
Protokól Nr 53/08
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego

w dniu 2l kwietnia 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Starosta - Anton¡ Jan Tarczyrlski
Wicestarosta - Krzyszlof Michalik

czlonkowie ZarzEdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksi92opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Wojciech Dgbski - inspektor w Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
lwona Warszawska-Lulko - naczelnik Wydz. Architektury i Budownictwa
Andrzej Poziemski - p.o. dyrektora SPZOZ w Mirisku Maz.

Porzqdek posiedzenia:
1. Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjgcie porz4dku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóc¡ Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy z zakresu sluzby zdrowia.
5. Rozpatrzenie wniosków Komisji do projektów uchwal i innych materialów na

XIV sesjg Rady Powiatu Mióskiego.
6. Sprawa f inansowania Scinki drzew w miejscowoóci Milew gm. Kaluszyn.
7. Uzgodnienie projektu decyzj i  o ustalen¡u lokal izacj i  inwestycj i  celu publ icznego dla

inwestycji polegajqcej na budowie napowietrznej linii energetycznej w miejscowoSci
Dob re.

B. Ogioszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Szkól im. H. iK. Gnoir iskich
w Siennicy.

9. Sprawy oéwiatowe.
10. Podjgcie uchwaly w sprawie nieodplatnego przeniesienia skladnika majatkowego

Powiatowego Urzgdu Pracy w Minsku Mazowieckim.
11. Sprawy z zakresu dróg.
12. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2008 rok.
13. Udzielenie upowa2n¡eñ do real¡zacj¡ inwestycj i  i  zakupów inwestycyjnych.
14. Sprawy ró2ne.
15. Przyjgcie protokolów z posiedzen w dniach 25 marca 2008 r. i 7 kwietnia 2008 r.
1 6. Zamknigcie posiedzenia.

Ad. 1
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski otworzyl posiedzen¡e Zarzqdu Powiatu

Mirlskieoo.



Ad.2
Starosta przedstawil porzadek posiedzenia, do którego poprawkg zglosil

Wicestarosta wprowadzajqc jako pkt 13 - Udzielenie upowa2nien do realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych.
Z wprowadzonq poprawkq porzqdek posiedzenia zostal przyjgty jednogloónie.

A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal o nastgpujqcych sprawach:

- wraz z Wicestarostq wizytowali Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. i spotkali sig
z Prezesem Zazqdu dr Tuczapskim. W spólce udzial 100% posiada Urzgdu Miasta,
Zarzqd jesl jednoosobowy, spólka osiqga rocznie dochód w wysokoóci 2,5 mln zl.
Restrukturyzacja Zakladu trwala 2lata i polegala na ograniczeniu éwiadczonych uslug,
sprzeda2y zbqdnego maj4tku, zmniejszeniu zatrudnienia (ponad 300 lóZek
i zatrudnionych jest ok. 350 pracowników). Spólka nie prowadzi pralni, a to co
wyprodukuje kuchnia sprzedawane jest tak2e na zewnqtrz. Ponadto podpisano umowy
na podstawowe ówiadczenia: oddzial chirurgiczny, oddzial dziecigcy, oddzial polo2niczy,
oddzial wewngtrzny. Równie2 czgéó poradni prowadzq inne podmioty.
- odbylo siq spotkanie wójtów i burmistrzów z poslami na Sejm RP p. Teresq Wargockq
ip. Czeslawem Mroczkiem (dyskutowano nt. oówiaty, slu2by zdrowia, zmian
ustrojowych),
- w porozumieniu z Komendantem Powiatowym Policji zorganizowano spotkan¡e
z Komendantem Stolecznym Policji w zakresie propozycji budowy komisariatu Policji
w Stanislawowie iremontu budynku na potrzeby komisariatu w Siennicy. Okazalo sig,
2e powy2sze propozycje nie zostaly uwzglgdnione w 2008 r. ani w 2009 r. Gmina
Siennica bgdzie obslugiwana przez Komendg PowiatowA Pol¡cji w Mitisku Maz.
- zakoñczyla sig kontrola realizowana przez Uzqd Marszalkowski dotyczqca stypendiów
un¡jnych dla studentów, a w najbli2szym czasie rozpocznie sig kontrola Inspekcji
Transportu Drogowego w Wydziale Komunikacj¡ i Transportu Drogowego,

