
Protokól Nr 54/08
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego

w dniu 5 maja 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i :
Starosta * Anton¡ Jan Tarczyirski
Wicestarosta - Krzyszlof Michalik
czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Dan uta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
lwona Warszawska-Lu lko - naczelnik Wydz. Architektury i Budownictwa
Andrzej Poziemski - p.o. dyrektora SPZOZ w Minsku Maz.
Zofia Morawska - glówna ksiggowa SPZOZ w Minsku Maz.
Emil ia Piotrkowicz - naczelnik Wydzialu O5wiaty i  Kultury

Porz4dek posiedzenia:
1. Otwarcie pos¡edzenia.
2. Przyjgcie porz4dku obrad
3. lnformacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego pos¡edzenia.
4. Sprawy z zakresu slu2by zdrowia.
5. Sprawy z zakresu pomocy spolecznej.
6. Uzgodnienie projektu decyzj i  o ustaleniu lokal izacj i  inwestycj i  celu publ icznego

o znaczen¡u gm¡nnym polegajacym na budowie sieci wodociqgowej
w miejscowo5ciach Porqby Nowe, Porgby Stare, Osgczyzna, Oldakowizna.

7. PodjQc¡e uchwaly w sprawie nieodplatnego przekazania skladnika majqtkowego
Starostwa Powiatowego w Miósku Mazowieckim.

8. Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Domu Pomocy
Spolecznej w Kqtach do prowadzenia remontów.

9. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników.
10. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SOSzW w Mirisku Maz. o przyznanre nagród

Starosty.
1 1. Wytypowanie dyrektorów jednostek oSwiatowych do nagród NiIEN ¡ KO.
12. Sprawy z zakresu dróg.
13. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budZecie Powiatu na 2008 rok.
14. Sprawy ró2ne.
15. Przyjgcie protokolu z posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2008 r.
1 6. Zamknigcie posiedzenia.

Ad.  1
Starosta - Antoni Jan Tarczyóski otworzyl posiedzenie Zatzqdu Powiatu

Minskiego.



Ad.2
Starosta przedstaw¡l porzadek posiedzen¡a, do którego wprowadzono jako pkt 5 -

Sprawy z zakresu pomocy spolecznej; przeprowadzono glosowanie, w którym za
przyjgciem porzqdki opowiedzialo sig 3 czlonków Zavqdu Powiatu, przy nieobecnoSci
K. P azio i  M. Krusiewicza.

Ad.  3
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal o nastgpujqcych sprawach:

- bral udzial w spotkaniu z lekarzami Oddzialu Kardiologiczno-Wewngtrznego SPZOZ
w Mirisku Maz., w zw¡Ezku ze zlo2onymi wypowiedzeniami umów o prace. Zwrócil sig do
lekarzy o rozwazenie mo2liwoóci cofnigcia wypowiedzen.
- w dniach 24-25 kwietnia br. zorganrzowane byly dni otwarte Centrum Ksztalcenia
Praktycznego w Mirisku Maz.
- uczestniczyl w szkoleniu starostów zorganizowanym ptzez wojewodg mazowieckiego,
a dotyczqcym zarzqdzania kryzysowego,
- w dniu 3 maja br. odbyly sig Regionalne Spotkania z MuzykE i Tañcem - Majówka
2008.

Ad. 4
Glówna ksiggowa SPZOZ - Zofia Morawska przedstawila informacjg o realizacji

przychodów i kosztów za I kwartal 2008 r. Wyjaónila, Ze koszty zaplanowane
w wysoko6ci 45.974.000 zl. zrealizowano w wysoko5ci 11.775.707 zl. t¡. 25,61% planu,
a przychody zaplanowane w wysoko5ci 44.656.000 zl. zrealizowano w wysokoSci
11.128.34O zl.  t¡ .  24,92 %. Strata wynosi 647.367 zl Nadwykonan¡a stanowiA kwote
239.573 zl., w tym szpif ala 146.784 zl.
Dodala, ze w chwil i  obecnej SPZOZ ma zabezpieczonq plynnoóó f inansowE, a od
1 kwietnia br. wprowadzona zostala podwy2ka wynagrodzen ze órodków wlasnych.

