
Protokol Nr 51/08
z posiedzenia ZarzEdu Powiatu Mirískiego

w dn¡u 3l marca 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i :
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksiq2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa BEk - Skarbnik Powiatu
Emil ia Piotrkowicz - naczelnik Wydzialu Oówiaty i  Kultury
Slawomir Zdunczyk - inspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa
Tomasz Plochocki - dyrektor ZSZ Nr 2 w Miósku Maz.
Agnieszka Reda - naczelnik Wydzialu Inwestycji

Porz4dek posiedzenia:
1. Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Przyjgcie Regulaminu konkursu i ogloszenia o konkurs¡e na stanowisko dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckim.
5. Podjqcie uchwaly w spraw¡e przyznania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Miósku Mazowieckim.
6. Sprawy z zakresu dróg.
7. Podjgcie decyzji w sprawie przystq¡cienia do realizacji zadañ w ramach programów

dotyczqcych budowy boisk sportowych ogloszonych przez Minrsterstwo Sportu.
8. Sprawy ró2ne.
9. Przyjqcie protokolu z posiedzenia w dn¡u 14 marca 2008 r.
1 0. Zamknigcie posiedzenia

Ad. 1
Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Minskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porzadek pos¡edzen¡a. Do porzqdku posiedzenia

Wicestarosta zglosil jako pkt 7 - Podjecie decyzj¡ w sprawie przystqpienia do realizacji
zadan w ramach programów dotyczacych budowy boisk sportowych ogloszonych przez
Ministerstwo Sportu ¡ Turystyki. Z zaproponowanq poprawkq Zarzqd Powialu przyj4l
porzadek posiedzen¡a jednogloSnie (przy nieobecnoéci M. Krusiewicza).



Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal o nastepujacych sprawach:

- uczestn¡czyl w Konwencie Powiatów Województwa Mazowieckiego. Odbylo sig
spotkan¡e z wojewodq Jackiem Kozlowskim, na którym rozmawiano nt. sluzby zdrowia,
przedstawiane byly propozycje dotyczqce decentralizacji zadañ. Ponadto odbylo sig
spotkan¡e z czlonkiem zarzqdu województwa mazowieckiego - piotrem
Szprendalowiczem, przekazane zostaly informacje o Samorzqdowym Instrumencie
Wsparcia Rozwoju Mazowsza, Regionalnym Programie Operacynym. ponadto
zastepca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdra2ania Programów Un¡nych - piotr
Wierzbowski zasygnalizowal problem, 2e wiele przeptsów Prawa zamówien publicznych
nie jest spójnych z wymogami uni jnymi. Dyskutowano równie2 na temat zmian
ustrojowych dot. bezpoSredniego wyboru marszalka województwa, okregów
Jednomandatowych w wyborach, proponowane zmiany dotyczqce Karty Nauczyciela nie
uzyskaly akceptacj¡, Zarzqd Zwiqzku Powiatów zaproponowal zmiane terminu
osiqgnigcia standardów przez domy pomocy spolecznej, podjgto kwestig dysponowania
rezerwq subwencji oéwiatowej (opowiedziano sig za zlikwidowaniem tej kwoty).
- zakonczyla sig w Starostwie kontrola Najwy2szej lzby Kontroli dotycz4ca powi4zania
bud2etu jednostk¡ samorzqdu terytorialnego z bud2etem paristwa w 2007 ¡.
- prowadzone byly rozmowy w zakresie ustalen¡a nowej siedziby poradni
Psycholog iczno-Pedagogicznej w Sulejówku. Zastgpca Burmistrza Miasta Sulejówek
rozmawia{ z wlascicielem nieruchomoóci, w której obecnie miesci sig poradnia, który
zaproponowal czynsz w wysokoSci 6.000 zl. miesieczn¡e. Natomiast negocjacje
z p. J. Pujdak - Osik zakoflczyly sig na kwocie czynszu 7.000 zl. miesigcznie.
Zatzqd Powialu opowiedzial sig za rozstrzygnigciem sprawy dotyczqcej przeniesienia
siedz¡by Poradni Psycholog iczno-Pedagogicznej w Sulejówku do budynku, którego
wlaScicielem jest p. Pajdak-Osik.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastgpuj4cych sprawach:
- rozpoczgla sig kontrola Zarzqdu Dróg Powiatowych w Miirsku Maz. przez lJrzqo
Kontroli Skarbowej w zakresie wykorzystania órodków publicznych, celowoSci
¡ gospodarnosci wydatkowania órodków oraz stosowania procedur zamówien
publicznych.
- w zakresie Srodków 0,6% subwencji oSwiatowej, a pzeznaczonych na rezerwg
subwencji, od 2009 roku rezerwa bgdzie stanowila O,2S% subwencj¡ oSwiatowej (w tym
zakresie przygotowane sa wnioski dotyczAce trzech placówek, m. in. Zespolu Szkól
Specjalnych w lgnacowie o dodatkowe órodki w kwocie 10.000 zl.  na wymiang
oéwietlenia iczgóci sieci elektrycznej w budynku)
- pow¡at otrzymal z PFRON Srodki na wykonanie windy w DpS éw. Józefa w Mieni,
- w ramach Samorz4dowego Instrumentu Wsparcra Rozwoju Mazowsza pzyznane
zostal órodki w kwoc¡e '1 mln zl. na 3 wnioski drogowe, ponadto przyznane zostaly
srodki w kwocie 70.000 zl.  na modernizacjg sal i  gimnastycznej w zs w siennicy oraz na
budowg boiska sportowego w ZS w Siennicy kwotq 30.000 zl
- urzqd Marszalkowskr przekazal informacjg o ostatecznej kwocie dotacji jakq powiat
powln¡en przekazaó na real izacjg MSIP w 2008 r. t j .  676.000 zl



