Protokót Nr 56/08
z posiedzeniaZarzqduPowiatuMiñskiego
w dniu 19 maja2008r.
:
W posiedzeniuuczestniczyli
Starosta- AntoniJan Tarczyñski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsiq2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: TeresaBqk- SkarbnikPowiatu
- naczelnik
i Kultury
WydzialuOSwiaty
EmiliaPiotrkowicz
SPZOZw MinskuMaz.
AndrzejPoziemski p.o.dyrektora
PorzEdekposiedzenia:
1. Otwarcieoosiedzenia.
2. Przyjqcieporz4dkuobrad.
posiedzenia.
Starosty
w okresieod poprzedniego
o dzialalnoéci
3. Informacja
4. Sprawyslu2byzdrowia.
dyrektorowiDomu Pomocy
5. Podjgcieuchwalyw sprawieudzieleniaupowa2nienia
prowadzenia
¡nwestycji.
w
Mieni
do
Spolecznej
,,Jedlina"
6. Podjgcie uchwaly w sprawie najmu lokalu dla Poradn¡ Psychologicznow Sulejówku.
Pedagogicznej
7. Podjqcie uchwaiy w sprawie powolania Komisji konkursowej do wylonienia
w Siennicy.
dyrektora
ZespoluSzkólim. H. i K. Gnoiñskich
kandydata
na stanow¡sko
oówiatowe.
B. Sprawy
9. Sprawyz zakresudróg.
Powiatuna 2008rok.
10.Podlecieuchwalyw sprawiezmianw bud2ecie
'1
1 . SprawyróZne.
w dniu 12 maja2008r
12.Przyjqcieprotokoluz posiedzenia
posiedzenia.
I 3.Zamknigcie

A d .r
Starosta Miñskiego.
Ad.2

Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenieZazEdu Powiatu

Starostaprzedstawilporz4dekposiedzenia,który zostal przyjptyjednogloSnie
(przynieobecno5ci
M. Krusiewicza).

Ad.3

sprawach:
poinformowal
o nastqpuj4cych
Starosta- AntoniJan Tarczyt'lsk¡
- odbylo siq spotkaniez p. Justynq Pujdak-Osikdotyczacepodpisaniaumowy
przedwstgpnejw zakresie najmu lokalu na potrzeby Poradni Psychologicznow Sulejówku
Pedagogicznej
- w dniu 13 maja br. spotkalsig z kierownictwem
ZS Nr 1
¡ gronempedagogicznym
p.
Beczek'
nowegodyrektora Malgorzaty
w MinskuMaz.i dokonalwprowadzenia
- WFOS|GW umorzyl po2yczkq w kwocie 124.000 zl. na zakup samochodu
stra2ackiego,
- KrzyszlofMichalikpoinformowal
sprawach:
o nastqpulqcych
Wicestarosta
- jednostronniezostal podpisanyaneks do umowy dot. Mazowieckiego
Systemu
przetargu'
przeprowadzonego
Aneks uwzglgdniawyniki
InformacjiPrzestrzennej.
jest nizsza i wynos¡
w wyniku któregokwota udzialupowiatuw przeds¡ewz¡Qciu
397.000zl.
- nie dokonanoodbiorurobótw DPSw Kqtach,gdyzniedzialawentylacja
mechan¡czna
pompa
klimatyzacji,
i
nie
mo2na
uruchomió
orazawariiulegla
- na modernizacjgdrogido Groszekpowiatotrzymalz TerenowegoFunduszuOchrony
GruntówRolnychkwotg60.000zl.
- na przebudowgmostu w m. Ruda z rezerwysubwencjiogólnej przeznaczonejna
o kwotp200.000zl )
zadaniadrogowepow¡atotrzyma'lkwotg193.000zl. (wnioskowano
Ad. 4

