
Protokól Nr 59/08
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miriskiego

w dniu 23 czerwca 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i :
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksiq2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
lwona Warszawska - Lulko - naczelnik Wydzialu Architektury

iBudownictwa
Emilia Piotrkowicz - naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury
Agnieszka Reda - naczelnik Wydzialu Inwestycji
Wojciech Osinski - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoóciami

Porzqdek posiedzenia:
1. Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjqcie porz4dku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedn¡ego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie wniosków do projektów uchwal i ¡nnych materialów na XV

sesjq Rady Powiatu Miriskiego.
5. Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Miñsk Mazowiecki.
6. Opinia w sprawie wydan¡a decyzj i  o ustaleniu lokal izacj i  drogi -, ,Budowa ul icy

Wil l iama Szekspira w Sulejówku".
7. Opinia w sprawie wydania decyzj i  o ustaleniu lokal izacj i  drogi -, ,Budowa

ulicy Mari i  Konopnickiej iJana Kochanowskrego w Sulejówku i  ul icy
Grabinskiej w Grabinie".

8. Sprawa przekazania w drodze darowizny nieruchomoóci znajduj4cej sig pod
budynkiem Zespolu Szkól w Mrozach.

9. Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorow¡
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Mazowieckim.

10. Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Zespolu
Szkól Nr 1 im. Kazimierza Wielk¡ego w Miósku Mazowieckim.

11. Podjgcie uchwaly w sprawie nieodplatnego przekazania skladników
maj4tkowych Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim.

12. Sprawy z zakresu dró9.
13. Podjqcie uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu real izacj i  dochodów

iwydatków bud2etu Powiatu Miñskiego na l l l  kwartal 2008 r
14. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2008 r.
15. Spravvy rózne.
16. Zamkniecie posiedzenia



Ad. I
Wicestarosta - Krzysztof Michalik otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Minskiego.

Ad. 2
Wicestarosta przedstawil porz4dek posiedzenia, który zostal przyjety

jednogloónie

Ad.3
Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastqpuj4cych

sDrawacn:
- na ostatnim Konwencie starostów w Broku nad Bugiem dyrektor Mazowieckie.i
Jednostk¡ Wdra2ania Programów Unijnych poinformowal, 2e na posiedzeniu

Zarzqdu Województwa Mazowieckiego zostanie przyjqta ostateczn€ wersja
wniosku który bgdzie wypelniany w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego oraz zostanie ustalona ostateczna wersja studium wykonalno5ci'
- od 30 czerwca br. ma sig rozpoczqÓ nabór wniosków w odniesieniu do kilku
dziedzin. kultury, ochrony zdrowia i dróg, oprócz tego majq byÓ przyjmowane

wnioski od przedsiqbiorców. Nabór wniosków bqdzie odbywal sig w systemie
preselekcji w trybie konkursu zamkniqtego,
Z dniem I stycznia 2009 r. punkty przyjmowania wniosków paszportowych bqdq
dzialaly tylko w tak¡ch powiatach gdzie mieszka 150 tys mieszkañców
i przyjmuje siq co najmniej 6 tys. wniosków rocznie.
- podczas Konwentu omawiane byly zamierzenia dotyczqce nowego podejSc¡a

do zarzqdzania kryzysowego, zadania te maj4 byÓ realizowane w oparciu o takie
punkty które obejmujq kilka powiatów, koncepcje s4 w fazie uzgodn¡eñ
ikonsultacj i ,
- zostaly przeprowadzone rozmowy z potenc.lalnymi kandydatami na dyrektora
SPZOZ w Minsku Mazowieckim. Rozmowy prowadzono z dwoma kandydatami:
Panem Romejko i Panem Gomol4. P, Gomola pracuje obecnie jako zastqpca
dyrektora w Szpitalu Bielanskim, wczeóniej pracowal w Szpitalu Wojewódzkim
w Siedlcach otaz w szpitalu w Garwolinie. Natom¡ast P. Romejko pracu¡e

w szpitalu w Wolominie.