Ad.  4
Wicestarosta - Krzysztof Michalik wyjaSnil, 2e projekt Regulaminu

przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Miñsku Mazowieckim
oraz projekt ogloszenia o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOZ w Mirisku Maz.
zostaly przekazane wszystkim czlonkom Komisji konkursowej. Termin zglaszania uwag
do powy2szych projektów okreólony zostal na dzieñ 28 marca br. w tym czasie, 2aden
z czlonków Komisji nie zglos¡l uwag.
Nastgpnie Przewodnicz4cy Komisji konkursowej - Krzyszlof Michalik zwrócil sig do
Zarzqdu Powiatu o przyjgcie ww. projektów i odczytal projekt uchwaly w sprawie
przyjec¡a Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mir isku Mazowieckim oraz
ogloszenia o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOZ w Mirisku Mazowieckim.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarz4d Powiatu
opow¡edziai sig jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwale Nr 236/08 w sprawie przyjgcia Regulaminu
przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Miñsku Mazowieckim oraz ogloszenia o konkursie
na stanowisko dyrektora SPZOZ w Miñsku Mazowieckim.

A d . 5
lnspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa - Slawomir Zduñczyk przedstawil

projekt uchwaly w sprawie przeznaczenia Srodków z Powiatowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i  Gospodarki Wodnej w Minsku Mazowieckim na dofinansowanie
V Pow¡atowego konkursu uczniowskich projektów badawczych pod haslem ,,Jesteómy
czeSc¡a przyrody" otaz na wykonanie ocieplen¡a i  elewacji  Pawilonu ,,C" w Domu
Pomocy Spolecznej Sw. Józefa w Mieni. Nastqpnie przeprowadzono glosowanie,
w którym za podjgciem uchwaly Zarzad Pow¡atu opowiedzial sig jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podjEl uchwalg Nr 237108 w sprawie przeznaczenia érodków
z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i  Gospodarki Wodnej 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. Józefa w Mieni.

Ad.  6
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wnioski w zakres¡e spraw

drogowych:
- wn¡osek p. J. Miynika dotyczEcy wyra2enia zgody na wykonanie w granicach pasa
drogowego drogi powiatowej przylqcza wodociqgowego i gazowego w miejscowo5ci
Józefina na dzialkg nr ew 135/12.
Zarzqd Dróg Powiatowych w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomo5ci4 nr ew. 134 stanowiEcq
droge pow¡atowq Nr 2201W Nowy Konik-Dluga Koócielna na cele budowlane w zwiqzku
z zamiarem wykonania przylqcza wodociqgowego i gazowego na dzialkg nr ew. 135/12
w m. Józefin.
Ponadto szczególow4 lokalizacjq, warunki umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym
oraz zajecie pasa drogowego nalezy uzgodn¡ó z ZDP w Minsku Maz.



