
Protokót Nr 56/08
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miñskiego

w dniu 19 maja 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksiq2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emil ia Piotrkowicz - naczelnik Wydzialu OSwiaty i  Kultury
Andrzej Poziemski - p.o. dyrektora SPZOZ w Minsku Maz.

PorzEdek posiedzenia:
1. Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjqcie porz4dku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy slu2by zdrowia.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Domu Pomocy

Spolecznej , ,Jedl ina" w Mieni do prowadzenia ¡nwestycj i .
6. Podjgcie uchwaly w sprawie najmu lokalu dla Poradn¡ Psychologiczno-

Pedagogicznej w Sulejówku.
7. Podjqcie uchwaiy w sprawie powolania Komisji konkursowej do wylonienia

kandydata na stanow¡sko dyrektora Zespolu Szkól im. H. i  K. Gnoiñskich w Siennicy.
B. Sprawy oówiatowe.
9. Sprawy z zakresu dróg.
10. Podlecie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2008 rok.
1 '1 . Sprawy róZne.
12. P rzyjqcie protokolu z posiedzenia w dniu 12 maja 2008 r
I 3. Zamknigcie posiedzenia.

Ad. r
Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie ZazEdu Powiatu

Miñskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porz4dek posiedzenia, który zostal przyjpty jednogloSnie

(przy nieobecno5ci M. Krusiewicza).



Ad.  3
Starosta - Antoni Jan Tarczyt'lsk¡ poinformowal o nastqpuj4cych sprawach:

- odbylo siq spotkanie z p. Justynq Pujdak-Osik dotyczace podpisania umowy
przedwstgpnej w zakresie najmu lokalu na potrzeby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Sulejówku
- w dniu 13 maja br. spotkal sig z kierownictwem ¡ gronem pedagogicznym ZS Nr 1
w Minsku Maz. i  dokonal wprowadzenia nowego dyrektora p. Malgorzaty Beczek'
- WFOS|GW umorzyl po2yczkq w kwocie 124.000 zl.  na zakup samochodu
stra2ackiego,

Wicestarosta - Krzyszlof Michalik poinformowal o nastqpulqcych sprawach:
- jednostronnie zostal podpisany aneks do umowy dot. Mazowieckiego Systemu
Informacji  Przestrzennej. Aneks uwzglgdnia wyniki przeprowadzonego przetargu'
w wyniku którego kwota udzialu powiatu w przeds¡ewz¡Qciu jest nizsza i  wynos¡
397.000 zl.
-  nie dokonano odbioru robót w DPS w Kqtach, gdyz nie dziala wentylacja mechan¡czna
oraz awari i  ulegla pompa i nie mo2na uruchomió kl imatyzacj i ,
- na modernizacjg drogi do Groszek powiat otrzymal z Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych kwotg 60.000 zl.
- na przebudowg mostu w m. Ruda z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na
zadania drogowe pow¡at otrzyma'l kwotg 193.000 zl. (wnioskowano o kwotp 200.000 zl )

Ad. 4
Dyrektor SPZOZ w Mirlsku Maz. - Andrzej Poziemski przedstawil mater¡al

dotyczqcy ewentualnego utworzenia w SPZOZ oddzialu geriatrycznego, zakladu opieki
teczniczej, oddzia{u rehabilitacji dziennej i stacjonarnej. Wyjaónii, ze z dokonanej analizy
wynika, i2 najbardziej korzystne byloby otwarcie oddzialu rehab¡l¡tacji dziennej' gdy2
koszty hotelowe dotycza tylko czgóci dnia i obni2a to kosztochlonnosÓ danej uslugi
Ponadto nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowego lekarza nawet,,pod telefonem",
personel zatrudniony bylby na czas ówiadczenia uslug t j .  nie dluzej ni2 12 godz Oddzial
ten otwarty zostalby przy Oddziale Chirurgicznym.
P. Andrzej Poziemski wyjaSnil, i2 otwarc¡e zakladu opiekuitczo-leczniczego
najkorzystn iejsze byioby w przypadku co najmniej 35 lózek. Na takim oddziale lekarz
jest co najmniej dwa razy w tygodniu, natom¡ast opieka spoczywa na pielegniarkach
Najlepsze warunki do stworzenia ZOL sq na Oddziale Wewnqtrznym.
W przypadku Oddzialu Geriatrycznego sytuacja jest trudniejsza, gdy2 sq trudno5ci ze
znalezieniem lekarzy specjal istów z zakresu geriatr i i .

