Protokól Nr 53/08
z posiedzeniaZarzqduPowiatuMiñskiego
w dniu 2l kwietnia2008r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Starosta- Anton¡Jan Tarczyrlski
- KrzyszlofMichalik
Wicestarosta
czlonkowie ZarzEdu: KrystynaPazio
HenrykKsi92opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBqk- SkarbnikPowiatu
WojciechDgbski- inspektorw Wydz.Srodowiskai Rolnictwa
- naczelnikWydz.Architektury
lwonaWarszawska-Lulko
i Budownictwa
- p.o.dyrektora
AndrzejPoziemski
SPZOZw MiriskuMaz.
Porzqdekposiedzenia:
1. Otwarcieoosiedzenia.
2. Przyjgcieporz4dkuobrad.
3. Informacja
posiedzenia.
o dzialalnoóc¡
Starosty
w okresieod poprzedniego
4. Sprawyz zakresusluzbyzdrowia.
5. Rozpatrzeniewniosków Komisji do projektów uchwal i innych materialówna
XIV sesjgRadyPowiatuMióskiego.
6. Sprawafinansowania
Scinkidrzeww miejscowoóci
Milewgm. Kaluszyn.
projektudecyzjio ustalen¡u
7. Uzgodnienie
lokalizacji
inwestycji
celu publicznego
dla
inwestycjipolegajqcejna budowienapowietrznej
linii energetycznej
w miejscowoSci
Dobre.
B. Ogioszenie
konkursuna stanowisko
ZespoluSzkólim. H. iK. Gnoiriskich
dyrektora
w Siennicy.
9. Sprawyoéwiatowe.
10.Podjgcieuchwalyw sprawienieodplatnego
przeniesienia
skladnikamajatkowego
PowiatowegoUrzgduPracyw MinskuMazowieckim.
11.Sprawyz zakresudróg.
12.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2ecie
Powiatuna 2008rok.
13.Udzielenie
upowa2n¡eñ
do real¡zacj¡
inwestycji
i zakupówinwestycyjnych.
14.Sprawyró2ne.
15.Przyjgcieprotokolówz posiedzenw dniach25 marca2008 r. i 7 kwietnia2008r.
posiedzenia.
16.Zamknigcie
Ad. 1
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski otworzyl posiedzen¡eZarzqdu Powiatu
Mirlskieoo.

Ad.2
Starosta przedstawil porzadek posiedzenia,do którego poprawkg zglosil
jako pkt 13 - Udzielenieupowa2nien
do realizacjiinwestycji
Wicestarostawprowadzajqc
i zakupówinwestycyjnych.
zostalprzyjgtyjednogloónie.
Z wprowadzonqpoprawkqporzqdekposiedzenia
Ad.3
sprawach:
o nastgpujqcych
Starosta- AntoniJan Tarczyñskipoinformowal
- wraz z WicestarostqwizytowaliZamojskiSzpitalNiepubliczny
Sp. z o.o. i spotkalisig
z PrezesemZazqdu dr Tuczapskim.W spólce udzial 100% posiadaUrzgdu Miasta,
Zarzqd jesl jednoosobowy,spólka osiqga roczniedochód w wysokoóci2,5 mln zl.
uslug,
Restrukturyzacja
Zakladutrwala2lata i polegalana ograniczeniuéwiadczonych
(ponad
300
lóZek
sprzeda2y zbqdnego maj4tku, zmniejszeniu zatrudnienia
i zatrudnionychjest ok. 350 pracowników).Spólka nie prowadzi pralni, a to co
wyprodukujekuchniasprzedawanejest tak2ena zewnqtrz.Ponadtopodpisanoumowy
oddzialdziecigcy,oddzialpolo2niczy,
na podstawoweówiadczenia:
oddzialchirurgiczny,
oddzialwewngtrzny.Równie2czgéóporadniprowadzqinnepodmioty.
- odbylosiq spotkaniewójtówi burmistrzówz poslamina Sejm RP p. TeresqWargockq
ip.
Czeslawem Mroczkiem(dyskutowanont. oówiaty, slu2by zdrowia, zmian
ustrojowych),
- w porozumieniuz KomendantemPowiatowymPolicji zorganizowanospotkan¡e
z KomendantemStolecznymPolicjiw zakresiepropozycjibudowy komisariatuPolicji
w Siennicy.Okazalosig,
iremontubudynkuna potrzebykomisariatu
w Stanislawowie
2e powy2szepropozycjenie zostaly uwzglgdnionew 2008 r. ani w 2009 r. Gmina
Pol¡cjiw MitiskuMaz.
