Protokól Nr 59/08
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Miriskiego
w dniu 23 czerwca2008r.
W posiedzeniuuczestniczyli:
Wicestarosta- KrzysztofMichalik
czlonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsiq2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: TeresaBqk- SkarbnikPowiatu
DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
lwonaWarszawska- Lulko- naczelnikWydzialuArchitektury
iBudownictwa
EmiliaPiotrkowicz naczelnikWydzialuOówiatyi Kultury
AgnieszkaReda- naczelnikWydzialuInwestycji
WojciechOsinski- KierownikReferatuGospodarkiNieruchomoóciami
Porzqdekposiedzenia:
1. Otwarcieoosiedzenia.
2. Przyjqcieporz4dkuobrad.
posiedzenia.
Starostyw okresieod poprzedn¡ego
3. Informacjao dzialalnoóci
4. Rozpatrzeniewnioskówdo projektówuchwal i ¡nnychmaterialówna XV
sesjq Rady PowiatuMiriskiego.
przestrzennego
planuzagospodarowania
zmianymiejscowego
5. Uzgodnienie
miastaMiñskMazowiecki.
drogi-,,Budowaulicy
lokalizacji
6. Opiniaw sprawiewydan¡adecyzjio ustaleniu
WilliamaSzekspira
w Sulejówku".
drogi-,,Budowa
7. Opiniaw sprawiewydaniadecyzjio ustaleniulokalizacji
w Sulejówkui ulicy
ulicy Marii KonopnickiejiJana Kochanowskrego
Grabinskiej
w Grabinie".
znajduj4cejsig pod
w drodzedarowiznynieruchomoóci
8. Sprawa przekazania
budynkiemZespoluSzkólw Mrozach.
9. Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorow¡
w MinskuMazowieckim.
Powiatowego
CentrumPomocyRodzinie
dyrektorowiZespolu
10. Podjgcieuchwalyw sprawie udzieleniaupowa2nienia
Wielk¡egow MióskuMazowieckim.
SzkólNr 1 im. Kazimierza
nieodplatnego przekazania skladników
w
sprawie
11. Podjgcie uchwaly
w MinskuMazowieckim.
maj4tkowychStarostwaPowiatowego
zakresu
dró9.
z
12. Sprawy
dochodów
realizacji
13. Podjqcieuchwalyw sprawieustaleniaharmonogramu
na lll kwartal2008r
iwydatkówbud2etuPowiatuMiñskiego
14. Podjqcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna 2008r.
15. Spravvyrózne.
posiedzenia
16. Zamkniecie

Ad. I
Wicestarosta- KrzysztofMichalikotworzylposiedzenieZarzqduPowiatu
Minskiego.
Ad. 2

Wicestarostaprzedstawilporz4dek posiedzenia,który zostal przyjety
jednogloónie
Ad.3

