
Protokól Nr 52108
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitiskiego

w dniu 7 kwietnia 2008 r.

W posiedzeniu uczestn¡czyl i :
Starosta - Antoni Jan Tarczynski
W¡cestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkowie Zarz4du: Krystyna Pazio
Henryk Ks¡e20polski
lVliroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa B4k - Skarbnik Powiatu
Agnieszka Reda - naczelnik Wydzialu Inwestyc¡i
Andrzej Solonek - dyrektor ZDP w Minsku Maz.
Sylwester Zbrzezny - Przewodniczqcy Rady Powiatu

Porz4dek posiedzenia:
'1 .  Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porz4dku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedn¡ego posledzenia.
4. Przyjgcie projektów uchwal i innych materialów na XIV sesjq Rady Pow¡atu

Miirskiego
5. Podjpcie uchwaly w sprawie zmian w Regulam¡n¡e Domu Dziecka w Falbogach.
6. Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Domu Pomocy

Spolecznej 5w. Józefa w M¡eni do prowadzenia inwestyc¡¡.
7. Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkól

im. Mari i  Sklodowskiej - Curie w Mir isku Mazowieckim do prowadzenia remontÓw.
8. Podjgcie uchwaly w sprawie n¡eodpfatnego przekazania skladników majqtkowych

Starostwa Powiatowego w Mitisku Mazowieckim.
9. Podjgcie uchwaly w sprawie powolania Zespolu Koordynujqcego opracowan¡e

Strategi i  Rozwoju Lokalnego Powiatu Minskiego na lata 2008-2020.
10. Uzgodnienie projektu decyzj i  o ustaleniu lokal izacj i  inwestycj i  celu publ icznego-

budowa sieci wodociqgowej Wólka Kokosia i Porgby Nowe gm. Dobre.
11 .  Sprawy z  zakresu dróg .
12. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2008 rok.
13.Sprawy ró2ne.
14.Przyjqcie protokolu z posiedzenia w dniu 31 marca 2008 r.
1 5. Zamknigcie posiedzenia

Ad.  1
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie ZarzEdu Powiatu

Mióskiego.



Ad.2
Starosta przedstaw¡l porzAdek pos¡edzen¡a. do którego zgioszona zostala

poprawka dotyczqca wpisania punktu - Podjpcie uchwaly w sprawie udzielenia
upowaZnienia dyrektorowi Zespolu SzkÓl im. Mari i  Sklodowskiej - Curie w Minsku
Mazowieckim do prowadzenia remontów. Zarzqd Powialu przyjql jednogloSnie (przy
nieobecnoSci M. Krusiewicza) porzqdek posiedzenta z wprowadzonq zmianq

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyñsk¡ poinformowal o nastepujEcych sprawach

- w dniach 3-4 kwietnia br. bral udzial w Xl Zgromadzeniu Ogólnym Zwiqzku PowiatÓw
Polskich. Na spotkaniu dokonano zmian w skladzie Zarzqdu, w miejsce p T Nalewajka,
który zlozyl rezygnacjq wszedl p. Kazimierz Kotowski starosta opatowski Podjqta
zostala tak2e uchwala w spraw¡e zmiany wysokoSci skladki z7 gt na 10 gr, uchwalono
bud2et Zwiqzku na 2008 r. (ok.4 mln. zl .) .  W spotkaniu uczestniczyl i  m in. v-ce prem¡er
Grzegorz Schetyna. Przemyslaw Gosiewski. Katarzyna Hall .  Ponadto na spotkaniu
poruszano nastgpujqce kwestte:
- akcentowano sprawg rzqdowego projektu decentra l¡zacj l,
-  zmian w sposob¡e f inansowania powiatów (zwiqkszenia udzialów w podatku PIT' CIT
oraz VAT),
- zespolenia inspekcj i ,  slu2b i  stra2y na poziomie powiatÓw,
- propozycje wzmocnienia pozycji organÓw wykonawczych powiatów, bezpo5redniego
wyboru starostów, jednomandatowych okrggów wyborczych,
- podwy2szenia oplaty za kartg po1azdu,
- nowelizacj i  ustawy o ujawnianiu w ksiggach wieczystych prawa wlasnoSci
nieruchomoSci Skarbu Parlstwa i  jednostek samorzqdu terytor¡alnego,
- bonu oSwiatowego inowel¡zacj i  Karty Nauczyciela,
Ponadto Starosta poinformowal. i2 nawi4zal kontakt z prezesem Zarzqdu
Niepublicznego Szpitala w Zamosciu, w którym '100% udzial ma powiat. Stwierdz¡|.  2e
nalezy przystEpic do przygotowania przekszta{cenia SPZOZ w Mirlsku Maz.
Nastqpnie przedstawil pismo p. Andrzeja Poziemskiego, ktÓry przekaza'l protokÓt ze
spotkan¡a z przedstawicielami zwiEzków zawodowych i protokól rozb¡eznoSci
z negocjacj i .