SiennicabgdzieobslugiwanaprzezKomendgPowiatowA
- zakoñczylasig kontrolarealizowanaprzezUzqd Marszalkowski
dotyczqcastypendiów
sig
kontrola Inspekcji
rozpocznie
studentów,
a
w
najbli2szym
czasie
un¡jnych dla
i TransportuDrogowego,
TransportuDrogowegow WydzialeKomunikacj¡
- KrzysztofMichalikpoinformowal
sprawach.
o nastgpuj4cych
Wicestarosta
- odbylosig spotkanieinspirowaneprzez czlonkazarzqduwojewództwamazowieckiego
- P¡otra Szprendalowicza
spotkaniepoSwigconeocenie realizacjizadan samorzAdu
Przedstawione
zostalyplanyna rok 2008,
województwaw zakresiedróg wojewódzkich.
jednak nie ma w nich faktycznejrealizaqina drodze nr 637. P. Piotr Szprendalowicz
poinformowal,2e pieniqdzena drogi lokalnew ramachRPO zostanapodzielone50%
dla gmini 50%dla powiatów.
Ad. 4
P. Andrzej Poziemskipowiedzial,2e po podjgciuuchwalyprzez Radg Powiatu
dotyczacejzaciqgnigciakredytu na dziatalnoóóbiezacq SPZOZ, radny W. Kikolski,
zglosil wniosek, aby przedstawió porozumieniezalodze odnoSnie wykorzystania
órodkówz kredytu.Mo2liwebyty 3 formy: jednorazowapremia,3-krotnapremia nie
wchodzqca w sklad zasadniczego wynagrodzenia orcz kwota wchodzAca
w sklad wynagrodzeniazasadniczego(kwota kredytuprzeznaczonana podwyzk9na
catyrok 2008).

Nastqpnie p.o. dyrektora SPZOZ powiedzial,ze powy2szepropozycjeprzedstawil
organizacjomzwiqzkowymi ZwtEzekZawodowyPielggniarek¡ Poloznychnie wyrazil
zgody na przyjgciekredytuw Zadnejformie izwrócili sig o wypelnieniezobowiazan
podpisanych
w dniu 27 grudnia2007 r. a dotycz4cych
30% wzrostuwynagrodzeñ.
Równie2OPZZopowiedziala
siq negatywniew powy2szejsprawie.
Podp¡sany zostal protokól rozbie2noécize Zwiqzkiem Zawodowym Pielggniarek
i Poio2onych.Jednak po kolejnych rozmowachwszystkie organizacjezwi4zkowe
opowiedzialy
siq pozytywniei w dniu 16 kwietnia2008 r. podpisanoporozumienie,
w którymokreSlono,2e wzrostwynagrodzenia
zasadn¡czego
nastqpiod dnia 1 kwietnia
2008 r. o kwoty:
- lekarzemedycyny- 300 zi
- lekarzedentySci- 260 zl.
- magistrowiefarmacji,analityki,psychologowie
- 260 zt.
- pielggniarkii polo2ne,ratownicymedyczni- 250 zl
- technicymedyczni,
- 180zl.
pracownicy
techniczni,
ekonomiczni,
administracyjni
- statystyka,RUM-180 zl.
- rejestratorki,
pomocedentystyczne,
sekretarkimedyczne- 120zl.
- personelni2szy,pomocniczy¡ gospodarczy
-70 zl.
Ponadto p. Andrzej Poziemskipoinformowal,2e ostatnia umowa z NFZ na szpital
i lecznictwoszp¡talnepodpisanabyla na 'l 1 zl. za punkt. Doda.l,i2 uzyskalinformacjq.
jest
punktfinansowany
2e w innychwojewództwach
tj. lubelskim,
zachodniopomorskim
propozycjg12 zl. za punkt,a takze
wysokoSci12 zt. V,l zwiqzkuz tym przedstawiono
procedur
poszczególnych
placona
iloSó
w
za'faktycznie
wykonane.
oddzialach
Czlonek Zatzqdu - Krystyna Pazio powredziala,i2 uzyskala ¡nformacje,ze
radiolodzyplanujaprotest
P.o. dyrektoraSPZOZ- AndrzejPoziemskiwyjasnil,¡2 niezadowolenie
zglosily
nastqpujqce grupy zawodowe: technicy laboratoryjni, rejestratorki medyczne
i radiolodzy.Stwierdzil,i2 okreólajqcwynagrodzenie
naleZybraópod uwaggkwalifikacje
oraz iloóówykonywanejpracy.
Podsumowal,
i2 po analiziestwierdzono,
iZ naleZyzmienióregulaminwynagradzania
pracy.
i wdro2ycsystemwartoÓciowania
Kolejnop. AndrzejPoziemskipoinformowal,
Ze rozmawialz firmq Euro Medic,którajest
zainteresowana
uruchomieniem
stacji dializw SPZOZ w MiñskuMaz. Punkt dializ
w Mitisku Maz. bylby bardzodogodnydla pacjentów,gdy2 obecniechotzyjeZdZqna
dializydo Siedlec,SokolowaPodlaskiego,
s4
WolominaiWarszawy,a dializykonieczne
co drugidzieñ.
Stwierdzil2e, stacja dializ podnioslabyprestiz szpitala,jakoóó Swiadczonychuslug,
szybko5óudzielanychówiadczeñi mo2liwoSó
zawarciawy2szegokontraktuna Oddz¡al
Intensywnej
Terapii.
