
Protokól Nr 55/08
z posiedzenia Zarz4du Powiatu Mitískiego

w dniu 12 maja 2008 r.

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

czlonkowie ZarzEdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa BEk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - naczelnik Wydzialu O5wiaty i Kultury
Czeslaw Jackowicz - naczelnik Wydziaiu Srodowiska i Rolnictwa
Malgorzata Beczek - kandydat na stanowisko dyrektora ZS Nr 'l w Minsku Maz

Porzqdek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawa usunigcia drzew z terenu Zespolu szkól im. M. Sklodowskie.l-cuf ie w M¡nsku

Maz.
5. Rozpatrzenie wniosków o srodki z PFoS¡GW w Minsku Maz. na dofinansowanie

przedsigwzigcia polegajqcego na wymianie elementÓw konstrukcyjnych
zawierajqcych azbest w budynkach wchodzqcych w sklad zabudowy mieszkaniowej
lub zagrodowej.

6. Omówienie warunków najmu lokalu na potrzeby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Sulejówku.

7. Podjgcie uchwaly w spraw¡e powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu szkól Nr 1
im. Kazimierza Wielkiego w Mirisku Mazowieckim.

B. Podjgcie uchwaiy w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkól
im. Kazimierza Wielkiego w Miirsku Mazowieckim.

9. Podjqcie uchwaly w sprawie przekazania na zecz m. Stolecznego Warszawy
nieruchomoóci, bqdqcej wlasnoéciq Powiatu Miñskiego, polo2onq w Warszawie
Wesolej, zajqtej pod ulicg WspÓlnq, stanowi4cq czgéÓ drogi powiatowe1.

10. Sprawy z zakresu dróg.
11. Sprawy ró2ne.
12. Przyjqcie protokolu z posiedzenia w dniu 5 maja 2008 r.
1 3. Zamkniecie posiedzen¡a.



Ad. I
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Miñskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porz4dek posiedzenia, zglaszaiqc autopoprawkq dot pkt 6 -

Omówienie warunków najmu lokalu na potrzeby Poradni Psycholog iczno-Pedagog icznej
w Sulejówku. Z wprowadzonq autopoprawkq porzqdek posiedzenta zostal przyjgty
jednogloSnie.

Ad.  3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal o nastqpujEcych sprawach:

- podpisana zostala umowa porgczenia kredytu dla SPZOZ w Minsku Maz.
- nastqpila zmiana na stanowisku prezesa WFOS|GW w Warszawie (Prezesem zostal
p. Tomasz Skrzyczytiski) ,
- z inicjatywy posla Czeslawa Mroczka odbylo siq spotkanie z Minister Edukacji
Narodowej - Katarzynq Hall, która przedstawila zalo2enia planowanych zm¡an

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastepujacych sprawach:
- w ramach ogloszonego konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Maz wplynqly dwie oferty,
- odbylo sig spotkanie dotyczEce oceny wykonania zadañ inwestycyjnych i remontowych
na drogach wojewódzkich, a podlegtych administracji drogowej w Wggrowie
w administracji tego obwodu znajduje sig droga nr 802 (w roku bie2qcym zrealizowane
zostanie przejócie przez Latowicz) i czgóó drogi nr 637 (w roku bie2qcym nie s4
przewidywane 2adne roboty inwestycyjne, natomiast bqd4 tnruaty prace zwiqzane
z przygotowaniem dokumentacji projektowej).

Ad.  4
Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz poinformowal,

i2 wplyn4i wniosek dyrektora Zespolu Szkó{ im. M. Sklodowskiej-Curie w Miñsku Maz
o wyra2enie zgody na usunigcie dwóch drzew. WyjaÓnil, i2 sq to dwa jarzqby pospolite,
które kol iduj4 z planowanq budow4lqcznika do pawilonu A.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na usuniqcie dwóch jarzqbÓw pospolitych z terenu
ZS im. M. Sklodowskiej-Curie w Mit isku Maz.

