
Protokól Nr 58/08
z posiedzenia Zarz4du Powiatu Miriskiego

w dniu 9 czerwca 2008 r.

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

czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk KsiQZopolsk¡
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Teresa B4k - Skarbnik Powiatu
Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Emrl ia Piotrkowicz - naczelnik Wydzialu OSwiaty i  Kultury
Andrzej Poziemski - p.o. dyrektora SPZOZ w Mirisku Maz.
Zofia Morawska - glówna ksiggowa SPZOZ w Miósku Maz.
Andrzej Solonek - dyrektor ZDP w Miósku Maz.

Porz4dek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porzEdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego pos¡edzenia.
4. Przyjqcie projektów uchwal i innych materialów na XV ses1e Rady Powiatu

Miriskiego.
5. Sprawy slu2by zdrowia.
6. Sprawy z zakresu dróg.
7. Sprawy róZne.
B. Przyjgcie protoko{u z posiedzenia w dniu 2 czenvca 2008 r.
9. Zamknigcie posiedzenia.

Ad. 1
Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Minskiego.

Ad.2
Porzqdek posiedzenia zostal przyjgty jednogloSnie.

Ad.  3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal o nastgpuj4cych sprawach:

- wtaz z p. M. Krusiewiczem uczestniczyl w spotkaniu z czlonkiem Zarzqdu
Województwa Mazowieckiego p. Waldemarem Roszkiewiczem, które dotyczylo dzialan
w zakresie planowanego utworzenia Wydzialu IVSCDN w Minsku Maz. Uzyskano
informacjg, i2 na posiedzeniu w dniu 17 czeruvca br. Zarzqd Województwa podejmie
stosowna uchwale o wprowadzeniu tego punklu pod obrady Sejmiku Wojewódzhva,



natom¡ast w dniu 7 l ipca br. Se.lmik podejmie decyzjg o utworzeniu Wydzialu MSCDN
w Miirsku Maz.
- wruz z Wójtem Gminy Mrozy i poslem Cz. Mroczkiem uczestniczyli w spotkan¡u
w Biurze Realizacj i  Inwestycj i  PKP w zakresie modernizacj i  l ini i  kolejowe.l z wiaduktem
w Mrozach Ustalono, Ze koncepcje wiaduktu przygotuje PKP.
- w Miósku Maz. goScil  ambasador Wielkiej Brytani i  iw-ce minister obrony narodowej
B. Komorowski,
- uczestniczyl w jubileuszu 40-lecia Specjalnego Oórodka Szkolno-Wychowawczego
w Mirisku Maz.
- zto2yl p. Andrzejowi Poziemskiemu propozycjg objqcia stanowiska dyrektora SPZOZ
w Minsku Maz. Propozyqa nie zostala przyjgta, jednak p. Poziemski zapewnil ,  2e do
czasu wyboru dyrektora bgdzie pelnil obowiEzk¡.

W¡cestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastgpujEcych sprawach.
- spotkal siq z dyr. Ann4 Padzik, rozmawiano nt. przygotowanej przez Miasto Sulejówek
koncepcj¡ budowy Przychodni Nr 1 i  Poradni Psych olog iczno-Pedagogicznej przy
ul. ldzikowskiego. Miasto Sulejówek oczekuje od ZaEEdu Powiatu informacji, czy
akceptuje zaproponowanq koncepcjg w zakresie wska2ników ogólnych dot. m.in.
powierzchni u2ytkowej. W porównaniu do poprzedn¡ej koncepcj i  zmienia siq udzial
procentowy pow¡atu. Poprzednia powierzchnia zwigksza sig o ponad j O0 m2
(33% udzial).  Dodal, 2e wyodrgbnione sE dwie czgéci budynku, dwie oddzielne klatki
schodowe i windy.

Wicestarosta wy.¡aónil, 2e s4 dwie mo2liwoSci realizaqi tej inwestycji tj. zakup od
Miasta Sulejówek ju2 wybudowanego obiektu Poradni wraz z odpowiednim udzialem we
wlasnosci dzialki  przy ul.  ldzikowskiego w oparciu o faktyczn¡e poniesione koszty lub
podpisaniu umowy o wspólnej realizaqi inwestycji. Inwestycja prowadzona bylaby przez
Miasto Sulejówek, ale w takim przypadku wymagaloby to wczeSniejszego uzyskania
przez pow¡at prawa wspótwlasnosci do dzialki. Takie propozycje przedstaw¡one zostana
Burm¡strzowi Miasta Sulejówek.