Wicestarosta - Krzysztof Michalik podsumowal, i2 Zaklad Opieku nczo-Leczn iczy
zmniejszylby koszty na Oddziale Wewngtrznym oraz nie byloby potrzeby zatrudniania
wielu lekarzy, natomiast spowodowaloby to ograniczenie liczby przyjgÓ do Oddzialu
Wewngtrznego.

P. Andrzej Poziemski dodal, ze minusem otwarc¡a ZOL i ORD jest ograniczenie
przyjpó do Oddzialu Wewngtrznego oraz fakt, i2 nale2aloby przeznaczyÓ kwote
ok. 100.000 zl. na zakup sprzgtu do Oddzialu Rehabilitacji Dziennej. Dodal, 2e nie ma
problemu z kontraktowaniem uslug w tym zakres¡e.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik stwierdzil, Ze w sytuacii, gdy otwarcie Oddzialu
Rehabil i tacj i  Dziennej i  ZOL spowoduje, 2e problemy zwiqzane z zatrudnieniem lekarzy



zostanE zn¡welowane i  nie bgdzie strat,  a beda dodatkowe srodki f inansowe to nalezy
takie pomysly real izowaó.
P. Krzysztof Michalik zwróci'l sig z pytaniem, ile czasu potrzeba na wprowadzen¡e tych
oddzia.lów wraz z zakontraktowaniem uslug z NFZ.
Dyrektor SPZOZ powiedzial,2e mo2na to zrealizowaÓ w okresie 3-4 m-cy.

Zarzqd P owiatu jednogloénie postanowil o pod¡gciu dzialari w zakresie
przedstawienia tematu dotyczacego otwarcia ZoL ioddzialu Rehabil i tacj i  Dz¡ennej do
zaopiniowania Radzie Spolecznej przy SPZOZ.

Nastgpnie Wicestarosta przedstawil pismo dyrekcji SPZOZ w zakresie
sfinansowania doczyszczenia i  zakonserwowania podlogi w SOR w kwocie 6.344 zl. ,
usluga ta zrealizowana zostalaby przez firmq,,DAR-MAR".
P. Krzysztof Michal ik stwierdzi l ,  ze nie ma podstaw i mo2liwosci do sf inansowania
bie2qcej dzialalnoóci SPZOZ.

A d . 5
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaly w sprawie

udzielenia upowaZnienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej , ,Jedl¡na" w Mieni do
prowadzenia inwestycji. Wyjaónil, iz chodzi o wykonanie prac zwiqzanych
z dostosowaniem budynków DPS w zakresie wymagañ przeciwpo2arowych
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 258108 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej , ,Jedl ina" w Mieni do
prowadzenia inwestycji.

Ad .  6
Naczeln¡k Wydzialu Oswiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz odczytala projekt

uchwaly w sprawie najmu lokalu dla Poradni Psycholog iczno-Pedagog icznej
w Sule.1ówku; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarz4d Powiatu podjqt uchwale Nr 259/08 w sprawie najmu lokalu dla
Poradni Psycholog¡czno-Pedagogicznej w Sulejówku.

