
Protokól Nr 6/07
z pos¡edzenia Zarz4du Pow¡atu Miñskiego

w dniu 6 lutego 2007 r.

W pos¡edzen¡u uczestniczyli:
Ptzewodniczqcy ZatzEdu - Antoni Jan Tarczyñski
Wicestarosta - Krzysztof ¡,4ichalik

czlonkowie Zarzadu: Krystyna Pazio
Henryk Ksiezopolski
lvliroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Pow¡atu
Teresa BAk - Skafbnik Powiat-
Janusz Zdzieborski - Dyrektor PCPR w Miñsku Maz.
Czeslaw Jackowicz - Naczelnik WVdz. Srodowjska i Rolnich¡,/a
Emilia Piofkow¡cz - Naczelnik Wvdz. Oéwiatv ¡ Kulturv

PorzEdek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjecie porzadku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Ptzyjecie projektów uchwal i innych materialów na lV sesjQ Rady Powiatu Miñskiego.
5. Podjec¡e uchwaly w sprawie nabycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu

Miñskiego udzialu w n¡eruchomoéc¡ stanowiEcej wlasnoéó Miasta Sulejówek,
po.lo2onej w Sulejówku przy ul. ldzikowskiego, przeznaczonej pod realizacjg
inwestycj¡ ,,Przychodnia Miejska N 1 wraz z Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sulejówku".

6. RozstrzygniQcie otwartego konkursu ofert na realizacje zada^ powialu przez
organizacje pozarzadowe w 2007 t. w zakresie dzialania na rzecz osób
niepelnosprawnych.

7. Sprawa wycjnki drzew na terenie Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
w lvliñsku Mazowieckim.

8. Podjec¡e uchwaly w sprawie przyznan¡a naIód za osiEgniecie wysokich wyników
sportowych dla zawodnika i trenera.

9. Sprawy z zakresu oéwiaty.
'10. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2007 rok.
1 1. Sprawy rózne.
12. Przyjecie protokolu z posiedzen¡a w d niu 22 slycznia 2007 t.
' l 3. Zamkniecie posiedzenia.

Ad. I
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski otworzyl posiedzenie Zarz4du Powiatu

l\¡iñskieoo.



Ad. 2

Ad.  3

Starosta przedstawil porzEdek posiedzenja, który zostal przyjety jednoglosnie.

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, i2 w okresie od poprzedniego
posiedzenia zajmowal sie nastepujEcymi sprawami:

- odbylo sie posiedzen¡e Komisji Bezpieczeñstwa i Porzadku, na którym
omawiano bezpieczeñstwo budowlane na terenie powiatu. W posiedzeniu uczestniczyli:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedstaw¡ciel Komendy Powiatowej
Pañstwowej Strazy Pozarnej, Naczelnik Wydzialu Arch¡tektury i Budownictwa.
Na ok. 180 kontroli przeprowadzonych na obiektach przez KPPSP stw¡erdzono ponad
370 nieprawidlowosci, które czg6c¡owo zostaly usuniete w trakcie kontroli. Przy
70 odbiorach, w których uczestniczyli straZacy, 30 zawieralo wady. Z informacji
przekazanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego prowadzonych
bylo 1200 postepowañ, w zakresie bezpieczeñstwa wszczeto 4 postgpowania
egzekucyjne. Ponadto Kom¡sja przyjQia sprawozdanie z dzialalnoscj w 2006 r., plan
pracy na rok 2007 otaz regulamin pracy. Uzupelniono sklad Komisji o przedstawiciela
gminy Jakubów, którym zostal wójt Stanislaw P¡otrowski.

- uczestniczyl w posjedzeniach Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych oraz
Komisji OSwiaty, Kultury iSportu. Na posiedzeniu Komisji Oéwiaty omawiano mo¿liwoÉó
pozyskiwania érodków na zadania realizowane w zakresie kultury ioswiaty. Posiedzenje
Komisji Zdrowia poswiecone bylo funkcjonowaniu SPZOZ. W spotkaniu uczestniczyl
dyrektor SPZOZ, przedstawiona zostala sytuacja szpitala. Wyjaónil, iZ Komisja
postanowila zaprosió na kolejne posiedzenie przedstawicieli zwi4zków zawodowych
funkc.jonujEcych w SPZOZ, aby rozmawiaó na temat problemów i protestów w SPZOZ.
Dyskusja odbgdz¡e sie w obecnoéci dyrektora Janusza Sobolewskiego.

