Protokól Nr 52108
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Mitiskiego
w dniu 7 kwietnia2008r.
W posiedzeniuuczestn¡czyli:
Starosta- AntoniJan Tarczynski
- KrzysztofMichalik
W¡cestarosta
czlonkowie Zarz4du: KrystynaPazio
HenrykKs¡e20polski
lVliroslaw
Krusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaB4k- SkarbnikPowiatu
WydzialuInwestyc¡i
Reda- naczelnik
Agnieszka
AndrzejSolonek dyrektorZDP w MinskuMaz.
Rady Powiatu
SylwesterZbrzezny- Przewodniczqcy
Porz4dekposiedzenia:
'1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjgcieporz4dkuobrad.
posledzenia.
Starosty
w okresieod poprzedn¡ego
o dzialalnoóci
3. Informacja
4. Przyjgcie projektów uchwal i innych materialówna XIV sesjq Rady Pow¡atu
Miirskiego
DomuDzieckaw Falbogach.
5. Podjpcieuchwalyw sprawiezmianw Regulam¡n¡e
Domu Pomocy
dyrektorowi
6. Podjqcieuchwalyw sprawieudzieleniaupowaznienia
prowadzenia
inwestyc¡¡.
w
M¡eni
do
Spolecznej5w. Józefa
ZespoluSzkól
dyrektorowi
7. Podjgcieuchwalyw sprawieudzieleniaupowa2nienia
- Curiew MiriskuMazowieckim
remontÓw.
do prowadzenia
im. MariiSklodowskiej
przekazania
majqtkowych
skladników
8. Podjgcie uchwalyw sprawie n¡eodpfatnego
w MitiskuMazowieckim.
StarostwaPowiatowego
w
sprawie powolania Zespolu Koordynujqcegoopracowan¡e
9. Podjgcie uchwaly
na lata2008-2020.
PowiatuMinskiego
StrategiiRozwojuLokalnego
10.Uzgodnienieprojektudecyzjio ustaleniulokalizacjiinwestycjicelu publicznegoWólka Kokosiai PorgbyNowegm. Dobre.
budowasieciwodociqgowej
1 1 .S p r a w yz z a k r e s d
uróg.
Powiatuna 2008rok.
12.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2ecie
13.Sprawyró2ne.
protokolu
z posiedzenia
w dniu31 marca2008r.
14.Przyjqcie
posiedzenia
15.Zamknigcie
Ad.1
Starosta- Antoni Jan TarczyriskiotworzylposiedzenieZarzEdu Powiatu
Mióskiego.

Ad.2
Starosta przedstaw¡lporzAdek pos¡edzen¡a.do którego zgioszona zostala
poprawkadotyczqcawpisania punktu - Podjpcieuchwalyw sprawie udzielenia
- Curie w Minsku
ZespoluSzkÓlim. Marii Sklodowskiej
dyrektorowi
upowaZnienia
Mazowieckimdo prowadzeniaremontów.Zarzqd Powialu przyjqljednogloSnie(przy
zmianq
porzqdekposiedzenta
z wprowadzonq
M. Krusiewicza)
nieobecnoSci
Ad. 3

sprawach
poinformowal
o nastepujEcych
Starosta- AntoniJan Tarczyñsk¡
- w dniach3-4 kwietniabr. bral udzialw Xl Zgromadzeniu
OgólnymZwiqzkuPowiatÓw
w miejscep T Nalewajka,
Zarzqdu,
dokonanozmianw skladzie
Polskich.Na spotkaniu
który zlozyl rezygnacjqwszedl p. KazimierzKotowskistarosta opatowski Podjqta
skladkiz7 gt na 10 gr, uchwalono
zostalatak2euchwalaw spraw¡ezmianywysokoSci
m in.v-ceprem¡er
uczestniczyli
bud2etZwiqzkuna 2008r. (ok.4 mln.zl.).W spotkaniu
GrzegorzSchetyna.PrzemyslawGosiewski.KatarzynaHall. Ponadtona spotkaniu
poruszanonastgpujqcekwestte:
- akcentowanosprawgrzqdowegoprojektudecentra
l,
l¡zacj
- zmianw sposob¡efinansowania
powiatów(zwiqkszenia
udzialóww podatkuPIT' CIT
orazVAT),
- zespolenia
inspekcji,
slu2bi stra2yna poziomiepowiatÓw,
- propozycjewzmocnieniapozycjiorganÓwwykonawczychpowiatów,bezpo5redniego
okrggówwyborczych,
wyborustarostów,jednomandatowych
- podwy2szenia
po1azdu,
kartg
oplatyza
- nowelizacjiustawy o ujawnianiuw ksiggach wieczystychprawa wlasnoSci
terytor¡alnego,
samorzqdu
SkarbuParlstwai jednostek
nieruchomoSci
- bonuoSwiatowego
KartyNauczyciela,
inowel¡zacji
Ponadto Starosta poinformowal. i2 nawi4zal kontakt z prezesem Zarzqdu
'100%udzialma powiat.Stwierdz¡|.