Zarzqd Powiatu wyraz¡l akceptacjq dla takiego dzialania.
- wÍaz z dyrektorem ZDP - And¡zejem Solonkiem spotkali sig z Burmistrzem Miasta
Kaluszyn w zakresie zmiany kalegori i  dróg powiatowych na terenie miasta Kaluszyn.
Wyjaónil, i2 pigó dróg, które poza m¡astem Kaluszyn tworzq ciqg dróg powiatowych
pozostaloby drogami powiatowymi, pozostale staiyby sie drogami gminnymi. ponadto
burmistrz Kaluszyna oczekuje, 2e powiat w najbl i2szych latach wykona na drogach
na klad ki
P. Krzysztof Michal ik wyjaSnil ,  ¡2 nie mozna skladaó zapewnien, gdy2 remonty orog
winny byc wpisane do bud2etu powiatu, a term¡n dokonywania zmian w tym zakresie
uptywa z koricem wrzeónia kazdego roku. Stwierdzil, iZ nalezy teraz przygotowaó
uchwaty w zakresie zmiany kategorii dróg i wystqpió do Zarzqdu Województwa
Mazowieckiego o uzgodnienie oraz o opinie do sqsiednich powiatów.

Zarzqd Powiatu opowiedzial sig za uporzqdkowaniem dróg na terenie Kaluszyna,
ponadto bedz¡e corocznie wnioskowal do Rady powiatu o przeprowadzenie
modernizacji i remontów cal4 szerokosci4 jezdni poszczególnych ulic o kategorii dróg
powiatowych w ramach przygotowywanych projektów bud2etu powiatu na kolejne lata.
- modernizacja ¡nternatu ZSE w Milrsku Maz. idobudowa dodatkowych pomieszczen to
koszt ok. 10 mln zl. ,  powiat nie sf inansuje takiej inwestycj i ,  w zwi4zku z tym nalezy



zmodern¡zowaó budynek internatu. Poinformowal, i2 po kontrol i  PCPR wplynglo
wystqpienie pokontrolne, w którym zwrócono uwage na obowi4zek przystosowania
lazienek dla potrzeb osób n iepelnosprawnych.

Po analizie lematu Zarzqd Powiatu podjql decyzjg, Ze w roku szkolnym 2008/2009
wysoki budynek internack¡ mus¡ zostaó wylEczony z zamieszkania, potrzeby internackie
uczniów ZSE i Studium Medycznego muszq byó zaspokojone w ramach drugiego
budynku, dotychczasowe pokoje wykorzystywane na pomieszczenia dydaklyczne
muszq z powrotem wróció do zasobu mieszkaniowego, w wysokim budynku ¡nternackim
w roku szkolnym 2008/2009 kilka sal na ll piptrze mo2e byó wykorzystywana na
pracownie dla mieszkañców internatu. W l l  polowie bie2qcego roku zakladana jest
modernizacja pionu sanitarnego.
- odbyl sig f inal Ogólnopolskiego Konkursu ,/ lota Kielnia" przeznaczonego dla uczniów
szkól zawodowych, którego organizatorem bylo CKP w Minsku Maz. W konkursie
uczestniczylo 30 uczniów z calej Polski.

Ad. 4
Zarzqd Powiatu przystqpil do omówienia pro¡ektów uchwal i innych materialów na