A d . 5
Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa powiedzial, 2e wplynglo 85 wniosków

o érodki z PFOS¡GW w Miñsku Maz. na dof¡nansowanie przedsigwzigcia polega1Ecego
na wymianie elementów konstrukcyjnych zawierajqcych azbest w budynkach
wchodzqcych w sklad zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowei, z czego 3 wnioski
zostaly wycofane, dwa wnioski po sprawdzeniu nie kwalifikujq sig do dofinansowania,
gdy2 s4 to budynki uslugowe. Nastqpnie wyjaónil, iz chcEc przyznaÓ dotacjg
w wysokoéci do 4Oo/o niezbgdna jest kwota 145.000 zl. Dodal, i2 nalezy zwigkszyc
dochody PFOSiGW w Minsku Maz. o kwotg 39.000 zl.

Zarzqd Powiatu zaakceptowal przedstawionq Wzez Naczelnika Wydzialu
Srodowiska i Rolnictwa propozycjg.



Ad. 6
Starosta - Anton¡ Jan Tarczyñski wyjaSnil ,  2e umowa najmu lokalu na potrzeby

Poradni Psycholog iczno-Pedagog icznej w sulejówku zawafta bqdzie pomigdzy dyrektor
Annq Padzik ¡ p. Justyn4 Pujdak - Osik. Wynajmowana bqdzie pow. 214,5 m'. umowa
podpisana bqdzie na okres 3 lat z mozliwoóciE wczeÉniejszego tozwlqzan ia, gdyby
doszla do skutku budowa lub zakup nieruchomoóci dla potrzeb Poradni. Czynsz
wyniesie 7.000 zl./m-c, a pierwsz4 platnoÉÓ nale2y dokonaÓ za 4 mies¡4ce.

Zarzqd Powiatu zaakceptowal przedstawione warunk¡.

A d . 7
Naczelnik wydzialu oswiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstawila projekt

uchwaly w sprawie powierzenia stanow¡ska dyrektora Zespolu Szkól Nr 1 im. Kazimierza
Wielkiego w Miñsku Mazowieckim. Dodala, i2 Kurator Oéwiaty nie wniósl zastrzezen do
przedstawionej kandydatury na stanowisko dyrektora ZS Nr 1w Minsku Maz
p. Malgorzaty Beczek.
Dyrektor zostaje powolany na okres od 13
Nastepn¡e przeprowadzono glosowanie,
Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podj4t uchwalg
stanowiska dyrektora Zespolu SzkóN Nr
Mazowieckim.

maja 2008 r. do 31 sierPnia 2010 r.
w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd

Nr 255/08 w sprawie Powierzenia
1 im. Kazimierza Wielkiego w Minsku

Ad. 8
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytala projekt uchwaly w sprawie

udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkól Nr 1 im. Kazimierza W¡elk¡ego
w Miñsku Mazowieckim; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly
Za rzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 256/08 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Zespolu szkól Nr 1 im. Kazimierza wielkiego w Minsku
Mazowieckim.

Starosta - Antoni Jan Tarczyúski przekazal p. Malgorzacie Beczek uchwale
w sprawie powierzenia stanow¡ska dyrektora Zespolu szkól Nr 1im. Kazimierza
Wielkiego w Minsku Mazowieckim oraz uchwalg w sprawie udzielenia upowazn¡enia
dyrektorow¡ Zespoiu Szkól Nr 1 im. Kazimierza W¡elkiego w Miñsku Mazowieckim.

Ad.  9
W¡cestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaly w sprawie

przekazania na Eecz m. Stolecznego warszawy nieruchomosc¡, bgd4cej wlasnosciq
Powiatu Miriskiego, poio2onq w Warszawie Wesolej' zajqtej pod ulica WspÓlnq
stanowiqc4 czgéó drogi powiatowej. Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w którym
za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 257108 w sprawie przekazania na rzecz
m. Stolecinego Warszawy nieruchomoéci, bgd4cej wlasno5cie Powiatu
Miñskiego, polo2onE w Warszawie Wesolej, zajqtej pod ulicq Wspóln4 stanowiqcq
czqéó drogi powiatowej.