Ad.7
Naczelnik Wydzialu Oówiaty i  Kultury poinformowala, ze konkurs na stanowlsKo

dyrektora Zespolu Szkól im. H. iK. Gnoir iskich w Siennicy odbqdzie sig 9 czerwca
2008 r. o godz. 13.00.
Nastqpnie zwrócila s¡e o wskazanie dwóch przedstawicieli Zarzqdu do prac w komisji
konkursowej.
Zarzqd Powiatu wybral do prac w komisji p. Krystyng Pazio jako przewodniczqcE Komisji
oraz p. Miroslawa Krusiewicza jako czlonka Komisji.
Nastgpnle odczytala projekt uchwaly w sprawie powolan¡a Komisji konkursoweJ do
wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkó' l  im. H. iK. Gnoiñskich
w Siennicy; przeprowadzono giosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloónie.



Zarz4d Powiatu podj4l uchwalg Nr 260/08 w sprawie powolania Komisji
konkursowej do wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkól
im.  H.  i  K .  Gno insk ich  w S ienn icy .

Ad.  8
Naczelnik - Emil ia Piotrkowicz przedstawila wniosek dyrektora Poradni

Psycholog¡czno-Ped agog icznej w Sulejówku dotyczacy przyznania y4 etatu sekretarki,
uzasadnrajqc, iz dotychczas sekretarkg zastgpowali inni pracownicy, ale w nowej
siedzibie nie bgdzie takiej mo2liwosci,  gdy2 inaczej bgdzie usytuowany sekretariat.
Po analizie tematu przeprowadzono glosowanie, w którym za przyznaniem 1A etatu
sekretarki opowiedzialo sig 4 czlonków Zarzqdu, 1 osoba opowiedziala sig przeciw.
Zarzqd Powiatu przyznal y4 etatu sekretarki w Poradni Psycholog iczno-Pedagogicznej
w Sulejówku
Nastgpnie Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury przedstaw¡la pismo, w którym Wójt
Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk zwraca sig o rozwazenie moZliwoÉci wyró2nienia
nauczyciela p. Zbigniewa Parola nauczyciela informatyki z CKU w Miñsku Maz.
Uzasadniajqc, iz nauczyciel ten uczestniczy w organizacji Zlazdu i prowadzi warsztaty
w trakcie Z¡azdów Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, które odbywajq sig
w Mrozach.

Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na wyró2n¡en¡e nauczyc¡ela przyznajqc nagrodg
ksiE2kowq.
NastQpnie p. E. Piotrkowicz przedstawila projekt uchwaly w sprawie ustalen¡a
Regulaminu przyznawania érodków f inansowych na pomoc zdrowotnq dla nauczyciel i .
Wyja5nila, i2 w przedstawionym materiale zaproponowala, aby upowa2n¡ó dyrektorów
szkól do powolania komisji zdrowotnej, która rozpatrywalaby wnioski nauczycieli.
Poinformowala ponadto, 2e jest wyrok WSA we Wroclawiu, który stwierdzil, 2e
upowa2nienre dyrektora do powolania komisj i  nie mieSci sig w kompetencjach Rady.

Czlonek Zazqdu - Miroslaw Krusiewicz opowiedzial sig za upowa2nieniem
dyrektorów do powolania komisji rozpatruj4cych wnioski zdrowotne.

Wicestarosta - Krzysztof M ichalik stwierdzil, 2e nalezaloby raczej wprowadziÓ
zapis, i2 dyrektor szkoly mo2e powolaó komisjq, a nie 2e ma obowi4zek powolaó takq
kom¡sje.
Zarz4d Powiatu powróc¡ do tematu na kolejnym posiedzeniu.

Kolejno Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury poruszyla kwestig uchwalonego
w 2001 r. Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom ¡studentom. WyjaSnila, i2
dyrektorzy zglaszajq propozycje dotycz4ce obni2enia Sredniej ocen tj.4,8

Wicestarosta - Krzysztof Michal ik zaproponowal, ewentualnie obni2enie Sredniej
ocen dla ucznia, który jest laureatem ol impiady na 4,5. Natomiast w przypadku, gdy
uczeñ nie ma osiqgnigó w tym zakresie órednia ocen powinna pozostaó okreSlona na
poziomie 4,8

Czlonek ZaEEdu - Miroslaw Krusiewicz poinformowal, i2 byl na spotkaniu
komitetu organrzacyjnego i  ustalono termin Forum Sportowego na dzieñ 19 czerwca br.
na godz. 14.00. Nastgpnie zwróci l  siq do Naczelnik Wydzialu OSwiaty i  Kultury
o rezerwacjg sali w Miejskiej Szkole Artystycznej.



