Protokól Nr 58/08
z posiedzeniaZarz4duPowiatu Miriskiego
w dniu 9 czerwca2008r.
W posiedzeniuuczestniczyli:
Starosta- AntoniJanTarczyñski
Wicestarosta- KrzysztofMichalik
czlonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsiQZopolsk¡
MiroslawKrusiewicz
oraz: TeresaB4k- SkarbnikPowiatu
DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
- naczelnik
EmrliaPiotrkowicz
WydzialuOSwiaty
i Kultury
- p.o.dyrektora
AndrzejPoziemski
SPZOZw MiriskuMaz.
Zofia Morawska- glównaksiggowaSPZOZw MióskuMaz.
AndrzejSolonek- dyrektorZDP w MióskuMaz.
Porz4dekposiedzenia:
1. Otwarcieposiedzenia.
2. PrzyjgcieporzEdkuobrad.
3. Informacja
pos¡edzenia.
o dzialalnoéci
Starosty
w okresieod poprzedniego
4. Przyjqcie projektów uchwal i innych materialówna XV ses1e Rady Powiatu
Miriskiego.
5. Sprawyslu2byzdrowia.
6. Sprawyz zakresudróg.
7. SprawyróZne.
protoko{u
B. Przyjgcie
z posiedzenia
w dniu2 czenvca2008r.
posiedzenia.
9. Zamknigcie
Ad. 1
Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenieZarzqdu Powiatu
Minskiego.
Ad.2
Porzqdekposiedzenia
zostalprzyjgtyjednogloSnie.
Ad.3
Starosta- AntoniJan Tarczynskipoinformowal
o nastgpuj4cych
sprawach:
- wtaz z p. M. Krusiewiczemuczestniczylw spotkaniu z czlonkiem Zarzqdu
WojewództwaMazowieckiego
p. WaldemaremRoszkiewiczem,
któredotyczylodzialan
w zakresieplanowanegoutworzeniaWydzialuIVSCDNw Minsku Maz. Uzyskano
informacjg,i2 na posiedzeniuw dniu 17 czeruvcabr. Zarzqd Województwapodejmie
stosowna uchwale o wprowadzeniutego punklu pod obrady SejmikuWojewódzhva,

natom¡ast
w dniu 7 lipcabr. Se.lmik
podejmiedecyzjgo utworzeniu
WydzialuMSCDN
w MiirskuMaz.
- wruz z Wójtem Gminy Mrozy i poslem Cz. Mroczkiemuczestniczyliw spotkan¡u
w BiurzeRealizacji
Inwestycji
PKP w zakresiemodernizacji
liniikolejowe.l
z wiaduktem
w MrozachUstalono,
Ze koncepcje
wiaduktuprzygotuje
PKP.
- w MióskuMaz.goScilambasadorWielkiejBrytaniiiw-ce ministerobronynarodowej
B. Komorowski,
- uczestniczylw jubileuszu40-lecia SpecjalnegoOórodkaSzkolno-Wychowawczego
w MiriskuMaz.
- zto2ylp. AndrzejowiPoziemskiemupropozycjgobjqciastanowiskadyrektoraSPZOZ
jednakp. Poziemski
w MinskuMaz. Propozyqanie zostalaprzyjgta,
zapewnil,2e do
czasuwyborudyrektorabgdziepelnilobowiEzk¡.
- KrzysztofMichalikpoinformowal
W¡cestarosta
o nastgpujEcych
sprawach.
- spotkalsiq z dyr.Ann4 Padzik,rozmawiano
przezMiastoSulejówek
nt. przygotowanej
koncepcj¡budowy PrzychodniNr 1 i Poradni Psych
przy
ologiczno-Pedagogicznej
ul. ldzikowskiego.Miasto Sulejówekoczekuje od ZaEEdu Powiatu informacji,czy
akceptujezaproponowanq
koncepcjgw zakresiewska2nikówogólnychdot. m.in.
powierzchniu2ytkowej.W porównaniudo poprzedn¡ej
koncepcjizmieniasiq udzial
procentowy pow¡atu. Poprzednia powierzchniazwigksza sig o ponad j O0 m2
(33% udzial).Dodal,2e wyodrgbnione
sE dwie czgécibudynku,dwie oddzielneklatki
schodowei windy.