Za rzqd Powiatu przyjEl przedstawio n4 informacjg
Starosta zwrócil sig z pytaniem, czy sq informacje na temat platnoÓc¡ za

nadwykonania oraz wzrostu stawki za punkt do 12 zl.
Dyrektor Andrzej Poziemski poinformowal, 2e NFZ zgodzi l  sig na uwzglgdniente

nadwykonan, ale n¡e zgodzi l  sig na podwy2kg za punkt na 12 zl.
Nastgpnie p. Andrzej Poziemski poinformowal o aktualnej sytuacj i  w SPZOZ. Wyjaénil .
2e trudna sytuacja kadrowa jest na Oddziale Kardiologiczno-Wewngtrznym. W dniu
25 kwietnia br. trzech lekarzy zlo2ylo wypowiedzenra umów o pracg. Na oddziale jest
bardzo du2o pacjentów, a zbyt mala liczba lekarzy. Przeprowadzil rozmowy
z lekarzami i cofngli wypowiedzenia, ale zobowiqzal siq, ze oddeleguje do oddzialu
trzech lekarzy. Ponadto dodal, i2 do tej pory nie zostal rozstrzygniQty konkurs na
stanowisko ordynatora Oddzialu Kardiologiczno-Wewngtrznego. Wyjaónil ,  Ze n¡e ma
chgtnych na stanowisko ordynatora izastanawia sig nad dzialaniami w kierunku zmiany
oddzialu na geriatryczny, gdy2 sa bardzo du2e potrzeby w tym zakres¡e oraz latwiej jest
o kadrg do takiego oddzialu.
Poinformowal, i2 powstal pomysl utworzenia stanowiska pielggniarki spolecznel, aby
odciqzyó lekarzy od komunikowania sig z zakladami opiekuñczymi i  hospicjami.



P. Andrzej Poziemski poinformowal, 2e trudna sytuacja powstaje na Oddziale
Noworodkowym, gdyz jeden lekarz przeszedl do pracy do Warszawy, kolejny lekarz
zwróci l  sig o znacznq podwyzkg, a ordynator oddzralu jest w wieku emerytalnym.

Dyrektor SPZOZ w Mirisku Maz. powiedzial, Ze nalezy przeanalizowaó korzySci
z otwarcra Oddzialu Geriatrycznego lub Oddzialu Rehabil i tacyjnego.

Starosta zwrócil sie do dyrektora A. Poziemskiego o przygotowanie
i przedstawienie do dnia l9 ma.1a br. informacji dotyczacej kosztów i korzySci
wypiywajqcych z otwarcia Oddzialu Geriatrycznego lub Rehabilitacyjneg o.
Kolejno Starosta odczytal pismo dyrekcji SPZOZ dotyczqce wyra2enia zgody na zakup
sprzgtu medycznego w formie leasingu.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik wyjaónil, 2e Vzed podigciem decyzji w tym
zakresie niezbqdna jest opinia Rady Spolecznej przy SPZOZ.
Nastgpnie Zarzqd Powiatu upowa2nil Starostg i Wicestarostg do podpisania umowy
porgczenia kredytu dla SPZOZ.

A d . 5
Dyrektor PCPR - Janusz Zdzieborski powiedzial,  ze dyrektor Domu Dziecka

im. Matki Weroniki w Siennicy zwróci la siq o wyra2enie zgody na zmniejszenie l iczby
dzieci zamieszkuj4cych Dom z 15 na 14 i  aneksowanie umowy w tym zakresre. Wynika
to z wymogów standaryzacyjnych, jakim podlega Dom.
Dyrektor PCPR pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na zmniejszenie liczny dzieci w Domu Dziecka w Siennicy
z '1 5 na 14 osób.
Kolejno dyrektor PCPR przedstawil  wniosek Siostry Dyrektor o uslalenie miesigcznego
kosztu utrzymania jednego wychowanka w kwocie 1.50O zl.  ( t j .  zwigkszenie z kwoty
1 .400 z l . ) .