Wyjaónil,2e firma ta chce wydzierZawió
teren od SPZOZ i wybudowaóstacje,umowa
podp¡sanabylaby na okres 12-15 lat, po tym okresieinfrastruktura
przechodzina
wlasnoSó
szpitala.
Wicestarosta- Krzysztof Michalik zwrócil sig z pytaniem,jaki teren bylby
niezbednv
na ten cel.

P. AndrzejPoziemskipowiedzial,
m' ,
2e chodzio tereno powierzchni
ok. 1000-1200
a takiemiejscejest przymagazyniemedycznymi wojskowym.Cykl inwestycyjny
trwa od
3 do 6 miesiqcy,a kosztyzwracajEsiq po ok. 6-7 latach
Dodal,2e szacuje,2e na terenieMiriskaMaz.jest ok. 80-100osóbdializowanych.
Po analizietematuZatzqdPowiatustan4lna stanowisku,i2 nalezyiSów kierunku
gruntupodstacjed¡aliz.
dzier2awy
Ad.5
Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedzial,2e Komisja Oówiaty, Kultury
i Sportu podtrzymala swoje stanowisko dotyczqce powolania Powiatowego
KoordynatoraAnimac1iKulturalnychi potrzebqzatrudn¡en¡a
osoby w niepelnym
wymiarzeczasupracy.
NastgpnieWicestarostazaproponowal,aby w uchwalew sprawie stanowiska
Rady Powiatu M¡riskiegodotyczqcejmodernizacjidrogi wojewódzkiejnr 637 dopisac
w wykazie osób do którychzostanie przeslanauchwalap. Leszka Celeja radnego
sejmikuwojewództwa.
Zarzqd Powialu przyjql przedstawion4 propozycjg.
Skarbnik Powiatu- Teresa Bqk przystqpilado omówieniazmian do budzetu
Powiatuna 2008r. tj.:
- wprowadzenie
kwoty 13.000zl. dla Domu Dzieckaw Falbogachna wykolrczenie
wewngtrznejinstalacjippo2i ¡nst.wodociqgowej,
- wprowadzeniekwoty 8.000 zl. dla Zespoiu Szkól Agrotechnicznych w Janowie
w zwiqzku z awariq,
- wprowadzeniekwoty 91.500 zl. dla SpecjalnegoOSrodkaSzkolno-Wychowawczego
w Mirisku Maz.na przyl4czenie
do sieciwodociqgowej
miasta.
Wicestarosta- KtzysztofMichalikpoinformowal,
ze w DPS w Kqtachz udzialem
inspektora nadzoru dokonano oceny zlozonych przez p. Pigtkg kosztorysów
powykonawczych.Z kwoty 580.000 zl. órodków dodatkowych jakie wynikaly
z ptzedlozonych
kosztorysówstwierdzono,i2 moznauznaókwotg'101.663zl. Nastgpnie
zwrócil sig do czlonkówZarzqdu z pytaniem,czy akceptujqkwotq 101.663 zl. i czy
w przypadkuwystqpieniap. Pigtki do Rady Powiatuo odstEpienieod kar umownych
ZarzEdpoprzetaki wniosek.
Czlonek Zazqdu - Krystyna Pazio zaproponowala,aby uwzglgdniókwotg
101.663zl. i o tE kwotg pomniejszyó
kary umownei wyazó ewentualnazgodg na
pozostalych
umorzenie
2/3 kar umownych.
P. Krzysztof
Michalik
dodal,2ep. Pietkawe wlasnymzakresierozlicza
VAT.
ptzez p. Krystyne
Zarz4d Powiatuopowiedzialsig za propozycjqprzedstawionq
Pazio.
Ad.6
Inspektorw WydzialeSrodowiskai Rolnictwa- WojciechDgbskipoinformowal,
i2
wplynql wniosek p. Jadwigi Klukowskiejzam. w m. Milew dotyczqcy usuniec¡a
3 jesionów rosnqcychna sqsiedniejdzialce (stanowi4cejwlasnoóóSkarbu Panstwa),
które stanowi4zagtozenie.Dodal, 2e drzewa rosn4 przy ogrodzeniu,przy linii
energetycznej
i sq trudne do usunigciasposobemgospodarczym.
Koszt usun¡ecia
drzewto kwota1.500zl.

Wicestarosta- Krzysztof Michalik stwierdzil,2e Wydzial Geodezji powinien
ustal¡ó,kto zamieszkujebudynkistanowiEce
wlasnosóSkarbuPañstwa.
Ustalono,2e ZarzqdPowiatupowrócido sprawyna kolejnymposiedzeniu.