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastgpuj4cych sprawach.
- odbylo sig spotkanie inspirowane przez czlonka zarzqdu województwa mazowieckiego
- P¡otra Szprendalowicza spotkanie poSwigcone ocenie realizacji zadan samorzAdu
województwa w zakresie dróg wojewódzkich. Przedstawione zostaly plany na rok 2008,
jednak nie ma w nich faktycznej realizaqi na drodze nr 637. P. Piotr Szprendalowicz
poinformowal, 2e pieniqdze na drogi lokalne w ramach RPO zostana podzielone 50%
dla gmin i  50% dla powiatów.

Ad. 4
P. Andrzej Poziemski powiedzial, 2e po podjgciu uchwaly przez Radg Powiatu

dotyczacej zaciqgnigcia kredytu na dziatalnoóó biezacq SPZOZ, radny W. Kikolski,
zglosil wniosek, aby przedstawió porozumienie zalodze odnoSnie wykorzystania
órodków z kredytu. Mo2liwe byty 3 formy: jednorazowa premia, 3-krotna premia nie
wchodzqca w sklad zasadniczego wynagrodzenia orcz kwota wchodzAca
w sklad wynagrodzenia zasadniczego (kwota kredytu przeznaczona na podwyzk9 na
caty rok 2008) .



Nastqpnie p.o. dyrektora SPZOZ powiedzial, ze powy2sze propozycje przedstawil
organizacjom zwiqzkowym i ZwtEzek Zawodowy Pielggniarek ¡ Poloznych nie wyrazil
zgody na przyjgcie kredytu w Zadnej formie izwrócili sig o wypelnienie zobowiazan
podpisanych w dniu 27 grudnia 2007 r. a dotycz4cych 30% wzrostu wynagrodzeñ.
Równie2 OPZZ opowiedziala siq negatywnie w powy2szej sprawie.
Podp¡sany zostal protokól rozbie2noéci ze Zwiqzkiem Zawodowym Pielggniarek
i Poio2onych. Jednak po kolejnych rozmowach wszystkie organizacje zwi4zkowe
opowiedzialy siq pozytywnie i  w dniu 16 kwietnia 2008 r. podpisano porozumienie,
w którym okreSlono, 2e wzrost wynagrodzenia zasadn¡czego nastqpi od dnia 1 kwietnia
2008 r. o kwoty:
- lekarze medycyny - 300 zi
- lekarze dentySci - 260 zl.
- magistrowie farmacji, analityki, psychologowie - 260 zt.
- pielggniarki i polo2ne, ratownicy medyczni - 250 zl
- technicy medyczni, pracownicy techniczni, ekonomiczni, administracyjni -  180 zl.
- statystyka, RUM- 180 zl.
- rejestratorki, pomoce dentystyczne, sekretarki medyczne - 120 zl.
- personel ni2szy, pomocniczy ¡ gospodarczy -70 zl.
Ponadto p. Andrzej Poziemski poinformowal, 2e ostatnia umowa z NFZ na szpital
i lecznictwo szp¡talne podpisana byla na 'l 1 zl. za punkt. Doda.l, i2 uzyskal informacjq.
2e w innych województwach t j .  lubelskim, zachodniopomorskim punkt f inansowany jest
wysokoSci 12 zt. V,l zwiqzku z tym przedstawiono propozycjg 12 zl. za punkt, a takze
iloSó procedur w poszczególnych oddzialach placona za'faktycznie wykonane.

Czlonek Zatzqdu - Krystyna Pazio powredziala, i2 uzyskala ¡nformacje, ze
radiolodzy planuja protest