Zarzqd P owialu wyrazil zgodq na ustalenie miesigcznego kosztu w wysokoSci
1 .500 z l .
Nastgpnie dyrektor PCPR w Minsku Maz. przedstawil  projekt uchwaly w sprawie
wyra2enia zgody na real izacjg projektów w ramach Vll  Priorytetu Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki Dodal, i2 w ramach projektu podejmowane bgdq m.in
dzialania polegaj4ce na dofinansowaniu potrzeb usamodzieln ia nych wychowanków
i rodzin zastgpczych t j .  f inansowanie kursów jgzykowych, zawodowych, wynajmu lokal i
mieszkalnych. Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 250/08 w sprawie wyra2enia zgody na
real izacjg projektów w ramach Vll  Priorytetu Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki.

A d . 6
Naczelnik Wydzialu Architektury i  Budownictwa - lwona Warszawska - Lulko

poinformowala, iz wplynglo pismo wójta gminy Dobre o uzgodnienie projektu decyzj i
o ustaleniu lokal izacj i  inwestycj i  celu publ icznego o znaczen¡u gminnym polegajqcym na
budowie sieci wodoci4gowej w miejscowoóciach Porgby Nowe, PorQby Stare,
Osgczyzna, Oldakowizna. Dodala, 2e projektowana inwestycja bgdzie przebiegala na



dzialkach stanowiqcych wlasnoSó gminy Dobre, gminy Stanislawów oraz osób
fizycznych. Nie zachodzq w tym przypadku zadne kol¡zje.

Zarzqd Powiatu uzgodnil projekt decyzj¡ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym polegajacym na budowie sieci wodociqgowej
w mielscowoSciach Porgby Nowe, Porgby Stare, Osgczyzna, Oldakowizna.

Ad.  7
Sekrelarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila projekt uchwaly w sprawie

nieodplatnego przekazania skladnika majatkowego Starostwa Powiatowego w Minsku
Mazowieckim. Wyjaénila, i2 chodzi o przekazanie Zarz4dowi Dróg Powiatowych
w Minsku Maz. samochodu osobowego marki Opel Vectra. Nastgpnie przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig
. jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalQ Nr 251l08 w sprawie nieodplatnego
przekazania skladnika majqtkowego Starostwa Powiatowego w Minsku
Mazowieckim.

Ad.  8
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie udzielenia

upowa2nienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach do prowadzenia
remontu. Wyjaónila, i2 chodzi o remont budynku zabytkowego DPS. Kolejno
przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial sig jednogloÉnie.

Zarzqd Pow¡atu podj4l uchwalq Nr 252108 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej w K4tach do prowadzenia
remontu.

Ad.  9
Naczelnik Wydzialu OSwiaty i  Kultury - Emil ia Piotrkowicz poinformowala, ze

wplynglo 5 wniosków o stypendia sportowe dla zawodników Akademii Walki w Dgbem
Wielkim w dyscypl inie taekwon do - karate dla:
- Moniki Wtul ich.
- Grzegorza Padzik,
- Mateusza Ladno.
- Patryka lVlatwieja,
- Dawida Matwieja,
Naczelnik zapoznala czlonków Zatzqdu z osiqgnigciami zawodników.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz powiedzial, 2e stypendia sportowe
powinny byó przyznawane zawodnikom, którzy startujq w dyscyplinach olimpijskich.
Zaproponowal, aby wnioski te byiy rozpatrywane, ale w ramach nagród starosty.

Zarzqd Powiatu nie przyznal stypendiów sportowych.
A d .  1 0

Naczelnik - Emil ia Piotrkowicz poinformowaia, 2e w dniu 5 czerwca br. Specjalny
OSrodek Szkolno-Wychowawczy organizuje uroczystoSci zwiqzane z 4O-leciem
placówki, w zwiqzku z tym dyrektor zlozyla wniosek o przyznanie nagrody Starosty dla
zastepcy dyrektora p. Mari i  Ostaszewskiej i  nauczycielki  p. Bogumily Moric.