Ad. 9
W¡cestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wnioski drogowe:

- wn¡osek Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. dotyczqcy
wyra2enia zgody na lokalizacjg w pasie drogowym urzqdzen infrastruktury technicznej
t j .  gazociqgu óredniego ciénienia w pasie drogowym ul. 3-go Maja w Halinowie.

ZDP w Mirisku Maz. negatywnie zaopiniowal powy2szy wniosek, uzasadniaj4c i2
brak zgody na umieszczenie urzqdzen w pasie drogowym wynika z ograniczonej
szerokoóci pasa drogowego ibraku m¡ejsca poza rowem na umieszczenie urzqdzen
liniowych. Ponadto lokal izowanie gazociqgu w poboczu, jak iw rowach odwadniajqcych
korpus drogowy jest niewskazane ze wzglgdów bezpieczeñstwa oraz ogran¡czy prace
przy robotach utrzymaniowych.

Zarzqd Powialu nie wyrazi l  zgody na dysponowan¡e nieruchomoóciq nr ew. 411
na cele budowlane w zwiqzku z zamiarem lokalizacji gazociqgu óredniego ci5nienia
w pasie drogowym ul. 3-go Maja w Halinowie.
- wn¡osek PHU Konstans K. Król dotyczqcy wyra2enia zgody na lokal izacjg 6 miejsc
parkingowych czqóciowo w pasie drogowym ul. Gen. Sosnkowskiego w Mit isku Maz.
ZDP w Miñsku Maz. negatywnie zaopiniowal powyzszy wniosek, uzasadniajqc. i2
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta M¡ósk Maz.
wynika, ¡z potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy iwlaéciciele posesji zapewniajq
na wlasnych terenach. Ponadto tereny do parkowania dopuszcza sig w przestrzeni ul ic
lokalnych, dojazdowych i wewngtrznych, a ul. Sosnkowskiego jest drogE klasy zbiorczei.

Zarzqd Powiatu nie wyrazi l  zgody na dysponowanie nieruchomoóciE nr ew. 2679
na cele budowlane w zwiqzku z zamiarem lokalizacji 6 mielsc parkingowych w pas¡e
drogowym ul. Gen. Sosnkowskiego.
- wniosek p B. Mironczuk dotyczEcy wyra2enia zgody na dysponowanie
nieruchomoóc¡a w zwiqzku z zamiarem lokalizacji gazoc¡qgu w pasie drogowym drogi
powiatowej Stary Konik-Halinów-Mrowiska-Chobot ul .Warszawska.
ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wn¡osek.

Zarz4d Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoSci4 nr ew. 7 na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarem lokalizacji gazociEgu w pasie drogowym drogi Stary
Konik-Halinów-Mrowiska-Chobot w m. Stary Kon¡k ul.  Warszawska (przej5cie pod
drogq).
- wniosek p. P. Augustyniaka dotyczqcy wyra2enia zgody na dysponowanie
nieruchomoéci4 w zwiqzku zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej Wielgolas
Brzezir iski-Desno-Chobot-KEty Go2dziejewskie na dzialkq nr ew. 319/1 w m. Cisie
gm. Halinów.
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wn¡osek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoSciE nr ew. 306 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem budowy 4azdu z drogi powiatowej Wielgolas
Brzezinski-Desno-Chobof Kqty Go2dziejewskie na dzialkg n r ew. 31 9/1 .
- wniosek p l .  iG. Czapir iskich dotyczqcy wyra2enia zgody na dysponowanie
nieruchomoÓciA nr ew. 59/1 na cele budowlane w zwiqzku z zamia¡em budowy zjazdu
z drogi powiatowej Dqbe Wielkie-ChroSla-Kgdzierak na dzialkg nr ew. 61/4 w m. Dgbe
Wielkie.
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wn¡osek.