Sekretarz Powiatu poinformowala, 2e:
- powiat minski jest na 10 -tym miejscu w rankingu najtariszych powiatów,
- trwajq przygotowania do wprowadzenia w Starostwie Powiatowym
elektronicznego obiegu dokumentów który ma funkcjonowaó od dnia 1 wrzesnia
br. W lipcu bgdq odbywaly sig szkolenia dla pracowników.

Pan Krusiewicz poinformowal, ze odbylo siq lV Powiatowe Forum Klubów
i Organizacji Sportowych. Podsumowai je jako udane i stwierdzil, 2e zakladany
cel zostal osiqgnigty. Ponadto zaproponowal zorganizowanie szkolen dla
przedstawicieli organ¡zacj ¡ sportowych.



A d . 4
Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal, 2e nie bylo 2adnych

wniosków Komisji do projektów uchwal i materialów na sesjq Rady Pow¡atu
Wicestarosta zaproponowal uzupelnienie porzqdku obrad o projekty dwÓch
uchwal oraz usuniqcie z porzqdku obrad sesji uchwaly w sprawie zmian
w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Mióskiego na lata 2007 -2013

Poinformowal, 2e zmiany dotyczyly wpisania dwóch zadari oSwiatowych z my5lq
o naborze wniosków, w zakresie oówiaty, który mial byó ogloszony, jednak nabÓr
ten nie bqdzie ogloszony w najbli2szym czasie, a wpisanie zadania do PRL
przes4dziloby o umiejscowieniu Specjalnego OSrodka Szkolno
Wychowawciego. Wicestarosta poinformowal, 2e dyrekcja Zespolu Szkol
Specjalnych w lgnacowie wystosowala zaproszenie do Komisji Oówiaty, Kultury
i Sportu w celu przedstawienia radnym mo2liwoóci realizacii przedsigwzigcia'

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na wycofanie z porz4dku obrad uchwaly
w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Minskiego na lata 2007
-2013.

P. Krusiewicz zwrócil uwagg na potrzebq dokonania analizy iloóci dzieci
uczqcych sig w klasach integracyjnych na terenie powiatu miñskiego

Zarzqd Powiatu zglosil wniosek do Naczelnika Wydzialu OSwiaty i Kultury
o zebranie informacji ,  czy iw i lu gminach na terenie powiatu funkcionujE klasy
integracyjne na poziomie szkoly podstawowej igimnazjum, gdzie i i lu uczniÓw
pobiera naukg w tej formie.

Wicestarosta przedstawil projekt uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na
realizacjq projektu w ramach lX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki. Poinformowai, 2e projekt napisany przez Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Miírsku Mazowieckim dotyczy ,,Podniesienia atrakcyjnoSci i
jakoSci szkolnictwa zawodowego". Udzial w projekcie we2mie pigó szkó|, ktÓre
zajmuj4 sig ksztalceniem zawodowym, Powiatowy Urzqd Pracy oraz Fundacja
Rozwoju Przedsigbiorstw i PrzedsigbiorczoSci ,,Biznes lnkubator" Bud2et tego
przedsigwzigcia to 2154 984p0 zl na przestrzen i trzech lat udziaf wlasny
powiatu stanowi 12,75% wartoici projektu.

Zarz4d Powiatu postanowil zglosió przedstawiony projekt uchwaly do
porz4dku obrad sesji Rady Powiatu.

Wicestarosta przedstawil projekt uchwaly w sprawie okreÓlenia kierunków
dzialan Zarzqdu Powiatu w sprawie realizacji zadan powiatu w latach 2009-2011
z wykorzystaniem Srodków pomocy unijnej okreSlonych w programach
operacyjnych.

P. Krzysztof Michalik poinformowal, 2e na samorzqdach ciq2y obow¡azek,
skladania do dnia 15 sierpnia ka2dego roku informacji dla zarzqdu województwa
o zamiarze realizowania projektów, które bqdq dofinansowane ze érodków
unrjnych.

ZarzEd Powiatu postanowil zaproponowaÓ do porz4dku obrad na sesjq
Rady Powiatu przedstawiony projekt uchwaly.