- uczestniczyl w przekazaniu samochodów dla pol¡cji. Ptzy lej okazji spotkal sie
z Komendantem Stolecznym Policjj - Jackiem KedziotaL, z którym rozmawial m.in. na
temat powrotu oddzialów prewencji. Rozmowy w tym zakresie dofyczq przydzielen¡a
tylko 30 osób (ze wzglqdu na brak naboru do sluzby). Powiat zobowiazany bylby pokryó
pelne wyzywienie (koszt dzienny ok. 13-14 zl.), zakwaterowanie, media, koszt roczny
to kwota ok. 200.000 zl. Nalezy podjqó próbe znalezienia érodków na ten cel.

- wziEl udzial w spotkaniu z l\¡arszalkiem Województwa Mazowieckiego -
Adamem Struzikiem zorganizowanym w Siedlcach. Tematem spotkania byly érodki na
lata 2007-2013. Dodal, Ze w dniu 7 lutego br. spotka siQ z Marszalkiem w zakresie
SPZOZ w Mirlsku lvlaz.

- spotkal s¡e z Pfezes wFosiGW - ElzbietE Lanc, rozmawiano nt. pozyczek na
termomodernizacjg sali gimnastycznej ZSZ Nf 2 w Miósku Maz. oraz renowacje stawu
w DPS w Katach.

Wicestarosta - Krzysztof M¡chalik przypomn¡al, i2 na poprzednim posiedzeniu
ZatzEdv z-ca dyr. SPZOZ - Stanislaw Wolynek sygnalizowal temat instalacji
odwodnieniowej i kanalizacj¡ dla Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego. PowyZszy zakres
robót nie byl przewidziany w ramach przetargu. Instalacja odwodnieniowa byla
przygotowana w ramach wniosku do Funduszy NoMesk¡ch na dotacjQ, jednak nie ma



pozytywnych informacji w tym zakres¡e. Koszt wykonania tych instalacj¡ to kwota
ok. 500.000 zl. Temat pozyczki na ten cel poruszono na spotkan¡u z prezes WFOS|GW.
Formalne wnioski z zalEcznikami nalezy skladaó do 30 czerwca, udzial wlasny wynosi'10%, chodzi o poizyczke w wysokoéci 450.000 zl. Stosowny wniosek o udzielenie
pozyczki z WFOSiGW w powyzszym zakfesie podpisano.

Ponadto do WFOS|GW zlozono wniosek o pozyczkq w kwocie 2OO.OOO zt. na
termomodernizacje sali gimnastycznej ZSZ Nt 2 w Mirisku Maz. (wafoéó zadania
ok. 400.000 zl.)

P. Krzysztof lvl¡chalik poinformowal, i2 rozmawial z Z-ca Burmistrza Miasta
Sulejówek w zakresie przejecia zadañ z zakresu geodezji i nale2y przygotowaó wniosek
formalny w tym zakresie.

Nastepnie poinformowal, iZ przystapiono do wyboru firm wykonuj4cych uslugi
w zakres¡e usuwania i parkowania pojazdów w przypadkach okreélonych w art. 50a
i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Konkurs ogloszony zostal w m-cu grudniu,
a termin skladania ofert uplywal29 grudnia 2006 r. Wplynely 3 oferty:
- Laskowski F P.H.U
- K. Piotrowski & G. Piotrowski
- Autoholowanie Parking Sfzezony Waldemar GaÁko
Komisja konkursowa powolana przez StarostQ dokonala analizy i oceny zlozonych ofert
w Starostwie, a lakae na miejscu u kaZdego z podmiotów. Komisja stw¡erdzila,
i2 najlep¡ej przygotowane firmq jest Laskowski F.P.H.U, nastepna w kolejnoéci firma
K. Piotrowski & G. Piotrowski. Oferta zlozona przez p. Waldemara Gañko zostala
uznana za nie spelniajEc4 wymogów (brak wlaéciwego sprzetu umozliwiajecego
Sw¡adczenie uslug). Starosta zdecydowal, i2 powierzy Swiadczenie uslug w powy2szym
zakresie fimom Laskowski F.P.H.U i K. Piotrowski & c. Piotrowski. Nastepnie do Rady
Pow¡atu nalezy ustalenie oplat za usuwanie iparkowanie samochodów, gdyz uchwata
z 2002 r. utrac¡la moc.