Wicestarostawy.¡aónil,
2e s4 dwie mo2liwoScirealizaqitej inwestycjitj. zakup od
ju2 wybudowanego
MiastaSulejówek
obiektuPoradniwrazz odpowiednim
udzialem
we
wlasnoscidzialkiprzy ul. ldzikowskiego
poniesione
w oparciuo faktyczn¡e
kosztylub
podpisaniuumowyo wspólnejrealizaqiinwestycji.Inwestycjaprowadzonabylabyprzez
MiastoSulejówek,ale w takim przypadkuwymagaloby
to wczeSniejszego
uzyskania
przezpow¡atprawa wspótwlasnosci
do dzialki.Takiepropozycjeprzedstaw¡one
zostana
Burm¡strzowi
MiastaSulejówek.
ZarzqdPowiatuwyraz¡lakceptacjqdla takiegodzialania.
- wÍaz z dyrektoremZDP - And¡zejemSolonkiemspotkalisig z BurmistrzemMiasta
Kaluszynw zakresiezmianykalegoriidróg powiatowych
na tereniemiastaKaluszyn.
Wyjaónil,i2 pigó dróg, które poza m¡astemKaluszyntworzq ciqg dróg powiatowych
pozostalobydrogamipowiatowymi,pozostalestaiybysie drogamigminnymi.ponadto
burmistrzKaluszynaoczekuje,2e powiatw najbli2szych
latachwykona na drogach
nakladki
P. KrzysztofMichalikwyjaSnil,¡2 nie moznaskladaózapewnien,gdy2 remontyorog
winny byc wpisanedo bud2etupowiatu,a term¡ndokonywania
zmianw 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
orazo opiniedo sqsiednich
powiatów.
ZarzqdPowiatuopowiedzialsig za uporzqdkowaniem
dróg na terenieKaluszyna,
ponadto bedz¡e corocznie wnioskowal do Rady powiatu o przeprowadzenie
modernizacjii remontówcal4 szerokosci4jezdni poszczególnych
ulic o kategoriidróg
powiatowychw ramachprzygotowywanych
projektówbud2etupowiatuna kolejnelata.
- modernizacja
¡nternatu
ZSE w MilrskuMaz.idobudowadodatkowych
pomieszczen
to
koszt ok. 10 mln zl., powiatnie sfinansujetakiejinwestycji,
w zwi4zkuz tym nalezy

zmodern¡zowaó
budynek internatu.Poinformowal,
i2 po kontroli PCPR wplynglo
wystqpieniepokontrolne,w którym zwrócono uwage na obowi4zekprzystosowania
lazienekdla potrzebosóbniepelnosprawnych.
Po analizielematu Zarzqd Powiatupodjql decyzjg,Ze w roku szkolnym2008/2009
wysokibudynekinternack¡
potrzebyinternackie
mus¡zostaówylEczony
z zamieszkania,
uczniówZSE i StudiumMedycznegomuszq byó zaspokojone
w ramachdrugiego
budynku, dotychczasowepokoje wykorzystywanena pomieszczeniadydaklyczne
muszqz powrotem
wróciódo zasobumieszkaniowego,
w wysokimbudynku¡nternackim
w roku szkolnym 2008/2009kilka sal na ll piptrze mo2e byó wykorzystywanana
pracowniedla mieszkañców
internatu.W ll polowiebie2qcegoroku zakladanajest
pionusanitarnego.
modernizacja
- odbylsig finalOgólnopolskiego
Konkursu,/lota Kielnia"przeznaczonego
dla uczniów
szkól zawodowych,któregoorganizatorem
bylo CKP w Minsku Maz. W konkursie
uczestniczylo
30 uczniówz calejPolski.