2e
Szpitalaw Zamosciu,w którym
Niepublicznego
przekszta{cenia
SPZOZw MirlskuMaz.
do przygotowania
nalezyprzystEpic
Nastqpnieprzedstawilpismo p. Andrzeja Poziemskiego,ktÓryprzekaza'lprotokÓtze
spotkan¡a z przedstawicielamizwiEzków zawodowych i protokól rozb¡eznoSci
z negocjacji.
- KrzysztofMichalikpoinformowal
sprawach:
o nastqpujEcych
Wicestarosta
- wystqp¡onoz wnioskamidotyczqcymiuruchomien¡a
rezerwy
subwencji
czqSci
Wnioskidotyczqtrzechplacówek:
oówiatowej.
- ZespoluSzkólNr 1 w MinskuMaz.- 306.000zl. (remontlaz¡enek),
- ZespoluSzkólZawodowychNr 2 w MinskuMaz.- 40.000zl. (remontprzebieralni
i laz¡enekprzysaligimnastycznej),
- 24.000zl. (wymiana
- ZespoluSzkólSpecjalnych
oówietlenia).
w lgnacowie
W ramachSrodkówz rczerwyczesc¡ogólnejsubwencjiogólnejzlozonyzostalwn¡osek
na przebudowgmostu na terenie gminy Dgbe Wielkie (wartoóÓprzedsigwzipcia
400.000zl. wystqpionoo kwotq200 000 zl.)
- uczestn¡czylw spotkaniuz przewodniczEc4
KomisjiZdrowiai v-ce przewodn¡czEca
ZPP p. Marzenq Kempiñskq (starosta pow¡atu ówieckiego).Dyskutowanont
przeksztalceñpublicznychzakladówopieki zdrowotnej.Obecnielikwidacjizadlu2enia
gdzie samorzqdma
szpitalidokonujesig poprzezlikwidacjezakladów,tj. prywatyzacje,

mniej ni2 50% udzialów,wówczastego typu placóweknie obow¡azujaprzepisyustawy
i2
Uzyskalinformacjg,
¡ ustawyPrawozamówieñpublicznych.
o f¡nansachpublicznych
iich
szpitali
restrukturyzacjq
zajmuie
si9
istniele firma ,,Nowy szpital". która
prowadzen
iem.
Ad.4
i2 sesjaodbgdziesig w dniu23 kwietniabr. o godz.16 00.
Ustalono,
na
do omówieniaprojektówuchwali innychmaterialÓw
Nastgpniestarostaprzystqpil
XIV ses19RadyPowiatu.
- Sprawozdaniez dziatalnosciKomendantaPowiatowegoPoliqi za 2007 r- oraz
publicznego
w powiecle.
i bezpieczenstwa
informacji
o stan¡eporzEdku
Materialprzyjgtobez uwag.
- InformacjadyrektoraPowiatowegoUrzgdu Pracy o stan¡e bezrobociaw pow¡ecie
w 2OO7r.
Materialprzyjgtobez uwag.
- Sprawozdanie
za 2007 rok.
RzecznikaKonsumentów
Powiatowego
z dzialalno5ci
Materialprzyjgtobez uwag.
- SprawozdanieZarzqduPowiatuz wykonaniabud2etupow¡atuza 2007 r. Podjqcie
uchwalyw sprawieabsolutoriumdlaZarzqduPowiatu.
uchwalgw sprawie
zaopin¡owala
2e RIO pozytywnie
SkarbnikPow¡atuwyjasn¡la,
wykonaniaplanu
oraz
sprawozdaniaz wykonania budZetu Powiatu Miitskiego
finansowegoSamodzielnegoPublicznegoZespolu Opieki Zdrowotnejw Minsku
za 2007 rok.