Ad.  10
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wnioski drogowe:

- wniosek p.G. Zychowicza o wytazenie zgody na dysponowanie nieruchomoSciq
w zwi4zku z zamia¡em wykonania przylqcza wodociqgowego w m. Cisie na dzialkg
nr 32211

Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
Zarzqd P owtatu wyrazil zgodq na dysponowanie n¡eruchomoSciE nr ew. 372 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza wodoc¡agowego w pas¡e
drogowym drogi powiatowej Okuniew-Halinów-Brzeziny na dzialkg nr ew 32211.
- wniosek p. B. WiSniewskiego o wyrazen¡e zgody na dysponowanie n¡eruchomoSciE
w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza wodociqgowego i kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym drogi powiatowej Halinów-Krzewina-Desno na dzialkg nr ew. 333/16.

ZarzEd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie n¡eruchomoSciA nr ew. 411 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza wodociqgowego i kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Halinów-Krzewina-Desno na dzialkg
nr 333/16.
- wniosek p. G. Wójcika o wyrazenie zgody na dysponowanie nieruchomoSciq
w zwi4zku z zamiarem wykonania przylqcza wodoci4gowego w pas¡e drogowym drog¡
powiatowej Jakubów-Wi5niew-Kluki na dzialkg nr 31/l  w m. Turek

Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywn¡e zaopiniowal powyzszy wniosek.
Zarzqd Powialu wyrazil zgodq na dysponowanie nieruchomo5ciE nr ew. 102 na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania przylqcza wodociqgowego w pas¡e
drogowym drogi powiatowej Jakubów-Wióniew-Kluk¡ na dzialkq nr ew. 31/1 .
- wn¡osek p. A. Piekarz o wyrazenie zgody na dysponowanie n¡eruchomoéc¡a w zwiEzku
z zamiarem wykonania przylqcza wodociqgowego w pasie drogowym drogi powiatowej
Groszki Stare-Kruda-Grodzisk na dzialkg nr ew. 171 w m. Grodzisk.

Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powy2szy wn¡osek.
Zarzqd Powialu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomo5ciA nr ew. 271 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania pzylqcza wodociqgowego w pasie
drogowym drogi powiatowej Groszki Sta re-S kruda-Grodzisk na dzialkq nr ew. 171
w m. Grodzisk.
- wniosek p. A. Kwiatkowskiej o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoSciq
w zwiqzku z zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej na dzialkg nr ew. 37i13
w m. Oldakowizna.

Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek.
Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoóciq nr ew. 43 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej Stanislawów-
Oldakowizna na dzialkg nr ew. 37/13.
- wniosek p. M. Kaminskiego o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoSciq
w zwi4zku z zamiarem wykonania zjazdu z drogi powiatowej na dzialkg nr ew. 23612
w m.  Ruda.

Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek.



Zarz4d Powialu wyrazil zgodg na dysponowanie n¡eruchomoóc¡E nr ew. 608/'1 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej Dqbe Wielkie-
Chro5la-Kgdzierak na dz¡alke nr ew.23612 w m. Ruda.
- wniosek p. D. Polak o wyra2enie zgody na dysponowanie n¡eruchomoéciq w zwiqzku
z zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej na dzialkq nr ew. 56/7 w m Cisie

Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powy2szy wn¡osek
Zarz4d Powialu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoóciq nr ew 88 na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania ziazdu z drogi powratowej Halinów-Cisie-
Zwirówka na dzialkg nr ew. 56/7 w m. Cisie.
- wniosek p. J. JQdrzejewskiej,  G. Jgdrzejewskiego, E. Jqdrzejewskiego i  l .  Ziel ióskiej-
Jgdrzejewskiej o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoÓciq w zwiqzku
z zamiarem wykonania 4azdu z drogi powiatowej ul. Asfaltowa na dzialkq nr ew. 10112
w m. Sulejówek.