Ad. 4
ZarzqdPowiatuprzystqpildo omówieniapro¡ektówuchwali innychmaterialówna
XV sesjQRadyPowiatu:
- RozpatrzenieinformacjiPowiatowegoPaóstwowegoInspektoraSanitarnegoo stanie
bezpieczenstwa
sanilarnegow pow¡ec¡e.
Materialzostalprzyjgtybez uwag.
- Rozpatrzenie
informacjiWojewódzkiego
InspektoraOchronySrodowiskao stanie
órodowiska na terenie województwa ze szczególnym uwzglpdnieniempow¡atu
miñskiego.
Materialzostalprzyjetybez uwag.
- Sprawozdanie
z dzialalnoSci
Samodzielnego
Publicznego
ZespoluOpiekiZdrowotnej
w Mirisku Mazowieckim.Podjqcie uchwaly w sprawie zatwierdzeniasprawozdania
finansowego
SPZOZza 2OO7r.
Materialzostal przyjgty.
- Podjgcieuchwalyw sprawiedelegowaniaradnychdo skladuKomisjiBezpieczeñstwa
iPorz4dku.
- Podjqcie uchwaly w sprawie wyra2enia opinii dotyczEcejprzekazaniana zecz
m. StolecznegoWarszawynieruchomoóci
polozonejw WarszawieWesotej,zajqtejpod
ulicgNiemcewicza,
stanowiqcqczgSódrogipowiatowej.
Materialzostalprzyjgtybez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawrewyraZeniazgody na realizaqg projektóww ramach
Vll Priorytetu
Programu
Operacyjnego
KapitalLudzk¡.
Materialzostalprzyjetybez uwag.
- Podjgcieuchwalyzmieniajqcejuchwalgw sprawieszczególowych
zasad itrybu
umarzan¡awierzytelnoócipowiatowychjednostekorganizacyjnych
z tytulu nale2nosci
p¡en¡e2nych,
do którychn¡estosujesiq przepisówustawy- Ordynacjapodatkowa
Materialzostalprzyjgtybez uwag
- Podjgcie uchwaiy zmieniajqcej uchwalg w sprawie zasad udzielenia zni2ek
tygodniowegoobowrqzkowego
wymiarugodzinzajgó dydaktycznych,
wychowawczych
¡opiekuñczychnauczycielom,
którympowierzono
stanowiska
kierownicze
o¡az zasad

rozliczania
tygodniowego
obowiEzkowego
wymiarugodzinzajgcnauczycieli,
dla których
jest
ustalonyplanzajgc
ró2nyw poszczególnych
okresachrokuszkolnego.
Materialzostalprzyjetybez uwag.
- Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó.l
ponadgimnazjalnych
orazszkólspecjalnych
w Powiecie
Mióskim.
Materialzostalprzyjgtybez uwag.
- Podjgcieuchwalyw sprawieustaleniaregulamrnuprzyznawania
Srodkówfinansowych
ptzeznaczonych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystaj4cychz opieki
zdrowotnejzatrudnionych
w szkolachi placówkachprowadzonych
przezPowiatMiñski.
Materialzostalprzyjgty
- Podjgcie uchwaly w sprawie likwidacjiPowiatowegoOSrodka Doskonalenia
Nauczycieli
w M¡ñskuMazowieckim.
Materialzostalprzyjetybez uwag.
- Podjgcieuchwalyw sprawiezasadudzielania
stypend¡ów
uczniomistudentom.
Materialzostalprzyjgtybez uwag.
- Podjqcieuchwalyw sprawiezmianw budzeciePowiatuna rok 2008.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikzwrócil siq o podjgciedecyzji w zakresre
wyboru wariantulokalizac1i
SOSzW w Minsku Maz. Dodal,2e w PRL nale2aloby
uwzglgdniómodernizac.lg
zapleczakuchennegostolówkiZS Nr 1 w lVlinskuMaz.
z wykorzystaniemwolnychpomieszczerlna cele sportoweoraz informacjgdotyczqcq
nowejlokalizac¡i
SOSzWw ZSS w lgnacowie.