Mazowieckim
- Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia opinii dotyczqcejprzekazaniana zecz
polo2onejw WarszawieWesolej,zajqtejpod
m. stolecznegoWarszawynieruchomoSci
czgócdrogipowiatowe¡.
ul. Wspólnq, stanowiEcq
- Podjgcieuchwalyw sprawieudzieleniapomocyfinansowejMiastuSulejówekna
pow¡atu
mieszkaócÓw
z obslugEkomunikacyjn4
pokrycieczgsciwydatkówzwiazanych
przezSzybk4KolejMiejskqna trasieSulejówek-Warszawa.
bez uwag.
ProjektuchwatyzostalprzyJQty
prolekt
Rady Sylwesterzbrzeznypowiedzial,iz nalezywprowadziÓ
Przewodnicz4cy
droginr 637.
uchwaly,któryzglosilradnyA. Ciszkowskidotycz4cymodernizacji
gminy
mieszkancÓw
wystqpienie
powiedzial.
¡z
wplynelo
Wicestarosta
oba
iz,
Stanislawówdotyczacerównie2modernizacjidrog¡ nr 637, w zwiqzkuz tym
odnie5csigdo tegow jednejuchwale
wnioskidotyczEtej samejdroginaleZaloby
Rady Powiatuzwrócilsig do skarbnikaPow¡atuo przekazanie
Przewodniczqcy
termlnre.
we wlaóciwym
uchwalyw sprawiezmianw bud2ecie
- Podjgcieuchwalyw sprawiezm¡anw bud2eciePowiatuna 2008 rok.
Skarbnik Powiatu przystqpilado omówieniaprojektu uchwaly i wyjaSnila,i2
zmianydotycza.
- wprowadzenia pozostalychSrodków z nadwyZki z roku ubieglego w kwocre
zl.
5 O84.340.73
- kwotysubwencji
ogólnej- 1 903.364zl.
- 5.083zl.
- kwotysubwencjirównowazEcej
- órodkówz PFRONna wykonanie
windyw DPSów.Józefaw Mieni- 83.290zl.

- érodków z samorz4dowegoInstrumentuwsparcia Rozwoju Mazowszaw kwocie
w ZS w Siennicy,
Saligimnastycznej
70.000zl. na modernizacjg
- 30.000 zl. z samorzEdowegoInstrumentuwsparcia Rozwoju Mazowsza na
boiskaw ZS w Siennicy,
modernizacjg
wydatków:
Wprowadzenie
- zabezpieczenie
wzrostuwydatkóww oSwiacie- 2 551.2OBzl.
wicestarosta - KrzyszlofMichalikwyjaÓnil,i2 nale2y uzupeln¡Óbudzety JednosteK
na realizacjgprac remontowych
z przeznaczeniem
- kwota153.000zl. dla ZS Nr 1 w MinskuMaz.
- kwota21.000zl. dlaZSZ Nr 2 w MiñskuMaz.
- kwota10.000zl. dlaZS w lgnacowie
ochronyppoz w DPS ,,Jedlina"
- ok. 60 000 zl. na spelnienie
wymogówdotyczEcych
w Mieni.
- ok. 300.000zl. na przebudowg
schodóww DPS5w Józefaw Mieni,
Srodków
- ok. 100.000zl. na remontstaiegobudynkuDPSw K4tachorazprzeniesienie
remontowe,
na wydatki
w kwocie30.000zl. z wydatkówinwestycyjnych
- curiew MinskuMaz.
- 24.OOO
M.
Sklodowskiej
im.
w
ZS
kominów
remont
zl. na
icznejw sulejówkuna oplacenie
- 20.000 zl. dla PoradniPsychologiczno-Pedagog
czynszuza 4 mies¡ace,
- ok. 50.000 zl. z przeznaczenlemna spelnieniewymogów MSWiA dotyczqcych
dodatkowaczulKa
(drzwi antywlamaniowe,
w WydzialeKomunikacji
bezpieczenstwa
ruchu,oknaantywlamaniowe),
- zabezpieczen
ie órodków wlasnych w kwocie 250 000 zl' na wykonan¡eboiska
o w ZSZ Nr 2 w MinskuMaz
wielofunkcyjneg
- porgczenie- kwota123.381zl.
Nastgpnie skarbnik powiatu przedstawilawniosek KPPSP w Mirisku Maz.
w kwocie25.000zl. na zakup samochodudostawczo-osobowego
o doiinansowanie
105.000zl.)
