
Protokól Nr 57/08
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitiskiego

w dniu 2 czeruvca 2008 r.

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

czlonkowie ZarzEdu'. Krystyna Pazio
Henryk Ksig2oPolski
M¡roslaw Krusiewicz

oraz: Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Emilia Piotrkowicz - naczelnik Wydzialu OSwiaty i Kultury
Janusz Zdzieborski - dyrektor PCPR w Miñsku Maz.
Andrzej Solonek - dyrektor ZDP w Miñsku Maz.

Porz4dek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzen¡a.
2. Przyjgcie porz4dku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okres¡e od
4. Sprawy slu2by zdrowia.
5. Sprawy z zakresu pomocy spofecznel.

poprzedniego posiedzenta.

6. Podjgcie uchwaly w sprawie wysokoÓci dotacji
niepublicznych szkól i placówek o5wiatowych

na jednego ucznia (wychowanka)
dotowanych z bud2etu Pow¡atu

mrnsKrego.
7. Sprawy oswiatowe.
8. Sprawy z zakresu dróg.
9. podjgiie uchwaly w sprawie przeznaczenia órodków z Powiatowego Funduszu

Ochrróny Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Milrsku Mazowieckim na ,,Konkurs
ekologiczny dla dz¡eci i mlodzie2y ze szkól na terenie powiatu minskiego"

10. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2008 rok'
1 '1 . Sprawy ró2ne.
l2.Przyjqcie protokolu z posiedzenia w dniu 1 9 maja 2008 r.
1 3. Zamknigcie posiedzenia.

Ad. I
Starosta - Anton¡

M¡ñsk¡ego.

Ad.2
Starosta przedstawil

o wprowadzenie pkt 9 -
z Powiatowego Funduszu

Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

porzqdek posiedzenia. Sekretarz Powiatu zwrócila si9
Podjgcie uchwaly w sprawie ptzeznaczenia órodkÓw
Ochronv Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Minsku



Mazowieckim na ,,Konkurs ekologiczny dla dzieci i mlodziezy ze szkol na teren¡e
pow¡atu miñskiego".
Z powy2szq zmian4 porzqdek pos¡edzenia zostal przyjgty jednogloónie (przy
nieobecnoóci M. Krusiewicza).

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

- z WicestarostE, radnymi K. Plochockim, St. Wojciechowsk¡m iP. Wiktorowiczem
spotkali sig z zastgpc4 dyrektora SPZOZ w Ostrowii Mazowieckiel. SPZOZ posiada 235
ló2ek, zatrudnienie na poziomie 650 etatów, na ok. 100 lekarzy 70 zatrudnionych jest na
kontraktach. Realizacja zadan w zakresie uslug praln¡czych i kuchnia wyprowadzone
zostaly na zewnqtz. Bud2et tej jednostki to kwota 43 mln zl. Jednostka posiada
przychod nie specjalistyczne bardzo dobrze wyposa2one.
- Kurator Oéwiaty pozytywnie zaopiniowal l ikwidacjg z dniem 31 sierpnia 2008 r. PODN
w Mit isku Maz. i  utworzenie Wydzialu MSCDN w Miósku Maz.
- spotkal sie z ksigdzem dyrektorem Salezjanskiego Gimnazjum i Liceum
Ogólnoksztalcqcego w Mirisku Maz., który poinformowal o pomysle dotyczqcym
dolqczenie do istniej4cej placówki szkoly podstawowej i przeksztalceniu w placówkQ
publiczna.