P.o. dyrektora SPZOZ - Andrzej Poziemski wyjasnil, ¡2 niezadowolenie zglosily
nastqpujqce grupy zawodowe: technicy laboratoryjni, rejestratorki medyczne
i radiolodzy. Stwierdzil, i2 okreólajqc wynagrodzenie naleZy braó pod uwagg kwalifikacje
oraz iloóó wykonywanej pracy.
Podsumowal, i2 po analizie stwierdzono, iZ naleZy zmienió regulamin wynagradzania
i wdro2yc system wartoÓciowania pracy.
Kolejno p. Andrzej Poziemski poinformowal, Ze rozmawial z firmq Euro Medic, która jest
zainteresowana uruchomieniem stacj i  dial iz w SPZOZ w Miñsku Maz. Punkt dial iz
w Mitisku Maz. bylby bardzo dogodny dla pacjentów, gdy2 obecnie chotzy jeZdZq na
dial izy do Siedlec, Sokolowa Podlaskiego, Wolomina iWarszawy, a dial izy konieczne s4
co drugi dzieñ.
Stwierdzil 2e, stacja dializ podnioslaby prestiz szpitala, jakoóó Swiadczonych uslug,
szybko5ó udzielanych ówiadczeñ i mo2liwoSó zawarcia wy2szego kontraktu na Oddz¡al
Intensywnej Terapi i .
Wyjaónil, 2e firma ta chce wydzierZawió teren od SPZOZ i wybudowaó stacje, umowa
podp¡sana bylaby na okres 12-15 lat,  po tym okresie infrastruktura przechodzi na
wlasnoSó szpitala.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik zwrócil sig z pytaniem, jaki teren bylby
niezbednv na ten cel.



P. Andrzej Poziemski powiedzial,  2e chodzi o teren o powierzchni ok. 1000-1200 m' ,
a takie miejsce jest przy magazynie medycznym i wojskowym. Cykl inwestycyjny trwa od
3 do 6 miesiqcy, a koszty zwracajE siq po ok. 6-7 latach
Dodal, 2e szacuje, 2e na terenie Mir iska Maz. jest ok. 80-100 osób dial izowanych.

Po analizie tematu Zatzqd Powiatu stan4l na stanowisku, i2 nalezy iSó w kierunku
dzier2awy gruntu pod stacje d¡al iz.

A d . 5
Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e Komisja Oówiaty, Kultury

i Sportu podtrzymala swoje stanowisko dotyczqce powolania Powiatowego
Koordynatora Animac1i Kulturalnych i  potrzebq zatrudn¡en¡a osoby w niepelnym
wymiarze czasu pracy.

Nastgpnie Wicestarosta zaproponowal, aby w uchwale w sprawie stanowiska
Rady Powiatu M¡riskiego dotyczqcej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 637 dopisac
w wykazie osób do których zostanie przeslana uchwala p. Leszka Celeja radnego
sejmiku województwa.
Zar zqd P owialu p rzyj ql przedstawio n 4 p ropozycj g.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przystqpila do omówienia zmian do budzetu
Powiatu na 2008 r. t j . :
-  wprowadzenie kwoty 13.000 zl.  dla Domu Dziecka w Falbogach na wykolrczenie
wewngtrznej instalacji ppo2 i ¡nst. wodociqgowej,
- wprowadzenie kwoty 8.000 zl. dla Zespoiu Szkól Agrotech n icznych w Janowie
w zwiqzku z awariq,
- wprowadzenie kwoty 91.500 zl. dla Specjalnego OSrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mirisku Maz. na przyl4czenie do sieci wodociqgowej miasta.

Wicestarosta - Ktzysztof Michalik poinformowal, ze w DPS w Kqtach z udzialem
inspektora nadzoru dokonano oceny zlozonych przez p. Pigtkg kosztorysów
powykonawczych. Z kwoty 580.000 zl. órodków dodatkowych jakie wynikaly
z ptzedlozonych kosztorysów stwierdzono, i2 mozna uznaó kwotg '101 .663 zl. Nastgpnie
zwrócil sig do czlonków Zarzqdu z pytaniem, czy akceptujq kwotq 101 .663 zl. i czy
w przypadku wystqpienia p. Pigtki do Rady Powiatu o odstEpienie od kar umownych
ZarzEd poprze taki wniosek.

Czlonek Zazqdu - Krystyna Pazio zaproponowala, aby uwzglgdnió kwotg
101.663 zl.  i  o tE kwotg pomniejszyó kary umowne i wyazó ewentualna zgodg na
umorzenie pozostalych 2/3 kar umownych.

P. Krzysztof Michal ik dodal,2e p. Pietka we wlasnym zakresie rozl icza VAT.
Zarz4d Powiatu opowiedzial sig za propozycjq przedstawionq ptzez p. Krystyne

Pazio.