XV sesjQ Rady Powiatu:
- Rozpatrzenie informacji Powiatowego Paóstwowego Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczenstwa san i larnego w pow¡ec¡e.
Material zostal przyjgty bez uwag.
- Rozpatrzenie informacji  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska o stanie
órodowiska na terenie województwa ze szczególnym uwzglpdnieniem pow¡atu
miñskiego.
Material zostal przyjety bez uwag.
- Sprawozdanie z dzialalnoSci Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej
w Mirisku Mazowieckim. Podjqcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
f inansowego SPZOZ za 2OO7 r.
Material zostal przyjgty .
- Podjgcie uchwaly w sprawie delegowania radnych do skladu Komisji Bezpieczeñstwa
iPorz4dku.
- Podjqcie uchwaly w sprawie wyra2enia opinii dotyczEcej przekazania na zecz
m. Stolecznego Warszawy nieruchomoóci polozonej w Warszawie Wesotej, zajqtej pod
ulicg Niemcewicza, stanowiqcq czgSó drogi powiatowej.
Material zostal przyjgty bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawre wyraZenia zgody na realizaqg projektów w ramach
Vll  Priorytetu Programu Operacyjnego Kapital Ludzk¡.
Material zostal przyjety bez uwag.
- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie szczególowych zasad i trybu
umarzan¡a wierzytelnoóci powiatowych jednostek organizacyjnych z tytulu nale2nosci
p¡en¡e2nych, do których n¡e stosuje siq przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
Material zostal przyjgty bez uwag
- Podjgcie uchwaiy zmieniajqcej uchwalg w sprawie zasad udzielenia zni2ek
tygodniowego obowrqzkowego wymiaru godzin zajgó dydaktycznych, wychowawczych
¡opiekuñczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze o¡az zasad



rozl iczania tygodniowego obowiEzkowego wymiaru godzin zajgc nauczyciel i ,  dla których
ustalony plan zajgc jest ró2ny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
Material zostal przyjety bez uwag.
- Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó.l
ponadg im nazjalnych oraz szkól specjalnych w Powiecie Mióskim.
Material zostal przyjgty bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie ustalenia regulamrnu przyznawania Srodków finansowych
ptzeznaczonych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystaj4cych z opieki
zdrowotnej zatrudnionych w szkolach i placówkach prowadzonych przez Powiat Miñski.
Material zostal przyjgty
- Podjgcie uchwaly w sprawie l ikwidacj i  Powiatowego OSrodka Doskonalenia
Nauczyciel i  w M¡ñsku Mazowieckim.
Material zostal przyjety bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie zasad udzielania stypend¡ów uczniom istudentom.
Material zostal przyjgty bez uwag.
- Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na rok 2008.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik zwrócil siq o podjgcie decyzji w zakresre
wyboru wariantu lokal izac1i SOSzW w Minsku Maz. Dodal, 2e w PRL nale2aloby
uwzglgdnió modernizac.lg zaplecza kuchennego stolówki ZS Nr 1 w lVl insku Maz.
z wykorzystaniem wolnych pomieszczerl na cele sportowe oraz informacjg dotyczqcq
nowej lokalizac¡i SOSzW w ZSS w lgnacowie.

Zarzad Pow¡atu zdecydowal o wprowadzeniu zmian do Planu Rozwoju Lokalnego
i wpisaniu modernizacji zaplecza kuchennego stolówki ZS Nr 1 w Miósku Maz.
z wykorzystaniem pomieszczen po kotlowni na potrzeby pomieszczen sportowych oraz
wariantu dot. przenies¡enia SOSzW do ZSS w lgnacowie.

P. Krzysztof Michal ik powróci l  do tematu wspólf inansowania z gminq Latowicz
przebudowy drogi Kiczki-Kamionka-Latowicz.
Dyrektora ZDP - Andrzej Solonek udzial powiatu oszacowal na kwotg 500.000 zl.
(50% wartoóci zadania).

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na podpisanie umowy z Gminq Lalowicz
w zakresie wspólnej realizaqi powy2szego zadania oraz wpisanie go do bud2etu
powiatu do zadan inwestycyjnych wieloletn¡ch na lata 2008-20'l O.

Skarbnik Powiatu omówila projekt uchwaty w sprawie zmian w bud2ec¡e powiatu:
- zmiana wartosc¡ zadañ drogowych wyniklych z przetargów.

. Modernizacja drogi Rudzienko - Rakówiec - Gqsianka - i  30.000 zl.

.  Modernizacja drogi Rudzienko - Rakówiec - Ggsianka - 168.000 zl.

.  Modernizacja drogi Groszki Stare - Skruda-Grodzisk - zmiana odcinka oo
real izaqi - kwota 337.600 zl.  idofinansowanie z FOGR w kwocie 60.000 zl.

.  Modernizacja drogi Arynów-Cyganka-Ciqciwa - wydlu2enie odcinka do real izaclr
w celu skorzystan¡a z pelnego dofinansowania z Samorzqdowego Instrumentu
Wsparcia Rozwoju Mazowsza

. Przebudowa mostu na rzece Mienia w m. Ruda - 520.000 zl. ,  ( i93.000 zl.
dofinansowania z rezeNvy subwencji, 327.000 zt. Srodki wlasne).