Ad.  4
Wicestarosta - Krzyszlol Michalik poinformowal, i2 do konkursu na stanowisko

dyrektora SPZOZ w Minsku Maz. wpiyngiy dwie oferty:
- p. W¡tolda Kozestaóskiego z Pionek
- p. Bogus{awa Ziemióskiego z Mir iska Maz.
Dodal, i2 zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora
SPZOZ w Mirisku Mazowieckim Komisja konkursowa w pelnym skladzie dokonala oceny
zlo2onych ofert. W ofercie zloZonej ptzez p. W. Kozestarlskiego stwierdzono brak
oówiadczenia o niekaralnoóci za naruszen¡e dyscypl¡ny f inansów publicznych,
nieaktualnq informacje o niekaralnoóci z Krajowego Rejestru Karnego oraz nieaktualne
zaówiadczenie lekarskie o braku przec¡wwskazan do zajmowania stanowisk
kierowniczych. W przypadku oferty p. B. Ziemiriskiego Komisja stwierdzila brak opinii
i referencji z ostatnich 3 lat pracy.
Komisja konkursowa odrzucila wszystkie zlolone oferty. Konkurs nie doprowadzil do
wybran¡a kandydata na stanowisko dyrektora SPZOZ w Mirisku Maz. Komisja
konkursowa wn¡oskuje do Zarzqdu Powiatu o uniewazn¡enie konkursu.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na uniewa2nien¡e konkursu.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik wyjaón¡|,2e nie ma obowi4zku, aby dyrektor
SPZOZ zostal wyloniony w procedurze konkursowej.

Czlonek Zarzqdu - Mirosiaw Krusiewicz zaproponowal, aby przeprowadzió
rozmowy z p. Andrzejem Poziemskim w zakresie objgcia funkcji dyrektora SPZOZ.

Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio opowiedziala siq za wylonieniem kandydata
na stanow¡sko dyrektora SPZOZ w drodze konkursowej.
P. Krzysztof Michalik powiedzial, 2e bardzo trudno jest wybraó w drodze konkursowej
kandydata na stanowisko dyrektora SPZOZ, ponadto podejmujac decyzjg nale2y wziqó



pod uwage, 2e w najbli2szym czasie odchodzq na emeryturg z-ca dyrektora
ds. adm in istracyjnych Stanislaw Wolynek oraz glówna ksiqgowa Zofia Morawska.

Zarzqd Powiatu upowa2nil StarostQ do przeprowadzenia rozmowy
z p. Andrzejem Poziemskim w zakresie objecia stanowiska dyrektora SPZOZ w Minsku
Mazowieckim.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal, 2e NFZ podwy2szyl stawkg za
jeden punkt z 11 zl.  na 12 zl.

A d . 5
Dyrektor PCPR - Janusz Zdzieborski poinformowal, iZ program w ramach

Programu Operacyjnego Kapital Ludzki zostal przygotowany i zlo2ony do Urzqdu
Marszalkowskiego. Z przygotowanego harmonogramu wynika, Ze dziafania rozpoczete
zostan4 w dniu 2 czerwca br. Czas podpisania umowy to okres I miesiqca, w zwi4zku
z tym zwrócil sig do Zarz4du Powiatu o zabezpieczen ie Srodków na sfinansowanie
projektu do czasu podp¡sania umowy i przyznania Srodków. Wyjaónil, 2e ma
zobowi4zania wobec pracowników, z którymi nale2y podpisaó umowy.

Wicestarosta powiedzial, ze dofinansowanie bgdzie w formie dotacji, którq mo2e
wprowadzió Rada Powiatu, w zwi4zku z tym nalezy ten wniosek wprowadzió na
najbli2szq sesje Rady Powiatu.
Dyrektor PCPR wyjasnil , 2e l4czny koszt projektu to kwota 500.848 zl., z czego 89,Sok
pokryta zostanie ze érodków zewngtrznych, 10,5% pokryte zostanie ze Srodków
wlasnych.
Wicestarosta dodal, i2 do czasu podjgcia uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu
przez Radg Powiatu nie mozna wydatkowaó érodków w tym zakresre.

Dyrektor PCPR w Mirisku Maz. - Janusz Zdzieborski zwróci l  sig z proSbq
o zatrudnienie p. Agnieszki Kuchty dyrektora Domu Dziecka w Falbogach na czas
nieokreSlony. Wyjaénil, i2 dyrektor zatrudniona jest w Domu Dziecka od dn¡a 1 wrzeSnia
2000 r. ikoriczy sig druga kadencja. Dodal, i2 pozytywnie ocenia pracg p. Agnieszk¡
Kuchty.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgode na zatrudnienie p. Agnieszki Kuchty na czas
nieokreSlony.