- wniosek p. M. Malka dotyczqcy wyra2enia zgody na lokalizacje przylqcza
wodoc¡qgowego ¡ kanal¡zacyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej w m. Karolina na
dzialkq nr ew.5272116.
Zarzqd Dróg Powiatowych w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgode na dysponowanie nieruchomoSc¡a nr ew. 866/1 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza wodoci4gowego
i kanalizacyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2223W Mitisk Mazowiecki-
Wólka Czarniñska na dzialkg n( ew.5272116 w m. Karol ina.
Ponadto szczegolowq lokalizacjg, warunki umieszczenia urzqdzenia w pasre drogowym
oraz zajgcie pasa drogowego nalezy uzgodnió zZDP w Mirisku Maz.
- wn¡osek Spólki jawnej ATIP Ludwiniak Tadeusz Wójcik lreneusz dolyczqcy wyra2enia
zgody na przebudowg zjazdu z drogi Stara Niedzialka - Mistów na dzialkg nr ew. 438/4
w miejscowoóci Niedz¡alka Stara.
Zarzqd Dróg Powiatowych w Mirlsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wn¡osek.
Zarzqd P owiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoSciE nr ew. 471 na cele
budowlane w zwiqzku z zamia¡em przebudowy lazdu z drogi powiatowej ñ 2224W
Stara Niedzialka-Mistów na dzialkq nr ew. 438/4 w miejscowoÉci Stara Niedzialka
Ponadto szczególowq lokalizacjg, warunki techniczne oraz zajqcie pasa drogowego
nale2y uzgodniózZDP w Minsku Maz.
- wniosek M. i  A. Gniado dotyczqcy wyra2enia zgody na dysponowanie nieruchomoóciq
stanowiqcq drogg powiatow4 Jakubów-WiSniew-Kluki w zwiqzku z zamiarem wykonania
zjazdu na dzialkg nr 1 B4l3.
Zarzqd Dróg Powiatowych w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowai powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanie nieruchomoóciE nr ew. 102 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej Nr 2226W
Jakubów-Wi5niew-Kluki na dzialkg nr ew. 184/3 w mie.jscowoéci Turek.
Ponadto szczegolowq lokalizacjg, warunk¡ techniczne oraz zajqcie pasa drogowego
nale2y uzgodnió zZDP w Mirisku Maz.
- wniosek Biura Nadzorów i Dokumentacji Robót InZynieryjnych Stefan Strqk dotycz4cy
uzgodnienia lokalizacji trasy przylqcza wodoci4gowego w pasie drogi powiatowej
w m. Wólka Kokosia gm. Dobre.
Zarzqd Dróg Powiatowych w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazi.l zgodg na dysponowanie nieruchomoóciq nr ew.4B2l2 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza wodociqgowego w pasie drogi
powiatowej Nr 2206W Dobre-Kqty Borucza na dzialkg nr ew. 238/3 w m. Wólka Kokosia
Ponadto szczegolowq lokalizacjg, warunki umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym
oraz za¡qcie pasa drogowego nalezy uzgodnió zZDP w Mirisku Maz.

A d . 7
Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal, 2e Ministerstwo Sportu oglosilo

nabór wniosków do dwóch programów inwestycyjnych t j .  , ,Bl isko boisko" i  , ,Budowa
wielofunkcyjnych boisk sportowych og ólnodostgpnych dla dzieci i mlodziezy". Program
,,Blisko boisko" wspólfinansowany jest z dwóch 2ródel, tj. ze érodków rozwoju kultury
fizycznej do kwoty 100.000 zl. nie wigcej ni2 300/o wartoóci kosztorysowej otaz ze
Srodków PZU, gdzie maksymalne dofinansowanre wynosi 200.000 zl. do 40o/o wartoÉci
kosztorysowej.



W ramach programu ,,Budowa wielofu nkcyjnych boisk ogólnod ostgpnych dla dzieci
i mlodzie2y" dofinansowanie wynosi do 50% wartoéci kosztorysowej, nie wigcej ni2
200.000 zl
P. Krzysztof Michal ik wyjaóni l ,  i2 warunkiem ubiegania s¡e o Srodki w ramach
plerwszego programu jest wpisan¡e do bud2etu wlaóciwego zadania i zabezpieczenre na
ten cel Srodków wlasnych oraz realizai¡a zadania w 2008 r. (wnioski skladane s4 do
konca kwietnia br.).