Dyrektor SPZOZ w Mirlsku Maz. - Andrzej Poziemskiprzedstawilmater¡al
zakladuopieki
dotyczqcyewentualnegoutworzeniaw SPZOZoddzialugeriatrycznego,
Wyjaónii,ze z dokonanejanalizy
dzienneji stacjonarnej.
teczniczej,oddzia{urehabilitacji
dziennej'gdy2
rehab¡l¡tacji
oddzialu
wynika, i2 najbardziejkorzystnebyloby otwarcie
danej uslugi
koszty hotelowedotyczatylko czgóci dnia i obni2ato kosztochlonnosÓ
lekarzanawet,,podtelefonem",
dodatkowego
Ponadtonie ma potrzebyzatrudniania
personelzatrudniony
uslugtj. niedluzejni2 12 godz Oddzial
bylbyna czasówiadczenia
ten otwartyzostalbyprzy OddzialeChirurgicznym.
P. Andrzej Poziemski wyjaSnil, i2 otwarc¡e zakladu opiekuitczo-leczniczego
iejsze byiobyw przypadkuco najmniej35 lózek. Na takim oddzialelekarz
najkorzystn
jest co najmniejdwa razy w tygodniu,natom¡ast
opiekaspoczywana pielegniarkach
Wewnqtrznym.
ZOL sq na Oddziale
Najlepsze
warunkido stworzenia
sytuacjajest trudniejsza,gdy2 sq trudno5cize
W przypadkuOddzialuGeriatrycznego
z zakresugeriatrii.
lekarzyspecjalistów
znalezieniem
iczy
Wicestarosta KrzysztofMichalikpodsumowal,i2 ZakladOpiekunczo-Leczn
oraz nie bylobypotrzebyzatrudniania
zmniejszylby
kosztyna OddzialeWewngtrznym
wielu lekarzy, natomiastspowodowalobyto ograniczenieliczby przyjgÓdo Oddzialu
Wewngtrznego.
ZOL i ORDjest ograniczenie
dodal,ze minusemotwarc¡a
P. AndrzejPoziemski
przyjpó do Oddzialu Wewngtrznegooraz fakt, i2 nale2alobyprzeznaczyÓkwote
Dziennej.Dodal,2e nie ma
ok. 100.000zl. na zakupsprzgtudo OddzialuRehabilitacji
problemuz kontraktowaniem
uslugw tym zakres¡e.
- KrzysztofMichalikstwierdzil,Ze w sytuacii,gdy otwarcieOddzialu
Wicestarosta
lekarzy
2e problemyzwiqzanez zatrudnieniem
Rehabilitacji
Dzienneji ZOL spowoduje,

srodkifinansoweto nalezy
i nie bgdziestrat,a bedadodatkowe
zostanEzn¡welowane
takiepomyslyrealizowaó.
tych
P. KrzysztofMichalikzwróci'lsig z pytaniem,ile czasupotrzebana wprowadzen¡e
uslugz NFZ.
wraz z zakontraktowaniem
oddzia.lów
w okresie3-4 m-cy.
powiedzial,2e
mo2nato zrealizowaÓ
DyrektorSPZOZ
Zarzqd P owiatu jednogloénie postanowil o pod¡gciu dzialari w zakresie
Dz¡ennej
do
przedstawienia
otwarciaZoL ioddzialu Rehabilitacji
tematudotyczacego
przySPZOZ.
RadzieSpolecznej
zaopiniowania
Nastgpnie Wicestarosta przedstawil pismo dyrekcji SPZOZ w zakresie
podlogiw SOR w kwocie6.344zl.,
i zakonserwowania
doczyszczenia
sfinansowania
zostalabyprzezfirmq,,DAR-MAR".
uslugata zrealizowana
do sfinansowania
P. KrzysztofMichalikstwierdzil,ze nie ma podstawi mo2liwosci
SPZOZ.
bie2qcejdzialalnoóci
Ad.5

Wicestarosta- Krzysztof Michalik przedstawilprojekt uchwaly w sprawie
w Mienido
Domu PomocySpolecznej
dyrektorowi
,,Jedl¡na"
udzieleniaupowaZnienia
prac
zwiqzanych
prowadzenia inwestycji. Wyjaónil, iz chodzi o wykonanie
budynkówDPSw zakresiewymagañprzeciwpo2arowych
z dostosowaniem
Przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
sigjednogloSnie.
opowiedzial
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 258108 w sprawie udzielenia
upowa2nieniadyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w Mieni do
prowadzeniainwestycji.
Ad.6