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastqpujEcych sprawach:
- wystqp¡ono z wnioskami dotyczqcymi uruchomien¡a czqSci rezerwy subwencji
oówiatowej. Wnioski dotyczq trzech placówek:
- Zespolu Szkól Nr 1 w Minsku Maz. - 306.000 zl.  (remont laz¡enek),
- Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz. - 40.000 zl.  (remont przebieralni
i  laz¡enek przy sal i  gimnastycznej),
- Zespolu Szkól Specjalnych w lgnacowie - 24.000 zl.  (wymiana oówietlenia).
W ramach Srodków z rczerwy czesc¡ ogólnej subwencji ogólnej zlozony zostal wn¡osek
na przebudowg mostu na terenie gminy Dgbe Wielkie (wartoóÓ przedsigwzipcia
400.000 zl. wystqpiono o kwotq 200 000 zl.)
- uczestn¡czyl w spotkaniu z przewodniczEc4 Komisji Zdrowia i v-ce przewodn¡czEca
ZPP p. Marzenq Kempiñskq (starosta pow¡atu ówieckiego). Dyskutowano nt
przeksztalceñ publicznych zakladów opieki zdrowotnej. Obecnie likwidacji zadlu2enia
szpitali dokonuje sig poprzez likwidacje zakladów, tj. prywatyzacje, gdzie samorzqd ma



mniej ni2 50% udzialów, wówczas tego typu placówek nie obow¡azuja przepisy ustawy
o f¡nansach publicznych ¡ ustawy Prawo zamówieñ publicznych. Uzyskal informacjg, i2
istniele f irma ,,Nowy szpital".  która zajmuie si9 restrukturyzacjq szpital i  i ich
prowadzen iem.

A d . 4
Ustalono, i2 sesja odbgdzie sig w dniu 23 kwietnia br. o godz. 16 00.

Nastgpnie starosta przystqpi l  do omówienia projektów uchwal i  innych materialÓw na
XIV ses19 Rady Powiatu.
- Sprawozdanie z dziatalnosci Komendanta Powiatowego Poliqi za 2007 r- oraz
informacji  o stan¡e porzEdku i  bezpieczenstwa publicznego w powiecle.
Material przyjgto bez uwag.
- Informacja dyrektora Powiatowego Urzgdu Pracy o stan¡e bezrobocia w pow¡ecie
w 2OO7 r.
Material przyjgto bez uwag.
- Sprawozdanie z dzialalno5ci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.
Material przyjgto bez uwag.
- Sprawozdanie Zarzqdu Powiatu z wykonania bud2etu pow¡atu za 2007 r. Podjqcie
uchwaly w sprawie absolutorium dla Zarzqdu Powiatu.