A d . 6
Inspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa - Wojciech Dgbski poinformowal, i2

wplynql wniosek p. Jadwigi Klukowskiej zam. w m. Milew dotyczqcy usuniec¡a
3 jesionów rosnqcych na sqsiedniej dzialce (stanowi4cej wlasnoóó Skarbu Panstwa),
które stanowi4 zagtozenie. Dodal, 2e drzewa rosn4 przy ogrodzeniu, przy l ini i
energetycznej i  sq trudne do usunigcia sposobem gospodarczym. Koszt usun¡ecia
drzew to kwota 1.500 zl.



Wicestarosta - Krzysztof Michalik stwierdzil, 2e Wydzial Geodezji powinien
ustal¡ó, kto zamieszkuje budynki stanowiEce wlasnosó Skarbu Pañstwa.
Ustalono, 2e Zarzqd Powiatu powróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.

Ad.  7
Naczelnik Wydzialu Architektury i Budownictwa - lwona Warszawska-Lulko

wyjasnila, i2 wójt gminy Dobre zwrócil sig o uzgodnienie projektu decyzj¡ o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajqcej na budowie napowietrznej linii
energetycznej w miejscowoSci Dobre. Dodala, i2 chodzi o rozbudowg istniejEcej linii
energetycznej na odcinku ok. 140 m. PowyZszy projekt zostal przyjgty bez uwag.

Zarzqd Powialu uzgodnil projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajqcej na budowie napowietrznej Iinii energetycznej w miejscowo5ci
Dobre.

Ad. I
Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz pow¡edziala, ze

dyrektor Zespolu Szkól im. H. i  K. Gnoiñskich w Siennicy zlozyl wniosek o rozwiqzanie
stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2008 r.
Nastgpnie zaproponowala, aby konkurs na to stanowisko odbyl sie 9 czenr¡ca br.

Zarzqd Powiatu postanowil oglosió konkurs na stanowisko dyrektora Zespolu
Szkól im. H. i  K. Gnoiñskich w Siennicv.

Ad. 9
Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz po¡nformowala, ¡Z

wplynelo pismo od p. Teresy Wargockiej o rozpatrzenie kwestii, na jaki okres powinno
odbyó sig powolanie dyrektora ZS Nr 1 w Miñsku Maz. oraz przedlu2enie o rok kadencji
p. Teresy Wargockiej jako dyrektora (do roku 201 1)
P. Emilia Piotrkowicz wyjaónila, 2e kadencja p. Teresy Wargockiej jako posel uplywa
w 2011 r., a kadencja dyrektora upiywa z koncem sierpnia 2010 r. Dodala, Ze radcowie
prawn¡ stwierdzili, 2e nie jest to zasadne i nie ma podstaw do przedluzenia kadencj¡
p. Teresie Wargockiej.

Zarzqd Powiatu podtrzymal swoje dotychczasowe stanow¡sko dotyczAce n¡e
przedlu2enia kadencj i .

Kolejno przedstawila wniosek dyrekcji Zespolu Szkól w Ceglowie o ufundowanie
nagród dla laureatów Vl Festiwalu Nauki i  Kultury, który odbgdzie siq 16.05.08 r.

ZarzEd Powiatu negatywnie rozpatzyl powy2szy wniosek.
Nastgpnie przedstawila wn¡osek dyrektora Zespolu Szkól w Wielgolesie
o dofinansowanie kwotq 2.000 zl -  2.500 zl.  l l l  Konkursu Piosenki Rosyjskiej,  który
przeznaczony jest dla uczn¡ów szkól podstawowych i gimnazjów.

Zarzqd Powiatu negatywnie rczpatzyl powy2szy wniosek.

Ad.  l0
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila projekt uchwaly w sprawie

nieodplatnego przenies¡enia skladnika majAtkowego Powiatowego Urzgdu Pracy



w Mirlsku Mazowieckim; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly
Zarzqd Powialu opowiedzial sig jednogloSnie

Zarz4d Powiatu podjql uchwale Nr 2,14/08 w sprawie nieodplatnego
przeniesienia skladnika maj4tkowego Powiatowego Urzgdu Pracy w Mirisku
Mazowieckim.