Dyrektor ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. - Tomasz Plochocki powiedzial,  i2 uzvsxar
informacjg.2e koszt polo2enia 1 m2 nawierzchni pol¡uretanowe¡ i  trawy syntetyáznej
(z wykonan¡em podlo2a) wynosi od 120 zl.  do 240 zl.W zwiqzku z tym koszt wykonania
w ramacn pteruszego programu boiska o minimalnych wymiarach 30mx60m
z nawierzchniq z trawy syntetycznej przyjmuj4c cene za 1 m' i40 zl. wynosi 258.000 zl.
netto + ogrodzenie + urzEdzenia sportowe to stanow¡ kwotp ok. 420.000 zl. brutto.
Nastgpnie dyrektor Tomasz Plochocki przedstawil  kalkulacie kosztów wykonanra boiska
wielofu nkcyjnego (w ramach drugiego programu) przyjmuj4c powierzchntg 30mx50m
z nawierzchniq pol iuretanowq i cene 140 zl.  daje kwotg 2'10.000 zl.
netto+ogrodzen ie+ u rzEdzen ia sportowe to stanowi kwotg ok. 430.000 zl. brutto.
Dyrektor ZSZ Nr 2 w Milrsku Maz. opowiedzial sig za przystqpieniem do programu
,,Budowa wielofun kcyjnych boisk ogólnodostgpnych dla dzieci imlodziezy".

Wicestarosta zwróc¡l  s¡e do dyrektora o opisanie przedm¡otu wystqp¡en¡a
w odniesieniu do programu ,,Budowa wielofu nkcyjnych boisk ogólnodostqpnych dla
dzieci i mlodziezy" i wystqpien¡e do Zarzqdu powiatu o przygotowanie wniosku
o dofinansowanie oraz zaplanowanie órodków wlasnych w budZec¡e pow¡atu.
A d . 8

Starosta przedstaw¡l pismo Burmistrza Miasta Sulejówek dotyczqce modernizacji
dróg powiatowych przebiegajqcych przez Sulejówek i zwraca uwagg na dwie orogr
t j .  ul .  Przejazd iul.  Moraczewskiego.

Czlonek Zatzqdu - Krystyna Pazio poruszyla temat modernizacji dróg na terenie
Sulejówka, w pierwszej kolejnoSci ul.  Moraczewskiego.
wicestarosta powiedzial, 2e Burmistrz Miasta sulejówek deklaruje 5o"A udziat
w budowie chodnika. ale nale2y opracowaó dokumentacjg uwzglqdniaj4c przebudowg,
nastepn¡e powiat wykonalby nakladkg. Dodal, Ze sklania siq w kierunku podejScia
czgsciowego i  skladania wniosku na ul.  Przejazd jako I etapu real izaqi zadania. Jeonar
sprawy te omówione zostanE szczególowo, gdy bQdz¡e podejócie kompleksowe do
wniosków.

Czlonek ZarzEdu - Miroslaw Krusiewicz zwróci l  sig do p. Emil¡ i  piotrkowicz
o przeanal¡zowan¡e moz wosci wskazania osób, które bQdE pracown¡kami oddzialu
MSCDN, a szczególowa propozycja zostanie przedstawiona na spotkaniu
uzgad n iajqcym porozu m ien ie pom i gdzy powi atem a zarzqdem woiewództwa :
- '1 etat doradcy w zakresie edukacj i  humanistycznej,
- 1 etat doradcy w zakresie edukacj i  matematyczno-przyrodniczej,
- 1 etat doradcy w zakresie wychowania przedszkolnego i  zintegrowanego,
- 0,5 etatu doradcy w zakresie ksztalcenia zawodowego,
- 0,5 etatu doradcy w zakresie nauczania jqzyków obcych,
- 0.5 etatu doradcy w zakresie informatvki,
- 0.5 etatu doradcy w zakresie wychowánia fizycznego.



Ponadto MSCD oplaci etat kierownika i2 etaty administracyjne.
P. Miroslaw Krusiewicz powredzial, 2e dyrektor PODN powinna poinformowaó swój
personel o zamierzeniach w powy2szym zakresie.

Zarz4d Powiatu przyznal 1.000 zl. na nagrody dla laureatów Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu organ¡zowanym przez Powiatowq Panstwow4 Stacjg Sanitarno-
Epidemiologicznq w Mirísku Maz.

Ustalono, 2e kolejne pos¡edzen¡e odbedzie siq w dniu 7 kwietnia br. o godz. 14 00.

Ad. 9
Protokol z posiedzen¡a w dniu 14 marca 2008 r. zostal przyjgty.

Ad.  l0
Starosta zamknal pos¡edzen¡e.

Pzewodniczqcy Zazqdu - Antoni Jan Tarczyñsk¡

Wicestarosta - Krzysztof M ichalik

Czlonkowre Zazqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ks¡?2opolsk¡

Miroslaw Krusiewicz