Skarbnik Pow¡atu wyjasn¡la, 2e RIO pozytywnie zaopin¡owala uchwalg w sprawie
sprawozdania z wykonania budZetu Powiatu Mii tskiego oraz wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku
Mazowieckim za 2007 rok.
- Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia opinii dotyczqcej przekazania na zecz
m. stolecznego Warszawy nieruchomoSci polo2onej w Warszawie Wesolej, zajqtej pod

ul. Wspólnq , stanowiEcq czgóc drogi powiatowe¡.
- Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy f inansowej Miastu Sulejówek na
pokrycie czgsci wydatków zwiazanych z obslugE komunikacyjn4 mieszkaócÓw pow¡atu
przez Szybk4 Kolej Miejskq na trasie Sulejówek-Warszawa.
Projekt uchwaty zostal przyJQty bez uwag.
Przewodnicz4cy Rady - Sylwester zbrzezny powiedzial, iz nalezy wprowadziÓ prolekt
uchwaly, który zglosil radny A. Ciszkowski dotycz4cy modernizacji drogi nr 637.

Wicestarosta powiedzial. ¡z wplynelo wystqpienie mieszkancÓw gminy

Stanislawów dotyczace równie2 modernizacji drog¡ nr 637, w zwiqzku z tym iz, oba
wnioski dotyczE tej samej drogi naleZaloby odnie5c sig do tego w jednej uchwale

Przewodniczqcy Rady Powiatu zwrócil sig do skarbnika Pow¡atu o przekazanie

uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie we wlaóciwym termlnre.
- Podjgcie uchwaly w sprawie zm¡an w bud2ecie Powiatu na 2008 rok.

Skarbnik Powiatu przystqpila do omówienia projektu uchwaly i wyjaSnila, i2
zmiany dotycza.
- wprowadzenia pozostalych Srodków z nadwyZki z roku ubieglego w kwocre
5 O84.340.73 zl.
-  kwoty subwencji  ogólnej - 1 903.364 zl.
- kwoty subwencji równowazEcej - 5.083 zl.
-  órodków z PFRON na wykonanie windy w DPS ów. Józefa w Mieni - 83.290 zl.



- érodków z samorz4dowego Instrumentu wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie

70.000 zl.  na modernizacjg Sali  gimnastycznej w ZS w Siennicy,
- 30.000 zl. z samorzEdowego Instrumentu wsparcia Rozwoju Mazowsza na

modernizacjg boiska w ZS w Siennicy,
Wprowadzenie wydatków:
- zabezpieczenie wzrostu wydatków w oSwiacie - 2 551 .2OB zl.
wicestarosta - Krzyszlof Michalik wyjaÓnil, i2 nale2y uzupeln¡Ó budzety JednosteK
z przeznaczeniem na realizacjg prac remontowych
- kwota 153.000 zl.  dla ZS Nr 1 w Minsku Maz.
- kwota 21.000 zl.  dla ZSZ Nr 2 w Miñsku Maz.
- kwota 1 0.000 zl. dla ZS w lgnacowie
- ok. 60 000 zl.  na spelnienie wymogów dotyczEcych ochrony ppoz w DPS ,,Jedl ina"
w Mien i .
- ok. 300.000 zl.  na przebudowg schodów w DPS 5w Józefa w Mieni,
- ok. 100.000 zl.  na remont staiego budynku DPS w K4tach oraz przeniesienie Srodków

w kwocie 30.000 zl. z wydatków inwestycyjnych na wydatki remontowe,
- 24.OOO zl.  na remont kominów w ZS im. M. Sklodowskiej - curie w Minsku Maz.
- 20.000 zl.  dla Poradni Psychologiczno-Pedagog icznej w sulejówku na oplacenie

czynszu za 4 mies¡ace,
- ok. 50.000 zl. z przeznaczenlem na
bezpieczenstwa w Wydziale Komunikacj i
ruchu, okna a ntywlamaniowe),
- zabezpieczen ie órodków wlasnych w kwocie 250 000 zl'
wielofunkcyjneg o w ZSZ Nr 2 w Minsku Maz
- porgczenie - kwota 123.381 zl.
Nastgpnie skarbnik powiatu przedstawila wniosek KPPSP w Mirisku Maz.

o doi inansowanie w kwocie 25.000 zl.  na zakup samochodu dostawczo-osobowego
(koszt calkow¡ty 105.000 zl.)