Nastgpnie poinformowal, 2e przygotowany zostal wn¡osek dotycz4cy utworzenia
Srodowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upoóledzonych Umyslowo. Wniosek
ten uzyskal pozytywnq opinig.

Ad. 6
Naczelnik Wydzialu O5wiaty ¡ Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstawila projekt

uchwa+y w sprawie wysokoSci dotacji na jednego ucznia (wychowanka) niepublicznych
szkól iplacówek oówiatowych dotowanych z bud2etu powiatu mir iskiego. Wyjaónila,2e
dotacja obliczana jest w ka2dym miesiqcu na podstawie aktualnej liczby uczniów
(wychowanków). Uczniowie z chwilq ukonczenia szkoly sq absolwentami i dotacja na
takich uczniów nie powinna byó nal iczana. Sytuacja taka dotyczy 33 uczniów
Salezjanskiego Liceum Ogólnoksztalcqcego Mirisku Maz., 2 uczniów Spolecznej Szkoly
Podstawowej Specjalnej ,,Otwartych Serc" w Sulejówku i 8 wychowanków Specjalnego
Oérodka Wychowawczego w lgnacowie.



Ponadto wyjaénila, i2 miesigczna wysokosó dotacji na jednego ucznia (wychowanka)
wynosi.
- w Salezjanskim Liceum Ogólnoksztalc4cym w Mirisku Maz. -326,75 zl.
- Spolecznej Szkoly Podstawowej Specjalnej ,,Otwartych Serc" w Sulejówku
z upo5ledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 1 391 ,73 zt. ,  dla
ucznia z uposledzeniem umyslowym w stopniu glebokim, autyzmem lub
niepelnosprawnoóc¡am¡ sprzg2onymi 31 7 6,77 zl.
- Specjalnego OSrodka Wychowawczego w lgnacowie - 1966,57 zl.
Nastepn¡e przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opow¡edzial sig jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podj4t uchwale Nr 262108 w sprawie wysokoéci dotacji na
jednego ucznia (wychowanka) niepublicznych szkól i placówek oéwiatowych
dotowanych z bud2etu powiatu mirískiego.

A d . 7
Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz poinformowala, 2e

w dniu 27 maja br. niektóre szkoly i placówki oówiatowe przystqpiiy do ogólnopolskiego
strajku (B jednostek). Dodala, 2e w 3 jednostkach do akcji protestacyjnej przystqpili
pracownicy administracji i obslugi. Najwigcej nauczycieli przystqp¡lo do akcji
protestacyjnej w ZS w Siennicy (760/0) i ZS im. M. Sklodowskiej-Cur¡e w Minsku Maz.
(ponad 70%).
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz poinformowala, 2e wplyngly trzy pisma od kom¡tetów
strajkowych z GiLO w Mirisku Maz., CKP w Mirásku Maz. iZS im. M. Sklodowskiej-Curie
w Minsku Maz., w których informujq o akcji strajkowej i zwracajqsie z proSbE o zawarcie
porozum¡en¡a w sprawie nie potrqcania wynagrodzenia nauczycielom i pracown¡kom
n¡epedagogicznym. Dodala, Ze zgodnie z art.23 ust. 2 ustawy o rozwiqzywaniu sporów
zbiorowych w okres¡e strajku zorganizowanego zgodn¡e z przepisami ustawy pracown¡k
zachowuje prawo do Éwiadczeñ z ubezpieczenia spolecznego oraz uprawnien ze
stosunku pracy z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia.
Ponadto wyjaániia, i2 zdaniem radców prawnych Zarzqd Powiatu nie jest stronq do
zawarcia porozumienia, pracodawcE dla nauczyciel¡ jest dyrektor.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski odczyta{ pismo, które wplynglo 30 maja br. od
ZNP Oddzial w Miñsku Maz., w którym wpisane zostaly osoby upowa2nione do rozmów
z Zatzqdem Powiatu w zakresie nie potrqcania wynagrodzen.
P. E. Piotrkowicz dodala, ¡Z zdaniem radcy prawnego - M. Wo2niak porozumienie
powinno byó podpisane przed podjgciem akcji strajkowej, a nie po strajku.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, 2e naleZy okreSlió, czy strajk ten
byl skierowany przec¡wko pracodawcy, gdy2 wyartykulowane 2qdania nie kierowane
byly do pracodawcy.