Ad.7
NaczelnikWydzialu Architekturyi Budownictwa- lwona Warszawska-Lulko
wyjasnila,i2 wójt gminy Dobre zwrócil sig o uzgodnienieprojektudecyzj¡o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegajqcejna budowie napowietrznejlinii
energetycznejw miejscowoSci
Dobre. Dodala,i2 chodzi o rozbudowgistniejEcejlinii
energetycznej
na odcinkuok. 140 m. PowyZszyprojektzostalprzyjgtybez uwag.
Zarzqd Powialu uzgodnilprojekt decyzji o ustaleniulokalizacjiinwestycjicelu
publicznegopolegajqcejna budowienapowietrznejIinii energetycznej
w miejscowo5ci
Dobre.
Ad. I
NaczelnikWydzialu Oówiaty i Kultury - Emilia Piotrkowiczpow¡edziala,ze
dyrektorZespoluSzkólim. H. i K. Gnoiñskich
w Siennicyzlozylwnioseko rozwiqzanie
pracy
stosunku
z dniem31 sierpnia2008r.
Nastgpniezaproponowala,
aby konkursna to stanowiskoodbylsie 9 czenr¡cabr.
Zarzqd Powiatu postanowiloglosió konkurs na stanowiskodyrektoraZespolu
Szkólim. H. i K. Gnoiñskich
w Siennicv.
Ad. 9
NaczelnikWydzialu Oówiaty i Kultury- Emilia Piotrkowiczpo¡nformowala,
¡Z
jaki
pismo
p.
powinno
wplynelo
od TeresyWargockiejo rozpatrzenie
kwestii,na
okres
odbyósig powolaniedyrektoraZS Nr 1 w MiñskuMaz.oraz przedlu2enie
o rok kadencji
p. TeresyWargockiejjako dyrektora(do roku2011)
P. Emilia Piotrkowiczwyjaónila,2e kadencjap. TeresyWargockiejjako posel uplywa
w 2011 r., a kadencjadyrektoraupiywaz koncemsierpnia2010 r. Dodala,Ze radcowie
prawn¡stwierdzili,2e nie jest to zasadnei nie ma podstawdo przedluzeniakadencj¡
p. TeresieWargockiej.
Zarzqd Powiatu podtrzymalswoje dotychczasowestanow¡skodotyczAcen¡e
przedlu2enia
kadencji.
Kolejnoprzedstawila
wniosekdyrekcjiZespoluSzkólw Ceglowieo ufundowanie
nagróddla laureatów
Vl Festiwalu
Naukii Kultury,
któryodbgdziesiq 16.05.08
r.
ZarzEdPowiatunegatywnierozpatzylpowy2szywniosek.
Nastgpnie przedstawila wn¡osek dyrektora Zespolu Szkól w Wielgolesie
o dofinansowanie
kwotq2.000 zl - 2.500 zl. lll KonkursuPiosenkiRosyjskiej,
który
jest dla uczn¡ówszkólpodstawowych
przeznaczony
i gimnazjów.
ZarzqdPowiatunegatywnierczpatzylpowy2szywniosek.
Ad. l0
SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykprzedstawilaprojektuchwalyw sprawie
nieodplatnegoprzenies¡eniaskladnika majAtkowegoPowiatowego Urzgdu Pracy

w MirlskuMazowieckim;przeprowadzono
glosowanie,w którymza podjqciemuchwaly
ZarzqdPowialuopowiedzialsig jednogloSnie
Zarz4d Powiatu podjql uchwale Nr 2,14/08w sprawie nieodplatnego
przeniesienia skladnika maj4tkowego Powiatowego Urzgdu Pracy w Mirisku
Mazowieckim.
A d .1 l
- KrzysztofMichalikprzedstawil
Wicestarosta
wnioskidrogowe:
- wniosekPrzedsigbiorstwa
Projektowania
i RealizacjiInwestycjiKomunalnych
,,lNKOM'
sp. z o.o. o wyra2eniezgody na dysponowanie
nieruchomoéci4
na cele budowlane
w zwiqzkuz budowqkanalizacjisanitarnejw ul. Przejazdw Sulejówku.
powy2szywn¡osek.
ZDP w MiñskuMaz.pozytywniezaopin¡owal
ZarzEdPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
nieruchomoSci4
nr ew. 1, stanowiqcq
ul. Przejazdw zwiqzkuz zamiaremwykonaniasiecikanalizacji
sanitarnej.
- wn¡osekZEW-T Dystrybucja
Sp. z o.o. RejonEnergetyczny
Otwocko wyra2eniezgody
na dysponowaniedzialk4 nr 1741 w zwiazku z zamiatemulozeniaenergetycznego
przylqczakablowegodo dzialkinr 1143
ZDP w MitiskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowyzszywn¡osek.
Zarzqd Powialu wyrazil zgodA na dysponowanienreruchomoócia
nr 1741 na cele
budowlanew zwi4zku z zamiarem ulo2enia energetycznegoprzylqczakablowego
w m. KqtyGo2dziejewskie.
- wniosekp. J. Galqzkio wyra2eniezgody na dysponowanie
nieruchomoscrE
w celu
przebudowy
istn¡ejacego
I w m. Jakubów.