- ptzeznaczenie dodatkowych Srodków w kwocie 300.000 zl. na przebudowe orool
Oku n iew-Ha linó w -Brzeziny.
- wprowadzen¡e zadania - modernizacja drogi Kiczki-Kamionka-Latowicz,



- zmn¡ejszenie o kwotg 265l04 zl.  érodków na remonty na drogach, w celu wykonania
ww. zadan inwestycyjnych,
- wprowadzenie kwoty '15.000 zl. na opracowanie stud¡um wykonalnoSci ul. P rzejazd
w Sulejówku.

Kolejno Skarbnik Powiatu przedstawila pozostale zmiany w zakres¡e
wprowadzen¡a dochodów:
- kwota 60.000 zl z FOGR,
- kwota 193.000 zl. z rezeruvy subwencji,
- kwota 45.000 zl. z tytulu kar umownych,
- kwota 38.000 zl. z tytulu oplaly za dzieiawe n¡eruchomoóc¡ przez firmg ,,Exitus",
- darowizna w kwoc¡e 7.686 zl.
Pozostale zmiany w zakresie wydatków:
- ptzeznaczenie kwoty 55.000 zl. na zakup urzEdzenia do dezynfekcji i centrali
lelefonicznej,
- ptzeznaczenie kwoty 57.000 zl. na zakup i monta2 klimatyzatorów w Starostwie
Powiatowym,
- ptzeznaczenie kwoty 2.500 zl. na wyplatg wynagrodzenia (okres 4 m-cy) z tytulu
zatrudnienia osoby na /^ elatu sekretarki w Poradni Psycholog iczno-Pedagog icznej
w Su lejówku,
- przeznaczenie kwoty 41 .000 zl. na remont pomieszczeñ i sali gimnastycznej w G|LO
w Mirisku Maz.
- przeznaczenie kwoty 306.100 zl. na wykonanie kosztorysu i modernizacjg lazienek
w internacie ZSE w Mirisku Maz.
- przeniesrenie órodków w kwocie 19.154 zl. z inwestycji na zadania remontowe w DpS
ów. Józefa w Mieni.

Ponadto p. Teresa Bqk przedstawila wniosek dyrektora ZSZ Nr 2 w Minsku Maz.
dot. przyznan¡a Srodków w kwocte 9.000 zl. z pzeznaczeniem na modernizacjg
wymienników ciepla, 40.000 zl. z przeznaczeniem na modernizacjq stacji
transformatorowej oraz 40.000 zl. na ogrodzenie terenu szkoly.

W¡cestarosta - Krzysztof Michalik zaproponowal przyznaó kwotg 9.000 zt. na
modern¡zacje wymienników ciepla oraz kwotg 40.000 zl. na modernizacjg stacji
tra nsformatorowej.

Zarzqd Powialu przychylil sig do propozycji przedstawionej przez Wicestarostg.

Zarzqd Powiatu przyj4l materialy na sesjg Rady Powiatu.

A d . 5
Glówna ksiggowa SPZOZ - Zofia Morawska poinformowala, 2e wynik finansowy

SPZOZ wynosi 1 163.226,51 zl i zostanie pokryty z funduszu zakladowego w kwocie
1.050.356,90 zl.  oraz rozl iczony w latach nastqpnych.

NastQpnie p.o. dyrektora - A. Poziemski zwróci l  sie o wyra2enie zgody na zakup
w formie leasingu central i  intensywnego nadzoru z drukark4 i6 monitorami funkcj i
Zyc¡owych oraz 4 ló2ek do intensywnej terapii dla potrzeb Oddzialu Anestezjologii
i  Intensywnej Terapi i  WyjaSn¡1, 2e sprzet na oddziale intensywnej terapi i  nale2y
wymienió, gdy2 nie monitoruje wszystkich parametrów 2yciowych.



Nastgpnie przedstaw¡l wniosek dotyczqcy wyrazenia zgody na zakup w formie leasingu
autorefraktometru na potrzeby Poradni Okulistycznej.