Ad. 5
Naczelnik Wydzialu Arch¡tektury i Budownictwa poinformowala, 2e

projektowane s4 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Minsk Mazowiecki. Projektowane zmiany polegajq na wprowadzeniu kilku
obszarów nie przeznaczonych do tej pory pod zabudowq m¡eszkan¡owA
wielorodzinnq tj. ulice Nadrzeczna, Warszawskie Przedmieócie, Anielina i Ks.
Brzóski iwprowadzenie na terenie mieszkaniowej funkcj i  uslug. Na terenie gdzie
do tej pory byla zabudowa jednorodzinna lub wielorodzinna dopuszcza sig
funkcjg uslug. P. Naczelnik poinformowala, 2e projektowane zmiany byty
przedmiotem posiedzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
i w wigkszosci Komisja zmiany zaopiniowala pozytywnie. P. lwona Warszawska
- Lulko przedstawila zmiany, które Komisja zaopiniowala negatywn¡e.
Po¡nformowala ,ze na obszarze przy ul. Ks. Brzóski jest zabudowa jednorodzinna

i na jednej z dzialek projektowana jest zabudowa wielorodzinna do trzech
kondygnacji. Wicestarosta powiedzial, 2e niektóre zabudowy jednorodzinne majq
wysokoóó l2 metrów. Na ul. Warszawskie Przedmieócie projektuje sig zabudowq
produkcyjna, P. Naczelnik poinformowala, ze mo2e to byÓ uci42liwe dla
projektowanej obok zabudowy wielorodzinnej . Przy ul. Szp¡talnej dopuszcza siq
uslugi, ale z zapisem,2e uciq2liwoSÓ zamyka siq w granicach terenu inwestycj¡
Przy ul. I PLM Warszawa projektuje sig drogq wewnetrzna Komisja
Urbanistyczno - Architektoniczna proponowala 2eby poszerzyÓ drogg. Na
Anielinie projektuje sig caly obszar pod zabudowq mieszkalnq wielorodzinnq, P
Naczelnik poinformowala, 2e Komisja miala obawy co do zaprojektowanego
ciqgu pieszej - jezdni i komunikacji wewnetrznej.
Pan Korusiewicz wyrazil zdanie,2e nalezy uwzglgdniÓ wnioski Komisji

Zarzqd Powialu uzgodnii projektowane zmiany

Ad. 6
Pani lwona Warszawska - Lulko przedstawila wniosek Burmistrza Miasta

Sulejówek o uzgodnienie projektu budowy drogi - ul ica Wil l iama Szekspira
w Súb;ówtu. P. Naczelnik poinformowaia, ze droga ta ju2 istnieje' a wigc bqdzie
to przébudowa polegajqca na poszerzeniu ptzy sktzyzowaniach ócigciu
naro2ników i powigkszeniu luków w celu polepszenia bezpieczenstwa. ulica

Williama Szekspira lqczy sig z drogq powiatowq tj. ulicq Szosowq. P Naczelnik
poinformowala, 2e jest juZ przygotowana dokumentacja na przebudowq ulicy

bzosowe¡. Projektowana zmiana jest spójna z projektowan4 przebudow4 ulicy

Szosowej.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal przedloZonq propozycie

dotyczqcq przebudowy ulicy Williama Szekspira w Sulejówku w zakresie
polqczenia ulicy gminnej z drogq powiatowq.



Ad. 7
Pani lwona warszawska - Lulko przedstawila wniosek Burmistrza Miasta

sulejówek w sprawie ustalenia lokalizacji drogi - budowa ulicy Marii Konopnickiel

iJaña Kochanowskiego w Sulejówku i  Grabi6skiej w Grabinie. P Naczeln¡k

poinformowala, 2e w tym przypadku nie ma pol4czen¡a Zadnej z projektowanych

bróg z drogami powiatowymi, a ulica Grabiriska w Grabinie zna.iduje siq na

tere-nie gmiñy Haiinów i nie ma powiqzania z 2adn4 drogq gminn4 w Sulejówku'

larzqd P owiatu postanowil odmówiÓ wydania opin¡i z uwagi na blgdy

formalne we wniosku. Na kazd4 drog4 powinien byÓ zlo2ony odrgbny wn¡osek

iw przypadku drogi Grabiñskiej w Grabinie Burmistrz Miasta sulejówka nie mo2e

byó wnioskodawc4.
Za takim stanowiskiem Zarz4du opowiedzialo
(p. Michal ik, p. Krusiewicz, p. Ksig2polski) jeden
(p. Pazio).