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastqpuj4cych
sDrawacn:
- na ostatnimKonwenciestarostóww Brokunad BugiemdyrektorMazowieckie.i
Jednostk¡Wdra2aniaProgramówUnijnychpoinformowal,2e na posiedzeniu
Zarzqdu Województwa Mazowieckiegozostanie przyjqta ostateczn€wersja
wniosku który bgdzie wypelniany w ramach Regionalnego Programu
oraz zostanieustalonaostatecznawersjastudiumwykonalno5ci'
Operacyjnego
- od 30 czerwcabr. ma sig rozpoczqÓ
nabórwnioskóww odniesieniudo kilku
dziedzin.kultury,ochronyzdrowia i dróg, oprócztego majq byÓprzyjmowane
Nabór wnioskówbqdzie odbywalsig w systemie
wnioski od przedsiqbiorców.
preselekcjiw trybiekonkursuzamkniqtego,
bqdq
wnioskówpaszportowych
Z dniem I stycznia2009 r. punktyprzyjmowania
mieszkañców
tys
dzialaly tylko w tak¡ch powiatach gdzie mieszka 150
i przyjmujesiq co najmniej6 tys. wnioskówrocznie.
- podczasKonwentuomawianebyly zamierzeniadotyczqcenowegopodejSc¡a
do zarzqdzaniakryzysowego,zadaniate maj4 byÓrealizowanew oparciuo takie
punkty które obejmujq kilka powiatów, koncepcje s4 w fazie uzgodn¡eñ
ikonsultacji,
- zostaly przeprowadzone
kandydatamina dyrektora
rozmowyz potenc.lalnymi
prowadzono
z dwoma kandydatami:
SPZOZw MinskuMazowieckim.Rozmowy
Panem Romejkoi Panem Gomol4. P, Gomola pracujeobecniejako zastqpca
dyrektoraw SzpitaluBielanskim,wczeóniejpracowalw SzpitaluWojewódzkim
w Siedlcachotaz w szpitaluw Garwolinie.Natom¡astP. Romejkopracu¡e
w szpitaluw Wolominie.
2e:
SekretarzPowiatupoinformowala,
powiatów,
- powiatminskijest na 10 -tym miejscuw rankingunajtariszych
- trwajq przygotowania do wprowadzenia w Starostwie Powiatowym
od dnia 1 wrzesnia
obiegudokumentówktóry ma funkcjonowaó
elektronicznego
pracowników.
br. W lipcubgdqodbywalysig szkoleniadla
ze odbylosiq lV PowiatoweForumKlubów
Pan Krusiewiczpoinformowal,
i OrganizacjiSportowych.Podsumowaije jako udanei stwierdzil,2e zakladany
cel zostal osiqgnigty. Ponadto zaproponowalzorganizowanieszkolen dla
przedstawicieli
¡ sportowych.
organ¡zacj

Ad.4

Wicestarosta- KrzysztofMichalik poinformowal,2e nie bylo 2adnych
wniosków Komisji do projektówuchwal i materialówna sesjq Rady Pow¡atu
Wicestarostazaproponowaluzupelnienieporzqdku obrad o projekty dwÓch
uchwal oraz usuniqcie z porzqdku obrad sesji uchwaly w sprawie zmian
-2013
w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Mióskiego na lata 2007
z my5lq
2e zmianydotyczylywpisaniadwóchzadarioSwiatowych
Poinformowal,
jednak
nabÓr
ogloszony,
o naborzewniosków,w zakresieoówiaty,którymial byó
ten nie bqdzie ogloszonyw najbli2szymczasie, a wpisanie zadaniado PRL
przes4dziloby o umiejscowieniu Specjalnego OSrodka Szkolno
Wychowawciego. Wicestarosta poinformowal,2e dyrekcja Zespolu Szkol
Specjalnychw lgnacowiewystosowalazaproszeniedo KomisjiOówiaty,Kultury
radnymmo2liwoócirealizaciiprzedsigwzigcia'
i Sportuw celu przedstawienia
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na wycofanie z porz4dku obrad uchwaly
w sprawiezmian w PlanieRozwojuLokalnegoPowiatuMinskiegona lata 2007
-2013.
P. Krusiewiczzwróciluwagg na potrzebqdokonaniaanalizyiloócidzieci
na tereniepowiatumiñskiego
uczqcychsig w klasachintegracyjnych
ZarzqdPowiatuzglosilwniosekdo NaczelnikaWydzialuOSwiatyi Kultury
klasy
czy iw ilu gminachna tereniepowiatufunkcionujE
o zebranieinformacji,
igimnazjum,gdzie iilu uczniÓw
na poziomieszkolypodstawowej
integracyjne
pobieranaukgw tej formie.
Wicestarostaprzedstawilprojektuchwalyw sprawiewyra2eniazgody na
realizacjq projektu w ramach lX PriorytetuProgramuOperacyjnegoKapital
Ludzki. Poinformowai,2e projekt napisany przez Centrum Ksztalcenia
atrakcyjnoScii
Ustawicznegow Miírsku Mazowieckimdotyczy ,,Podniesienia
pigó
szkó|,ktÓre
jakoSciszkolnictwazawodowego".Udzialw projekciewe2mie
zajmuj4 sig ksztalceniemzawodowym,PowiatowyUrzqd Pracy oraz Fundacja
i PrzedsigbiorczoSci
,,Bizneslnkubator"Bud2ettego
Rozwoju Przedsigbiorstw
i trzech lat udziaf wlasny
przedsigwzigciato 2154 984p0 zl na przestrzen
projektu.
powiatustanowi12,75%wartoici
Zarz4d Powiatu postanowilzglosió przedstawionyprojekt uchwaly do
porz4dkuobradsesji RadyPowiatu.
kierunków
Wicestarostaprzedstawilprojektuchwalyw sprawieokreÓlenia
powiatu
2009-2011
w
latach
dzialanZarzqdu Powiatuw sprawie realizacjizadan
z wykorzystaniem Srodków pomocy unijnej okreSlonychw programach
operacyjnych.
2e na samorzqdachciq2yobow¡azek,
P. KrzysztofMichalikpoinformowal,
roku
informacjidla zarzqduwojewództwa
ka2dego
15
sierpnia
do
dnia
skladania
o zamiarze realizowaniaprojektów,które bqdq dofinansowaneze érodków
unrjnych.
do porz4dkuobrad na sesjq
ZarzEd PowiatupostanowilzaproponowaÓ
projekt
przedstawiony
uchwaly.
Rady Powiatu