Ad.  8
Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, 2e na ostatniej sesji Rady Powiatu

ptzyznane zostaly dodatkowe órodki w kwocie 140.000 zl. dla Miasta i Gminy Kaluszyn.
W zwiqzku z powyZszq decyzj4 przygotowany zostal aneks do porozumienia z dnia
24 marca 1999 r., w którym wprowadzony zostal zapis ,, w 2008 r. Zarzqd Powiatu



Miriskiego przekaze w terminie do 30 wrzeónia 2008 r. na przebudowg ul. Barlickiego
w Kaiuszynie w kwoc¡e 140.000 zl.'

Zarzqd Powialu jednogloón¡e zaakceptowal podpisan¡e aneksu ¡ okreSlenie
terminu przekazania Srodków do dnia 30 wrzeónia br.
Nastgpnie p. Krzysztof Michalik po¡nformowal, i2 rozstrzygniety zostal przetarg
w zakres¡e odnów nawierzchn¡ bitumicznych przez polozenie nowej warstwy nakladki.
Na realizacjg zada^ ptzeznaczone zosta{y órodki w kwocie 1.525.000 zl.
Najkorzystn iejszq ofertg zlo2ylo Przedsigbiorstwo ,,FEDRO' - lqczna warto5ó na
4 zadania to kwota 993.000 zl. (pozostaly oszczgdnoóci w kwocie 531 .000 zl.).
Ponadto przetarg na dwa zadania wspólfinansowane w ramach Samorzqdowego
Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza przyniósl oszczgdnoóci w kwocie 187.000 zl.
(órodki te musz4 byó wydatkowane na przedsipwzigcia drogowe).
Kolejno poinformowal, 2e przetarg na realizacjg dwóch zadaó wspolfinansowanych
z TFOGR przyniósl oszczednoSc¡ w kwocie 234.O00 zl.
W zwiEzku z korzystnym rozstrzygnigciem przetargów pozostalo 750.000 zl. wolnych
Srodków
Wicestarosta zaproponowal, aby przeznaczyó powy2sze órodki na zakup sprzetu.

Dyrektor ZDP w Minsku Maz. - Andrzej Solonek zaproponowal zakup sprzetu do
realizacji robót utrzymaniowych. Poinformowal, i2 firma ROLMEX produkuje sprzgt, który
jest zestawem ciqgnika z wyposazen¡em. Koszt ciqgnika to kwota 205.000 zl., ramig
hydrauliczne to kwota ok. 70 000 zl. ponadto do tego mo2na kupió osprzqt roboczy
(glowice do traw ikrzaków - 34.000 zl., poglebiarka do rowów, glowica do frezowania
pni, zamiatarka). Doda.l, 2e koszt c¡qgnika z niezbgdnym sprzgtem to koszt
ok 388.000 zl.
Dyrektor ZDP - Andrzej Solonek wnioskowal o ptzeznaczenie órodków na zakup
ciqgnika z wyposa2eniem.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zakup ciEgnika z wyposa2eniem dla potrzeb ZDP
w Mirlsku Mazowieckim.