P. Emil ia Piotrkowicz wyjaéni la, 2e zgodnie z uchwalq Rady Powiatu dotyczqcq
krytenów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, nagrody przyznawane sq z okazji
Dnia Edukacj i  Narodowe.l,  a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mog4
byó przyznawane w innym czasie. Dodala, 2e zgodn¡e z $ l0 Regulaminu przyznawania
i wyplacania dodatków do wynagrodzenja dla nauczyciel i  odnosi srg do wysokoSci
nagród idla dyrektora nagroda nie moze byó ni2sza ni2 aktualnie obowi4zujqce árednie
miesigczne wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego \.  3.827 zl. ,  a dla nauczyciela
nie moze byó ni2sza ni2 obowi4zujqce Srednie wynagrodzenie nauczyciela stazysty
t¡. 1701 zl.
Ponadto wyjaónila, 2e w bud2ecie powiatu na nagrody zabezpieczona zostala kwota
50.000 zl. ,  ale uwzglgdniaj4c pochodne do rozdysponowania pozostaje kwota 40.000 zl.

Starosta zaproponowal, aby nagroda dla dyrektora wyniosla 3.900 zl. ,  a dla
nauczyciel i  1 .750 zl.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz zwrócil uwagg, na zbyt duZE róZnice
w wysokoéci nagród dla dyrektorów i nauczycie .
Po analizre tematu Zarzqd Powiatu przyj4i przedstaw¡one propozycje i wyrazil zgodg na
przyznanie nagród dla dyrektora SOSzW w Minsku Maz. oraz dla p. Mari i  Ostaszewskiej
ip  Bogumi ly  Mor ic .
A d .  1 1

Naczelnik Wydzialu O5wiaty i Kultury wyjaSnila, 2e do I maja naleZy zloZyc
wnioski o nagrody MEN dla dyrektorów, a do 20 czerwca zlo2yó wnioski o nagrody
Kuratora Oéwiaty. Wyjaónila, 2e w miesiacu lutym br. zlozone zostaly wnioski o medal
za dlugoletn¡a slu2bg dla p. lreny Kielak, o medal KEN dla p. Krystyny Milewskiej-
Stasinowskiej,  srebrny medal za dlugoletniq slu2bg dla p. Jadwigi Ostrowskiej -
D2wigala izloty medal dla p. Stefana Stgpniewskiego.
Wydzial Oówiaty i Kultury zaproponowal wystqpió o nagrodg MEN dla dyrektor Anny
Padzik i  dyrektor Janiny Brzeszkiewicz oraz o nagrodg KO dla dyrektor Hanny
Michalskiej.
Zarzqd P owiatu zaakceptowal powy2sza propozycje.
Ad. 12

Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wnioski drogowe:
- wn¡osek p. R. Sztorc o wyraZenie zgody na dysponowanie nieruchomoóciq w zwiqzku
z zamiarem przebudowy 4azdu z drogi powiatowej Minsk Maz. - Ceglów - Mrozy na
dzialkg o nr ew. 197.
ZDP w Miñsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie n¡eruchomo5c¡E nr ew. 94 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem przebudowy zjazdu z drogi powiatowej na dzialkg
nr ew. 94.
- wn¡osek p. K. Loboda o wyrazenie zgody na dysponowanie nieruchomoSciE w zwi4zku
z zamiatem wykonanra lazdu z drogi powiatowej Rudzienko-Rakówiec-Ggsianka na
dzialkq nr ew. 72111 .
ZDP w Miósku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wn¡osek.
Zarzqd P owiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoócia nr ew. 642 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej na dzialkg
N ew.  72111 .