Ad. 5
Naczelnik Wydzialu Arch¡tektury i Budownictwa poinformowala,2e
przestrzennego
projektowanes4 zmianymiejscowegoplanuzagospodarowania
kilku
polegajq
na
wprowadzeniu
zmiany
miastaMinskMazowiecki.Projektowane
obszarów nie przeznaczonychdo tej pory pod zabudowq m¡eszkan¡owA
Anielinai Ks.
wielorodzinnqtj. ulice Nadrzeczna,WarszawskiePrzedmieócie,
funkcjiuslug.Na tereniegdzie
na tereniemieszkaniowej
Brzóskiiwprowadzenie
do tej pory byla zabudowajednorodzinnalub wielorodzinnadopuszczasig
funkcjg uslug. P. Naczelnik poinformowala,2e projektowanezmiany byty
- Architektonicznej
przedmiotemposiedzeniaPowiatowejKomisjiUrbanistyczno
i w wigkszosciKomisjazmiany zaopiniowalapozytywnie.P. lwonaWarszawska
- Lulko przedstawila zmiany, które Komisja zaopiniowala negatywn¡e.
Po¡nformowala
,ze na obszarzeprzy ul. Ks. Brzóskijest zabudowajednorodzinna
i na jednej z dzialek projektowanajest zabudowawielorodzinnado trzech
majq
kondygnacji.Wicestarostapowiedzial,2e niektórezabudowyjednorodzinne
projektuje
zabudowq
sig
wysokoóól2 metrów.Na ul. WarszawskiePrzedmieócie
produkcyjna,P. Naczelnik poinformowala,ze mo2e to byÓ uci42liwe dla
. Przy ul. Szp¡talnejdopuszczasiq
projektowanejobok zabudowywielorodzinnej
zamykasiq w granicachterenu inwestycj¡
uslugi,ale z zapisem,2euciq2liwoSÓ
projektuje
sig drogq wewnetrzna Komisja
Warszawa
Przy ul. I PLM
Urbanistyczno Architektonicznaproponowala2eby poszerzyÓdrogg. Na
P
Anielinieprojektujesig caly obszarpod zabudowqmieszkalnqwielorodzinnq,
zaprojektowanego
co
do
Naczelnikpoinformowala,2e Komisja miala obawy
wewnetrznej.
ciqgupieszej- jezdnii komunikacji
wnioskiKomisji
Pan Korusiewiczwyrazilzdanie,2enalezyuwzglgdniÓ
zmiany
ZarzqdPowialuuzgodniiprojektowane
Ad. 6
wniosekBurmistrzaMiasta
Pani lwona Warszawska- Lulko przedstawila
ulica WilliamaSzekspira
projektu
drogi
budowy
Sulejóweko uzgodnienie
ju2
istnieje'a wigc bqdzie
ze drogata
w Súb;ówtu. P. Naczelnikpoinformowaia,
to przébudowa polegajqca na poszerzeniuptzy sktzyzowaniach ócigciu
naro2nikówi powigkszeniuluków w celu polepszeniabezpieczenstwa.ulica
WilliamaSzekspiralqczy sig z drogq powiatowqtj. ulicqSzosowq.P Naczelnik
poinformowala,2e jest juZ przygotowanadokumentacjana przebudowqulicy
bzosowe¡.Projektowanazmianajest spójna z projektowan4przebudow4ulicy
Szosowej.
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal przedloZonq propozycie
dotyczqcq przebudowyulicy Williama Szekspiraw Sulejówkuw zakresie
polqczeniaulicygminnejz drogqpowiatowq.