Z a r z q d P o w i a t u w y r a z i l z g o d g n a d o f i n a n s o w a n i e k w o t q 2 5 ' o o o z | . n a z a k u p
samochodu dla KPPSP.
skarbnik Powiatu przedstawila wniosek Komendanta Powiatowego Policj i  w Minsku

Maz. o przeznaczenie órodków w kwocie 100.000 zl. na doposazen¡e Komendy ( dwa

pojazdy nieoznakowane - 66.000 zl. .  sprzQt teleinformatyczny i  biurowy).

2arzqd Powiatu przyznal kwote 66.000 zl. na 2 samochody nteoznakowane'
Kolejno przedstawila wniosek ZSA w Janowie o órodki na remont elewacji  zewnetrznej
palaóu drogi dojazdowej w zwi4zku ze zbliz{qcym sig 60-leciem szkoly
Zarzqd pozostawil wniosek bez rozpalrzenia

w¡cestarosta - Krzysztof Michalik przystEpil do omówienia wydatków zwiqzanych

z  drogami :
- wprówadzenie Srodków w kwocie 40.000 zl.  na opracowanie dokumentacj i  technicznej

ul.  Moraczewskiego w Sulejówku,
- wykonanie ul.  Oiuniewskiej od ul Bema w Halinowie (bez chodników) ok. 2 mln zl
- wprowadzenie dodatkowych 641.000 zl.  na wykonanie remontów calq szerokosci4
jezdni.
ñastepnie dyrektor ZDP w Minsku Maz. - Andrzej Solonek przedstaw¡l propozycle

remontów calE szerokoSciq jezdni:

spelnienie wymogów MSWiA dotyczqcych
(drzwi antywlamaniowe, dodatkowa czulKa

na wykonan¡e boiska



- droga Jgdrzejów-Ceglów-Kuflew od km 6+900 do km 7+900 ( ' l  km)
- droga Jakubów-WiSniew-Kluki (oraz zaloka autobusowa)
- droga Mrozy-Topór-Lipiny (odc¡nek 1900 m)
- droga Posiadaly-Kiczki-Jeruzal (odcinek 1700 m)
Szacunkowy koszt brutto tych 4 dróg to kwota 1.525.450 zl.
Ponadto zaproponowal wlqczyc wykonanie nakladek do inwestycli:
-  droga R udzian ko-Rakówiec-Gesia nka
- droga Nowa Pogorzel-Grzebowilk-Grgbrszew (900 m),
Kolejno przedstawil propozycje dotyczqce przebudowy.
- droga Okuniew-Halinów-Brzeziny (etapowanie inwestycj i :  odcinek od Okuniewa do
Dlugiej Szlacheckiej,  odcinek od Dlugiej Szlacheckiej do Halinowa, Halinów ul.  Bema),
- opracowan¡e dokumentacj i  ul .  Moraczewskiego - 40.000 zl

P. Andrzej Solonek przedstawil  wystqpienie Burmistrza Miasta Kaluszyn
dotycz4ce dofinansowania kwotq 140.000 zl.  przebudowy ul.  Barl ickiego w Kaluszynae
(koszt calkowity 280 000 zl ).

Zarzqd P owiatu powróci do wniosku przed kolejn4 sesjq Rady Pow¡atu
Zarzqd Powratu zaakceptowal propozycje przedstaw¡one przez dyrektora ZDP w Miñsku
Mazowieckim.

Naczelnik Wydzialu Inwestycji - Agnieszka Reda przedstawila propozyc1e
przebudowy lazienek i  komina wentylacyjnego w internacie ZSE w Minsku Maz.
Po analizie tematu Zarzqd Powiatu postanowil, 2e decyla w powyzszej spraw¡e podlgta
zostanie po rozmowie z dyrektorem ZSE w Miñsku Maz.