Naczeln¡kWydzialu Oswiaty i Kultury - Emilia Piotrkowiczodczytalaprojekt
icznej
iczno-Pedagog
uchwaly w sprawie najmu lokalu dla Poradni Psycholog
przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjqciemuchwalyZarzqd
w Sule.1ówku;
sigjednogloSnie.
Powiatuopowiedzial
Zarz4d Powiatu podjqt uchwale Nr 259/08 w sprawie najmu lokalu dla
w Sulejówku.
PoradniPsycholog¡czno-Pedagogicznej
Ad.7
ze konkursna stanowlsKo
Naczelnik
WydzialuOówiatyi Kulturypoinformowala,
w Siennicyodbqdziesig 9 czerwca
dyrektoraZespoluSzkól im. H. iK. Gnoiriskich
godz.
13.00.
2008r. o
Zarzqdudo prac w komisji
Nastqpniezwrócilas¡e o wskazaniedwóch przedstawicieli
konkursowej.
Komisji
ZarzqdPowiatuwybraldo pracw komisjip. KrystyngPaziojako przewodniczqcE
jako czlonkaKomisji.
oraz p. MiroslawaKrusiewicza
do
projekt
uchwaly w sprawie powolan¡aKomisji konkursoweJ
Nastgpnleodczytala
wylonieniakandydatana stanowiskodyrektoraZespoluSzkó'lim. H. iK. Gnoiñskich
w Siennicy; przeprowadzonogiosowanie,w którym za podjqciem uchwalyZarzqd
Powiatuopowiedzial
sigjednogloónie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwalg Nr 260/08 w sprawie powolania Komisji
konkursowej do wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkól
im.H. i K. Gnoinskich
w Siennicy.
Ad.8
Naczelnik- Emilia Piotrkowiczprzedstawilawniosek dyrektora Poradni
Psycholog¡czno-Ped
agogicznejw Sulejówkudotyczacyprzyznaniay4 etatu sekretarki,
uzasadnrajqc,iz dotychczassekretarkgzastgpowaliinni pracownicy,ale w nowej
gdy2inaczejbgdzieusytuowany
sekretariat.
siedzibieniebgdzietakiejmo2liwosci,
1A etatu
przyznaniem
przeprowadzono
glosowanie,
za
w
którym
Po analizie tematu
sig przeciw.
sig 4 czlonkówZarzqdu,1 osobaopowiedziala
sekretarkiopowiedzialo
iczno-Pedagogicznej
Zarzqd Powiatuprzyznaly4 etatusekretarkiw PoradniPsycholog
w Sulejówku
NastgpnieNaczelnikWydzialuOówiatyi Kulturyprzedstaw¡lapismo, w którym Wójt
wyró2nienia
Gminy Mrozy DariuszJaszczukzwraca sig o rozwazeniemoZliwoÉci
nauczycielap. ZbigniewaParola nauczycielainformatykiz CKU w Miñsku Maz.
Uzasadniajqc,iz nauczycielten uczestniczyw organizacjiZlazdui prowadziwarsztaty
któreodbywajqsig
w trakcieZ¡azdówOpiekunówSzkolnychPracowniInternetowych,
w Mrozach.
nauczyc¡elaprzyznajqcnagrodg
Zarzqd Powialuwyrazil zgodg na wyró2n¡en¡e
ksiE2kowq.
NastQpniep. E. Piotrkowicz przedstawilaprojekt uchwaly w sprawie ustalen¡a
przyznawania
na pomoczdrowotnqdla nauczycieli.
Regulaminu
érodkówfinansowych
Wyja5nila,i2 w przedstawionym
materialezaproponowala,
aby upowa2n¡ódyrektorów
powolania
wnioskinauczycieli.
komisjizdrowotnej,którarozpatrywalaby
szkóldo
Poinformowalaponadto, 2e jest wyrok WSA we Wroclawiu, który stwierdzil,2e
Rady.
upowa2nienre
dyrektora
do powolania
komisjinie mieScisigw kompetencjach
CzlonekZazqdu
MiroslawKrusiewiczopowiedzialsig za upowa2nieniem
wnioskizdrowotne.
dyrektorówdo powolaniakomisjirozpatruj4cych
Wicestarosta KrzysztofMichalikstwierdzil,2e nalezalobyraczej wprowadziÓ
zapis, i2 dyrektorszkolymo2e powolaókomisjq,a nie 2e ma obowi4zekpowolaótakq
kom¡sje.
Zarz4dPowiatupowróc¡do tematuna kolejnymposiedzeniu.
Kolejno NaczelnikWydzialuOéwiatyi Kulturyporuszylakwestig uchwalonego
i2
w 2001 r. Regulaminuprzyznawania
stypendiówuczniom¡studentom.WyjaSnila,
dyrektorzyzglaszajqpropozycjedotycz4ceobni2eniaSredniejocentj.4,8
- KrzysztofMichalikzaproponowal,
obni2enie
Sredniej
Wicestarosta
ewentualnie
jest
gdy
ocen dla ucznia,który
laureatemolimpiadyna 4,5. Natomiastw przypadku,
na
uczeñnie ma osiqgnigó
w tym zakresieóredniaocen powinnapozostaóokreSlona
poziomie4,8
Czlonek ZaEEdu - Miroslaw Krusiewiczpoinformowal,i2 byl na spotkaniu
komitetuorganrzacyjnego
i ustalonoterminForumSportowego
na dzieñ19 czerwcabr.
na godz. 14.00. Nastgpniezwrócil siq do NaczelnikWydzialuOSwiatyi Kultury
o rezerwacjgsali w MiejskiejSzkoleArtystycznej.