Ad. 7
Pani lwona warszawska- Lulko przedstawilawniosekBurmistrzaMiasta
sulejówekw sprawieustalenialokalizacjidrogi- budowaulicyMariiKonopnickiel
w Grabinie.P Naczeln¡k
w Sulejówkui Grabi6skiej
iJaña Kochanowskiego
Zadnejz projektowanych
poinformowala,
2e w tym przypadkunie ma pol4czen¡a
bróg z drogami powiatowymi,a ulica Grabiriskaw Grabiniezna.idujesiq na
z 2adn4drogqgminn4w Sulejówku'
gmiñyHaiinówi niema powiqzania
tere-nie
larzqd P owiatupostanowilodmówiÓwydania opin¡iz uwagi na blgdy
formalnewe wniosku.Na kazd4 drog4 powinienbyÓzlo2onyodrgbnywn¡osek
Miastasulejówkanie mo2e
w GrabinieBurmistrz
drogiGrabiñskiej
iw przypadku
byównioskodawc4.
Za takim stanowiskiemZarz4du opowiedzialosig trzechczlonkówZarzqdu
jedenczlonekwstrzymal
sig od glosu
p. Ksig2polski)
(p. Michalik,p. Krusiewicz,
(p. Pazio).
Ad. 8
PanWojciechosiñski-kierownikReferatuGospodarkiNieruchomoóciami
na któreizna.iduje
przedstawiispiawg przekazaniazabudowanejnieruchomoóci,
przekazanietej
2e
poinformowal,
sig zespot szkól w Mrozach.P. Kierownik
stanowiwykonanieuchwalyRady PowiatuMinskiegoz dnia
niéruchómoóci
6 lutego2008 r. którqto uchwal4Rada Powiatuwyrazilazgodg na przekazanie
Jest to
w droázedarowiznyna zecz gminy Mrozyzabudowanej
¡ieruchomoóc¡dzialka o numerze2539110o powierzchni9313 metrówlNa tej nieruchomoscl
znajdujE siq budynki Zespolu Szkól w Mrozach, z ptzeznaczenlemna
przez gming szkó1, przedszkoli,placówek oswiatowychoraz
prowaáienie
-zaplecza
hali widowiskowo- sportowej
sportowo- turystyczno- rekreacyjnego,
stanow¡acejwlasnoóógminy Mrozy'
budowanejna s4siedniejnieruchomoÓci
P. WojcieóhOsiñiki poinformowal,ze 29 lutego 2008 r' Rada Gminy Mrozy
podjflá uchwalgw sprawie przyigciadarowiznytej nieruchomo5ciSamorzqd
przekazania.tej
gminy fvlrozy jest
'e. gotowy do spisania aktu notarialnego
protokolu
zapisach
istotnych
poinformowal
o
ñ¡eru"nomoSó¡. Wó¡ciecñOsiriki
przedmiotowej
uzgodnieri przekazaiia nieruchomoSci.Poinformowal,Ze na
dzi-alceznajdujq sig: budynek szkoly, murowany, dwupigtrowyz dachem
dwuspadowym,iryty blachqz dobudowanasal4 gimnastycznq ozz budynek
jednopiqtrowyz dachem ptaskim pokryty papE obydwa
internatumurowany,
'lqóznikiem
przejéciez jednego budynkudo
umo2liwiaj4cym
budynkipol4czone
drugiego bez wychodzenia na zewnEtrz wszystkie wymagajqce remontu'
zar-zqd Powiatu zaakceptowal wartosó prawa wlasnosci przedmiotowe¡
nieruóhomoócina kwotg 2 milionyzlotych.P. WojciechOsinskipoinformowal,
ze oplate ponosi przejmujqcy, ka2da ze stron przeka2e ze swojei stron
dokumenty.
niezbgdne
propozycJe'
przedstawionq
ZarzqdPowiatuzaakceptowal