sig trzech czlonków Zarzqdu
czlonek wstrzymal sig od glosu

Ad. 8
PanWojc iechos iñsk i -k ie rown ikRefera tuGospodark iN ieruchomoóc iami

przedstawii spiawg przekazania zabudowanej nieruchomoóci, na którei zna.iduje

sig zespot szkól w Mrozach. P. Kierownik poinformowal, 2e przekazanie tej

niéruchómoóci stanowi wykonanie uchwaly Rady Powiatu Minskiego z dnia

6 lutego 2008 r. którq to uchwal4 Rada Powiatu wyrazila zgodg na przekazanie

w droáze darowizny na zecz gminy Mrozy zabudowanej ¡ieruchomoóc¡- Jest to

dzialka o numerze 2539110 o powierzchni 9313 metrówlNa tej nieruchomoscl

znajdujE siq budynki Zespolu Szkól w Mrozach, z ptzeznaczenlem na

prowaáienie przez gming szkó1, przedszkoli, placówek oswiatowych oraz-zaplecza 
sportowo - turystyczno - rekreacyjnego, hali widowiskowo - sportowej

budowanej na s4siedniej nieruchomoÓci stanow¡acej wlasnoóó gminy Mrozy'

P. Wojcieóh Osiñiki poinformowal, ze 29 lutego 2008 r' Rada Gminy Mrozy
podjflá uchwalg w sprawie przyigcia darowizny tej nieruchomo5ci Samorzqd
gminy fvlrozy jest gotowy do spisania aktu notarialnego przekazania. tej

ñ¡eru"nomoSó¡. 
'e. 

Wó¡ciecñ Osiriki poinformowal o istotnych zapisach protokolu

uzgodnieri przekazaiia nieruchomoSci. Poinformowal, Ze na przedmiotowej

dzi-alce znajdujq sig: budynek szkoly, murowany, dwupigtrowy z dachem

dwuspadowym, iryty blachq z dobudowana sal4 gimnastycznq ozz budynek

internatu murowany, jednopiqtrowy z dachem ptaskim pokryty papE obydwa

budynki pol4czone 
'lqóznikiem 

umo2liwiaj4cym przejécie z jednego budynku do

drugiego bez wychodzenia na zewnEtrz wszystkie wymagajqce remontu'

zar-zqd Powiatu zaakceptowal wartosó prawa wlasnosci przedmiotowe¡

nieruóhomoóci na kwotg 2 miliony zlotych. P. Wojciech Osinski poinformowal,

ze oplate ponosi przejmujqcy, ka2da ze stron przeka2e ze swojei stron

niezbgdne dokumenty.
Zarzqd Powiatu zaakceptowal przedstawionq propozycJe'



A d . 9
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytala projekt uchwaly

w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Powiatowego centrum Pomocy

Rodzinie w Miñsku Mazowieckim; przeprowadzono glosowanie, w którym za

podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial si9 jednoglo5nie
' ' 

Zanqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 271108 w sprawie udzielenia

upowainienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Miñsku Mazowieckim.

Ad.  10
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytala projekt uchwaly

w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkól Nr 1¡m'

Kazimierza wielkiego w Minsku Mazowieckim; przeprowadzono glosowan¡e, w

którym za podjeciem uchwaly Zarz4d Powiatu opowied-zial sig jednogloSnie'
' 

Zan4d-Powiatu podj4l uchwatq Nr 272108 w sprawie udzielenia

upowa2nienia dyrektorowi zespolu Szkól Nr I im. Kazimierza wielkiego

w Mirísku Mazowieckim.

Ad.  1 l
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytaia projekt uchwaty

w sprawie nieodplatnego przekazania skladników majqtkowych starostwa

PowLtowego w Mirísku Mazowieckim ( przekazanie do Powiatowego Cenfum

Pomocy Rodzinie w Miñsku Mazowiecki); przeprowadzono glosowan¡e'

wktórymzapodjeciemuchwa|yZarz4dPowiatuopowiedzia|sie|ednog|osnie.'Zarz4d 
Powiatu podj4t uchwalg Nr 273108 w sprawie nieodplatnego

przekazaniá skladników maj4tkowych starostwa powiatowego w Miñsku

Mazowieckim.