Ustalono, 2e Zarzqd Powiatu powróci do powy2szych wniosków po ich
zaopiniowaniu przez Rade Spoiecznq przy SPZOZ.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski przedstawil wn¡osek dyrektora SPZOZ
dotycz4cy mo2liwoéci wydzierzawienia pomieszczeri SPZOZ na dzialalnoSó zwiEzanq
ze spzedazE lub mo2liwoSciq wypo2yczenia sprzetu medycznego, reha bi l i tacyjnego
iortopedycznego.

P. Andrzej Poziemski wyjaÉnil, i2 zglosila sig osoba, która chcialaby wynaj4c
pomieszczenie na prowadzenie powy2szej dzialalno5ci. Dodal, 2e jest takie
pomieszczenie (kiosk) w budynku, w którym znajduje sig Oddzial Kardiologiczno-
Wewngtrzny. Prowadzenie takiej dzialalnoóci na terenie szpitala umo2liwi{oby pacjentom
latwiejszy dostgp do przedmiotów ortopedycznych oaz zmniejszyloby koszty zwiqzane
z transportem pacjentów szpitalnych, którzy potrzebuj4 zaopatrzenia w sprzgt
onope0yczny.

Wicestarosta wy.laSnil, i2 w tym przypadku nalezy przeprowadzió postqpowanie
przetargowe. Dodal, 2e je2eli jest to dzialalnoéó uzupelniajqca, a nie dzialalnoSó
konkurencyjna, a ponadto s4 oszczgdnoÉci to nale2y podjqó dzialania w tym zakresie.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na podjgcie dzialañ w zakresie wynajmu
pom¡eszczeó na dzialalnoSó zwiqzanq ze sprzeda2q lub mo2liwosciE wypozyczen¡a
sprzgtu medycznego, rehab ilitacyjnego i ortopedycznego, jednak wczeSniel nale2y
uzyskaó pozytywnq opinig Rady Spolecznej przy SPZOZ

Nastgpnie p. Andrzej Poziemski poinformowal, i2 przeprowadzona zostala przez
przedstawicieli NFZ kontrola vúypelniania warunków umowy w zakres¡e ratownictwa
medycznego. Kontrolowano zaopatrzenie w leki,  wyposa2enie karetek i  wypelnianie
Swiadczeñ. Zaslrze2enia dot. m.in., 2e w nocnej pomocy lekarskiej lekarz dy2urowal od
godz. 20.00, a nie od godziny 18.00, stwierdzono brak zestawu do naklucia 2yl
centralnych oraz brak glukozy 40%. Wyjaónil, i2 nie ma zapotrzebowania na glukozp
w tak¡m stg2eniu, stosowana jest glukoza 20%. Dodat, 2e za niedopelnienie warunków
umowy w powyzszym zakresie SPZOZ zostal ukarany karq 3.334 zl.

Ponadto dyrektor Andrzej Poziemski poinformowal o bie2Ecej sytuacji w SPZOZ
w M iñsku  Maz. :
- wynegocjowana zostala stawka za punkt w wysokoéci 12 zl. na m¡es¡qce maj
i  czerwiec, natom¡ast NFZ zaplaci za nadwykonania, ale na poziomie 1' l  zl .  za punkt.
- SOR przygotowany jest do funkcjonowania, ale niezbgdna jest jeszcze opinia Stacj i
San i ta rn o-Epidem iolog icznej.
- lekarze pozytywnie odnieSl¡ sig do propozycji utworzenia zakladu opiekuñczo-
leczn¡czego.

W¡cestarosta - Krzysztof Michalik zwrócil sig z pytaniem, jak zamknie sig rok,
gdyby stawka 12 zl. za punkt obowiqzywala do konca br.

P. Andrzej Poziemski wyjaSnil, i2 Srodki te nie pokryiyby straty w caloóci.



Ad.  6
Dyrektor ZDP w Mirisku Maz. - Andrzej Solonek poinformowal, i2 zapoznal sig

z dokumentacjq projektow4 w zakresie przebudowy ul.  DEbrówki w Minsku Maz.
i  nale2y jq uzupelnió o nastgpuj4ce dokumenty:
- pozwolenie wodno-prawne (przebudowa przepustu nale2y uzgodnió z Wojewódzkim
Zarzqdem Melioracji),
- zaktualizowaó kosztorysy,
- projekty bran2owe.
Po analizre tematu zarz4d Powiatu postanow¡l o realizacji zadania, ale zostanie wpisane
do bud2etu powiatu po uzupeln¡en¡u dokumentacj i .

Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wnioski drogowe:
- wniosek p. M. Pawl¡k dotyczacy wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomoóc¡A
stanow¡Eca drogq powiatowq Okuniew-Halinów-Erzeziny w celu wybudowania zjazdu na
dzialkg nr ew. 260/8 w m. Dluga Szlachecka.
ZDP w Mirisku Maz. pozytywnre zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoóci4 nr ew. 245 na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania lazdu z drogi powiatowej Nr 4318W
Okuniew-Halinów-Brzeziny na dzialkg nr ew. 260/8 w m. Dluga Szlachecka
gm.  Ha l inów.
- wniosek p. P. Ciarkowskiego dotyczqcy wyra2enia zgody na dysponowanie
n¡eruchomoóc¡E stanowiqcE drogg powiatowq Mistów-Aniel inek-Jakubów w celu
wybudowania lazdu na dzialkg nr ew. 33 w m. Aniel inek.
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoóc¡E nr ew. .lg0 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania z¡azdu z drogi powiatowej
Nr 2225W Mistów-Aniel inek-Jakubów na dzialkg nr ew. 33 w m. Aniel inek gm. Jakubów.
- wniosek wójta Gminy Dqbe Wielkie dotyczqcy wyrazenia zgody na dysponowanie
nieruchomoéciE stanowiqcq droge powiatowq Dgbe wielkie-pustelnik w celu wykonania
przylqcza energetycznego do przepompowni écieków w m. Dgbe Wielkie.
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal poryZszy wniosek.
zarzqd Powialu wyrazil zgode na dysponowanie n¡eruchomoóciE nr ew. 7is na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarem lokalizacji przylqcza energetycznego w pas¡e
drogowym drogi powiatowej Nr 2218w Dgbe wielkie - pusteln¡k na dzialkg nr ew 849/1
w m. Dgbe Wielkie.
- wniosek ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. dotyczqcy wyrazenia zgody na dysponowanie
n¡eruchomoóc¡a stanowi4cq drogg powiatowq okuniew-Halinów-Brzeziny w ceru
wybudowania urzqdzen energetycznych zasilaiqcych dzialki nr ew. 929, g2gl3, g2gl4
i 92812 w m. Dluga Szlachecka.
ZDP w Mtrisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek pod warunkiem
posadowienia slupów zgodnie z projektem budowlanym orogr.
Zarzqd Powiatu wyraztl zgodg na dysponowanie nieruchomoóciq nr ew. 402 na cere
budowlane w zwiqzku z zamiarem lokalizacji linii energetycznej w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 43'l8w okuniew - Halinów - Brzeziny na dzialki nr ew. 929, 928/3.
92814, 92812 w m. Dluga Szlachecka, pod warunkiem posadowienia slupów zgodnie
z projektem budowlanym vvw. drogi.



Ponad towp rzypadkupowy2szychwn ioskówszczegó lowq |oka I i zac j g ,wa runk i
um¡eszczenia urzqdzenia w pasie drogowym oraz zaigcie pasa drogowego nalezy

uzgodnió z Zarzqdem Dróg Powiatowych w Minsku Mazowieckim'

Ad. 7
wicestarosta - Krzysztof Michalik wyjaónil, 2e w bud2ecie pow¡atu zaprsane sa

srodki do wydatkowan¡a na przebudowe sieci kanalizacyjnej, wykonanie sieci

odwodnieniowáj i przebudowg placu przed Starostwem. Dodal, 2e w 2006 r. podp¡sana

Oyt. ,ro*" z'Miastem Miñit< ¡¡a2., ale wynikalo z niq,2e zadanie to mialo byc
uuykonrn" do koñca 2oo7 r. umowa ta nie zostala zrealizowana i jest potrzeba
pódpisania nowej umowy, w której zawarty zostanie zapis o wygaénigciu poprzedniej

umowy.
Wicesiarosta dodal, 2e zmienia sig zakres robót z uwagi na to,2e Miasto Mitisk Maz.

zarnietza rozbudowaó budYnek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na podpisanie umowy z Miastem Miósk

- Teresa Bqk przedstaw¡la projekt uchwaly w sprawie
Wyjaónila, iz chodzi o wierzytelnosÓ PCPR w Mitisku Maz'
A. od nienale2nie pobranych ówiadczeñ