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

- wniosek Przedsigbiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,,lNKOM'
sp. z o.o. o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoéci4 na cele budowlane
w zwiqzku z budowq kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd w Sulejówku.
ZDP w Miñsku Maz. pozytywnie zaopin¡owal powy2szy wn¡osek.
ZarzEd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoSci4 nr ew. 1, stanowiqcq
ul. Przejazd w zwiqzku z zamiarem wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.
- wn¡osek ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Otwock o wyra2enie zgody
na dysponowanie dzialk4 nr 1741 w zwiazku z zamiatem ulozenia energetycznego
przylqcza kablowego do dzialki nr 1143
ZDP w Mitisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek.
Zarzqd Powialu wyrazil zgodA na dysponowanie nreruchomoócia nr 1741 na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarem ulo2enia energetycznego przylqcza kablowego
w m. Kqty Go2dziejewskie.
- wniosek p. J. Galqzki o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoscrE w celu
przebudowy istn¡ejacego Aazdu na dziaikg nr ew. 1060/1 I w m. Jakubów.
ZDP w Mitisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoóci4 nr ew. 1061 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem przebudowy istniejqcego zjazdu.
- wniosek p. R. Strué o wyra2enie zgody na dysponowanie n¡eruchomoSc¡a nr ew. 887
na cele budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania 4azdu na dzialkg nr ew. 1088/10.
ZDP w Minsku lvlaz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wn¡osek.
Zarzqd P owiatu wyrazil zgodg na dysponowanie n¡eruchomoSc¡a nr ew. 887 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarcm wykonania lazdy z drog¡ pow¡atowej na dzialke
nrew.  1088/10 .
- wniosek p. R. Panfi l  o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomo5cia nr ew. 621
na cele budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania 4azdu z drogi powiatowej na
dzialkg nr ew. 656/2.
ZDP w Miñsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoÓcia nr ew. 621 w zwiqzku
z zamiarem wykonania zjazdu na dzialkq nr ew. 656/2.
- wniosek p D. Krupa o wyrazenie zgody na dysponowanie nieruchomoóciE nr ew.
47112 na cele budowlane w zwiazku z zamiarcm wykonania zjazdu z drogi powiatowej
na dzialkg nr ew. 1017.
ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyZszy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoSc¡a nr 47112 na cele
budowlane w zwiEzku z zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej na dzialkg
nr  ew.  101 7 .



- wn¡osek p. A. P¡ekarz o wyrazenie zgody na dysponowanie nieruchomoSciq
nr ew. 271 na cele budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania lazdu z drogi
powiatowej na dzialke nr ew.172.
ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyZszy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgode na dysponowanie nieruchomoóciE n¡ ew. 271 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania 4azdu z drogi powiatowej na dzialkQ
n¡  ew.  172.
- wniosek p. A. Czy2 o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomo5ciE nr ew. 367
na cele budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej na
dzialkg nr ew. 226.
ZDP w Mitisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomo5ciE nr ew. 367 na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarcm wykonania lazdu z drogi powiatowej na dzia+ke
nr  ew.226.
- wn¡osek p. M. Chojnack¡ej-Sledz o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomosciq
nr ew. 411 na cele budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania lazdu z drogi
powiatowej na dzialkg nr ew. 367/18.
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopin¡owal powyZszy wn¡osek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanie nieruchomoóc¡E nr ew. 411 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej na dzialkg
nr  ew.  37 l  18 .
- wniosek Urzqdu Miejskiego w Halinowie o wyra2enie zgody na dysponowanie
nieruchomosciE nr ew. 411 w celu wykonan¡a 4azdu na dzialkq nr ew. 41411
w m. Halinów.
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wn¡osek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoóci4 nr ew. 411 na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowel na dzialke
nr ew. 41411 .
- wn¡osek p. D. Wrzosek o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoóciE nr ew.
103411 w zw¡qzku zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej na dzialke nr ew.
1035
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarz4d Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomo5ciE w zwi4zku z zamiarem
wykonan¡a lazdu z drogi powiatowej na dzialke nr ew. 1035.
- wniosek p. A. Kqca o wyra2enie zgody na dysponowanie n¡eruchomosc¡a nr ew. 41 1
na cele budowlane w zwi4zku z zamiarcm wykonania s¡eci kanalizacji sanitarnej
z przylqczem do budynku na dzialce o nr ew. 35711 w m. Halinów.
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd P owiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoSci4 nr ew. 411 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przylqczem
na dz¡alke ff  35711.
- wn¡osek ELJOT BLMT Jarosz o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoSciE
stanowi4cE drogg powiatowq ul. Mazowiecka w m. Targówka na cele budowlane
w zwiqzku z zamiarem wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przylqczami.
ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek.



Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoóci4 stanow¡aca droge
powiatowq ul. Mazowiecka w zwi4zku z zamiarem wykonania sieci kanalizacjr sanitarnej
z przylqczami.
- wn¡osek ELJOT BLMT Jarosz o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomosciE
stanowiqc4 drogg powiatow4 ul. Mazowiecka i ul. Strazacka w m. Stara Niedzialka
zwiqzku z zamia¡em wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.
ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopin¡owal powy2szy wn¡osek.
Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoÓcia stanowiqcq drogg
powiatow4 ul. Mazowiecka i ul. Stra2acka w m. Stara NiedzioJka w zwiqzku z zamiarem
wykonania sieci kanalizacj i  sanitarnej.
- wn¡osek ELJOT BLMT Jarosz o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoSciE
stanowiEcq drogg powiatow4 ul. Malaszczyckie.l w m. Wólka Minska w zwiqzku
z zamiarem wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.
ZDP w Miñsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoSc¡A stanowi4c4 dro9gg
powiatowE ul. Malszcyckiej w m. Wólka Miriska w zwiqzku z zamiarem wykonania siec¡
kanalizacj i  sanitarnej.
- wniosek Zakladu Elektrotechn icznego ,,Zeltech" o wyrazenie zgody na dysponowanie
nieruchomoéciq nr ew. 548 w zwi4zku z zamiarcm przebudowy lini¡ energetycznej
napowietrznej nn w m. Budy Wielgoleskie.
ZDP w Miñsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoSciE nr ew. 548 w zwiqzku
z zamiarem przebudowy linii energetycznej napowietrznej nn w m. Budy Wielgoleskie.
- wniosek wójta gminy Ceglów o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoóciq
stanowiqcE drogg pow¡atowq Jgdrzejów-Ceglów-Kuflew w zwi4zku z zamiarem
wykonania l ini i  napowietrznej oówietlenia ul icznego.
ZDP w Miñsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wn¡osek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoóciq nr ew. 37012 na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania linii napowietrznej o5wietlenia ulicznego.
- wniosek Zakladu Elektrotechnicznego ,,Zeltech" o wyrazenie zgody na dysponowanie
nieruchomoSci4 w zwi4zku z przebudowq linii energetycznej napowietrznej nn
w m. Chroócice gm. Kaluszyn.
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoÉcia nr ew. '103 na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarem przebudowy linii energetycznej napowietrznej nn
napiecia w m. Chroócice gm. Kaluszyn.
- wniosek p. M. Osica o wyra2en¡e zgody na dysponowanie nieruchomoóciq stanowiqcq
drogg powiatow4 w zwiEzku z zamiarem wykonania zjazdu z drogi powiatowej na
dzialkg nr ew.2914 w m Aniel inek gm. Jakubów.
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopin¡owal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoéciA nr ew. 180 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej w m. Anielinek
gm. Jakubów.
- wniosek wójta Gminy Mrozy o wyra2en¡e zgody na dysponowanie nieruchomoSci4
w zwiqzku z zamiarcm wybudowania linii kablowej o5w¡etlen¡a ulicznego przy
skrzyzowan¡u ul.  Ki l inskiego i  ul.  Armii  Krajowej w Mrozach.



ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek.
Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoóciq nr ew. 508 i nr ew. 534
na cele budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania kablowej linii oéwietlenia
ulicznego w pasie drogi powiatowej Latow¡cz - Mrozy - Kaluszyn w m.. Mrozy.
- wniosek Przedsigbiorstwa Wielobran2owego ,,GLOBAL" s.c. o wyra2enie zgody na
dysponowanie n¡eruchomoéc¡a nr ew. 300 w zwi4zku z zamia¡em wykonania przylqczy
telefonicznych w pasie drogowym drogi powiatowej Wielgolas Brzezióski-Desno-Chobot
- Kqty Go2dziejewskie.
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodp na dysponowanie nieruchomoóciq nr ew. 300 na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania przylqczy telefonicznych do domów
jednorodzinnych w m. Hipol i tów.
Ponadto w przypadku powyzszych wniosków lokalizacjg, warunki techniczne oraz
zajgcie pasa drogowego nale2y uzgodnió z Zarzqdem Dróg Powiatowych w Mitisku
Maz.
- wn¡osek ELJOT BLMT Jarosz o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoóciE
w zwi4zku z zamiarem wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w m. Minsk Mazowiecki.
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowa.l powyZszy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanie nieruchomoóc¡ami nr ew. 8093,
cz. dzialki 529513 oraz nr ew. 978/1 i cz. dzialki 1174 w zwiqzku z zamiarem wykonania
sieci kanalizacj i  sanitarnej.
Ponadto warunki techniczne naleZy uzgodnió z Zarzqdem Dróg Miejskich w l/insku
Mazowieckim.

Nastgpnie Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, 2e wplynelo p¡smo
Burmistrza Miasta Kaluszyn informujqce o mo2liwoóci przejgcia dróg powiatowych na
terenie Kaluszyna i przeksztalcen¡a w ulice o kategorii dróg gminnych, za wyjqtkiem
ul. Trzcianka, która powinna zostaó drogE pow¡atowE.
Wyjaónil, ze zdaniem dyrektora ZDP powinna to byó inna droga równoleg{a do tej drogi,
jednak wymaga to jeszcze uzgodnren roboczych.

Ad. 12
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w bud2ecie Powiatu na 2008 rok. Wyjaónila, 2e zmiany polegajE na przen¡es¡en¡u
wydatków migdzy $$ w ramach tego samego dzialu oraz na przeniesieniu wydatków
z rczevy bud2etowej i dotyczq:
- Starostwa Powiatowego w Mirisku Maz.
- Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra2y Po2arnej w Minsku Maz.
- Zatzqdu Dróg Powiatowych w Mirisku Maz.
Ponadto Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Specjalnego OSrodka
Szkolno-Wychowawczego w Miñsku Maz. o przyznanie kwoty 3.000 zl.
z ptzeznaczeniem na wydanie folderu z okazji 4O-lecia placówki.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotq 3.000 zl. na sfinansowanie wydania folderu.
Kolejno przedstawrony zostal wniosek dyrektora Poradni Psycholog iczno-Pedagogicznej
w Miirsku Maz. o przyznan¡e kwoty 2.000 zl. na szkolenie dotycz4cego neurodiagnozy
u dzieci i mlodzie2v.



Czlonek Zatzqdu - Krystyna Pazio zaproponowala, aby szkolenie przenieóó do planu
szkoleñ na rok przyszly.

Zarzqd Powiatu po analizie tematu negatywnie rozpatrzyl powy2szy wniosek i nie
dofinansowal szkolenia.

Kolejno przedstawiony zostal wniosek Spolecznego Komitetu Obchodów Eitwy
o Miósk Mazowiecki we wrzeéniu 1939 r. i  uczczenia pamieci gen. Andersa
o dofinansowanie kwotq 20.000 zl.  budowy pomnika generala Andersa.

Zarzqd Powiatu negatywnie rozpatrzyl wniosek nie przyznalqc érodków na
dofinansowanie budowy pomnika.

Nastqpnie omówiony zostal wniosek dyrektora Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2
w Minsku Maz. o przyznan ie ryczaitów na dwa samochody prywatne wykorzystywane
w celach slu2bowych.

ZarzEd Pow¡atu nie wyrazil zgody na przyznanie ryczattów.
Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na
2008 rok; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjec¡em uchwaly ZarzEd Powiatu
opowiedzial sie jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 245108 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 rok.