Kolejno Wicestarosta wyjaén¡I, iZ z Miastem Sulejówek podpisana byla umowa
o pomocy finansowej w zakresie uruchomienia Referatu Architektury ¡ Budownictwa na
terenie Sulejówka. Samorzqd zobowiEzal sie do partycypacj¡ w okreélonej wysokoéci
kosztów funkcjonowan¡a Referatu. Koszt utrzymania Referatu w czesci przypadajEcej na
Miasto Sulejówek to kwota 68.166 zl. i aneks z wyliczonq kwotE zostal przeslany do
podpisu, jednak Burmistrz Sulejówka nie podpisai aneksu, tylko przedstawil swoje
wyliczen¡e kosztów na kwote 44.147 zl. Obnizona kwota wynika z nie wyrazenia zgody
na zatrudnienie trzeciego pracownika (od poczatku funkcjonowania Referatu
zafudnionych jest 3 pracowników).

Czlonek ZarzEdu - Krystyna Pazio zwtócila sie do Starosty o zorganizowanie
spotkan¡a z Burmistrzem lvliasta Sulejówek.

Starosta powjedzial, ¡Z zaprosi Burmistrza - Waldemara Chachulskiego na
spotkanie.

Wicestarosta - Ktzyszlof l\¡ichalik powiedzjal, i2 jest mozliwoéó kontynuacji
dzialañ zwiEzanych z opracowaniem koncepcji éciezek rowerowych dla powiatu



miñskiego. Wplynela oferta firmy M&G Consulting Marketing w zakresie realizacji
projektu ,,Zielony szlak rowerowy l\,4azowsza". WyjaSnil, i2 f¡rma próbuje stworzyó
sieciowy projekt Sciezek rowerowych na terenie calego lvlazowsza. Odbylo s¡e
spotkanie, na którym przedstawiciel firmy zaprezentowal idee. Dodal, 2e aby powiat
zaistn¡al w ramach projektu trzeba byloby podjeó do koñca I kwartalu uchwalQ
o przystqpieniu do projektu i podpisaó wstepne porozumienie. Obecnie w projekcie
uczestn¡czy 80 jednostek.

A d . 4

Starosta przystqpil do omówienia projektów uchwal i innych materialów na
lV sesje Rady Powiatu.
- Sprawozdan¡e z dz¡alalno'c¡ Pow¡atowego Centrum Pomocy Rodz¡n¡e
w M¡ñsku Mazow¡eck¡m za rok 2006. Przedstaw¡en¡e przez dyrektora PCPR wykazu
pottzeb w zakres¡e pamocy spolecznej

Dyrektor PCPR - Janusz Zdzieborski omówil spfawozdanie z dzialalnoéci, zwróc¡l
uwage na ztealizowane w 2006 r. poltzeby z zakresu pomocy spolecznej. Ponadto
przedstawil wykaz potrzeb z zakresu pomocy spolecznej na rok 2007:
- aktualizacja iwdrazanie programów naprawczych domów pomocy spolecznej,
- wdrazanie programu dzialañ dochodzenia do standardów w Domu Dziecka
w Falbogach,
- opracowanie programu dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych w powiecie
miñsk im.
- Sprawozdaníe Zarzqdu Pow¡atu dotyczEce umarzen¡a w¡erzytelnoíc¡ pow¡atowych
jednostek organ¡zacyjnych z tytulu naleznaíc¡ p¡en¡e2nych, do których rle sfosu/'e sle
przep¡sów ustawy - Ardynacja podatkawa.

Starosta wyjaénil, 2e Zazqd Powiatu podjal 3 uchwaly umarzajEce wierzytelnoéci na
l4cznq kwote 38.133,83 zl. W dwóch przypadkach umorzono wierzytelnoéci Specjalnego
Oérodka Szkolno-Wychowawczego w Miñsku NIaz. (1.779,40 zl.) i Zespolu Szkól Nr 1
im. K. Wielkiego w Miñsku Nlaz. (36.354,43 zl.).
- Sprcwozdan¡e Starosty z dz¡alalnoÉc¡ Kom¡sj¡ Bezp¡eczeñstwa ¡Porzqdku za 2006 r.