Nastgpnie p. Andrzej Solonek zwrócil sig o wyra2enie zgody na zakup remontera
w kwoc¡e ok. 35.000 zl.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zakup remontera.
Zarzqd Powiatu zobowiqzal dyrektora ZDP do przedstawienia na kolejne posiedzenie
propozycji rozdysponowania pozostalych órodków na zadania drogowe.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil pismo Burmistrza Miasta Miñsk
Mazowiecki informujqce, 2e posiada opracowanA dokumentacjg projektow4 ul. Dqbrówki
na odcinku od ul.  Lupir iskiego do granic m¡asta wraz z aktualnym pozwolen¡em na
budowg. Z uwagi na to, 2e ul. Dqbrówki jest drogq powiatowa miasto M¡ñsk Maz. nie
mo2e sfinansowaó tej inwestycji ze érodków bud2etu miasta. Szacowany koszt
inwestycji to kwota 1.977.0O0 zl. zVAL
P. Krzysztof Michalik dodal, ze Miasto Mirisk Maz. zaproponowalo udzielenie pomocy
finansowej pow¡atowi na wykonanie tego zadania na lata 2008-2009.
Ustalono, Ze Zarzqd powróc¡ do tematu na kolejnym posiedzeniu po analizie przez
dyrektora ZDP dokumentacji projektowel.



Nastgpnie Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawrl wnioski drogowe:
- wniosek p. J. Dudek o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoSci4 stanow¡AcE
droge pow¡atow4 Kolbiel-Siennica w zwi4zku z zamiarem wykonania lazdów na dzia{ki
n r  ew.  44 /6 ,4417,4418,4419,44110 i  44111 w m.  Za les ie
ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoSciq nr ew. 54 na
cele budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania lazdów z drogi powiatowej
Nr 2738W Kolbiel-Siennica na dz¡alki ff 4416 i 4417 (4azd wspólny), na dziatki 44t8
i 4419 (4azd wspólny) ozz na dzialki  nr 44110 i  44111 (4azd wspólny) w m. Zatesie
gm. Siennica.
- wniosek p. J. Dudek o wyra2en¡e zgody na dysponowanie nieruchomoóciE stanowiqcq
drogg powiatowE Stara Wieó - Siodlo- Kuflew w zwiqzku z zamiarem wykonania zjazdu
na dzialkg nr ew.54211w m. Piaseczno.
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopin¡owal powyzszy wniosek.
ZarzEd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowanie nieruchomoSciam¡ nr ew.54212i nr ew.
318 na cele budowlane w zwiazku z zamiarem wykonania zjazdu z drogi powiatowej
Nr 2242W Stara Wieé-Siodlo-Kuflew na dzialke n¡ 54211w m. Piaseczno gm. Ceglów.
- wn¡osek p. J. Noskowicz o wyraienie zgody na dysponowanie nieruchomoSci4
stanow¡aca drogq powiatowq w zwiEzku z zamiarem wykonania 4azdu z dtogi
powiatowej oraz wykonania przylqcza wodociqgowego do dzialek o nr ew. 76216,76316
i764112 w m Grodzisk.
ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazi l  zgodg na dysponowan¡e nieruchomoóciami nr ew.76416,765t2
i 855 na cele budowlane w zwiEzku z zamiarem wykonania lazdu z drogi powtatowej
Nr 2255W Mrozy-Topór-Lipiny oraz wykonania przylqcza wodociqgowego w pas¡e
drogowym ww. drogi powiatowej do dzialek nr ew. 76216,76316 i 764112 w m. Grodzisk
gm. Mrozy.
- wniosek p. P. Gniado o wyra2enle zgody na dysponowanie n¡eruchomoóc¡a
stanowiqcE drogg powiatowq Arynów-Cyganka-Ciqciwa w zwiqzku z zamiarem
wykonania fazdu na dzialkg nr ew. '1 57.
ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoéciq nr ew. 354 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej Nr 221gW
Arynów-Cyganka-Cigciwa na dzialkg nr ew. 157 w m. Cyganka gm. Debe Wielkie.
- wn¡osek p W ¡D. Krupa o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoSciq
stanowiqc4 drogg powiatowq Stara Niedzialka - Mistów w zwiqzku z zamiarem
lokalizacji sieci wodociqgowej do dzialek nr ew. 1008, 1014 oraz przylqcza
wodociqgowego do dzialki  nr ew. 1017.
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy|szy wn¡osek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoóciq nr ew. 47112 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania sieci wodociqgowej w pasie drogowym
drogi powiatowe¡ Nr 2224\N Stara N iedzialka-Mistów (ul. Stra2acka) do dzia.lek nr ew.
1008 i 1014 (stanowiqce drogi dojazdowe do pozostalych dzialek) oraz przylqcza
wodoc¡Egowego do dzialki  nr ew. 1017 w m. Stara Niedzialka gm. Mir isk Mazowiecki.
- wn¡osek p. W. Krupa o wyra2enie zgody na dysponowanie nieruchomoóciq stanowiqc4
drogg powiatowq Stara Nredzialka - Mistów na dzialki  nr ew. 1008 ¡ 1014.