Ad. 9

- KrzysztofMichalikprzedstawil
wnioskidrogowe:
W¡cestarosta
- wn¡osekMazowieckiegoOperatoraSystemu Dystrybucyjnego
Sp. z o.o. dotyczqcy
technicznej
wyra2eniazgody na lokalizacjgw pasie drogowymurzqdzeninfrastruktury
ciénienia
w pasiedrogowymul.3-goMajaw Halinowie.
óredniego
tj. gazociqgu
i2
powy2szy
wniosek,uzasadniaj4c
zaopiniowal
ZDP w MiriskuMaz.negatywnie
brak zgody na umieszczenieurzqdzenw pasie drogowym wynika z ograniczonej
urzqdzen
szerokoócipasa drogowegoibraku m¡ejscapoza rowemna umieszczenie
jak
gazociqgu
w poboczu, iw rowachodwadniajqcych
Ponadtolokalizowanie
liniowych.
jest
oraz ogran¡czyprace
wzglgdów
bezpieczeñstwa
niewskazane
ze
korpusdrogowy
przy robotachutrzymaniowych.
nr ew. 411
nieruchomoóciq
ZarzqdPowialunie wyrazilzgodyna dysponowan¡e
gazociqgu
ci5nienia
óredniego
z
zamiarem
lokalizacji
na cele budowlanew zwiqzku
w pasiedrogowymul.3-goMajaw Halinowie.
- wn¡osekPHU KonstansK. Król dotyczqcywyra2eniazgody na lokalizacjg
6 miejsc
w MitiskuMaz.
parkingowych
w pasiedrogowymul.Gen.Sosnkowskiego
czqóciowo
i2
ZDP w Miñsku Maz. negatywniezaopiniowalpowyzszywniosek,uzasadniajqc.
przestrzennego
miasta
M¡ósk
Maz.
planem
zagospodarowania
zgodniez miejscowym
wynika,¡z potrzebyw zakresieparkowaniainwestorzyiwlaécicieleposesjizapewniajq
ulic
sig w przestrzeni
dopuszcza
na wlasnychterenach.Ponadtoterenydo parkowania
jest
klasy
zbiorczei.
a ul. Sosnkowskiego drogE
lokalnych,dojazdowychi wewngtrznych,
nr ew. 2679
nieruchomoóciE
ZarzqdPowiatunie wyrazilzgodyna dysponowanie
parkingowych
w pas¡e
na cele budowlanew zwiqzkuz zamiaremlokalizacji6 mielsc
drogowymul. Gen.Sosnkowskiego.
- wniosek p B. Mironczuk dotyczEcy wyra2enia zgody na dysponowanie
nieruchomoóc¡a
w zwiqzkuz zamiaremlokalizacjigazoc¡qguw pasie drogowymdrogi
powiatowejStaryKonik-Halinów-Mrowiska-Chobot
ul .Warszawska.
powy2szy
wn¡osek.
zaopiniowal
ZDP w MiriskuMaz.pozytywnie
nr ew. 7 na cele
nieruchomoSci4
Zarz4dPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
pasie
gazociEgu
drogiStary
w
drogowym
w
z
zamiarem
lokalizacji
budowlane zwi4zku
w m. Stary Kon¡k ul. Warszawska(przej5ciepod
Konik-Halinów-Mrowiska-Chobot
drogq).
- wniosek p. P. Augustyniakadotyczqcywyra2eniazgody na dysponowanie
Wielgolas
w zwiqzkuzamiaremwykonanialazdu z drogipowiatowej
nieruchomoéci4
m. Cisie
nr
319/1
w
na
dzialkq
ew.
Go2dziejewskie
Brzeziriski-Desno-Chobot-KEty
gm. Halinów.
powy2szy
wn¡osek.
zaopiniowal
ZDP w MinskuMaz.pozytywnie
nr ew. 306 na cele
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoSciE
budowlane w zwiqzku z zamiarem budowy 4azdu z drogi powiatowejWielgolas
Kqty Go2dziejewskie
na dzialkgnr ew. 319/1.
Brzezinski-Desno-Chobof
- wniosek p l. iG. Czapiriskichdotyczqcywyra2eniazgody na dysponowanie
nieruchomoÓciA
nr ew. 59/1 na cele budowlanew zwiqzkuz zamia¡embudowyzjazdu
z drogipowiatowej
DqbeWielkie-ChroSla-Kgdzierak
na dzialkgnr ew. 61/4w m. Dgbe
Wielkie.
powyzszy
wn¡osek.
ZDP w MinskuMaz.pozytywnie
zaopiniowal