ZarzadPow¡atu
zdecydowal
o wprowadzeniu
zmiando PlanuRozwojuLokalnego
i wpisaniu modernizacjizaplecza kuchennegostolówki ZS Nr 1 w Miósku Maz.
z wykorzystaniem
pomieszczenpo kotlownina potrzebypomieszczensportowychoraz
wariantudot.przenies¡enia
SOSzWdo ZSS w lgnacowie.
P. KrzysztofMichalikpowrócildo tematuwspólfinansowania
z gminq Latowicz
przebudowydrogiKiczki-Kamionka-Latowicz.
DyrektoraZDP - Andrzej Solonek udzial powiatu oszacowalna kwotg 500.000zl.
(50%wartoócizadania).
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na podpisanie umowy z Gminq Lalowicz
w zakresie wspólnej realizaqi powy2szegozadania oraz wpisanie go do bud2etu
powiatudo zadaninwestycyjnych
wieloletn¡ch
na lata2008-20'lO.
SkarbnikPowiatuomówilaprojektuchwatyw sprawiezmianw bud2ec¡epowiatu:
- zmianawartosc¡zadañdrogowychwyniklychz przetargów.
. Modernizacja
- Rakówiec
- Gqsianka
- i 30.000zl.
drogiRudzienko
. Modernizacja
- 168.000zl.
drogiRudzienko Rakówiec Ggsianka
. Modernizacja
- zmiana odcinkaoo
drogi GroszkiStare Skruda-Grodzisk
realizaqi kwota337.600zl. idofinansowanie
z FOGRw kwocie60.000zl.
. Modernizacja
drogiArynów-Cyganka-Ciqciwa
wydlu2enie
odcinkado realizaclr
w celu skorzystan¡a
z pelnegodofinansowania
z Samorzqdowego
Instrumentu
WsparciaRozwojuMazowsza
. Przebudowamostu na rzece Mieniaw m. Ruda - 520.000zl., (i93.000 zl.
dofinansowania
z rezeNvysubwencji,327.000zt. Srodkiwlasne).
- ptzeznaczeniedodatkowychSrodkóww kwocie 300.000 zl. na przebudoweorool
Okuniew-Halinów -Brzeziny.
- wprowadzen¡e
zadania- modernizacja
drogiKiczki-Kamionka-Latowicz,

- zmn¡ejszenie
o kwotg265l04 zl. érodkówna remontyna drogach,w celuwykonania
ww. zadan inwestycyjnych,
- wprowadzeniekwoty '15.000zl. na opracowaniestud¡umwykonalnoSciul. P rzejazd
w Sulejówku.
Kolejno Skarbnik Powiatu przedstawila pozostale zmiany w zakres¡e
wprowadzen¡a
dochodów:
- kwota60.000zl z FOGR,
- kwota193.000zl. z rezeruvy
subwencji,
- kwota45.000zl. z tytulukar umownych,
- kwota38.000zl. z tytuluoplalyza dzieiawe n¡eruchomoóc¡
przezfirmg,,Exitus",
- darowiznaw kwoc¡e7.686zl.
Pozostalezmianyw zakresiewydatków:
- ptzeznaczeniekwoty 55.000 zl. na zakup urzEdzeniado dezynfekcjii centrali
lelefonicznej,
- ptzeznaczeniekwoty 57.000 zl. na zakup i monta2 klimatyzatoróww Starostwie
Powiatowym,
- ptzeznaczeniekwoty 2.500 zl. na wyplatgwynagrodzenia(okres 4 m-cy) z tytulu
zatrudnieniaosoby na /^ elatu sekretarkiw Poradni Psycholog
iczno-Pedagog
icznej
w Sulejówku,
- przeznaczenie
kwoty41.000 zl. na remontpomieszczeñi sali gimnastycznej
w G|LO
w MiriskuMaz.
- przeznaczeniekwoty 306.100zl. na wykonaniekosztorysui modernizacjglazienek
w internacie
ZSEw MiriskuMaz.
- przeniesrenie
órodkóww kwocie19.154zl. z inwestycjina zadaniaremontowew DpS
ów.Józefaw Mieni.
