczewskiego.
CzlonekZatzqdu- KrystynaPazioporuszylatematmodernizacji
dróg na terenie
Sulejówka,
w pierwszej
kolejnoSci
ul. Moraczewskiego.
wicestarosta powiedzial, 2e Burmistrz Miasta sulejówek deklaruje 5o"A udziat
w budowiechodnika.ale nale2yopracowaó
dokumentacjg
przebudowg,
uwzglqdniaj4c
nastepn¡epowiatwykonalbynakladkg.Dodal,Ze sklaniasiq w kierunkupodejScia
czgsciowego
i skladania
jako I etapurealizaqizadania.Jeonar
wnioskuna ul. Przejazd
sprawy te omówionezostanEszczególowo,gdy bQdz¡epodejóciekompleksowedo
wniosków.
CzlonekZarzEdu- MiroslawKrusiewiczzwrócilsig do p. Emil¡ipiotrkowicz
o przeanal¡zowan¡e
moz wosci wskazaniaosób, które bQdEpracown¡kami
oddzialu
MSCDN, a szczególowa propozycja zostanie przedstawionana spotkaniu
uzgadniajqcymporozumienie pomigdzy powiatema zarzqdemwoiewództwa
:
- '1etatdoradcyw zakresieedukacjihumanistycznej,
- 1 etatdoradcyw zakresieedukacjimatematyczno-przyrodniczej,
- 1 etatdoradcyw zakresiewychowania
przedszkolnego
i zintegrowanego,
- 0,5 etatudoradcyw zakresieksztalcenia
zawodowego,
- 0,5 etatudoradcyw zakresienauczaniajqzykówobcych,
- 0.5 etatudoradcyw zakresieinformatvki,
- 0.5 etatudoradcyw zakresiewychowániafizycznego.

PonadtoMSCDoplacietatkierownika
i2 etatyadministracyjne.
powredzial,
P. Miroslaw Krusiewicz
2e dyrektor PODN powinna poinformowaóswój
personelo zamierzeniach
w powy2szymzakresie.
Zarz4d Powiatuprzyznal1.000zl. na nagrodydla laureatówFestiwaluPiosenki
o Zdrowiu organ¡zowanym przez Powiatowq Panstwow4 Stacjg SanitarnoEpidemiologicznq
w MirískuMaz.
Ustalono,
2e kolejnepos¡edzen¡e
odbedziesiq w dniu7 kwietniabr. o godz.1400.
Ad. 9
Protokolz posiedzen¡a
w dniu 14 marca2008r. zostalprzyjgty.
Ad. l0
Starostazamknalpos¡edzen¡e.
PzewodniczqcyZazqdu - Antoni Jan Tarczyñsk¡
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
Czlonkowre
Zazqdu: KrystynaPazio

HenrykKs¡?2opolsk¡
Miroslaw
Krusiewicz