Zatzqd Powiatuwy.azilzgode na dysponowanienieruchomoócia
nr ew. 59/1 na cele
budowlanew zwiqzkuz zamiarembudowy lazdu z drogi powiatowejDqbe WielkieChroóla-Kgdzierak
na dzialkenr ew. 61/4w m. DgbeWielkie.
- wniosek Gaz Media Sp. z o.o. dotyczqcywyra2eniazgody na dysponowanie
nieruchomoóci4nr ew. 134 w zwiqzku z zamiaremwykonania spinki gazociqgu
z projektowanymgazociqgiemw pasie drogowym drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny
w ul. Kochanowskiego
w m. DlugaKo5c¡elna.
ZDP w MiriskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
ZarzEd Powiatuwyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoéci4
nr ew. 134 na cete
budowlanew zwi4zkuz zamiarembudowy spinki gazoci4guPE90 z projektowanym
gazociqgiem PE160 w pasie drogowym drogi Okuniew - Halinów - Brzeziny
w ul. Kochanowskiego
w m. DlugaKoScielna.
Ponadto w przypadku powy2szychwniosków lokalizacjg,warunk¡ techniczneoraz
zajgcie pasa drogowegonale2y uzgodnióz ZarzEdemDróg Powiatowychw Mirisku
Maz.
Ad. l0
SkarbnikPowiatu- Teresa Bqk przedstawilaprojektuchwaiyw sprawiezmian
w bud2ecie Powiatu na 2008 rok. Wyjaénila,i2 zmiany polegajq na przenies¡eniu
wydatków migdzy $$ w ramach tego samego dzialu o¡az przeniesieniuwydatków
z rczevy bud2etowej.Zmiany do\yczq:
- StarostwaPowiatowego
w Mif¡skuMaz.
- ZespoluSzkólAgrotechnicznychw Janowie,
- ZespoluSzkólZawodowychNr 2 w MirlskuMaz.
- CentrumKsztalceniaUstawicznego
w MiriskuMaz.
- Domu PomocySpolecznejw Kqtach.
Skarbnik Pow¡atuprzedstawila
wniosekNaczelnikaWydziatuZarzqdzaniaKryzysowego
i Spraw Obronnycho przeznaczeniekwoty 500 zl. na zakup zniczy do zlo2eniana
grobach2olnierskichpodczasuroczystoócizwiazanychz obchodam¡69 rocznicywalk
pod Kaluszynempol4czonychze spotkaniemorganizacyjnym
kombatantówz powiatu
miñsk¡ego.
ZarzqdPowiatuprzyznalkwotg500 zl.
Starostaprzedstaw¡l
wniosekradnegoW. Kikolskiegoi Przewodniczacego
Rady
Miasta Sulejówek,którzy zwrócilisig o przyznaniekwoty 3.000 zl. na zakup medali
okolicznoóciowych
dla uczestnikówBiegów MarszalkaSulejówek2008, które odbgd4
sig w dniu 14 czewca 2008r.
ZarzqdPowiatuprzeznaczylkwotg3.000zl. na zakupmedaliokoliczno5ciowych.
Przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powtatu
opowiedzialsig jednogloónie.
Zarz4d Powiatu podjqNuchwalg Nr 261/08 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 rok.
Ad.11
Ustalono,Ze kolejneposiedzeniaodbgd4 sig 2 czerwcabr. o godz. '15.00
i9 czerwcabr. o godz.14.00.

wniosekKomendantaPowiatowegoPSPw MióskuMaz.
SkarbnikPowiatuprzedstawila
na ll kwartal2008 r. na
érodkóww harmonogramie
o wyra2eniezgodyna zwigkszenie
dzien 20 maja o kwotg 40 000 zl. w zwi4zku z wyplata nagrÓddla funkcjonariuszy
z okali DniaStraZaka.
na
Zarz4d Powiatuwyrazil zgodg na zwigkszenieórodkóww harmonogram¡e
ll kwartal2008 r. na dzien20 maiao kwote40.000zl.
Ad. 12
w dniu12 maja2008 r. zostalprzyjgtyjednogloónie.
Protokólz posiedzenia
Ad. 13
posiedzen¡a.
Zamknigcie

Przewodniczqcy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyóski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
Zarzqdu.KrystynaPazio
Czlonkowre

HenrykKsiezopolski
Miroslaw
Krusiew¡cz