Ponadtop. TeresaBqk przedstawila
wniosekdyrektora
ZSZ Nr 2 w MinskuMaz.
przyznan¡a
dot.
Srodkóww kwocte 9.000 zl. z pzeznaczeniemna modernizacjg
wymienników ciepla, 40.000 zl. z przeznaczeniemna modernizacjq stacji
transformatorowej
oraz40.000zl. na ogrodzenieterenuszkoly.
W¡cestarosta- KrzysztofMichalikzaproponowalprzyznaókwotg 9.000 zt. na
modern¡zacjewymiennikówciepla oraz kwotg 40.000 zl. na modernizacjgstacji
transformatorowej.
ZarzqdPowialuprzychylilsig do propozycjiprzedstawionej
przezWicestarostg.
ZarzqdPowiatuprzyj4lmaterialyna sesjgRadyPowiatu.
Ad.5
GlównaksiggowaSPZOZ- Zofia Morawskapoinformowala,
2e wynikfinansowy
SPZOZ wynosi 1163.226,51zl i zostaniepokrytyz funduszuzakladowegow kwocie
1.050.356,90
zl. orazrozliczony
w latachnastqpnych.
- A. Poziemski
p.o.dyrektora
NastQpnie
zwrócilsie o wyra2enie
zgodyna zakup
w formie leasingucentraliintensywnego
nadzoruz drukark4i6 monitoramifunkcji
Zyc¡owychoraz 4 ló2ek do intensywnejterapii dla potrzeb OddzialuAnestezjologii
i IntensywnejTerapii WyjaSn¡1,
2e sprzet na oddzialeintensywnejterapii nale2y
gdy2nie monitoruje
wymienió,
parametrów
wszystkich
2yciowych.

Nastgpnieprzedstaw¡l
wniosekdotyczqcywyrazeniazgody na zakup w formieleasingu
autorefraktometru
na potrzebyPoradniOkulistycznej.
Ustalono, 2e Zarzqd Powiatu powróci do powy2szychwniosków po ich
przezRadeSpoiecznqprzySPZOZ.
zaopiniowaniu
Starosta - Antoni Jan Tarczynski przedstawilwn¡osek dyrektora SPZOZ
pomieszczeriSPZOZ na dzialalnoSózwiEzanq
dotycz4cymo2liwoéciwydzierzawienia
ze spzedazE lub mo2liwoSciq
wypo2yczenia
sprzetumedycznego,
rehabilitacyjnego
iortopedycznego.
P. Andrzej PoziemskiwyjaÉnil,i2 zglosilasig osoba, która chcialabywynaj4c
pomieszczenie na prowadzenie powy2szej dzialalno5ci. Dodal, 2e jest takie
pomieszczenie
(kiosk)w budynku,w którym znajdujesig Oddzial KardiologicznoWewngtrzny.
Prowadzenie
pacjentom
takiejdzialalnoóci
na terenieszpitalaumo2liwi{oby
latwiejszydostgp do przedmiotówortopedycznychoaz zmniejszylobykoszty zwiqzane
z transportem pacjentów szpitalnych, którzy potrzebuj4 zaopatrzenia w sprzgt
onope0yczny.
Wicestarostawy.laSnil,
postqpowanie
i2 w tym przypadkunalezyprzeprowadzió
przetargowe.Dodal, 2e je2eli jest to dzialalnoéóuzupelniajqca,a nie dzialalnoSó
konkurencyjna,
a ponadtos4 oszczgdnoÉci
to nale2ypodjqódzialaniaw tym zakresie.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na podjgcie dzialañ w zakresie wynajmu
pom¡eszczeóna dzialalnoSózwiqzanqze sprzeda2qlub mo2liwosciEwypozyczen¡a
jednak wczeSnielnale2y
sprzgtu medycznego,rehabilitacyjnegoi ortopedycznego,
uzyskaópozytywnqopinigRadySpolecznejprzySPZOZ
Nastgpniep. AndrzejPoziemskipoinformowal,
i2 przeprowadzona
zostalaprzez
przedstawicieliNFZ kontrolavúypelniania
warunkówumowy w zakres¡eratownictwa
medycznego.Kontrolowano
zaopatrzenie
w leki, wyposa2enie
kareteki wypelnianie
Swiadczeñ.Zaslrze2enia
dot. m.in.,2e w nocnejpomocylekarskiejlekarzdy2urowalod
godz. 20.00, a nie od godziny 18.00, stwierdzonobrak zestawudo naklucia2yl
centralnychoraz brak glukozy40%. Wyjaónil,i2 nie ma zapotrzebowania
na glukozp
jest glukoza20%. Dodat,2e za niedopelnienie
w tak¡mstg2eniu,stosowana
warunków
umowy
w powyzszymzakresieSPZOZzostalukaranykarq 3.334zl.