(kosztcalkow¡ty
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgnadofinansowaniekwotq25'oooz|.naza
dla KPPSP.
samochodu
Policjiw Minsku
wniosekKomendantaPowiatowego
skarbnikPowiatuprzedstawila
órodkóww kwocie 100.000zl. na doposazen¡eKomendy( dwa
Maz. o przeznaczenie
i biurowy).
pojazdy nieoznakowane- 66.000 zl.. sprzQt teleinformatyczny
2arzqdPowiatuprzyznalkwote66.000zl. na 2 samochodynteoznakowane'
wniosekZSA w Janowieo órodkina remontelewacjizewnetrznej
Kolejnoprzedstawila
palaóudrogidojazdowejw zwi4zkuze zbliz{qcymsig 60-leciemszkoly
wniosekbez rozpalrzenia
Zarzqd pozostawil
do omówieniawydatkówzwiqzanych
w¡cestarosta- KrzysztofMichalikprzystEpil
z drogami:
technicznej
dokumentacji
- wprówadzenie
w kwocie40.000zl. na opracowanie
Srodków
w Sulejówku,
ul. Moraczewskiego
ok. 2 mlnzl
(bezchodników)
- wykonanieul. Oiuniewskiej
od ul Bemaw Halinowie
szerokosci4
calq
remontów
- wprowadzenie
na
wykonanie
641.000zl.
dodatkowych
jezdni.
propozycle
ñastepniedyrektorZDP w MinskuMaz. - AndrzejSolonekprzedstaw¡l
jezdni:
remontówcalEszerokoSciq

- drogaJgdrzejów-Ceglów-Kuflew
od km 6+900do km 7+900('l km)
- drogaJakubów-WiSniew-Kluki
(orazzalokaautobusowa)
- drogaMrozy-Topór-Lipiny
(odc¡nek
1900m)
- drogaPosiadaly-Kiczki-Jeruzal
(odcinek1700m)
Szacunkowykosztbruttotych 4 dróg to kwota1.525.450zl.
wlqczycwykonanienakladekdo inwestycli:
Ponadtozaproponowal
- drogaRudzian
nka
ko-Rakówiec-Gesia
- drogaNowaPogorzel-Grzebowilk-Grgbrszew
(900m),
Kolejnoprzedstawilpropozycjedotyczqceprzebudowy.
- droga Okuniew-Halinów-Brzeziny
odcinekod Okuniewado
(etapowanie
inwestycji:
Halinówul. Bema),
do Halinowa,
odcinekod DlugiejSzlacheckiej
DlugiejSzlacheckiej,
- opracowan¡e
zl
40.000
Moraczewskiego
ul.
dokumentacji
P. Andrzej Solonek przedstawilwystqpienieBurmistrzaMiasta Kaluszyn
w Kaluszynae
ul. Barlickiego
kwotq140.000zl. przebudowy
dotycz4cedofinansowania
(kosztcalkowity280 000 zl ).
ZarzqdP owiatupowrócido wnioskuprzedkolejn4sesjqRady Pow¡atu
przezdyrektoraZDP w Miñsku
propozycjeprzedstaw¡one
ZarzqdPowratuzaakceptowal
Mazowieckim.
Naczelnik Wydzialu Inwestycji- Agnieszka Reda przedstawilapropozyc1e
w internacieZSE w Minsku Maz.
przebudowylazieneki komina wentylacyjnego
Po analizietematuZarzqdPowiatupostanowil,2e decyla w powyzszejspraw¡epodlgta
ZSEw MiñskuMaz.
zostaniepo rozmowiez dyrektorem
Ad.5

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczykwyjaónila,i2 dyrektor Domu Dziecka
zmian w Regulaminie
w Falbogachwystqpilaz pismemdotyczqcymwprowadzenia
Pracy i Polityki
Ministra
rozporzqdzenia
ze
zmiany
Domu Dziecka, które wyn¡kajq
placówek
opiekunczoSpolecznej z dnia 19 pa2dziernika 2007 r. w sprawie
wychowawczych.
Kolejnoodczytanyzostalprojektuchwaly
Nastepnieomówilazmianydo Regulaminu.
w spraw¡ezmian w RegulaminieDomu Dzieckaw Falbogach,przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzialsi9
jednogloénie.
Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 238/08w sprawie zmian w Regulaminie
Domu Dzieckaw Falbogach.
Ad.6
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie udzielenia
upowaznieniadyrektorowiDomu Pomocy Spolecznejów Józefa w Mienia do
windyw DPS
prowadzeniainwestycji.Dodala,i2 chodzio instalacje
Nastqpnie przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
sigjednoglo5nie.