A d . 5
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk wyjaónila, i2 dyrektor Domu Dziecka

w Falbogach wystqpi la z pismem dotyczqcym wprowadzenia zmian w Regulaminie
Domu Dziecka, które wyn¡kajq ze zmiany rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 19 pa2dziernika 2007 r. w sprawie placówek opiekunczo-
wychowawczych.
Nastepnie omówila zmiany do Regulaminu. Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly
w spraw¡e zmian w Regulaminie Domu Dziecka w Falbogach, przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial si9
jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 238/08 w sprawie zmian w Regulaminie
Domu Dziecka w Falbogach.

Ad.  6
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie udzielenia

upowaznienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej ów Józefa w Mienia do
prowadzenia inwestycji. Dodala, i2 chodzi o instalacje windy w DPS
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednoglo5nie.

Zarz4d Powiatu podjEl uchwalg
upowa2nienia dyrektorowi Domu Pomocy
prowadzenia inwestycj i .

Nr 239/08 w sprawie udzielenia
Spolecznej éw. Józefa w Mienia do



Ad.  7
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytala projekt uchwaly w sprawie

udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkól im Mari i  Sklodowskiej-Curie
w Milrsku Mazowieckim do prowadzenia remontów; przeprowadzono glosowanie,
w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial s¡e jednoglo5nie.

ZarzEd Powiatu podjql uchwalq Nr 240108 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkól im. Mari i  Sklodowskiej-Curie w Mit isku
Mazowieckim do prowadzenia remontów.

Ad. 8
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie nieodplatnego

przekazania skladników majqtkowych Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim.
WyjaSnila, i2 chodzi o przekazanie zbgdnych mebli  dla Domu Pomocy Spolecznej
Sw. Józefa w Mieni.
Nastepn¡e przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 241108 w sprawie nieodplatnego
przekazania skladników majqtkowych Starostwa Powiatowego w Mitisku
Mazowieckim.

Ad.  I
W¡cestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaly w sprawie

powolania Zespolu Koordynujqcego opracowanie Strategi i  Rozwoju Lokalnego Powiatu
M¡nsk¡ego na lata 2008-2020 W sklad, którego wchodzi 11 osób:
Krzysztof Michalik - Wicestarosta - Przewodniczqcy Zespolu
Krystyna P azio - Czlonek Zarzqdu Powiatu
Adam Ciszkowski - Wiceprzewodniczqcy Rady Powiatu Miltskiego
W¡told K¡kolski - Przewodniczqcy Komisj¡ Bezpieczeóstwa i Rozwoju Powiatu
Radoslaw Legat - Wiceprzewodniczqcy Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Reda - Naczelnik Wydzialu Inwestycji
Emil ia Piotrkowicz - Naczelnik Wydzialu Oówiaty i  Kultury
Andrzej Solonek - Dyrektor Zarzqdu Dróg Powiatowych w Mirisku Maz.
Janusz Zdzieborski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mitisku Maz.
Andrzej Poziemski - p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Mir isku Maz.
Andrzej Belkiewicz - Komendant Powiatowy Paóstwowej Stra2y Po2arnej w Minsku
Maz.

Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zatzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjEl uchwalg Nr 242108 w sprawie powolania Zespolu
Koordynuj4cego opracowanie Strategi i  Rozwoju Lokalnego Powiatu Minskiego na
lata 2008-2020.



A d .  1 0
Naczelnik Wydzialu Architektury i  Budownictwa - lwona Warszawska-Lulko

poinformowala, ze Wójt Gminy Dobre wystqpil o opinie dotyczqcE projektu decyzji
o ustalen¡u lokal izacj i  inwestycj i  celu pu bl¡cznego-budowa sieci wodociEgowej Wólka
Kokosia i  Porgby Nowe gm. Dobre.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego - budowa s¡eci wodociagowej Wólka Kokosia i Porpby Nowe
gm.  Dobre .