Zarzqd Dróg Pow¡atowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanie nieruchomosciE nr ew. 93/4 na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania 4azdu z drogi powiatowej ul. Asfaltowa na
dzialkg nr ew. 10112 w m. Sulejówek.
- wniosek p. A. Tyczynskiej o wyraZenie zgody na dysponowanie nieruchomoSciq
w zwi4zku z zamiarem wykonania przylqcza gazowego w pasie drogowym drogi
powiatowej w m. Dluga Koócielna na dzialkg nr ew. 400.

Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek
zarzqd P owiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomosc¡a nr ew. 216/1 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza gazowego w pasie drogowym
drogi powiatowej Halinów-cisie-Zwirówka na dzialkg nr ew. 400 w m. Dluga Koécielna.
- wniosek p. A. iP. Parobczak o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoSciq
w zwi4zku z zamia¡em wykonania lazdu i przylEcza wodociqgowego w pasie
drogowym drogi powiatowej Stara Wie5-Wólka Dlu2ewska-Starogród na dzialkq
nr ew. 298/1 w m. Stara Wieó.

Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyZszy wn¡osek
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanie nieruchomoóci4 nr ew. 245 w zwiqzku
z zamia¡em wykonania z¡azdu i przylqcza wodociqgowego w pasie drogowym drogi
powiatowej stara wieé-wólka Diu2ewska-starogród na dzialkg nr ew. 298/1 w m. Slara
WieS.
- wniosek Nadleénictwa Minsk o wyra2enie zgody na dysponowante nieruchomosc¡E
w zwiqzku z zamiarem wykonania przylqcza wodociqgowego w pasie drogowym
ul. Tartacznej w m. Mrozy na dzialkg nr ew. 354.

ZarzEd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
Zarz4d Powiatu vrryrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoóci4 nr ew. 2336 w zwi4zku
z zamia¡em wykonania przylqcza wodociqgowego w pas¡e drogowym ul. Tartacznej
w m. Mrozy na dzialkg nr ew. 354.
- wniosek spólki akcyjnej BIATEL Departament Dostqpu Mult imedialnego o wyrazenre
zgody na dysponowanie nieruchomoécia w zwiqzku z zamiarem vvykonan¡a lini¡

éw¡atiowodowej w pasie drogowym ul. Malaszczyckiej w Wólce Minskiej iw m. Stara
Niedzialka.

Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyzszy wnroseK'



Zarzqd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoóc¡am¡ nr ew. 50 i  800/1
w zwiqzku z zamiarcm wykonania linii Swiallowodowej w pasie drogowym
ul. Malaszczyckiej w Wólce Minskiej i  w m. Stara Niedzialka
- wniosek Zawadzka, BEk ,, INWEST-POL" o wyrazenie zgody na dysponowanie
nieruchomoSci4 w zwiqzku z zamiarem lokalizacji sieci kanalizacji san¡tarne.l, s¡eci
wodociqgowej i gazowej w pasie drogowym drogi powiatowej Miirsk Maz.- Wólka
Czarniñska.

Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd P owiatu wyraz¡l zgodg na dysponowanie nieruchomoScia nr ew. 50 w zwiqzku
z zamiarem lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociEgowej i gazowej w pasie
drogowym drogi powiatowej M¡ñsk Maz.- Wólka Czarninska ul.  Malaszczyckiej.
Ponadto w przypadku powyzszych wniosków lokal izacje, warunki techniczne oraz
za1gcie pasa drogowego nalezy uzgodnió z Zarzqdem Dróg Powiatowych w Minsku
Maz.
- wniosek Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Warszawie dot. wydania opini i  na lokal izacjg gazociqgu Sredniego
ciénienia w pasie drogi powiatowej Halinów-Cisie-Zwirówka ul 3-go Maja w Halinowie
ZDP zaopiniowal negatywnie. ZarzEd Powiatu pozostawil wniosek do rozpatrzenia na
kolejnym posiedzeniu.