Starosta powiedzial, ze w sprawozdaniu podany zostal sklad Komisj¡,
a nastepn¡e omówione zostaly 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeñstwa ¡ Pozedku, które
odbyly sie w 2006 f.
- Podjec¡e uchwaly zm¡en¡ajEcej uchwalQ w spraw¡e uzgodn¡en¡a waftoSc¡ jednego
punktu dla potrzeb spotzEdzen¡a tabel m¡es¡ecznych stawek wynagrodzen¡a
zasadn¡czego pracown¡ków samozEdowych zatrudnionych w pow¡atowych jednostkach
organ¡zacyjnych.

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk wyjaénila, i2 zgodnie z przepisami
tozpo.zqdzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz4dowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzedu terytorialnego
wartoéci 1 punktu dla potrzeb sporzEdzenia tabel miesiecznych stawek wynagrodzen¡a
zasadniczego uzgadnia Rada Powiatu na wniosek kierownika jednostk¡. Wn¡oski wraz



z nowymj tabelami zlozylo 9 jednostek. W przypadku jednostek oSwiatowych nowe
wartoéci punktu zaopiniowane byly ptzez ZNP Oddzial w Miñsku Mazowieckim,
w przypadku DPS ,,Jedlina" w Mieni przez NSZZ 'Solidarnoéó" Komisje Zakladow4.
Najnizsza wartosó punktu pozostala w DPS Sw. Józefa w l\¡ieni iwynosi 3,50 zl.,
uzasadniono, 2e kwota ta nie zostala zwiekszona, gdyz w jednostce s4 premie
Kolejno Sekretarz Powiatu odczytala pismo Prezesa ZNP Oddzial w Miñsku Maz.
o zwrócen¡e uwagi na dysproporcje w wynagrodzeniach pracowników administracji
¡obslugi w poszczególnych jednostkach oSwiatowych oraz wprowadzenie wartoéci
1 punktu na poziomie 6 zl. dla wszystkich jednostek.

Starosta powjedzial,2e nale2y ujednolició nazewnictwo stanowisk we wszystkich
jednostkach. Ustalenie wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników nalezy do
dyrektorów.

Czlonek Zazqdu - Miroslaw Krusiewicz takze stwierdzil, iZ nalezy ujednolició
nazewnictwo Stanow¡sk.

Wicestarosta wyjaénil, iZ aktualne ustawodawstwo daje upowaznienie
poszczególnym dyrektorom, Zarzad Powiatu nie moze w tym zakresie nic narzucaó,
naruszaloby to przepisy prawa. Dyrektof jest zobowiEzany do wystqpienia o ustalenje
wartoéci jednego punktu, aby móc stworzyó w swojej jednostce tabele wynagrodzenia.
To czy w danej jednostce organizacyjnej na ruchome czgéci wynagrodzenia ptzeznacza
si9 10%, czy 15% to jest to kwestia regulaminu wyna$adzania. Ustanowienie jednej
wartosci punktu, po to aby stworzyé jednq tabele, która obowiEzywalaby we wszystkich
jednostkach byloby sprzeczne z prawem. Poza tym nie zlikwidowaloby to dysproporcj¡
w wynagrodzeniach pracowników.
- PodjQc¡e uchwaly w spraw¡e ustalenía oplat za usun¡QC¡e ¡ parkowan¡e po@zdow

Wicestarosta wyjaénil, iZ zgodnie z art. '130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu
drDgoww }'ysokoÉc Dplat za usuniecie pojazdu z dtogi j jego pafuowanje uslala Eda
powiatu. Poprzednia uchwala ustalaj4ca wysokoéé oplat za usuniQcie i parkowanie
pojazdów w przypadkach okreélonych w art. 50a i art. 130a ust. 1 i 2 ww. ustawy
podjQta byla w 2002 t. i do chwili obecnej nie byla zmieniana. W trakcie obowiqzywania
tej uchwaly zglaszane byly wnioski dotyczAce podwyzszenia stawek, jednak zmian
takich nie dokonano.