Ad. 12
W¡cestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wnioski drogowe:

- wniosek Burmistrza miasta Mirisk Mazowiecki w sprawie zaopiniowania
projektu budowlanego obslugi komunikacyjnej projektowanego stad¡onu

ipórto*"go przy ulicy Budowlanej. p. Krzysztof Michalik poinformowal, 2e ta

droga jest wspólna dla projektowanej hali widowiskowo - sportowel '- .ZarzqdPowia tupozy tywn iezaop in iowa|wn iosekBurmis t rzaMias taMiñsk

Mazowiecki.
- wniosek p. W. Perliceusza dotyczqcy wyrazenia zgody na dysponowanle

nieruchomoóci4 w zwi4zku zamiarem wykonania ziazdu z drogi powiatowej

wielgolas Brzeziñski - Desno - Chobot - Katy Go2dziejewskie na dzialkg

nr ew. 2016 w m. Zwirówka gm. Halinów.
ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powy2szy wniosek'
zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanie nieruchomoóciq na cele

budowlane w zwi4zku z zamiarem budowy lazdu z drogi powiatowej wielgolas

Brzeziríski-Desno-Chobof Katy Go2dziejewskie na dzialkq nr ew 20/6'



- wniosek p. U. Sucheckiej dotyczqcy wyra2enia zgody na dysponowanre
nieruchomoéciq w zwiqzku z zam6rcm wykonania lazdu z drogi powiatowe¡

Posiadaty - Ceglów na dzialkg nr 579 w m. Posiadaiy gm. Ceglów
ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek'

zarzqd P owiatu wyrazil zgodg na dysponowanie nieruchomoscia na cele

budowlane w zwiqzku z zamiarem budowy lazdu z drogi powiatowej Posiadaly -

Ceglów na dzialkg nr 579.
- w n ¡ o s e k U r z g d u M i a s t a w K a l u s z y n i e o w y r a z e n ¡ e z g o d y n a d y s p o n o w a n | e
gruntem stanówi4cym droge powiatowa Latowicz - Mrozy - Kaluszyn

w miejscowoóci olszewice gm. Kluszyn w zwi4zku z projektowan¡em ptzylqcza

energetycznego.
Zarzqd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniowal povvy2szy wnloseK'' 

Zarz\d Powiatu wyrazit zgodq na dysponowanie nieruchomo5ciq nr ew

183 w zwiqzku z ramiarem lof alizac¡i przylEcza energetycznego w paste

drogowym drogi powiatowej Nr 2231W Latowicz - Mrozy - Kaluszyn w

miejscowoSci Olszewice , gmina Kaluszyn.
- wÁiosek ELJIT BLMT Jarosz dotyczacy uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji

sanitarnej w pasie drogowym ulicy Zwirowej w miejscowoóci Karolina i Nowe

Osiny.
Z a r z q d O r ó g P o w i a t o w y c h p o i n f o r m o w a l , 2 e u l i c a Z w ¡ r o w a n i e n a l e z y d o
kategbrii drég powiatowych w zwiqzk u z czym Zarzqd Powiatu nie moze

dysponowaó powyzsza drogq na cele budowlane

Ad.  13

Skarbnik Pow¡atu omówila projekt uchwaly w sprawie ustalenia

harmonogramu realizacji dochodÓw i wydatków bud2etu Powiatu M inskiego na lll

kwartal 2008 r. Po zapoznaniu sig z projektem uchwaly przeprowadzono

glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd opowiedzial sig
jednogloSnie.

ZarzEd Powiatu podj4l uchwalg Nr 274108 w sprawie ustalenia

harmonográmu realizacji dochodów i wydatków bud2etu Powiatu

Miriskiego na lll kwartal 2008 r.