A d .  1 1
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wnioski drogowe:

- wn¡osek p. B. Trojanowskiej o wyra2enie zgody na lokal izacjq m¡ejsc park¡ngowych
w liniach rozgraniczajqcych ul. Kolbielskiej w Siennicy.
Zarzqd Dróg Powiatowych w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.

Zarz4d P owiatu wyrazi l  zgodp na dysponowanie nieruchomoÉci4 nr ew. '170 na
cele budowlane w zwi4zku z zamiarem lokalizacji miejsc parkingowych w pasie drogi
powiatowej Kolbiel-Sie n n ica.
- wniosek ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Otwock o wyrazenie
zgody na zawieszenie nowych przewodów linii napowietrznej na ¡stn¡ejacych slupach
w pasie drogi powiatowej w miejscowoóci Krzewina gm. Halinów na dzialkg nr ew. 84
otaz na przelócie poprzeczne przez drogg.
Zarzqd Dróg Powiatowych w lViñsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomo5c¡E nr ew. 84 na
cele budowlane w zwi4zku z lokaltzaqq przylqcza energetycznego - zaw¡eszenle
nowych przewodów linii napowietrznej na ¡stniejEcych slupach w pasie drog¡ powiatowej
w miejscowo6ci Krzewina otaz na przejScie poprzeczne przez drogg powiatow4
Halinów-Krzewina-Desno.
- wniosek p. W. Bareja o wyraZenie zgody na lokalizacjg przylqcza wodociqgowego
w pasie drogi powiatowej Rozstanki - Strachocin na dzialkg nr ew. 1781 .
Zarzqd Dróg Powiatowych w Miósku l\¡az. pozytywn¡e zaopiniowal powyzszy wniosek.

Zarzqd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoSciq nr ew. 1832 na
cele budowlane w zwiEzku z zamiarem wykonania przylqcza wodociqgowego w pasie
drogowym drogi powiatowej Rozstanki-Strachomin na dziatkq nr ew. 781
w miejscowoSci Rozstanki.
- wniosek p. J. Miynika o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoSctq
stanowiAca drogq powiatowq Nowy Konik-Dluga Koócielna w celu wybudowania 4azdu
na dzialkg n¡ ew 135112.
Zarzqd Dróg Powratowych w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
Zarzqd P owiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoóciE nr ew. 134 na cele
budowlane w zwiEzku z zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej Nowy Kon¡k -

Dluga Koócielna na dziaikq nr ew. 1 35/12
- wniosek ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. o wyra2enie zgody na dysponowanie
nieruchomoSciami o nr ew. 300 iBlw zwiqzku z projektowan4 lokal izacjq pzylqcza
energetycznego w pasie drogowym drogi H ipol i tów-Halinów-Chobot.



Zarzqd Dróg Powiatowych w Mirisku Maz. pozytywn¡e zaopiniowal powyzszy wn¡osek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoSc¡ami nr ew. 300

i 81 na cele budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza energetycznego
w pasie drogi powiatowej Hipol i tów-Halinów-Chobot na dzia{ki nr 282 i  8316.
- wniosek p. A. Cwikiel o wyra2enie zgody na wykonanie w pasie drogowym drogi
powiatowe.j przylqcza wodociqgowego na dzialkq nr ew. 219117 w m¡ejscowosc¡
M rowiska.
Zarzqd Dróg Powiatowych w Miñsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.

Zarzqd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoóciq nr ew. 103 na
cele budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza wodociqgowego w pasie
drogowym drogi powiatowej Stary Konik-Halinów-M rowiska-Chobot na dzialkq
nr ew. 219117 .
- wniosek p. G. Zychowicza o wyra2enie zgody na wykonanie w pasie drogowym drogi
powiatowej przylqcza wodociqgowego na dzialkq nr ew. 352/6.
ZarzEd Dróg Powiatowych w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.