Powiatuopowiedzial
Zarz4d Powiatu podjEl uchwalg Nr 239/08 w sprawie udzielenia
upowa2nieniadyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej éw. Józefa w Mienia do
prowadzeniainwestycji.

Ad.7

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczykodczytalaprojekt uchwaly w sprawie
dyrektorowiZespolu Szkól im Marii Sklodowskiej-Curie
udzieleniaupowa2nienia
glosowanie,
w Milrsku Mazowieckimdo prowadzeniaremontów;przeprowadzono
jednoglo5nie.
s¡e
w którymza podjeciemuchwalyZarzqdPowiatuopowiedzial
ZarzEd Powiatu podjql uchwalq Nr 240108 w sprawie udzielenia
w Mitisku
upowa2nieniadyrektorowiZespolu Szkól im. Marii Sklodowskiej-Curie
Mazowieckimdo prowadzeniaremontów.
Ad. 8
Sekretarz Powiatu przedstawilaprojekt uchwaly w sprawie nieodplatnego
w MinskuMazowieckim.
przekazaniaskladnikówmajqtkowychStarostwaPowiatowego
zbgdnychmebli dla Domu PomocySpolecznej
WyjaSnila,i2 chodzi o przekazanie
Sw.Józefaw Mieni.
Nastepn¡e przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
sigjednogloSnie.
Powiatuopowiedzial
Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 241108 w sprawie nieodplatnego
przekazania skladników majqtkowych Starostwa Powiatowego w Mitisku
Mazowieckim.
Ad.I

W¡cestarosta- Krzysztof Michalik przedstawilprojekt uchwaly w sprawie
Powiatu
powolaniaZespoluKoordynujqcego
RozwojuLokalnego
Strategii
opracowanie
M¡nsk¡ego
na lata2008-2020W sklad,któregowchodzi11 osób:
- Przewodniczqcy
Zespolu
KrzysztofMichalik- Wicestarosta
KrystynaPazio CzlonekZarzqduPowiatu
Rady PowiatuMiltskiego
Adam Ciszkowski- Wiceprzewodniczqcy
i RozwojuPowiatu
Komisj¡Bezpieczeóstwa
W¡toldK¡kolski Przewodniczqcy
KomisjiRewizyjnej
RadoslawLegat- Wiceprzewodniczqcy
AgnieszkaReda NaczelnikWydzialuInwestycji
- Naczelnik
WydzialuOówiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
w MiriskuMaz.
DrógPowiatowych
Dyrektor
Zarzqdu
AndrzejSolonek
CentrumPomocyRodziniew MitiskuMaz.
JanuszZdzieborski DyrektorPowiatowego
PublicznegoZespolu Opieki
Andrzej Poziemski- p.o. DyrektoraSamodzielnego
Zdrowotnej
w MiriskuMaz.
Andrzej Belkiewicz- KomendantPowiatowyPaóstwowejStra2y Po2arnejw Minsku
Maz.
Nastqpnie przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjqciem uchwaly Zatzqd
Powiatuopowiedzial
sigjednogloSnie.
Zarzqd Powiatu podjEl uchwalg Nr 242108w sprawie powolania Zespolu
Koordynuj4cegoopracowanieStrategiiRozwojuLokalnegoPowiatuMinskiegona
lata 2008-2020.

A d .1 0
- lwona Warszawska-Lulko
NaczelnikWydzialuArchitekturyi Budownictwa
poinformowala,ze Wójt Gminy Dobre wystqpil o opinie dotyczqcEprojektudecyzji
Wólka
sieci wodociEgowej
inwestycjicelu publ¡cznego-budowa
o ustalen¡ulokalizacji
Kokosiai PorgbyNowegm. Dobre.
Zarzqd Powiatu pozytywniezaopiniowalprojektdecyzji o ustaleniulokalizacji
- budowas¡eciwodociagowej
WólkaKokosiai PorpbyNowe
inwestycjicelu publicznego
g m .D o b r e .
A d .1 1
- KrzysztofMichalikprzedstawil
wnioskidrogowe:
Wicestarosta
- wn¡osekp. B. Trojanowskiej
m¡ejscpark¡ngowych
o wyra2eniezgody na lokalizacjq
w Siennicy.
w liniachrozgraniczajqcych
ul. Kolbielskiej
zaopiniowalpowy2szywniosek.