Ad.  f3
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytala projekt uchwaly w spraw¡e

udzielenia upowa2nienia zastepcy dyrektora Powiatowego Urzgdu Pracy w Minsku
Mazowieckim do zakupu samochodu. Nastepnie przeprowadzono glosowanie, w którym
za podjgciem uchwaly Zarzad Pow¡atu opowiedzial siq jednogloÉnie

Zarzqd Powiatu podj4t uchwalg Nr 246108 w sprawie udzielenia
upowa2nienia zastepcy dyrektora Powiatowego Urzgdu Pracy w Mirisku
Mazowieckim do zakupu samochodu.

Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie udzielenia upowa2nienia
Dyrektorowi Powiatowego Urzgdu Pracy w Miñsku Mazowieckim do podpisania
i realizacji projektu systemowego pt. ,,Aktywny mo2e wigcej" wspólfinansowanego ze
órodków Europejskiego Funduszu Spo.lecznego; za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 247108 w sprawie udzielenia
upowa2nienia Dyrektorowi Powiatowego Urzgdu Pracy w Minsku Mazowieckim do
podpisania i realizacji projektu systemowego pt. ,,Aktywny moie wigcej"
wspólfinansowanego ze érodków Europejskiego Funduszu Spolecznego
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie udzielenia upowa2n¡en¡a
Zastgpcy Dyrektora Powiatowego Urzgdu Pracy w Minsku Mazowieckim do realizacji
projektu systemowego pt. ,,Aktywny mo2e wiecej" wspólfinansowanego ze órodków
Europejskiego Funduszu Spolecznego; przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 248108 w sprawie udzielenia
upowa2nienia Zastepcy Dyrektora Powiatowego Urzgdu Pracy w Mirísku
Mazowieckim do realizacji projektu systemowego pt. ,,Aktywny mo2e wigcej"
wspótf inansowanego ze érodków Europejskiego Funduszu Spotecznego.



Wicestarosta - Krzysztof Michalik wyjaónil, i2 o udzielenie upowaznienia do
prowadzenia inwestycj i  polegajqcej na ociepleniu iwykonaniu elewacj¡ na Pawilonie C
zwrócila sig dyrektor DPS éw. Józefa w Mieni. Nastgpnie odczytany zostal projekt
uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej
5w. Józefa w Mieni do prowadzenia inwestycji; przeprowadzono glosowanie, w którym
za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sie jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podjql uchwalq Nr 249108 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej éw. Józefa w Mieni do
prowadzenia inwestycji.

Ad .  14
P. Miroslaw Krusiewicz poinformowal, 2e w dniu 21 kwietnia br. odbyl srg konkurs

na stanow¡sko dyrektora Zespolu Szkó{ Nr 1im. Kazimierza Wielkiego w Minsku Maz.,
do którego zglosil sig jeden kandydat. Komisja konkursowa wybrala p. Malgorzatg
Beczek na kandydata na stanowisko dyrektora ZS Nr 1 w Miñsku Maz.
Nastgpnie p. Krystyna Pazio poinformowala, ze w dn¡u 14 kwietnia br. odbyl sig konkurs
na stanowisko dyrektora Zespolu Szkól Ekonomicznych w Miñsku Mazowieckim. Do
konkursu przystqpilo 3 kandydatów, z których komisja wybrala p. Elzbiete Wieczorek
jako kandydata na stanowisko dyrektora ZSE w Mirisku Maz.
Nastgpnie p. Miroslaw Krusiewicz powiedzial,  2e na dzien 12 mEa br. na godz. '18.00

ustalony zostal termin spotkan¡a Zespolu, który zajmie siQ organizacjq Forum
Sportowego.

Starosta przedstawil pismo dyrektora CKP w Minsku Maz. informujqce, 2e
przetarg (dotyczEcy wydzier2awienia terenu przy CKP) z dnia 14 kwietnia 2008 r.
z braku ofert nie odbyl sig.

Sprawg uznano za zamkniqt4.
Ustalono, 2e kolejne posiedzenie odbgdzie sig w dniu 5 maja 2008 r.

Ad.  15
Protokoly z posiedzeñ w dniach 25 marca 2008 r. i 7 kwietnia 2008 r. zostaly

przyjQte.

Ad.  16
Starosta zamknal oosiedzen¡e.

Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie Zazqdu Krystyna Pazio

Henryk Ksiq2opolski

lvliroslaw Krus¡ew¡cz