Aazduna dziaikgnr ew. 1060/1
ZDP w MitiskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomoóci4
nr ew. 1061 na cele
przebudowy
budowlanew zwiqzkuz zamiarem
istniejqcego
zjazdu.
- wniosekp. R. Struéo wyra2enie
n¡eruchomoSc¡a
nr ew. 887
zgodyna dysponowanie
na cele budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonania4azdu na dzialkg nr ew. 1088/10.
ZDP w Minskulvlaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywn¡osek.
Zarzqd P owiatuwyrazilzgodg na dysponowanien¡eruchomoSc¡a
nr ew. 887 na cele
pow¡atowej
budowlanew zwiqzku z zamiarcmwykonanialazdy z drog¡
na dzialke
n r e w .1 0 8 8 / 1 0 .
- wniosekp. R. Panfilo wyra2enie
nieruchomo5cia
nr ew. 621
zgodyna dysponowanie
na cele budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonania4azdu z drogi powiatowejna
dzialkgnr ew. 656/2.
powy2szy
ZDP w MiñskuMaz.pozytywnie
zaopiniowal
wniosek.
ZarzqdPowialuwyrazilzgodgna dysponowanienieruchomoÓcia
nr ew. 621 w zwiqzku
z zamiaremwykonaniazjazduna dzialkqnr ew. 656/2.
- wniosekp D. Krupa o wyrazeniezgody na dysponowanie
nieruchomoóciE
nr ew.
47112na cele budowlanew zwiazkuz zamiarcmwykonaniazjazduz drogi powiatowej
na dzialkgnr ew. 1017.
ZDP w MiriskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowyZszywniosek.
nr 47112 na cele
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoSc¡a
budowlanew zwiEzkuz zamiaremwykonanialazdu z drogi powiatowejna dzialkg
n r e w . 1 0 17 .

- wn¡osek p. A. P¡ekarzo wyrazeniezgody na dysponowanienieruchomoSciq
nr ew. 271 na cele budowlanew zwiqzku z zamiaremwykonanialazdu z drogi
powiatowej
na dzialkenr ew.172.
ZDP w MiriskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowyZszywniosek.
Zarzqd Powiatuwyrazil zgode na dysponowanienieruchomoóciE
n¡ ew. 271 na cele
budowlanew zwiqzku z zamiaremwykonania4azdu z drogi powiatowejna dzialkQ
n ¡ e w .1 7 2 .
- wniosekp. A. Czy2o wyra2enie
nieruchomo5ciE
nr ew. 367
zgodyna dysponowanie
na cele budowlanew zwi4zkuz zamiaremwykonanialazdu z drogi powiatowejna
dzialkgnr ew.226.
ZDP w MitiskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodg na dysponowanienieruchomo5ciE
nr ew. 367 na cele
budowlanew zwi4zkuz zamiarcmwykonanialazdu z drogi powiatowejna dzia+ke
nr ew.226.
- wn¡osekp. M. Chojnack¡ej-Sledz
zgodyna dysponowanie
nieruchomosciq
o wyra2enie
nr ew. 411 na cele budowlanew zwi4zku z zamiaremwykonanialazdu z drogi
powiatowejna dzialkgnr ew. 367/18.
powyZszy
ZDP w MinskuMaz.pozytywniezaopin¡owal
wn¡osek.
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodq na dysponowanienieruchomoóc¡E
nr ew. 411 na cele
budowlanew zwiqzku z zamiaremwykonanialazdu z drogi powiatowejna dzialkg
n r e w . 3 7 l1 8 .
- wniosek Urzqdu Miejskiegow Halinowieo wyra2eniezgody na dysponowanie
nieruchomosciE
nr ew. 411 w celu wykonan¡a4azdu na dzialkq nr ew. 41411
w m. Halinów.
ZDP w MinskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywn¡osek.
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoóci4
nr ew. 411 na cele
budowlanew zwi4zku z zamiaremwykonanialazdu z drogi powiatowelna dzialke
nr ew. 41411
.
- wn¡osekp. D. Wrzoseko wyra2eniezgodyna dysponowanie
nr ew.
nieruchomoóciE
103411w zw¡qzkuzamiaremwykonanialazdu z drogi powiatowejna dzialke nr ew.
1035
powy2szy
ZDP w MinskuMaz.pozytywnie
wniosek.
zaopiniowal
Zarz4dPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
nieruchomo5ciE
w zwi4zkuz zamiarem
powiatowej
wykonan¡a
na dzialkenr ew. 1035.
lazdu z drogi
- wniosekp. A. Kqcao wyra2enie
zgodyna dysponowanie
n¡eruchomosc¡a
nr ew. 411
na cele budowlanew zwi4zku z zamiarcm wykonanias¡eci kanalizacjisanitarnej
z przylqczemdo budynkuna dzialceo nr ew. 35711w m. Halinów.
powy2szy
ZDP w MinskuMaz.pozytywnie
zaopiniowal
wniosek.