Mazowiecki.
Skarbnik Powiatu

umorzenia w¡erzytelnosci.
przysluguj4ca wobec P.
w kwocie 4.995,04 zl.
Przeprowadzono glosowanie, w
opowiedzial sie jednogloSnie.

którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu

Zanqd Powiatu Podjql uchwalq Nr 266/08 w sPrawie umoÍzen¡a
wierzytelnoéci.
Kolejno przedstawiony zostal projekt uchwaly dot. umorzenia wierzytelnoéci PCPR
w Mirisku Maz. przyslúgujacE wobec p. B. z tytulu odplatnoóci za pobyt dziecka
w rodzin¡e zastgpczej na lqczn4 kwotq 3 212,12 zl.

Zarzqd 
- 
Powlatu jednogloénie podjql uchwale Nr 267108 w sprawie

umorzenia wierzytelnoéci.
Nastgpnie omówiony zostal projekt uchwaly dot. umorzenia wierzytelnoSci PCPR
w Miñsku Maz. przyitugujqcq wo-bec p. A. z tytulu odplatnoéci za pobyt

dziecka w rodzinie zastgpczej na l4czna kwotg 6.418'17 zl'
ZanEd Powiatü jeánoglosnie podj4l uchwalg Nr 268/08 w spraw¡e

umorzen ¡a wierzytel noéci.
Kolejno p Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly dot umorzen¡a

wierzytelno5ci pbpn w Minsku Maz. przyslugujqc4 wobec p K z tytulu
odplainoÉci za pobyt dziecka w rodzinie zastepczej na 14czn4 kwotq 1 '889 '72 zl'

Zarzqd Powiatu jednoglosnie podjql uchwalg Nr 269/08 w sprawie
umorzen ia wierzytel noéci.
skarbn¡k Powialu przedstawila proiekt uchwaly dot. umorzenia wierzytelnoóci PCPR

w Mirisku Maz. przysluguj4cq wobec p. A. z tytulu odplatnoéci za pobyt

dziecka w rodzinie zastqpczej na lqczn4 kwotq 7.609'01 zl'
' Zarzqd Powiatü ¡eánogtóSnie podjql uchwalg Nr 270/08 w sprawie

umorzenia wierzytelnoéci.
Naczelnik Wydziatu O6wiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstawila pismo

rektora Wy2szej Sit<oty Ekonomtzno-lnformatycznej w Warszawie, który zamierza



otvvorzyó oérodek zam¡ejscowy w Mirlsku Maz. i zwraca sig z proóbq o wynajgcie
pomieszczeñ w CKU w Mirisku Maz. na okres 3lat.

Zarzqd Powialu powróc¡ do wniosku na kolelnym posiedzeniu.
Kolejno p. Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek Powiatowego Szkolnego Zwiqzku
Sportowego w Minsku Maz., który zwraca sig z pro5b4 o dofinansowanie w wysokoóci
7 .000 zl. z przeznaczeniem na przejazd dru2yn na zawody do Radomia i Siedlec.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na przeznaczenie kwoty 7.000 zl. na
sfinansowanie przejazdu zawodników na zawody rangi wojewódzkiej.
Kolejno przedstawiony zostal wniosek Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszen¡a
Agroturystycznego, które zamierza wydaó publikacjg ,,Sztuka ludowa wschodniego
Mazowsza. ArtySci ludowi i ich dziela" i zwraca sig o wsparcie finansowe.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, 2e powiat moze ewentualnie
zakupió publikacjg. W zwiqzku z tym nalezy wystqpic z propozyqq zamieszczenia
okreSlonych informacjr na temat artystów z terenu powiatu miriskiego i je2eli zostanq
one zamieszczone, wówczas powiat zakupi okreélon4 i loéc egzemplarzy tego
wydawn¡ctwa.
Ustalono, 2e kolejne posiedzenie odbgdzie sig 23 czerwca br. o godz. 14.00.

Ad. I
Protokól z pos¡edzenia w dniu 2 czeruca 2008 r. zostal przyjqty jednogloSnie.

Ad.  I
Zamkniecie oosiedzenia.

Pzewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski

Wicestarosta - Krzysztof M ichalik

Czlonkowre Zarzqdu Krystyna Pazto

Henryk Ksiezopolski

lvliroslaw Krusiewicz