Zarz4d Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoóc¡a nr ew. 372 na
cele budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza wodociqgowego w pasie
drogowy, drog¡ powiatowej Okuniew-Halinów-Brzeziny na dzialkp nr ew. 352/6.
- wniosek p. E. Rudnickiej o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomo5ciq nr 540
w zwiqzku z planowanym wybudowaniem lazdu na dzialki  nr 11612' 11711, 11611 ,
1 1 5 t 1 .
Zarzqd Dróg Powiatowych w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

ZarzEd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoóciq nr ew 540 na
cele budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania z¡azdu z drogi powiatowej Jqdrzejów-
Ceglów-Kuflew na dzialki  nr ew. I  1612, 117l1 , 11611 , 11511.
- wniosek p. J. Nagraba o wyra2enie zgody na wykonanie przylqcza wodociqgowego
w pasie drogi powiatowej w miejscowo5ci Podrudzie na dzialkg nr ew. 115.
Zarzqd Dróg Powiatowych w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek

Zarz4d Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoóciq nr ew. 230 na
cele budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza wodociagowego w pasle
drogi powiatowej Dgbe Wielkie-ChroSla-Jqdrzejnik-Kgdzierak na dzialkg nr ew. 1 15
- wniosek p. R.Cabajo wyra2ente zgody na umieszczenie przyl4cza wodociqgowego do
budynku na dzialce nr ew. 22611 w pasie drogowi powiatowej Minsk Mazowiecki-
Ceglów-M rozy.
Zarzqd Dróg Powratowych w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wnlosek

ZarzEd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoSciE nr ew 625 na
cele budowlane w zwiEzku z zamiarem wykonania przylqcza wodociqgowego w pasie
drogi powiatowej Mirisk Mazowiecki-Ceglów-Mrozy w miejscowoéci Mienia na dzialkq
nr ew. 22611 .
- wn¡osek ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Otwock o wyra2enie zgody
na dysponowanie nieruchomosciq stanowiqcq drogq powiatowq ul.  Przeiazd
w Sulejówku w celu przebudowy stanowiska sfupowego.
Zarzqd Dróg Powiatowych w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek,
pod warunkiem przestawienia slupa zgodnie z projektem budowlanym ul icy Przejazd

Zarzqd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoSciq nr ew. 249 na
cele budowlane w zwiqzku z lokalizaqq przylqcza energetycznego w pasie drogowym



drogi powiatowej ul.  Przejazd pod warunkiem przestawienia slupa zgodnie z projektem
budowlanym ul. P rzejazd.
- wniosek A. Kqca o wyrazenie zgody na umieszczenie w pasie drogi powiatowej
ul. 3-go Maja w Halinowie sieci kanalizacji sanitarnej z przylqczami do budynków
mieszkalnych na dzialkach o nr ew. 952, 35512 oraz odcinka s¡ec¡ do dzialki
nr ew. 355/7.
Zarz4d Dróg Powiatowych w Miósku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.

Zarzqd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoóciq nr ew. 411 na
cele budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania sieci kanalizacji sanitarne.l
z przylqczami w pasie drogi powiatowej ul. 3-go Maja w Halinowie na dzialki
o nr ew. 952.35512 oraz odcinka sieci do dzialki  o nr ew. 355/7.
W przypadku wszystkich powy2szych wniosków szczególowq lokalizacjg, warunki
umieszczenia urzqdzeñ w pasie drogowym oraz zajqcie pasa drogowego nalezy
uzgodnió z Zarzqdem Dróg Powiatowych w Miósku Mazowieckim.