ZDP w Mirlsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wn¡osek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoóciE nr ew. 47112 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarcm wykonania zjazdów z drogi powiatowq Nr 2224V'l
Stara Niedzialka-Mistów (ul.  Stra2acka) na dzialki  nr ew. 1008 i  1014 (stanowiEce drog¡
dojazdowe do pozostalych dzialek) w m. Stara Niedziaika gm. Mirisk Mazowiecki.
- wniosek p. Z. Sadoch o wyra2enie zgody na dysponowanie n¡eruchomosc¡E
stanowi4cq drogg powiatowq Konik Nowy - Dluga Koócielna w zwi4zku z zamiarem
lokalizacji przylEcza kanalizacji sanitarnej na dzialkg nr ew. 1 18/7.
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoSc¡E nr ew. 1 17 na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania przylqcza kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 2201W Konik Nowy - Dluga Koócielna (ul Spacerowa) -
przejócie pod drog4 do dziaiki  nr ew. 118/7 w m. Dluga KoScielna gm. Halinów.
Ponadto w przypadku wszystkich powy2szych wniosków szczególow4 lokalizacjg,
warunk¡ umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym oraz zajqcie pasa drogowego
nale2y uzgodnió z Zarzqdem Dróg Powiatowych w Mirlsku Mazowieckim.

A d . 9
Starosta - Antoni Jan Tarczynski odczytal projekt uchwaly w sprawie

przeznaczenia érodków z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Mirísku Mazowieckim na ,,Konkurs ekologiczny dla dzieci i mlodzie2y ze szkól
na terenie pow¡atu m¡frsk¡ego"; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem
uchwaly Zarz4d Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 263/08 w sprawie przeznaczenia érodków
z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i  Gospodarki Wodnej w Mirísku
Mazowieckim na,,Konkurs ekologiczny dla dzieci imlodzie2y ze szkól na terenie
powiatu miñskiego".

A d .  l 0
Skarbnik Powlatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie

Powiatu na 2008 rok. Wyjaónila, 2e zmiany polegaj4 na zmianie planu dochodów
iwydatków zwiq"zanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych z bud2etu
pañstwa, przeniesieniu wydatków migdzy $$ w ramach tego samego dzialu o¡az
przen¡es¡eniu wydatków z rezevy bud2etowej i dotyczq:
- Starostwa Powiatowego w Miñsku Maz.
- Domu Pomocy Spolecznej w K4tach (dodatkowe órodki na remont samochodu
w kwoc¡e 3.200 zl.) ,
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek Naczelnika Wydzialu OSwiaty i Kultury
dotyczqcy zabezpieczenia órodków na zwigkszone wynagrodzenie dla ekspertów
zasiadaj4cych w komisjach egzaminacyjnych w zakresre awansu zawodowego
nauczycieli. Dotychczasowe wynagrodzenie wynosilo 60 zl., a obecnie kwota ta zostanie
zwiqkszona do 1 00 zl.

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk zasyg nalizowala, iz mogq sig pojawic
dodatkowe koszty zwi4zane z wprowadzenie MSIP.