- wn¡osek p. K. Szewczyk o wyrazenie zgody na dysponowanie n¡eruchomoóciq
w zwiqzku z zamiarem wykonania zjazdu z drogi powratowej Dgbe Wielkie-Pustelnik-
Helenów na dz¡alke o ff ew. 49211 .
ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd P owialu wyrazil zgodq na dysponowanie nieruchomoóci4 nr ew. 997 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania 4azdu z drogi powiatowej na dz¡alke
nr ew 49211 .
- wniosek p. J. Malesy o wyrazenie zgody na dysponowanie nieruchomoáciE w zwi4zku
zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej W¡elgolas Brzezinski-Desno-C hobot na
dzialkg nr ew. 309/4
ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoócia nr ew. 306 na cele
budowlane w zwiqzku z zamia¡em wykonania lazdu z drog¡ powiatowej na dzialkp
o nr ew. 309/4.
- wniosek ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. w W-wie o wyra2enie zgody na dysponowanie
nreruchomoSciE w zwi4zku z zamiarem budowy utzEdzen energetycznych o napigciu
0,4kV w pasie drogowym drogi powratowej Wielgolas Brzeziñski- Desno-C hobot- KEty
Go2dziejewskie na dzialkq nr ew.177714
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek.
Zarzqd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoSciq nr ew. 1779 i  1741 na
cele budowlane w zwiqzku z zamia¡em budowy urzEdzen energetycznych w pasie
drogowym drogi powiatowej na dzialkg N ew. 177714.
- wn¡osek ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. w W-wie o wyrazenie zgody na dysponowanie
nieruchomoSciE w zwi4zku z zamiarem ulo2enia energetycznego przylqcza kablowego
w pasie drogowym drogi powiatowej Halinów-Cisie -Zwirówka na dzialkg nr ew. 6.
ZDP w Miñsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wn¡osek.
Zarzqd powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoSc¡q nr ew. BB na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem ulozenia energetycznego przylqcza kablowego
w pasie drogowym drogi powiatowej na dzialke nr ew. 6.
Ponadto w przypadku powyZszych wniosków lokal izacjg, warunki techniczne oraz
zajqcie pasa drogowego nale2y uzgodnió z Zarzqdem Dróg Powiatowych w Mitisku
Maz.
- wniosek Zakladu Elektrotech n icznego ,,ZELTECH" o wyrazen¡e zgody na
dysponowanie nieruchomoóci4 w zwiqzku z zamiarem budowy przylqcza kablowego
energetycznego nn w pasie drogowym drogi powiatowej ul.  1-go Maja w Kaluszynre na
dzialki o nr ew. 3023/3 i 302312.
ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek.
Zarzqd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomosci4 nr ew. 1659 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem budowy przylqcza kablowego energetycznego nn
w pasie drogi powiatowej na dzialki nr ew. 3023/3 i 302312. Z uwagq, ze szczególow4
lokal izacjg naleZy uzgodnió z Urzgdem Miasta w Kaluszynie.

Ad.  13
Skarbnik Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie

Powiatu na 2008 r. Wyjaónila, ze zmiany polegaj4 na zmianie planu dochodów
i wydatków zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych z bud2etu



pañstwa oraz przen¡esieniu wydatków m¡Qdzy SS w ramach tego samego dz¡alu
i przeniesieniu wydatków z rczerwy budzetowej.
Nastqpnie przedstawila wniosek Naczelnika Wydzialu OSwiaty i Kultury dotyczqcy
zwigkszenia o kwotg 1.000 zl.  Srodków pzeznaczonych na organizacjg Regionalnych
Spotkañ z Muzykq i Taócem - Majówka 2008.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotg 1.000 zl. na organizacjg Regionalnych Spotkan
z Muzykq r Tancem - Majówka 2008.
Kolejno p. Teresa Bak przedstawila wniosek Sekretarza Powiatu dotyczqcy
zabezpieczenia kwoty 3.000 zl. na pokrycie kosztów tlumaczenia dokumentÓw z i7zyka
angielskiego, wloskiego i  francuskiego.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotg 3.000 zl. na powy2szy cel.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila wniosek Komisji OSwiaty.

Kultury i  Sportu o udzielenie informacji ,  czy jest mo2liwoSó przyznania kwoty 5.000 zl.
na zorganizowanie spotkania wyjazdowego 1-dniowego dla Komisj i  Oówiaty, Kultury
i Sportu i samorzqdów szkolnych.

Starosta stwierdzil, i2 nale2y zwróció sig do Komisji o uszczególowien ie wniosku.
Sekretarz Powiatu zwrócila sig o przeniesienie kwoty 600 zl. do dzialu promocja

jednostek samorz4du terytorialnego z ptzeznaczeniem na wyjazdy slu2bowe dla
pracownika Starostwa, który uczestniczy w bigach dlugodystansowych ¡ promuje powiat.
Zarz4d Powiatu wyrazil zgodg na przeniesienie kwoty 600 zl. na powyzszy cel.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwal Zarzqd Powiatu
opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 253/08 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 rok.