Ad.  14
Skarbnik Pow¡atu przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w bud2ecie Powiatu na 2008 rok. wyjaSnila, ze zmianie ulega plan dochodÓw
i wydatków zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych

z bud2etu pafrstwa, przeniesieniu wydatków migdzy $$ w ramach tego samego

dzialu oraz przeniesieniu wydatków z Íezeq bud2etowej ¡ dotycza:
- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.
- Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Minsku Maz.
- Domu Pomocy SPolecznej w Kqtach,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miósku Maz'
- Poradni Psychologrczno - Pedagogicznej w Milrsku Maz'



- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulejówku

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Zespo{u Szkol
Agrotechnicznych w Janowie na wyra2enie zgody na przeznaczenie órodkÓw
zaoszczedzonych z remontu w wysokoéci 16 tys. zl na wykonanie odgrzybienia,
malowania i remontu tynków w salach lekcyjnych i pomieszczeniach
admin¡stracyjnych.

Zarzqd Powiatu wyraz¡l zgode.
Skarbn¡k Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Poradni Psycholog¡czno

- Pedagogicznej w Minsku Maz. o dodatkowe órodki w wysokoéci 450 zl na
zakup wyposa2enia potrzebnego do podpisu elektronicznego dla ZUS (czytnik i
karta do czytnika), oaz na przeniesienie kwoty 9963 zl. z wynagrodzenla na
umowq zlecenie do zakupu uslug pozostalych. Wniosek p. dyrektor motywuje
rozpoczec¡em przez lekarza psychiatre, który byl zatrudniony na umowQ
zlecenie, dzialalnoSci gospodarczej iówiadczenia porad w tej formie. P dyrektor
wnioskuje równieZ o zabezpieczenie órodków na szkolenie ,, Profilaktyka rozwoju
dziecka i metody wczesnej interwencji, neurostymulacja"

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg.
Skarbnik Powiatu przedstaw¡la wniosek Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej w Sulejówku o przekazanie zarezerwowanych órodków
finansowych w kwocie 50 tys. zl tj. 1 tys. zl. na okreSlenie oznakowania
w nowych pomieszczeniach, 39 tys. zl na zakup wyposazenia, 10 tys. zl na rÓzne
uslugi w lym le2 zwiqzane z przeprowadzkq.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora PCPR w Mitisku Maz.

o wyra2enie zgody na zmiany w $31 10 Swiadczenia spoleczne na $ 417
wynagrodzenia; umowy zlecenia z dwoma pracownikami, szkolenia dla rodziców
zastqpczych izakup bilbordu lqczna kwota 5644 zl

Zarz4d Powiatu wyrazil zgode.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek na przeniesienie kwoty 30 tys. zl

w Starostwie Powiatowym w ramach tych samych $$ ale w innych rozdzialach -

promocja pow¡atu.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek P. Smugi o rozwa2enie

mo2l iwoSci wsparcia f inansowego Powiatowego Szkolnego Zwiqzku Sportowego,
w miesiqcu czerucu 2008 r. 10 dru2yn reprezentujqcych szkoly z terenu powiatu
miñskiego wywalczylo prawo startu w X Mazowieck¡ch lgrzyskach Mlodzie2y
Szkolnej przeprowadzanych w Radomiu iSiedlcach koszt przejazdu dru2yn na
miejsce przeprowadzania zawodów wyniósl 7 tys. zl.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Domu Kultury

w Okuniewie w sprawie pomocy w wydaniu okolicznoSciowej ksiEzki ,,Okuniew
470 lat" . O sfinansowanie druku ksi42ki w wysoko5ci 5000 zl.

ZarzEd Powialu postanowil wesprzeó publikacje po ukazaniu sig ksiqZki
poprzez zakupienie jej egzemplarzy za kwotg 2000 zl.



Przeprowadzono glosowanie, w którym
Powiatu opowiedzial sig jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwalg Nr
w bud2ecie Powiatu na 2008 rok.

za podjgciem uchwaly Zarz4d

275108 w sprawie zmian

Ad.  15
Wicestarosta przedstaw¡l wniosek Samodzielnego Publicznego Zespolu

Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim o vvyra2en¡e zgody na zakup w formie
leasingu myjni -dezynfektora dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg.