Zatzqd Powiatu wy.azil zgode na dysponowanie nieruchomoócia nr ew. 59/1 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem budowy lazdu z drogi powiatowej Dqbe Wielkie-
Chroóla-Kgdzierak na dzialke nr ew. 61/4 w m. Dgbe Wielkie.
- wniosek Gaz Media Sp. z o.o. dotyczqcy wyra2enia zgody na dysponowanie
nieruchomoóci4 nr ew. 134 w zwiqzku z zamiarem wykonania spinki gazociqgu
z projektowanym gazociqgiem w pasie drogowym drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny
w ul.  Kochanowskiego w m. Dluga Ko5c¡elna.
ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
ZarzEd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoéci4 nr ew. 134 na cete
budowlane w zwi4zku z zamiarem budowy spinki gazoci4gu PE90 z projektowanym
gazociqgiem PE160 w pasie drogowym drogi Okuniew - Halinów - Brzeziny
w ul.  Kochanowskiego w m. Dluga KoScielna.
Ponadto w przypadku powy2szych wniosków lokalizacjg, warunk¡ techniczne oraz
zajgcie pasa drogowego nale2y uzgodnió z ZarzEdem Dróg Powiatowych w Mirisku
Maz.

Ad.  l0
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaiy w sprawie zmian

w bud2ecie Powiatu na 2008 rok. Wyjaénila, i2 zmiany polegajq na przenies¡eniu
wydatków migdzy $$ w ramach tego samego dzialu o¡az przeniesieniu wydatków
z rczevy bud2etowej. Zmiany do\yczq:
- Starostwa Powiatowego w Mif¡sku Maz.
- Zespolu Szkól Agrotech nicznych w Janowie,
- Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 w Mirlsku Maz.
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Mirisku Maz.
- Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach.

Skarbn ik Pow¡atu przedstawila wniosek Naczelnika Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych o przeznaczenie kwoty 500 zl. na zakup zniczy do zlo2enia na
grobach 2olnierskich podczas uroczystoóci zwiazanych z obchodam¡ 69 rocznicy walk
pod Kaluszynem pol4czonych ze spotkaniem organizacyjnym kombatantów z powiatu
miñsk¡ego.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotg 500 zl.
Starosta przedstaw¡l wniosek radnego W. Kikolskiego i Przewodniczacego Rady

Miasta Sulejówek, którzy zwrócili sig o przyznanie kwoty 3.000 zl. na zakup medali
okolicznoóciowych dla uczestników Biegów Marszalka Sulejówek 2008, które odbgd4
sig w dniu 14 czewca 2008 r.

Zarzqd Powiatu przeznaczyl kwotg 3.000 zl. na zakup medali okoliczno5ciowych.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powtatu
opowiedzial sig jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podjqN uchwalg Nr 261/08 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 rok.

A d .  1 1
Ustalono, Ze kolejne posiedzenia odbgd4 sig 2 czerwca br. o godz. '15.00

i9 czerwca br. o godz. 14.00.



Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek Komendanta Powiatowego
o wyra2enie zgody na zwigkszenie érodków w harmonogramie na
dzien 20 maja o kwotg 40 000 zl. w zwi4zku z wyplata nagrÓd
z okal i  Dnia StraZaka.

Zarz4d Powiatu wyrazil zgodg na zwigkszenie órodków w
ll kwartal 2008 r. na dzien 20 maia o kwote 40.000 zl.

Ad. 12
Protokól z posiedzenia w dniu

Ad.  13
Zamknigcie posiedzen¡a.

12 maja 2008 r. zostal przyjgty jednogloónie.

Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Krzysztof M ichalik

Czlonkowre Zarzqdu. Krystyna Pazio

Henryk Ksiezopolski

Miroslaw Krusiew¡cz

PSP w Miósku Maz.
ll kwartal 2008 r. na
dla funkcjonariuszy

harmonogram¡e na