Jednostkg do usuwania pojazdów i ich parkowania wyznacza starosta, biorac pod
uwage m.in. proponowane ceny za Swiadczone uslugi. Do ogloszonego konkursu
zglosily sie trzy podmioty, z których wymogi okreélone w regulaminie konkursu spelniaj4
dwie flrmy.
Zaproponowane w S 1 uchwaly wysokoéci op.lat stanowiE éredni4 cen przedlozonych
przez dwie firmy spelniajEce wymogi.
Ustalaj4c nowe wysoko6ci oplat za uslugi uwzgledniono m.in. wzrost kosztów
zwiEzanych z ufzymaniem pojazdów niezbednych do holowania oraz wzrost
wynagrodzeñ pracowników.



- Podjec¡e uchwaly w spraw¡e zm¡an w budzec¡e Paw¡atu na 2A07 r.
Skarbnik Powiatu wyjaénita, i2 zmiany dotycz4:
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego w ZSZ Nr 2 w Miñsku l\¡az. (wartoéó zadania
ok. 400.000 zl., pozyczka z WFOSiGW wyniesie 200.000 zl.),
- dokumentacja na modernizacje internatu ZSE w Miósku Maz.
- wprowadzenie dotac.ji na prowadzenie przez powiat spraw paszportowych,
- kontynuacja pomocy dla uczniów istudentów (stypendia),
- wprowadzenie dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego dla
organizacj¡ pozarzEdowych.

Sekretarz Powiatu poinformowala, Ze wsród ofert na realizacjg zadañ w zakresie
ochrony i pfomocj¡ zdrowia zlozonych przez PCK znajduje sie nowy projekt pn. ,,Festiwal
Piosenk¡ o Zdrowiu". W zwiqzku z faktem, 2e po ogloszeniu konkursu nie mozna
zwiekszyó puli érodków przeznaczonych na zadania \ v,/. zakresie, Zarzad Powiatu
postanowil, 2e festiwal moze byó wspólorganizowany ptzez Starostwo i dofinansowany
kwote 1000 zl. na zakup nagród po zlozeniu przez PCK odpowiedniego wniosku.
Zarz4d Pow¡atu przyj4 materialy na lV sesje Rady Powiatu.

A d . 5

Wicestarosta - Ktzyszlof Michalik wyjaénil, i2 na zlecenie Miasta Sulejówek
wykonany zostal operat szacunkowy nieruchomoéci polozonej przy ul. ldzikowskiego
w Sulejówku, na której ma byó wybudowany budynek na potrzeby przychodni ¡ Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. Udzial we wlasnosc¡ tej nieruchomoéci bedzie mial
powiat miñski. Wedlug operatu szacunkowego wartoéó 1 m' okreélona zostala na
127 zl., waftoíé calkowita nieruchomoóci to kwota 242.062 zl. Udzial powiatu w dzialce
wynos¡ 2,26'18, co stanowi kwote 63.371,83 zl. netto, zaé brutto kwote 77.313,63 zl.
Nastepnie Wicestarosta odczytal projekt uchwaly w sprawie nabycia w drodze
bezprzetargowej na rzecz Powiatu Miriskiego udzialu w njeruchomoÉc¡ stanowiEcej
wlasnoéó l\y'iasta Su¡ejówek, polozonej w Sulejówku przy ul. Idzikowskiego,
przeznaczonej pod realizacje inwestycj¡ ,,Pzychodnia Miejska nr 1 wtaz z Poradn¡a
Psycholog¡czno-Pedagogiczna w Sulejówku", przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjeciem uchwaly Zazqd Powiatu opowiedzial sie jednogloénie.

ZarzEd Pow¡atu podi4l uchwalQ Nr 45/07 w sprawie nabyc¡a w drodze
bezprzetargowei na tzecz Powiatu M¡ñskiego udzialu w nieruchomoéc¡
stanowiEcej wlasnoéé M¡asta Sulejówek, polo¿onej w Sulejówku przy
ul. ldzikowsk¡ego, przeznaczonej pod realizacje inwestycji ,,Przychodnia Miejska
nr I w¡az z Poradni4 Psychologiczno-Pedagog¡czñe w Sulejówku".
A d . 6

Dyrektor Pow¡atowego Centrum Pomocy Rodzinie - Janusz Zdzieborski wyjaénil,
2e na dz¡alania na rzecz osób niepelnosprawnych ptzeznaczona zostala kwota
20.000 zl. Do konkursu przystqpily 3 stowarzyszenia:
- Stowarzyszenje naRzeczDzieciz N,4ózgowym Porazeniem Dzieciecym, które zlo2ylo

oferte na przeprowadzenie progfamu ,,Pomoc dzieciom niepelnosprawnym -



Przelamaó dzieciom izolacje", Komisja zaproponowala ptzyznanie kwoty 12.000 zl.
( érodki z przyznanej dotacji nie zostanE przeznaczone na oplacenie koordynatora) ,