PonadtodyrektorAndrzejPoziemskipoinformowal
o bie2Ecejsytuacjiw SPZOZ
w Mi ñ s k uM a z . :
- wynegocjowanazostala stawka za punkt w wysokoéci 12 zl. na m¡es¡qcemaj
i czerwiec,
natom¡ast
NFZzaplaciza nadwykonania,
ale na poziomie1'l zl. za punkt.
- SOR przygotowany
jest do funkcjonowania,
jest jeszczeopiniaStacji
ale niezbgdna
Sanitarno-Epidem
iologicznej.
- lekarze pozytywnie odnieSl¡sig do propozycjiutworzeniazakladu opiekuñczoleczn¡czego.
W¡cestarosta- KrzysztofMichalikzwrócilsig z pytaniem,jak zamkniesig rok,
gdybystawka12 zl. za punktobowiqzywala
do koncabr.
P. AndrzejPoziemskiwyjaSnil,i2 Srodkite nie pokryiybystratyw caloóci.

Ad.6
DyrektorZDP w MiriskuMaz.- AndrzejSolonekpoinformowal,
i2 zapoznalsig
z dokumentacjqprojektow4w zakresieprzebudowyul. DEbrówkiw Minsku Maz.
i nale2yjq uzupelnióo nastgpuj4ce
dokumenty:
- pozwolenie
wodno-prawne
(przebudowa
przepustunale2yuzgodnióz Wojewódzkim
ZarzqdemMelioracji),
- zaktualizowaó
kosztorysy,
- projektybran2owe.
Po analizretematuzarz4d Powiatupostanow¡l
o realizacjizadania,ale zostaniewpisane
do bud2etupowiatupo uzupeln¡en¡u
dokumentacji.
- KrzysztofMichalikprzedstawil
Wicestarosta
wnioskidrogowe:
- wniosekp. M. Pawl¡kdotyczacywyrazeniazgodyna dysponowanie
nieruchomoóc¡A
stanow¡Eca
drogqpowiatowq
Okuniew-Halinów-Erzeziny
w celuwybudowania
zjazduna
dzialkgnr ew. 260/8w m. DlugaSzlachecka.
ZDP w MiriskuMaz.pozytywnre
zaopiniowalpowy2szywniosek.
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoóci4
nr ew. 245 na cele
budowlanew zwi4zku z zamiaremwykonanialazdu z drogi powiatowejNr 4318W
Okuniew-Halinów-Brzeziny
na dzialkg nr ew. 260/8 w m. Dluga Szlachecka
g m .H a l i n ó w .
- wniosek p. P. Ciarkowskiegodotyczqcywyra2eniazgody na dysponowanie
n¡eruchomoóc¡E
stanowiqcEdrogg powiatowqMistów-Anielinek-Jakubów
w celu
wybudowania
lazdu na dzialkgnr ew. 33 w m. Anielinek.
ZDP w MinskuMaz.pozytywnie
powy2szy
zaopiniowal
wniosek.
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomoóc¡E
nr ew. .lg0 na cele
budowlane w zwiqzku z zamiarem wykonania z¡azdu z drogi powiatowej
Nr 2225WMistów-Anielinek-Jakubów
na dzialkgnr ew. 33 w m. Anielinek
gm.Jakubów.