A d .  1 2
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaty w sprawie zmian

w bud2ecie Powiatu na 2008 rok. WyjaÓnila, 2e zmiany dotyczq zmiany w planie
dochodów i wydatków zwiEzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z bud2etu panstwa, przeniesieniu wydatków migdzy paragrafami w ramach tego
samego dzialu oraz przeniesieniu vriydatków z rczevy budzetowe¡.
Zmiany dotyczq:
- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Miósku Maz.
- Domu Dziecka w Falbogach
- Pow¡atowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
- Poradni Psycholog iczno-Pedagog icznej w Sulejówku.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrekcj i  Salezjanskiego Gimnazjum im. ów
Jana Bosko w Minsku Maz. o przeznacze n ie órodkÓw na konkurs ,,Super Gimbus 2008",
który promuje uczniów o wysokich wynikach w nauce.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotq '1 .500 zl.  na konkurs ,,Super G¡mbus 2008".
Kolejno Wicestarosta przedstawil wniosek p. Grzegorczyk z Ceglowa dotyczAcy
przeznaczenia órodków na nagrodp dla zwycigzcy konkursu na scenariusz filmowy
,,Twórczy scenariusz".

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na zakup nagrody do kwoty 700 zl.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila wniosek Duszpasterstwa

Srodowisk Twórczych Sportu Diecezji Warszawsko-Praskiej o pomoc przy
wspólorganizacj¡ ¡ pomoc f inansowq w kwocie 3.000 zl.  l l l  Jarmarku Floriaóskiego, ktÓry
odbgdzie sig w dniach 10-11 maja br

ZatzEd Powiatu negatywnie rczpatzyl powy2szy wniosek.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjpciem uchwaly Zarz4d
Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwalq Nr 243108 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 rok.



Ad.  13
Radca prawny - Maria Wo2niak poinformowala, iz wplynql wniosek z Wydzialu

Finansowego o przygotowanie pozwu do sqdu w sprawie wyegzekwowania bonifikaty
udzielonej p. Broda, która nabyla lokal w Mrozach 270% bonif ikatq w 2000 r. i  sprzedala
lokal przed uplywem 5 lat. Wyjaón¡la. 2e zgodnie z obowiqzujqcq ustawE o gospodarce
nieruchomoóciami (art. 68) Zarzqd Powiatu jest obowiqzany 2qdaÓ zwrotu udz¡elone1
bonif ikaty. Dotyczy to kwoty (z ustawowymi odsetkami) 17 530,33 zt

Zarz4d Powiatu postanow¡l o wystEpieniu do sqdu z pozwem o zwrot udzielonel
bonif ikaty p. Broda.

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Po2arnej w Mir isku Maz. o wyra2enie zgody na uruchomienie wydatku
jednorazowego poza harmonogramem, w dniu 8 kwietnia br. w wysokoóci 39.740 zl na
odprawy emerytalne oraz w dniu 20 maja br. kwoty L322 zl.  na odprowadzenie podatku
do Urzgdu Skarbowego.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na uruchomienie jednorazowego wydatku poza
ha rmon og ramem.

Starosta poinformowal, 2e do2ynki wojewódzkie zorgan¡zowane bgdE
w Zwolen iu .
Kolejno poinformowal, i2 dyrektor Zespolu Szkól w Siennicy Stanislaw Czaika zlozyl
p¡smo dotyczEce rozwiqzania stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2008 r.
Ustalono.2e kolejne posiedzenie Zarzqdu odbgdzie sig 21 kwietnia br. o godz. 14 00

Wicestarosta przedstawil projekt zagospodarowa n ia terenu wokól budynku
Starostwa. Ustalono. i2 nale2y wystqpió do Burmistrza Miasta o zezwolenie na wycinkg
akacji rosnEcych przed budynkiem oraz przedstawienie propozycji dotyczEcej
wykonania w ramach órodków f inansowych ZDM w Mirlsku Maz. parkingu (skoónego).

A d .  1 4
Protokól z posiedzenia w dniu 31 marca br. zostal przy1ety.

Ad.  15
Starosta zamknal oosiedzenie.

Przewodniczqcy Zarz4du - Antoni Jan Tarczyitski

Wicestarosta - Krzysztof M ichalik

Czlonkowie ZatzEdt,. Krysly na P azia

Henryk Ksi?zopolskL

[,4¡roslaw Krusiewicz