A d .  1 1
Naczelnik - Emil ia Piotrkowicz przedstawila wniosek Klubu Dawnych Motocykl i

, ,1\4agnet", który w dniach 30 05-01.06.2008 r organizuje Xl l l  Mazowiecki Rajd
Weteranów Szos izwraca sig o wsparcie f inansowe lub nagrody tzeczowe.

Zarzqd Powiatu wyrazi l  zgodq na ufundowanie 1 pucharu.
Nastgpnie przedstawiony zostal wniosek p. Anny Padzik - dyrektora Poradni
Psycholog iczno-Ped agog icznej w Sulejówku, która zwraca siq o dodatkow1 y4 etalu
sekretarki od wrze3nia 2008 r. ( tygodniowy wymiar czasu pracy to l0 godz., koszt od
miesiqca wrzeónia do grudnia br. to kwota 2.50O zl.  brutto). Dodatkowa czgSó etatu
pozwoli  na obslugg interesantów w godzinach 16.00-18.00.

Zarzqd Powiatu powróci do wniosku na kole.¡nym posiedzeniu.
Starosta powrócil do wniosku Burmistrza Miasta Sulejówek dotyczqcego

dofinansowania imprezy plenerowej. Wniosek zostal uzupelniony o koszty rcalizaqi
przedsiewz¡gcia, które wynoszq 117 .250 zl. ,  natomiast dof¡nansowan¡e ze strony
powiatu mialoby wynieSó 30.000 zl.

ZarzEd Powiatu przyznal kwotg 10.000 zl. na organizacjg uroczystosci
zwiqzanych z osobq Marszalka Józefa Pilsudskiego.
Kolejno omówiony zostal wniosek p.o. dyrektora SPZOZ w Miñsku Maz. dotyczqcy
sfinansowania zakupu myjni w kwoc¡e 22.000 zl.  +VAf .

Zarzqd P owiatu zaakceptowal powyzszy wniosek i postanowil o wprowadzeniu
go do materialów na sesjp Rady Powiatu.
Nastgpny omówiony zostal wniosek p.o. dyrektora SPZOZ w Miñsku Maz. dotyczqcy
wyra2enia zgody na zakup refraktometru w form¡e leasingu (koszt ok. 22.000 zl.)

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zakup refraktometru w formie leasingu.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala, iz w roku bie2acym

obchodzimy 1O-lecie funkcjonowania samorzEdu powiatowego iw zwi4zku z tym,



wydany zostanie okol¡cznosc¡owy medal. Nastepnie vúyjaSnila, ze koszt 300 szt.
(55 zl.lszt.\ medali to kwota 20.000 zl., a 400 szt. (50 zl./szt.) to kwota 24 000 zl.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zamówienie 400 sztuk medal¡
okol icznoéciowych.

Starosta powróc¡l do wniosku Komisji Rewizyjnej dotycz4cego przeprowadzenia
kontroli dwóch przetargów zrealizowanych przez SPZOZ w Minsku Maz Dodal, 2e
Prezes Urzgdu Zamówien Publicznych odmówil przeprowadzenia kontroli.
W zwi4zku z powyzszym Starosta zaproponowal, aby kontrole przeprowadzili
pracownicy Starostwa tj. jedna osoba z Wydzialu Finansowego i jedna osoba
z Wydzialu Inwestycji.

Ustalono, 2e kolejne posiedzenie odbqdzie sig 19 maja br. o godz. 14.00

Ad. ' t2
Protokól z posiedzenia w dniu 5 maja 2008 r zostal przyjgty jednogloSnie.

Ad.  13
Starosta zamknAl posiedzenie.

Pzewodniczqcy zarzqdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Krzysztof Michal¡k

Czlonkow¡e ZazEdu: Krystyna Paz¡o

Henryk Ksiezopolski

Miroslaw Krusiewicz )  ) '
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