Ad.9

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytala projekt uchwaly
dyrektorowiPowiatowegocentrum Pomocy
w sprawieudzieleniaupowa2nienia
glosowanie,w którym za
Rodziniew Miñsku Mazowieckim;przeprowadzono
podjqciem
uchwalyZarzqdPowiatuopowiedzialsi9jednoglo5nie
' '
Zanqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 271108w sprawie udzielenia
upowainienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Miñsku Mazowieckim.
Ad.10
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytala projekt uchwaly
w sprawie udzieleniaupowa2nieniadyrektorowiZespolu Szkól Nr 1¡m'
glosowan¡e,w
Kazimierzawielkiego w Minsku Mazowieckim;przeprowadzono
sig jednogloSnie'
którym
' za podjeciemuchwalyZarz4dPowiatuopowied-zial
w
Zan4d-Powiatu podj4l uchwatq Nr 272108 sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi zespolu Szkól Nr I im. Kazimierza wielkiego
w Mirísku Mazowieckim.
Ad.1l

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytaia projekt uchwaty
w sprawie nieodplatnegoprzekazania skladników majqtkowych starostwa
PowLtowegow MirískuMazowieckim( przekazaniedo PowiatowegoCenfum
Miñsku Mazowiecki);przeprowadzonoglosowan¡e'
Pomocy Rodzinie w
wktórymzapodjeciemuchwa|yZarz4dPowiatuopowiedzia|sie|ednog|osnie.
'Zarz4d
Powiatu podj4t uchwalg Nr 273108w sprawie nieodplatnego
przekazaniá skladników maj4tkowych starostwa powiatowego w Miñsku
Mazowieckim.
Ad. 12
- KrzysztofMichalikprzedstawil
wnioskidrogowe:
W¡cestarosta
- wniosek Burmistrza miasta Mirisk Mazowieckiw sprawie zaopiniowania
projektu budowlanego obslugi komunikacyjnej projektowanego stad¡onu
ipórto*"go przy ulicy Budowlanej.p. KrzysztofMichalikpoinformowal,2e ta
'
droga
- . Zjest
a r zwspólna
q d P o w idla
a t uprojektowanej
p o z y t y w n i ehali
z a owidowiskowo
p i n i o w a | w n isportowel
osekBurmistrzaMiastaMiñsk
Mazowiecki.
- wniosek p. W. Perliceuszadotyczqcywyrazeniazgody na dysponowanle
nieruchomoóci4w zwi4zku zamiarem wykonaniaziazdu z drogi powiatowej
wielgolas Brzeziñski- Desno - Chobot - Katy Go2dziejewskiena dzialkg
nr ew. 2016w m. Zwirówkagm. Halinów.
ZDP w MiriskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek'
zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dysponowanienieruchomoóciqna cele
budowlanew zwi4zkuz zamiarembudowylazdu z drogi powiatowejwielgolas
na dzialkqnr ew 20/6'
Katy Go2dziejewskie
Brzeziríski-Desno-Chobof