ZarzqdDrógPowiatowych
w MinskuMaz.pozytywnie
nr ew. '170na
nieruchomoÉci4
Zarz4dP owiatuwyrazilzgodpna dysponowanie
cele budowlanew zwi4zkuz zamiaremlokalizacjimiejscparkingowychw pasie drogi
powiatowej
Kolbiel-Sie
nnica.
- wniosekZEW-T Dystrybucja
Otwocko wyrazenie
Sp. z o.o. Rejon Energetyczny
slupach
zgody na zawieszenienowych przewodówlinii napowietrznejna ¡stn¡ejacych
w miejscowoóci
Krzewinagm. Halinówna dzialkgnr ew. 84
w pasiedrogipowiatowej
otaz na przelóciepoprzeczneprzezdrogg.
w lViñskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
ZarzqdDrógPowiatowych
nr ew. 84 na
wyrazil
zgodg na dysponowanienieruchomo5c¡E
Zarzqd Powiatu
cele budowlanew zwi4zku z lokaltzaqq przylqczaenergetycznego zaw¡eszenle
slupachw pasiedrog¡powiatowej
nowychprzewodówliniinapowietrznej
na ¡stniejEcych
przez drogg powiatow4
poprzeczne
przejScie
w miejscowo6ciKrzewina otaz na
Halinów-Krzewina-Desno.
- wniosek p. W. Bareja o wyraZeniezgody na lokalizacjgprzylqczawodociqgowego
- Strachocin
na dzialkgnr ew. 1781.
Rozstanki
w pasiedrogipowiatowej
zaopiniowalpowyzszywniosek.
w Mióskul\¡az.pozytywn¡e
ZarzqdDrógPowiatowych
nr ew. 1832na
nieruchomoSciq
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
w pasie
cele budowlanew zwiEzkuz zamiaremwykonaniaprzylqczawodociqgowego
na dziatkq nr ew. 781
drogowym drogi powiatowej Rozstanki-Strachomin
Rozstanki.
w miejscowoSci
- wniosek p. J. Miynika o wyra2eniezgody na dysponowanienieruchomoSctq
stanowiAcadrogq powiatowqNowy Konik-DlugaKoócielnaw celuwybudowania4azdu
na dzialkgn¡ ew 135112.
w MinskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
ZarzqdDrógPowratowych
nr ew. 134 na cele
nieruchomoóciE
ZarzqdP owiatuwyrazilzgodg na dysponowanie
budowlanew zwiEzkuz zamiaremwykonanialazdu z drogi powiatowejNowy Kon¡kDlugaKoócielna
na dziaikqnr ew. 135/12
- wniosek ZEW-T DystrybucjaSp. z o.o. o wyra2eniezgody na dysponowanie
pzylqcza
lokalizacjq
nieruchomoSciami
o nr ew. 300 iBlw zwiqzkuz projektowan4
w pasiedrogowym
drogiHipolitów-Halinów-Chobot.
energetycznego

zaopiniowalpowyzszywn¡osek.
w MiriskuMaz.pozytywn¡e
ZarzqdDrógPowiatowych
nr ew. 300
nieruchomoSc¡ami
zgodg
na
dysponowanie
Zarzqd Powiatuwyrazil
przylqcza
energetycznego
i 81 na cele budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonania
na dzia{kinr 282 i 8316.
Hipolitów-Halinów-Chobot
w pasiedrogipowiatowej
- wniosekp. A. Cwikielo wyra2eniezgody na wykonaniew pasie drogowymdrogi
powiatowe.jprzylqczawodociqgowegona dzialkq nr ew. 219117w m¡ejscowosc¡
Mrowiska.
w MiñskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
ZarzqdDrógPowiatowych
nr ew. 103 na
nieruchomoóciq
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
przylqcza
w pasie
wodociqgowego
cele budowlane w zwiqzkuz zamiaremwykonania
rowiska-Chobotna dzialkq
drogowym drogi powiatowej Stary Konik-Halinów-M
.
nr ew.219117
- wniosekp. G. Zychowicza
w pasiedrogowymdrogi
zgodyna wykonanie
o wyra2enie
powiatowejprzylqczawodociqgowego
na dzialkqnr ew. 352/6.
w MiriskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
ZarzEdDrógPowiatowych
nr ew. 372 na
nieruchomoóc¡a
Zarz4dPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
przylqcza
w pasie
wodociqgowego
cele budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonania
na dzialkpnr ew. 352/6.