- Stowarzyszen¡e ,,Koniczynka" dz¡alajece w Specjalnym Oérodku Szkolno-
Wychowawczym w lvliñsku Maz., przedstawilo program wyjazdowy - kolonie
terapeutyczne z elementami programów profilaktyczno-wychowawczych ,,Nad morze
po uémiech i zdrowie" Komisja zaproponowala kwotQ 3.500 zl. (dotacja
przeznaczona zoslan¡e na czeéc¡owe poktycie noclegu ¡ wyzyw¡enia),

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upoóledzonych Umyslowo ,,Dzieciom Radoóé"
w lgnacowie zlozylo oferte na przeprowadzenie programu ,,Szkolenia dla rodziców -
Jak zagospodarowaó czas wolny dziecku niepelnosprawnemu", dotacja
ptzeznaczona bedzie na realizacje szkolen¡a, utworzenie strony internetowej,
wywolanie zdjeó, zakup materialów plastycznych i materialów biurowych, Komisja
zaproponowala przyznanie kwoty 4.500 zl.

NastQpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie rozstrzygniecia otwartego
konkursu ofert i udzielenia dotacji na real¡zacjQ w 2007 t. zadañ w zakresie dzialania na
rzecz osób niepelnosprawnych; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem
uchwaly ZatzEd Powiatu opowiedzial siQ jednogloénie.

ZazEd Powiatu podjEf uchwale Nr 46/07 w spraw¡e rozstrzygn¡ecia
otwartego konkursu ofert ¡ udz¡elen¡a dotacj¡ na realizacje w 2007 r. zadañ
w zakres¡e dz¡alan¡a na rzecz osób n¡epelnosprawnych.

A d . 7
Naczelnik Wydz¡alu Srodowiska i Rolnictwa - Czeslaw Jackowicz wyjaénil, i2

wniosek o wyrazen¡e zgody na usuniec;e 2 drzew (topoli wloskich) z terenu CKU
im. Stanislawa Staszica w Miñsku ¡,4a2. zlozyl dyrektor - Jan Wiéniewski. Drzewa se
zainfekowane przez choroby i sa w stanie zamierania. Konary drzew spadaja na boisko
i patking zagraza)Ec bezpieczeñstwu.

ZarzEd Pow¡atu wyrazil zgodQ na usuniQcie 2 topoli wloskich z terenu CKU
w ¡,4¡ósku Mazow¡eckim.

A d . 8
Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek

Ludowego Klubu Sportowego Jutrzenka/TQcza Piaseczno o przyznanie nagrody za
osiqgniecie wysokich wyników sportowych dla zawodnika Rafala Jackiew¡cza itrenera
Adama Zwierza. Dodala, 2e p. Rafal Jackiewicz uzyskal tytul Mistrza Swiata w boksie.

Czlonek Zarzedu - l\¡iroslaw Krus¡ewicz zwrócil uwage na fakt, i2 p. Adam Zwierz
jest trenerem pilki noznej.
ZarzEd Powialu postanowil przyznaó nagrode w wysokoóci 500 zl. dla zawodnika
Rafala Jackiewicza.
Nastepn¡e odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie przyznania nagrody za
osi49niecie wysokich wyników sporlowych dla zawodnika; przeprowadzono glosowanie,
w którym za podjeciem uchwaly Zarz4d Powiatu opow¡edzial siQ jednogloénie.

Zar¿4d Pow¡atu podj4l uchwale Nr 47107 w sprawie przyznania nagrody za
osiegniecie wysokich wyników sportowych dla zawodnika.