- wniosek p. U. Sucheckiejdotyczqcy wyra2eniazgody na dysponowanre
w zwiqzkuz zam6rcm wykonanialazdu z drogi powiatowe¡
nieruchomoéciq
Posiadaty- Ceglówna dzialkgnr 579 w m. Posiadaiygm. Ceglów
ZDP w MinskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek'
zarzqd P owiatu wyrazil zgodg na dysponowanienieruchomosciana cele
budowlanew zwiqzkuz zamiarembudowylazdu z drogipowiatowejPosiadaly
Ceglówna dzialkgnr 579.
-wn¡osekUrzgduMiastawKaluszynieowyrazen¡ezgodynadysponowan|e
- Kaluszyn
gruntem stanówi4cym droge powiatowa Latowicz - Mrozy
ptzylqcza
w miejscowoóciolszewicegm. Kluszynw zwi4zkuz projektowan¡em
energetycznego.
povvy2szy
wnloseK'
Zarzqd
' DrógPowiatowychpozytywniezaopiniowal
nr ew
Zarz\d Powiatuwyrazitzgodq na dysponowanienieruchomo5ciq
183 w zwiqzku z ramiarem lof alizac¡i przylEczaenergetycznegow paste
- Kaluszyn w
drogowym drogi powiatowej Nr 2231W Latowicz Mrozy
Olszewice, gminaKaluszyn.
miejscowoSci
- wÁiosekELJIT BLMT Jaroszdotyczacyuzgodnienialokalizacjisieci kanalizacji
sanitarnejw pasie drogowymulicy Zwirowejw miejscowoóciKarolinai Nowe
Osiny.
ZarzqdOrógPowiatowychpoinformowal,2eulicaZw¡rowanienalezydo
kategbrii drég powiatowychw zwiqzku z czym Zarzqd Powiatu nie moze
dysponowaópowyzszadrogqna cele budowlane
Ad.13
Skarbnik Pow¡atu omówila projekt uchwaly w sprawie ustalenia
realizacjidochodÓwi wydatkówbud2etuPowiatuMinskiegona lll
harmonogramu
kwartal 2008 r. Po zapoznaniusig z projektem uchwaly przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd opowiedzial sig
jednogloSnie.
ZarzEd Powiatu podj4l uchwalg Nr 274108w 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 bud2eciePowiatuna 2008 rok. wyjaSnila,ze zmianieulega plan dochodÓw
i wydatków zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
wydatkówmigdzy$$ w ramachtego samego
z bud2etupafrstwa,przeniesieniu
wydatkówz Íezeq bud2etowej¡ dotycza:
dzialuoraz przeniesieniu
- StarostwaPowiatowego
w MinskuMaz.
- CentrumKsztalceniaPraktycznego
w MinskuMaz.
- Domu PomocySPolecznej
w Kqtach,
- PowiatowegoCentrumPomocyRodziniew MióskuMaz'
- Pedagogicznej
- PoradniPsychologrczno
w MilrskuMaz'