Zarzqd P owiatuwyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoSci4
nr ew. 411 na cele
budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonaniasieci kanalizacjisanitarnejz przylqczem
na dz¡alkeff 35711.
- wn¡osekELJOTBLMT Jaroszo wyra2eniezgodyna dysponowanie
nieruchomoSciE
stanowi4cEdrogg powiatowqul. Mazowieckaw m. Targówka na cele budowlane
w zwiqzkuz zamiaremwykonaniasiecikanalizacji
sanitarnejz przylqczami.
ZDP w MiriskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowyzszywn¡osek.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoóci4
stanow¡acadroge
powiatowqul. Mazowieckaw zwi4zkuz zamiaremwykonaniasiecikanalizacjr
sanitarnej
przylqczami.
z
- wn¡osekELJOTBLMT Jaroszo wyra2eniezgodyna dysponowanie
nieruchomosciE
stanowiqc4drogg powiatow4ul. Mazowieckai ul. Strazackaw m. Stara Niedzialka
zwiqzkuz zamia¡emwykonaniasiecikanalizacji
sanitarnej.
ZDP w MiriskuMaz.pozytywniezaopin¡owal
powy2szywn¡osek.
Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoÓcia
stanowiqcqdrogg
powiatow4ul. Mazowieckai ul. Stra2ackaw m. StaraNiedzioJka
w zwiqzkuz zamiarem
wykonania
siecikanalizacji
sanitarnej.
- wn¡osekELJOTBLMTJaroszo wyra2eniezgodyna dysponowanie
nieruchomoSciE
stanowiEcqdrogg powiatow4 ul. Malaszczyckie.l
w m. Wólka Minska w zwiqzku
z zamiaremwykonaniasiecikanalizacjisanitarnej.
ZDP w MiñskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoSc¡A
stanowi4c4dro9gg
powiatowEul. Malszcyckiej
w m. Wólka Miriskaw zwiqzkuz zamiaremwykonaniasiec¡
kanalizacji
sanitarnej.
- wniosekZakladuElektrotechn
icznego,,Zeltech"
o wyrazeniezgody na dysponowanie
nieruchomoéciqnr ew. 548 w zwi4zku z zamiarcmprzebudowylini¡ energetycznej
napowietrznej
nn w m. BudyWielgoleskie.
powy2szy
ZDP w MiñskuMaz.pozytywnie
zaopiniowal
wniosek.
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomoSciE
nr ew. 548 w zwiqzku
z zamiaremprzebudowyliniienergetycznej
napowietrznej
nn w m. BudyWielgoleskie.
- wniosekwójta gminyCeglówo wyra2eniezgody na dysponowanie
nieruchomoóciq
pow¡atowq
stanowiqcE drogg
Jgdrzejów-Ceglów-Kuflew
w zwi4zku z zamiarem
wykonanialiniinapowietrznej
oówietlenia
ulicznego.
powy2szy
ZDP w MiñskuMaz.pozytywnie
zaopiniowal
wn¡osek.
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomoóciq
nr ew. 37012na cele
budowlanew zwi4zkuz zamiaremwykonanialiniinapowietrznej
o5wietleniaulicznego.
- wniosekZakladuElektrotechnicznego
o wyrazeniezgody na dysponowanie
,,Zeltech"
nieruchomoSci4w zwi4zku z przebudowq linii energetycznejnapowietrznejnn
gm. Kaluszyn.
w m. Chroócice
ZDP w MinskuMaz.pozytywnie
powy2szy
zaopiniowal
wniosek.
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoÉcia
nr ew. '103na cele
budowlanew zwi4zku z zamiaremprzebudowylinii energetycznejnapowietrznejnn
gm. Kaluszyn.
napieciaw m. Chroócice
- wniosekp. M. Osicao wyra2en¡e
zgodyna dysponowanie
nieruchomoóciq
stanowiqcq
drogg powiatow4w zwiEzkuz zamiaremwykonaniazjazdu z drogi powiatowejna
gm. Jakubów.
dzialkgnr ew.2914w m Anielinek
pozytywnie
ZDP w MinskuMaz.
powy2szy
zaopin¡owal
wniosek.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodg na dysponowanie
nieruchomoéciA
nr ew. 180 na cele
powiatowej
budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonanialazdu z drogi
w m. Anielinek
gm. Jakubów.
- wniosekwójta Gminy Mrozy o wyra2en¡ezgody na dysponowanie
nieruchomoSci4
w zwiqzku z zamiarcm wybudowania linii kablowej o5w¡etlen¡aulicznego przy
skrzyzowan¡u
ul. Kilinskiego
i ul.ArmiiKrajowej
w Mrozach.

ZDP w MiriskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowyzszywn¡osek.
nr ew. 508 i nr ew. 534
ZarzqdPowialuwyrazilzgodgna dysponowanie
nieruchomoóciq
na cele budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania kablowej linii oéwietlenia
ulicznegow pasiedrogipowiatowejLatow¡cz- Mrozy- Kaluszynw m.. Mrozy.