Okuniew-Halinów-Brzeziny
drogowy,drog¡powiatowej
- wniosekp. E. Rudnickiej
nr 540
nieruchomo5ciq
zgodyna dysponowanie
o wyra2enie
11611
11612'
11711,
,
wybudowaniem
w zwiqzkuz planowanym
lazdu na dzialkinr
115t1.
w MiriskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
ZarzqdDrógPowiatowych
nr ew 540 na
nieruchomoóciq
ZarzEdPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
powiatowej
Jqdrzejówz
z¡azdu
drogi
cele budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonania
na dzialkinr ew. I 1612,117l1, 11611
Ceglów-Kuflew
, 11511.
- wniosek p. J. Nagrabao wyra2eniezgody na wykonanieprzylqczawodociqgowego
na dzialkgnr ew. 115.
w miejscowo5ci
Podrudzie
w pasiedrogipowiatowej
w MinskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek
ZarzqdDrógPowiatowych
nr ew. 230 na
nieruchomoóciq
Zarz4dPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
w pasle
przylqcza
wodociagowego
cele budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonania
na dzialkgnr ew. 115
DgbeWielkie-ChroSla-Jqdrzejnik-Kgdzierak
drogipowiatowej
- wniosekp. R.Cabajowyra2ente
przyl4cza
do
wodociqgowego
zgodyna umieszczenie
budynkuna dzialcenr ew. 22611w pasie drogowipowiatowejMinsk Mazowieckirozy.
Ceglów-M
w MinskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowyzszywnlosek
ZarzqdDrógPowratowych
nr ew 625 na
nieruchomoSciE
ZarzEdPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
w pasie
przylqcza
wodociqgowego
cele budowlanew zwiEzkuz zamiaremwykonania
w miejscowoéciMienia na dzialkq
drogi powiatowejMirisk Mazowiecki-Ceglów-Mrozy
.
nr ew.22611
- wn¡osekZEW-TDystrybucja
zgody
Otwocko wyra2enie
Sp.z o.o.RejonEnergetyczny
na dysponowanienieruchomosciqstanowiqcqdrogq powiatowq ul. Przeiazd
sfupowego.
stanowiska
w Sulejówku
w celuprzebudowy
Zarzqd Dróg Powiatowychw MiriskuMaz. pozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek,
ulicyPrzejazd
budowlanym
podwarunkiemprzestawienia
slupazgodniez projektem
nr ew. 249 na
nieruchomoSciq
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
w pasie drogowym
cele budowlanew zwiqzkuz lokalizaqqprzylqczaenergetycznego

slupazgodniez projektem
ul. Przejazdpod warunkiemprzestawienia
drogipowiatowej
ul. Przejazd.
budowlanym
- wniosekA. Kqca o wyrazeniezgody na umieszczenie
w pasie drogi powiatowej
przylqczamido budynków
z
kanalizacji
sanitarnej
ul. 3-go Maja w Halinowiesieci
mieszkalnychna dzialkacho nr ew. 952, 35512oraz odcinka s¡ec¡ do dzialki
nr ew. 355/7.
w MióskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
Zarz4dDrógPowiatowych
nr ew. 411 na
nieruchomoóciq
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
sanitarne.l
kanalizacji
sieci
wykonania
cele budowlane w zwiqzku z zamiarem
z przylqczamiw pasie drogi powiatowej ul. 3-go Maja w Halinowie na dzialki
orazodcinkasiecido dzialkio nr ew. 355/7.
o nr ew. 952.35512
W przypadkuwszystkichpowy2szychwniosków szczególowqlokalizacjg,warunki
umieszczeniaurzqdzeñw pasie drogowym oraz zajqcie pasa drogowego nalezy
w MióskuMazowieckim.
uzgodnióz ZarzqdemDrógPowiatowych
A d .1 2
SkarbnikPowiatu- Teresa Bqk przedstawilaprojektuchwatyw sprawiezmian
2e zmianydotyczqzmianyw planie
w bud2eciePowiatuna 2008 rok. WyjaÓnila,
dochodówi wydatkówzwiEzanychze zmianqkwot dotacjicelowychprzekazywanych
wydatkówmigdzy paragrafamiw ramach tego
z bud2etupanstwa,przeniesieniu
przeniesieniu
z rczevy budzetowe¡.
vriydatków
samegodzialuoraz
Zmianydotyczq:
- Starostwa
w MinskuMaz.