- Pedagogicznej
- PoradniPsychologiczno
w Sulejówku
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Zespo{u Szkol
w Janowie na wyra2eniezgody na przeznaczenieórodkÓw
Agrotechnicznych
z remontuw wysokoéci16 tys. zl na wykonanieodgrzybienia,
zaoszczedzonych
malowania i remontu tynków w salach lekcyjnych i pomieszczeniach
admin¡stracyjnych.
ZarzqdPowiatuwyraz¡lzgode.
wniosekdyrektoraPoradniPsycholog¡czno
Skarbn¡kPowiatuprzedstawila
- Pedagogicznejw Minsku Maz. o dodatkoweórodkiw wysokoéci450 zl na
dla ZUS (czytniki
zakup wyposa2eniapotrzebnegodo podpisuelektronicznego
na
zl.
z
wynagrodzenla
karta do czytnika),oaz na przeniesieniekwoty 9963
umowq zleceniedo zakupu uslug pozostalych.Wniosekp. dyrektormotywuje
rozpoczec¡emprzez lekarza psychiatre, który byl zatrudniony na umowQ
gospodarczejiówiadczeniaporadw tej formie.P dyrektor
zlecenie,dzialalnoSci
rozwoju
órodkówna szkolenie,,Profilaktyka
zabezpieczenie
wnioskujerównieZo
neurostymulacja"
dziecka i metodywczesnejinterwencji,
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodg.
Skarbnik Powiatu przedstaw¡lawniosek Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Sulejówku o przekazanie zarezerwowanychórodków
finansowychw kwocie 50 tys. zl tj. 1 tys. zl. na okreSlenieoznakowania
10 tys. zl na rÓzne
39 tys. zl na zakupwyposazenia,
w nowychpomieszczeniach,
uslugiw lym le2 zwiqzanez przeprowadzkq.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodg.
SkarbnikPowiatuprzedstawilawniosekdyrektoraPCPR w Mitisku Maz.
spolecznena $ 417
o wyra2eniezgody na zmiany w $3110 Swiadczenia
dla rodziców
szkolenia
umowyzleceniaz dwomapracownikami,
wynagrodzenia;
zl
kwota
5644
lqczna
izakup
bilbordu
zastqpczych
Zarz4dPowiatuwyrazilzgode.
kwoty 30 tys. zl
wniosekna przeniesienie
SkarbnikPowiatuprzedstawila
rozdzialachinnych
ale
w
w StarostwiePowiatowymw ramachtych samych$$
promocjapow¡atu.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodg.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek P. Smugi o rozwa2enie
SzkolnegoZwiqzkuSportowego,
mo2liwoSciwsparciaf inansowegoPowiatowego
szkolyz terenupowiatu
w miesiqcuczerucu2008 r. 10 dru2ynreprezentujqcych
miñskiegowywalczyloprawo startu w X Mazowieck¡chlgrzyskachMlodzie2y
w RadomiuiSiedlcach koszt przejazdudru2ynna
Szkolnejprzeprowadzanych
zawodówwyniósl7 tys. zl.
miejsceprzeprowadzania
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodg.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Domu Kultury
ksiEzki ,,Okuniew
w Okuniewiew sprawiepomocyw wydaniuokolicznoSciowej
zl.
5000
w
wysoko5ci
drukuksi42ki
470 lat". O sfinansowanie
ZarzEdPowialupostanowilwesprzeópublikacjepo ukazaniusig ksiqZki
poprzezzakupieniejej egzemplarzyza kwotg 2000 zl.

Przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciem uchwaly Zarz4d
Powiatuopowiedzialsig jednogloónie.
Zarz4d Powiatu podj4l uchwalg Nr 275108w sprawie zmian
w bud2eciePowiatu na 2008 rok.
Ad.15
Wicestarostaprzedstaw¡lwniosek SamodzielnegoPublicznegoZespolu
zgodyna zakupw formie
OpiekiZdrowotnejw MinskuMazowieckimo vvyra2en¡e
-dezynfektora
Terapii.
i Intensywnej
dla OddzialuAnestezjologii
leasingumyjni
zgodg.
wyrazil
ZarzqdPowiatu
projektuchwalydot. rozlo2enianaleZnoÓci
SkarbnikPowiatuprzedstaw¡la
p.
przyslugujqcej
wobec E. Brodyz tytulu udzieleniabonif¡katyod ceny
na raty
w kwocie 17.530,33zl. oraz odsetki.
sprzeda2ylokalumieszkalnego
jednogloénie
podj4t uchwale Nr 278108w sprawie
Zarzqd Powiatu
rozlo2enianaleZnoécina raty.
Skarbnik Powiatu przedstawilawniosek o udzielenie upowaznienia
StaroSciedo prowadzeniaczynnoócizwiqzanychz egzekuqqwobec P. Mikos.
2e zostalowyslaneostatecznewezwaniedo zaplaty,
P. Skarbnikpoinformowala,
kwotaktórejdotyczyegzekucjato 1180,62zl.
przezStarostqwszelkich
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgdo podejmowania
czynnoScizwiqzanychz egzekucj4.
Sekretarz Powiatu przedstawiiaprojekt uchwaly w sprawie wyrazen¡a
zgody na realizacjqprojektuw ramach 6 PriorytetuProgramuOperacyjnego
glosowanie,w którym za podjqciemuchwaly
Kapital Ludzki. Przeprowadzono
ZarzEdPowiatuopowiedzialsig jednogloénie.
Zarz4d Powiatu podjEtuchwalg Nr 276/08w sprawie wyra2eniazgody
na realizacjg projektu w ramach 6 Priorytetu Programu Operacyjnego
Kapitaf Ludzki.
Sekretarz Powiatu przedstawilaprojekt uchwalyw sprawie udz¡elen¡a
upowa2nieniaZastqpcy Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w Minsku
zawodowena wyc¡qgn¡Qcie
Mazowieckido realizacjiprojektupt. ,,Poradnictwo
FunduszuSpolecznego
Europejskiego
ze órodków
rgki" wspótfinansowanego
glosowanie,w którymza podjqciemuchwalyZarzqd Powiatu
Przeprowadzono
opowiedzialsig jednoglo5nie.
Zarz4d Powiatu podj4l uchwalg Nr 277108w sprawie udzielenia
upowa2nienia Zastqpcy Dyrektora Powiatowego Urzgdu Pracy w Mitísku
Mazowieckim do realizacji projektu pt. ,,Poradnictwo zawodowe na
wyci4gnigcie rgki" wspólfinansowanego ze Érodków Europejskiego
FunduszuSpolecznego.

NaczelnikWydzialu Oswiaty i Kultury przedstaw¡lawniosek dyrektora
w MiriskuMazowieckimo wyra2en¡ezgody
CentrumKsztalcen¡aUstawicznego
na wynajem pomieszczeñdla potrzebwyzszej uczelni.P. Naczelnikodczytala
wystqpienredyrektoraCKU - funkcjonowanietej uczelninie mo2e ogran¡czaÓ
statutowejdzialalnoócicentrum. lloéówynajmowanychsal bgdzie uzale2niona
bqdziestudiami
2e najwiekszezainteresowanie
od wielkoécinaboru,zakladajAc,
w semestrze
8
razy
sig
odbywaty
na których zajgcia bqd4
niestacjonarnymi,
(soboty, niedziele). Dla potrzeb stacjonarnychsale bqdq wykorzystywane
w ciqgu tygodnia od poniedziaikudo pi4tku od 8.00 do 15.00. Zajqcia
w pracowniach komputerowychi pracowni jqzykowej bedq organ¡zowane
z dyrekcjqCentrum.Umowybgdqzawierane
w dniachi godzinachuzgodnionych
szczegolowyplanbqdzieuzgadnianyz dyrekcjqCKU.
co semestri ka2dorazowo
pomieszczenCKU dla
ZarzqdP owiatuwyrazilzgodg na wydzier2awienie
potrzeb wyzszej uczelni, pod warunkiem przedstaw¡eniaprzez dyrektora
warunkówwydzier2awienia.
CentrumKsztalceniaUstawicznego
2e siostradyrektor
NaczelnikWydzialuOówiatyi Kulturypoinformowala,
p.
dyrektor
Brzeszkiewicz
i
w
lgnacowie
SpecjalnegoOórodkaWychowawczego
Zespolu Szkol Specjalnychw lgnacowie uprzejmieinformujq'2e wystosowaly
pismo do Komisji Oówiaty, Kultury i Sportu do zlozenia wizyty w Szkole
sig z warunkamiopiekii nauki.
i Oórodkucelemzapoznania
Ad.16
posiedzen¡a.
Zamknigcie

- KrzysztofM¡chalik
Wicestarosta
Zazqdu: KrystynaPazio
Czlonkowie
HenrykKs¡?2opolski
¡/iroslawKrusiewicz