- wniosek wójta Gminy Dqbe Wielkie dotyczqcywyrazeniazgody na dysponowanie
nieruchomoéciE
stanowiqcq
drogepowiatowqDgbewielkie-pustelnik
w celuwykonania
przylqczaenergetycznego
do przepompowni
éciekóww m. DgbeWielkie.
ZDP w MinskuMaz.pozytywnie
poryZszywniosek.
zaopiniowal
zarzqd Powialuwyrazil zgode na dysponowanien¡eruchomoóciE
nr ew. 7is na cele
budowlane w zwi4zku z zamiarem lokalizacjiprzylqczaenergetycznegow pas¡e
drogowymdrogipowiatowej
Nr 2218w Dgbewielkie- pusteln¡k
na dzialkgnr ew 849/1
w m. DgbeWielkie.
- wniosekZEW-T DystrybucjaSp. z o.o. dotyczqcywyrazeniazgody na dysponowanie
n¡eruchomoóc¡a
stanowi4cqdrogg powiatowqokuniew-Halinów-Brzeziny
w ceru
wybudowaniaurzqdzenenergetycznych
zasilaiqcychdzialkinr ew. 929, g2gl3, g2gl4
i 92812w m. DlugaSzlachecka.
ZDP w MtriskuMaz. pozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek pod warunkiem
posadowienia
slupówzgodniez projektem
budowlanym
orogr.
Zarzqd Powiatuwyraztlzgodg na dysponowanienieruchomoóciq
nr ew. 402 na cere
budowlane w zwiqzkuz zamiaremlokalizacjilinii energetycznejw pasie drogowym
drogi powiatowejNr 43'l8w okuniew- Halinów- Brzezinyna dzialkinr ew. 929, 928/3.
92814,92812w m. DlugaSzlachecka,
pod warunkiemposadowienia
slupówzgodnie
z projektembudowlanymvvw.drogi.

Ponadtowprzypadkupowy2szychwnioskówszczególowq|okaIizacjg,w
um¡eszczeniaurzqdzeniaw pasie drogowymoraz zaigciepasa drogowegonalezy
w MinskuMazowieckim'
DrógPowiatowych
z Zarzqdem
uzgodnió
Ad. 7

sa
pow¡atuzaprsane
- Krzysztof
2e w bud2ecie
Michalikwyjaónil,
wicestarosta
sieci
wykonanie
na przebudowesieci kanalizacyjnej,
srodki do wydatkowan¡a
r. podp¡sana
2006
2e
w
Dodal,
przed
placu
Starostwem.
i przebudowg
odwodnieniowáj
to
mialobyc
zadanie
Oyt. ,ro*" z'MiastemMiñit<¡¡a2., ale wynikaloz niq,2e
jest
potrzeba
i
uuykonrn"do koñca 2oo7 r. umowa ta nie zostalazrealizowana
poprzedniej
pódpisanianowejumowy,w którejzawartyzostaniezapiso wygaénigciu
umowy.
dodal,2e zmieniasig zakresrobótz uwagina to,2e MiastoMitiskMaz.
Wicesiarosta
budYnek.
zarnietzarozbudowaó
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodq na podpisanieumowy z MiastemMiósk
Mazowiecki.
SkarbnikPowiatu- Teresa Bqk przedstaw¡laprojekt uchwaly w sprawie
PCPRw MitiskuMaz'
iz chodzio wierzytelnosÓ
Wyjaónila,
umorzeniaw¡erzytelnosci.
pobranychówiadczeñ
od nienale2nie
przysluguj4ca
wobec P. A.
w kwocie4.995,04zl.
glosowanie,w którym za podjgciemuchwalyZarzqd Powiatu
Przeprowadzono
siejednogloSnie.
opowiedzial
Zanqd Powiatu Podjql uchwalq Nr 266/08 w sPrawie umoÍzen¡a
wierzytelnoéci.