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski zwrócil sig o wyra2enie zgody na zakup
3 pucharów dla zawodników uczestniczqcych w Manewrach Stra2ackich, które odbqdE
sig w dniu 7 czerwca br.



Zarzqd Powiatu wyrazii zgodq na ufundowanie 3 pucharów.
Ponadto Starosta zwrócil sig o wyra2enie zgody na przeznaczenie kwoty 5.000 zl. na
nagrody dla Komendanta Powiatowego PSP oraz dwóch zastgpców w zwi4zku z Dniem
Strazaka.
Zarzqd Powiatu pzyznal kwotg 5.000 zl. na nagrody dla kierownictwa Komendy
Powiatowej PSP.
Przeprowadzono glosowan¡e, w którym za podjeciem uchwaly Zarz4d Powtalu
opowiedzial sig jednogloÉnie.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwale Nr 264/08 w spraw¡e zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 rok.

A d .  1 1
Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz poinformowal, lZ lV Forum Sportowe

odbedzie sig 19 czerwca br. w aul i  Zespolu Szkól Nr 1 w Minsku Maz. Nastgpnie
przedstawii propozycjq porz4dku obrad Forum oraz listg goéci.

Naczelnik Wydzialu OÉwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstawila pismo
Wójta Gminy Ceglów, który zwraca sig o ufundowanie pucharów dla zwycigzców biegów
przelajowych MTB.

ZarzEd Powiatu wyrazil zgodg na ufundowanie 3 pucharów do kwoty 400 zl.
Kolejno omówiony zostal wniosek Automobil  Klub Centrum, który organizuje Xl l  Realy
Minsk Mazowiecki i  zwraca siq z proébq o ufundowanie pucharów.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgode na ptzeznaczenie kwoty 200 zl. na zakup
2 oucharów.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik informacyjnie przedstawil pismo wójta Gminy
Latowicz - Bogdana Swiqtka-Górskiego, który zwraca sie o akceptacjg podpisania
umowy o pomocy Eeczowej pomigdzy Gmin4 Latowicz a powiatem miriskim na
realizacjg inwestycji - Przebudowa drogi powiatowej Kiczki - Kamionka-Latowicz-
Wymyóle na odcinku 2270 mb. W latach 2005-2007 zostal wykonany na tej drodze
odcinek o dlugo5ci ok. 1750 mb. Dodal, 2e wartoóó zadania to kwota 600.000 zl.
Wniosek ten nale2aloby wprowadzió do zm¡an w bud2ecie powiatu na sesji Rady
Powiatu.

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek p. J. JóZwiak-Gawron dotyczqcy
wyra2enia zgody na osobiste dokonywanie splaty zalegloóc¡ za u2ytkowanie wieczyste
gruntów (kwota ok. 6.000 zi.). P Teresa Bqk dodala, 2e dotychczas zaleglo5ci Sc¡qgane
byly przez komornika.
Ponadto wyjaSnila, 2e zdaniem radcy prawnego zgoda Zarz4du Powiatu powinna byó
wyra2ona w formie uchwaly oraz nale2aloby wyslaó w tym zakresie zawiadomienie do
komornika.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na osobiste dokonywanie splaty zalegloSci przez
o. J. Jó2wiak-Gawron.
ZarzEd Powiatu jednogloénie podj4l uchwale Nr 265/08 w sprawie rozlo2enia na
raty nale2noéci z tytulu u2ytkowania wieczystego nieruchomoéci gruntowej.

Ustalono, 2e kolejne posiedzenie odbgdzie sig 9 czerwca br. o godz. 14.00.



Ad.'12
Protokól z posiedzenia w dniu 19 maja 2008 r. zostal przyjqty jednogloénie

Ad.  13
Zamkniecie posiedzenia.

Przewodniczqcy Zazqdu - Antoni Jan Tarczynski

Wicestarosta - Krzysztof M ichalik

Czlonkowie Zarzadu: Krystyna Pazio

Henryk Ks¡Qzopolski

lvliroslaw Krusiewicz