- wniosekPrzedsigbiorstwa
Wielobran2owego
s.c. o wyra2eniezgody na
,,GLOBAL"
dysponowanien¡eruchomoéc¡a
nr ew. 300 w zwi4zkuz zamia¡emwykonaniaprzylqczy
telefonicznych
w pasiedrogowymdrogi powiatowejWielgolasBrzezióski-Desno-Chobot
- Kqty Go2dziejewskie.
powy2szy
wniosek.
ZDP w MinskuMaz.pozytywnie
zaopiniowal
nr ew. 300 na cele
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodp na dysponowanienieruchomoóciq
budowlanew zwi4zku z zamiaremwykonaniaprzylqczytelefonicznychdo domów
jednorodzinnych
w m. Hipolitów.
Ponadto w przypadku powyzszychwniosków lokalizacjg,warunki techniczneoraz
zajgcie pasa drogowegonale2y uzgodnióz ZarzqdemDróg Powiatowychw Mitisku
Maz.
- wn¡osekELJOTBLMTJaroszo wyra2eniezgodyna dysponowanie
nieruchomoóciE
w zwi4zkuz zamiaremwykonaniasiecikanalizacjisanitarnejw m. Minsk Mazowiecki.
powyZszywniosek.
ZDP w MinskuMaz.pozytywniezaopiniowa.l
nr ew. 8093,
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanienieruchomoóc¡ami
cz. dzialki 529513oraz nr ew. 978/1 i cz. dzialki 1174w zwiqzkuz zamiaremwykonania
siecikanalizacji
sanitarnej.
Ponadtowarunki technicznenaleZyuzgodnióz ZarzqdemDróg Miejskichw l/insku
Mazowieckim.
NastgpnieWicestarosta- KrzysztofMichalik powiedzial,2e wplynelo p¡smo
BurmistrzaMiastaKaluszyninformujqceo mo2liwoóciprzejgciadróg powiatowychna
terenie Kaluszynai przeksztalcen¡a
w ulice o kategoriidróg gminnych,za wyjqtkiem
powinna
ul. Trzcianka,która
zostaódrogEpow¡atowE.
do tej drogi,
Wyjaónil,ze zdaniemdyrektoraZDP powinnato byó innadrogarównoleg{a
jednakwymagato jeszczeuzgodnren
roboczych.
Ad. 12
SkarbnikPowiatu- Teresa Bqk przedstawilaprojektuchwalyw sprawiezmian
w bud2eciePowiatu na 2008 rok. Wyjaónila,2e zmiany polegajEna przen¡es¡en¡u
wydatkówmigdzy$$ w ramachtego samego dzialuoraz na przeniesieniuwydatków
z rczevy bud2etoweji dotyczq:
- StarostwaPowiatowego
w MiriskuMaz.
- KomendyPowiatowejPañstwowejStra2yPo2arnejw MinskuMaz.
- ZatzqduDróg Powiatowych
w MiriskuMaz.
Ponadto Skarbnik Powiatu przedstawilawniosek dyrektora SpecjalnegoOSrodka
Szkolno-Wychowawczegow Miñsku Maz. o przyznanie kwoty 3.000 zl.
z ptzeznaczeniem
na wydaniefolderuz okazji4O-leciaplacówki.
wydaniafolderu.
ZarzqdPowiatuprzyznalkwotq3.000zl. na sfinansowanie
iczno-Pedagogicznej
Kolejnoprzedstawrony
zostalwniosekdyrektoraPoradniPsycholog
przyznan¡e
w MiirskuMaz. o
kwoty2.000 zl. na szkoleniedotycz4cegoneurodiagnozy
u dziecii mlodzie2v.

CzlonekZatzqdu- KrystynaPazio zaproponowala,
aby szkolenieprzenieóódo planu
szkoleñna rok przyszly.
ZarzqdPowiatupo analizietematunegatywnierozpatrzylpowy2szywnioseki nie
dofinansowal
szkolenia.
Kolejnoprzedstawionyzostal wniosek SpolecznegoKomitetuObchodówEitwy
o Miósk Mazowieckiwe wrzeéniu 1939 r. i uczczeniapamieci gen. Andersa
Andersa.
o dofinansowanie
kwotq20.000zl. budowypomnikagenerala
Zarzqd Powiatu negatywnie rozpatrzyl wniosek nie przyznalqc érodków na
dofinansowanie
budowypomnika.
NastqpnieomówionyzostalwniosekdyrektoraZespoluSzkól ZawodowychNr 2
w Minsku Maz. o przyznan
ie ryczaitówna dwa samochodyprywatnewykorzystywane
w celachslu2bowych.
ZarzEdPow¡atunie wyrazilzgodyna przyznanieryczattów.
Kolejno odczytanyzostal projekt uchwalyw sprawie zmian w bud2eciePowiatuna
glosowanie,w którymza podjec¡emuchwalyZarzEdPowiatu
2008 rok; przeprowadzono
opowiedzial
siejednogloónie.
Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 245108w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 rok.
Ad. f3
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczykodczytalaprojekt uchwaly w spraw¡e
udzieleniaupowa2nieniazastepcy dyrektoraPowiatowegoUrzgdu Pracy w Minsku
przeprowadzono
glosowanie,
Mazowieckim
w którym
do zakupusamochodu.
Nastepnie
za podjgciemuchwalyZarzadPow¡atuopowiedzialsiq jednogloÉnie
Zarzqd Powiatu podj4t uchwalg Nr 246108 w sprawie udzielenia
upowa2nienia zastepcy dyrektora Powiatowego Urzgdu Pracy w Mirisku
Mazowieckimdo zakupusamochodu.
Kolejno odczytanyzostal projekt uchwalyw sprawie udzieleniaupowa2nienia
Dyrektorowi PowiatowegoUrzgdu Pracy w Miñsku Mazowieckimdo podpisania
i realizacjiprojektusystemowegopt. ,,Aktywnymo2e wigcej"wspólfinansowanego
ze
órodkówEuropejskiego
FunduszuSpo.lecznego;
za podjgciemuchwalyZarzqdPowiatu
opowiedzialsig jednogloSnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 247108 w sprawie udzielenia
upowa2nieniaDyrektorowi PowiatowegoUrzgduPracy w Minsku Mazowieckimdo
podpisania i realizacji projektu systemowego pt. ,,Aktywny moie wigcej"
wspólfinansowanegoze érodków EuropejskiegoFunduszuSpolecznego
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie udzielenia upowa2n¡en¡a
ZastgpcyDyrektoraPowiatowegoUrzgdu Pracy w MinskuMazowieckimdo realizacji
projektu systemowegopt. ,,Aktywnymo2e wiecej" wspólfinansowanego
ze órodków
EuropejskiegoFunduszu Spolecznego;przeprowadzonoglosowanie,w którym za
podjgciemuchwalyZarzqdPowiatuopowiedzialsigjednogloénie.
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"
wspótfinansowanego
ze érodkówEuropejskiegoFunduszuSpotecznego.

Wicestarosta- KrzysztofMichalikwyjaónil,i2 o udzielenieupowaznieniado
prowadzenia
polegajqcej
inwestycji
na ociepleniu
iwykonaniuelewacj¡na Pawilonie
C
zwrócila sig dyrektor DPS éw. Józefa w Mieni. Nastgpnieodczytanyzostal projekt
uchwaly w sprawie udzieleniaupowaznieniadyrektorowiDomu Pomocy Spolecznej
glosowanie,w którym
5w. Józefaw Mienido prowadzeniainwestycji;przeprowadzono
za podjgciemuchwalyZarzqdPowiatuopowiedzialsiejednogloónie.
Zarz4d Powiatu podjql uchwalq Nr 249108 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej éw. Józefa w Mieni do
prowadzeniainwestycji.
Ad. 14
P. MiroslawKrusiewiczpoinformowal,
2e w dniu21 kwietniabr. odbylsrg konkurs
na stanow¡sko
dyrektora
ZespoluSzkó{Nr 1im. Kazimierza
Wielkiegow MinskuMaz.,
do którego zglosil sig jeden kandydat.Komisja konkursowawybrala p. Malgorzatg
Beczekna kandydata
na stanowisko
dyrektora
ZS Nr 1 w MiñskuMaz.
p. KrystynaPaziopoinformowala,
Nastgpnie
ze w dn¡u14 kwietniabr. odbylsig konkurs
na stanowiskodyrektoraZespolu Szkól Ekonomicznych
w Miñsku Mazowieckim.Do
konkursuprzystqpilo3 kandydatów,z którychkomisjawybralap. ElzbieteWieczorek
jako kandydata
na stanowisko
dyrektora
ZSE w MiriskuMaz.
powiedzial,
Nastgpniep. MiroslawKrusiewicz
2e na dzien12 mEa br. na godz.'18.00
ustalony zostal termin spotkan¡a Zespolu, który zajmie siQ organizacjq Forum
Sportowego.
Starosta przedstawilpismo dyrektora CKP w Minsku Maz. informujqce,2e
przetarg (dotyczEcywydzier2awienia
terenu przy CKP) z dnia 14 kwietnia2008 r.
z brakuofertnie odbylsig.
Sprawguznanoza zamkniqt4.
Ustalono,
2e kolejneposiedzenie
odbgdziesig w dniu5 maja2008r.
Ad. 15
Protokolyz posiedzeñw dniach25 marca2008r. i 7 kwietnia2008 r. zostaly
przyjQte.
Ad. 16
Starostazamknaloosiedzen¡e.

PrzewodniczqcyZarzqdu- Antoni Jan Tarczyóski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
CzlonkowieZazqdu KrystynaPazio
HenrykKsiq2opolski
lvliroslaw
Krus¡ew¡cz