PCPR
wierzytelnoéci
zostal projektuchwalydot. umorzenia
Kolejnoprzedstawiony
za pobytdziecka
z tytuluodplatnoóci
wobecp. B.
w MiriskuMaz.przyslúgujacE
nalqczn4kwotq3 212,12zl.
zastgpczej
w rodzin¡e
Zarzqd Powlatu jednogloénie podjql uchwale Nr 267108 w sprawie
umorzeniawierzytelnoéci.
PCPR
Nastgpnieomówionyzostal projektuchwalydot. umorzeniawierzytelnoSci
za pobyt
z tytuluodplatnoéci
wo-becp. A.
w MiñskuMaz.przyitugujqcq
zl'
nal4cznakwotg6.418'17
zastgpczej
dzieckaw rodzinie
Nr 268/08 w spraw¡e
podj4l
jeánoglosnie
uchwalg
ZanEd Powiatü
umorzen¡awierzytelnoéci.
Kolejno p Teresa Bqk przedstawilaprojekt uchwaly dot umorzen¡a
z tytulu
pbpn w MinskuMaz. przyslugujqc4
wobec p K
wierzytelno5ci
na14czn4kwotq1 '889'72 zl'
za pobytdzieckaw rodziniezastepczej
odplainoÉci
podjql
uchwalg Nr 269/08 w sprawie
Zarzqd Powiatu jednoglosnie
umorzenia wierzytelnoéci.
PCPR
wierzytelnoóci
proiektuchwalydot. umorzenia
skarbn¡kPowialuprzedstawila
za
z tytuluodplatnoéci pobyt
wobecp. A.
w MiriskuMaz.przysluguj4cq
zl'
nalqczn4kwotq7.609'01
zastqpczej
dzieckaw rodzinie
' Zarzqd Powiatü ¡eánogtóSniepodjql uchwalg Nr 270/08 w sprawie
umorzeniawierzytelnoéci.
pismo
przedstawila
NaczelnikWydziatuO6wiatyi Kultury- EmiliaPiotrkowicz
w Warszawie,który zamierza
rektoraWy2szejSit<otyEkonomtzno-lnformatycznej

otvvorzyóoérodekzam¡ejscowyw Mirlsku Maz. i zwraca sig z proóbq o wynajgcie
pomieszczeñ
w CKUw MiriskuMaz.na okres3lat.
ZarzqdPowialupowróc¡do wnioskuna kolelnymposiedzeniu.
Kolejnop. Emilia Piotrkowiczprzedstawilawniosek PowiatowegoSzkolnegoZwiqzku
Sportowego
w MinskuMaz.,któryzwracasig z pro5b4o dofinansowanie
w wysokoóci
7 .000zl. z przeznaczeniem
na przejazddru2ynna zawodydo Radomiai Siedlec.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na przeznaczeniekwoty 7.000 zl. na
przejazduzawodnikówna zawodyrangiwojewódzkiej.
sfinansowanie
Kolejno przedstawionyzostal wniosek Mazowiecko-Podlaskiego
Stowarzyszen¡a
Agroturystycznego,
które zamierzawydaó publikacjg,,Sztukaludowa wschodniego
Mazowsza.ArtySciludowii ich dziela"i zwracasig o wsparciefinansowe.
Wicestarosta- Krzysztof Michalik powiedzial,2e powiat moze ewentualnie
zakupió publikacjg.W zwiqzku z tym nalezy wystqpicz propozyqqzamieszczenia
okreSlonychinformacjrna temat artystówz terenu powiatumiriskiegoi je2eli zostanq
one zamieszczone,wówczas powiat zakupi okreélon4iloéc egzemplarzytego
wydawn¡ctwa.
Ustalono,
2e kolejneposiedzenie
odbgdziesig 23 czerwcabr. o godz.14.00.
Ad. I
Protokólz pos¡edzenia
w dniu 2 czeruca2008r. zostalprzyjqtyjednogloSnie.
Ad.I
Zamkniecie
oosiedzenia.

PzewodniczqcyZarzqdu- AntoniJan Tarczyñski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
Czlonkowre
Zarzqdu KrystynaPazto
HenrykKsiezopolski
lvliroslaw
Krusiewicz