Powiatowego
- KomendyPowiatowejPanstwowejStrazyPozarnejw MióskuMaz.
- DomuDzieckaw Falbogach
- Pow¡atowego
w MinskuMaz.
CentrumPomocyRodzinie
- PoradniPsycholog
icznejw Sulejówku.
iczno-Pedagog
Gimnazjumim. ów
wniosekdyrekcjiSalezjanskiego
SkarbnikPowiatuprzedstawila
Gimbus2008",
przeznacze
na
konkurs
nie órodkÓw
,,Super
JanaBoskow MinskuMaz.o
którypromujeuczniówo wysokichwynikachw nauce.
'1
G¡mbus2008".
ZarzqdPowiatuprzyznalkwotq .500zl. na konkurs,,Super
Kolejno Wicestarostaprzedstawilwniosek p. Grzegorczykz Ceglowa dotyczAcy
przeznaczeniaórodków na nagrodp dla zwycigzcykonkursuna scenariuszfilmowy
scenariusz".
,,Twórczy
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodg na zakupnagrodydo kwoty700 zl.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczykprzedstawilawniosek Duszpasterstwa
Srodowisk Twórczych Sportu Diecezji Warszawsko-Praskiejo pomoc przy
ktÓry
w kwocie3.000zl. lll JarmarkuFloriaóskiego,
¡ pomocfinansowq
wspólorganizacj¡
odbgdziesig w dniach10-11majabr
ZatzEdPowiatunegatywnierczpatzylpowy2szywniosek.
Nastgpnie przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjpciem uchwaly Zarz4d
sigjednogloSnie.
Powiatuopowiedzial
Zarzqd Powiatu podj4l uchwalq Nr 243108w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 rok.

Ad. 13
iz wplynqlwniosekz Wydzialu
Radca prawny- MariaWo2niakpoinformowala,
bonifikaty
pozwu do sqdu w sprawiewyegzekwowania
Finansowegoo przygotowanie
w 2000r. i sprzedala
p. Broda,któranabylalokalw Mrozach270% bonifikatq
udzielonej
o gospodarce
ustawE
z
obowiqzujqcq
lokal przed uplywem5 lat. Wyjaón¡la.2e zgodnie
(art. 68) Zarzqd Powiatujest obowiqzany2qdaÓzwrotu udz¡elone1
nieruchomoóciami
17 530,33zt
odsetkami)
Dotyczyto kwoty(z ustawowymi
bonifikaty.
do sqdu z pozwemo zwrot udzielonel
Zarz4d Powiatupostanow¡lo wystEpieniu
p. Broda.
bonifikaty
Panstwowej
Powiatowego
wniosekKomendanta
SkarbnikPowiatuprzedstawila
Strazy Po2arnejw Mirisku Maz. o wyra2eniezgody na uruchomieniewydatku
39.740zl na
jednorazowego
pozaharmonogramem,
w dniu8 kwietniabr. w wysokoóci
podatku
zl.
na
odprowadzenie
orazw dniu20 majabr. kwotyL322
odprawyemerytalne
do UrzgduSkarbowego.
jednorazowegowydatku poza
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodq na uruchomienie
harmonogramem.
Starosta poinformowal,2e do2ynki wojewódzkie zorgan¡zowanebgdE
w Zwoleniu.
Kolejno poinformowal,i2 dyrektorZespolu Szkól w SiennicyStanislawCzaikazlozyl
p¡smodotyczEce
stosunkupracyz dniem31 sierpnia2008r.
rozwiqzania
Zarzqduodbgdziesig 21 kwietniabr. o godz.14 00
kolejneposiedzenie
Ustalono.2e
nia terenu wokól budynku
Wicestarostaprzedstawil projekt zagospodarowa
na wycinkg
Miastao zezwolenie
i2 nale2ywystqpiódo Burmistrza
Starostwa.
Ustalono.
akacji rosnEcych przed budynkiem oraz przedstawieniepropozycji dotyczEcej
ZDMw MirlskuMaz.parkingu(skoónego).
wykonania
w ramachórodkówfinansowych
A d .1 4
w dniu31 marcabr. zostalprzy1ety.
Protokólz posiedzenia
Ad. 15
Starostazamknaloosiedzenie.

Zarz4du- AntoniJan Tarczyitski
Przewodniczqcy
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
ZatzEdt,.Kryslyna Pazia
Czlonkowie
HenrykKsi?zopolskL
Krusiewicz
[,4¡roslaw