Skarbnik Powiatu przedstaw¡la projekt uchwaly dot. rozlo2enia naleZnoÓci
na raty przyslugujqcej wobec p. E. Brody z tytulu udzielenia bonif¡katy od ceny
sprzeda2y lokalu mieszkalnego w kwocie 17.530,33 zl. oraz odsetki.

Zarzqd Powiatu jednogloénie podj4t uchwale Nr 278108 w sprawie
rozlo2enia naleZnoéci na raty.

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek o udzielenie upowaznienia
StaroScie do prowadzenia czynnoóci zwiqzanych z egzekuqq wobec P. Mikos.
P. Skarbnik poinformowala, 2e zostalo wyslane ostateczne wezwanie do zaplaty,
kwota której dotyczy egzekucja to 1 1 80,62 zl.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg do podejmowania przez Starostq wszelkich
czynnoSci zwiqzanych z egzekucj4.

Sekretarz Powiatu przedstawiia projekt uchwaly w sprawie wyrazen¡a
zgody na realizacjq projektu w ramach 6 Priorytetu Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki. Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly
ZarzEd Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

Zarz4d Powiatu podjEt uchwalg Nr 276/08 w sprawie wyra2enia zgody
na realizacjg projektu w ramach 6 Priorytetu Programu Operacyjnego
Kapitaf Ludzki.

Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie udz¡elen¡a
upowa2nienia Zastqpcy Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w Minsku
Mazowiecki do realizacji projektu pt. ,,Poradnictwo zawodowe na wyc¡qgn¡Qcie
rgki" wspótfinansowanego ze órodków Europejskiego Funduszu Spolecznego
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial sig jednoglo5nie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwalg Nr 277108 w sprawie udzielenia
upowa2nienia Zastqpcy Dyrektora Powiatowego Urzgdu Pracy w Mitísku
Mazowieckim do realizacji projektu pt. ,,Poradnictwo zawodowe na
wyci4gnigcie rgki" wspólfinansowanego ze Érodków Europejskiego
Funduszu Spolecznego.



Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Kultury przedstaw¡la wniosek dyrektora
Centrum Ksztalcen¡a Ustawicznego w Mirisku Mazowieckim o wyra2en¡e zgody
na wynajem pomieszczeñ dla potrzeb wyzszej uczelni. P. Naczelnik odczytala
wystqpienre dyrektora CKU - funkcjonowanie tej uczelni nie mo2e ogran¡czaÓ
statutowej dzialalnoóci centrum. lloéó wynajmowanych sal bgdzie uzale2niona
od wielkoéci naboru, zakladajAc, 2e najwieksze zainteresowanie bqdzie studiami
niestacjonarnymi, na których zajgcia bqd4 sig odbywaty 8 razy w semestrze
(soboty, niedziele). Dla potrzeb stacjonarnych sale bqdq wykorzystywane
w ciqgu tygodnia od poniedziaiku do pi4tku od 8.00 do 15.00. Zajqcia
w pracowniach komputerowych i pracowni jqzykowej bedq organ¡zowane
w dniach i godzinach uzgodnionych z dyrekcjq Centrum. Umowy bgdq zawierane
co semestr i ka2dorazowo szczegolowy plan bqdzie uzgadniany z dyrekcjq CKU.

Zarzqd P owiatu wyrazil zgodg na wydzier2awienie pomieszczen CKU dla
potrzeb wyzszej uczelni, pod warunkiem przedstaw¡enia przez dyrektora
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego warunków wydzier2awienia.

Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury poinformowala, 2e siostra dyrektor
Specjalnego Oórodka Wychowawczego w lgnacowie i p. Brzeszkiewicz dyrektor
Zespolu Szkol Specjalnych w lgnacowie uprzejmie informujq' 2e wystosowaly
pismo do Komisji Oówiaty, Kultury i Sportu do zlozenia wizyty w Szkole
i Oórodku celem zapoznania sig z warunkami opieki i  nauki.

Ad.  16
Zamknigcie posiedzen¡a.

Wicestarosta - Krzysztof M¡chalik

Czlonkowie Zazqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ks¡?2opolski

¡/iroslaw Krusiewicz