A d .  1 5
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na zawarcie z Fundacjq Rozwoju Demokracji

Lokalnej w W-wie i M¡astem Mirisk Maz. umowy partnerskiej dotyczqcej real¡zacj¡
projektu ze Srodków EFS oraz na upowa2nienie p. H. Michalskiej do real izaqi zadan
powiatu okreSlonych w umowie partnerskiej.

Zarz4d Powiatu jednogloénie podj4l uchwalq Nr 254108 w sprawie wyra2enia
zgody na real izacjq projektu w ramach lX Priorytetu Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki.

Starosta - Antonr Jan Tarczyóski odczytal pismo Burmistrza Miasta Sulejówek.
w którym zwraca sig o objgcie patronatem i udzielenie wsparcia f inansowego na
przygotowanie widowiska plenerowego w zwiqzku z inauguracjE w dniu 13 czerwca
br. uroczystoSci zwiqzanych z osob4 Marszalka Józefa Pilsudskiego.
Starosta stw¡erdzil. i2 nalezy zwróció sig o uszczególowien ie wn¡osku w zakresie
kosztów organizacji imprezy. ZarzEd powróci do wniosku.
Kolejno Starosta przedstaw¡l wniosek Komisji Rewizyjnej, która zwrócila sig o rozebranie
pomnika przed budynkiem Starostwa Powiatowego i  przekazanie tabl icy do Muzeum
Ziemi Mir iskiej.
Starosta powredzial,  2e Zazqd powróci do wniosku przy modernizacj i  terenu przed
Starostwem.



Kolejno przedstawil wnioski Komisji Oówiaty, Kultury i Sportu:
- dotyczqcy zrezygnowania ze stypendiów Starosty iw to miejsce wprowadzenie dwóch
regulamrnów przyznawania stypendiów, nagród i  wyró2nieó powiatu minskiego
w dziedzinie oswiaty i kultury oraz utrzymanie regulaminu przyznawania stypendiów
sportowych iwyró2nien powiatu mióskiego dla zawodników ¡trenerÓw.

Wicestarosta powiedzial, 2e ¡nicjatylva uchwaiodawcza lezy takze po stronie
komisji Rady Powiatu, w zwiqzku z tym Komisja moze przygotowac propozycje w tym
zaKreste.
- dotycz4cy powolania Powiatowego Koordynatora ds. Animacji Kulturalnych, zmiany
procesu koordynacji dzialan zwiqzanych z kultura oraz zatrudnienia osoby, która
realizowalaby te zadania.
starosta wyjaónil, i2 dztalania w tym zakresie wykonuje wydzial oówiaty i Kultury ¡ n¡e
ma potrzeby tworzenia stanowiska koordynatora.
- dotyczqcy wydania ksiggi, w której zamieszczone bylyby osoby zaslu2one dla powiatu
miriskiego iwybitne osobisto$ci,  a tak2e wydanie okol iczno$ciowego medalu w zwi4zku
z 10-leciem powiatów.
Starosta powiedziai, 2e medal jest przygotowywany. Natomiast w zakresle wydanla
ks¡egi, nalezy zwróció sig do Komisji o uszczególowienie wniosku' kto miaiby byc
wpisany do ksiqgi i kto weryfikowalby skladane wnioski.

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowala, 2e w zwiqzku z obchodami
10-lecia samorzEdu powiatowego zostanie przygotowana publikacja i zwrócila si9
o sugestie odnoónie informacji, które mialyby sig znale2Ó w tej publikacji

Czionek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz zaproponowal, aby zamieSció ¡nformacje
o herbie powiatu o realizowanych inwestycjach.

Ad.  16

Protokol z posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2008 r. zostal przyjqty.

Starosta zamknAl posiedzen¡e.

Pzewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Kzysztof Michalik

Czlonkowie Zatzqdu Kryslyna Pazio

Henryk KsiQzopolski

lvliroslaw Krus¡ewicz