A d . 9
Starosta poinformowal, 2e wplynQlo duzo wniosków dotyczqcych dodatkowego

zatrudnienia w placówkach oswiatowych, zarówno pracowników pedagogicznych,
administracyjnych, jak i obslugi, ponadto wplynQly wnioski o dokonanie zmian
w organizacji roku szkolnego. Skutki wprowadzenia zmian wynikajEcych z wniosków to
kwota ok. '180.000 zl.
Nastepnie poinformowal, 2e zaistniala potrzeba dokonan¡a zmiany w organizacji roku
szkolnego tj. wprowadzenie nauczania indywidualnego dla 3 uczniów z Zespolu Szkól
im. M. Sklodowskiej-Curie w ¡/irisku Maz. w wymiarze 12 godzin na jednego ucznia,
z tego tytulu skutki finansowe wynios4 33.000 zl.
Starosta wyjaénil, ze podp¡sze takE zmiane do arkusza organizacyjnego.

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz wyjaénila, 2e 21 lutego uplywa termin skladania
wniosków o odznaczen¡a iwyrózn¡enia dla nauczycieli i pracown¡ków oéwiaty. NastQpn¡e
przedstawila infofmacje, jak¡e nagrody i odznaczenia uzyskali dyrektorzy jednostek
oéwiatowych.

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski przedstawil propozycje nagród
¡ odznaczeñ dla dyrektorów:
- Janina Brzeszkiewicz - medal KEN
- Stanislaw Czajka - Srebrny Krzyz Zaslugi
- lrena Kielak - nagroda Starosty
- Zdzislaw Mazanka - medal KEN
- Hanna Michalska - Brezowy Krzyz Zaslug¡
- Krystyna Milewska-Jakubowska - medal KEN lub Brezowy Krzy2 Zaslugi
- Anna Padzik - Brazowy Krzyz Zaslugi
- Jadwiga Ostrowska-Dzwigala - Br4zowy Krzyz Zaslugi
- Wieslaw Rogala - nagroda Kuratora
- Stefan Stepniewski- nagroda MEN
- Teresa Wargocka - Brqzowy Ktzyz Zaslugi
- Jan WiSniewski- nagroda Kuratora
ZarzAd Powiatu zaakceptowal powyzsze propozycje.
NastQpnie p. Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek dyrektora Domu Kultury
w Kaluszynie, który organizuje w czasie ferii zimowych turniej tenisa stolowego dla
dzieci i mlodziezy z gminy Kaluszyn i zwraca sie o ufundowanie pucharów w kwocie
30O zl. Zarzqd Powiatu przyznal kwote 300 zl.
Zarzed Powiatu upowaznil Staroste do dokonywania zakupu pucharów.

Nastepnie przedstawiony zostal drugi wniosek dyrektofa Domu Kultury
w Kaluszynie o ufundowan¡e nagród dla uczestników konkursu na palmQ istroik
wie¡kanocny, który organizowany jest w trakcie ,,Jarmarku W¡elkanocnego", w kwocie
1500 zl.
ZarzEd negatywnie rozpatrzyl wniosek i nie przyznal órodków.
Ad.  10

Skarbnik Powiatu - Teresa B4k przedstawila projekt uchwaly w spraw¡e zmian
w budzecie Powiatu na 2AO7 (.
Skarbnik Powiatu wyjaénila, 2e zmiany polegaja na pzeniesieniu wydatków miedzy SS
w ramach tego samego dzialu idotycza;
- Starostwa Powiatowego,



-.G¡mnazjum i Liceum Ogótnoksztalcecego im. potskiej lvlacierzy Szko¡nej
w Miñsku l\,4azowieckim,
- Zespolu Szkól Nr im. Kazimierza Wielkiego w ¡,4iñsku ¡,4a2.
- Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej-Curie w Miñsku Maz.
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w Miñsku Maz.
- Zespolu Szkól Agrotechnicznych w Janowie,
- Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 im. Powstaóców Warszawy w ¡/liñsku Maz.
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. Stanislawa Staszica w Miñsku Maz.
- Centrum Ksztalcenia Praktycznego w l\¡¡ñsku N¡az.
- Specjalnego Oórodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w ¡.4iñsku Maz.
- Zespolu Szkol Specjalnych w lgnacowie,
- Poradn¡ Psychologiczno-Pedagogicznej w ¡/iñsku l\¡az.
- Poradni Psycholog¡czno-Pedagogicznej w Sutejówku,
Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgc¡em uchwaly Zarzad powiatu
opowiedzial siQ jednoglosnie.

Zar¿4d Pow¡atu podjel uchwale Nr 48/07 w spraw¡e zm¡an w bud¿ecie
Pow¡atu na 2007 rok.

Ad.  1 l
Skarbnik Powiatu zwrócila sie o wyrazen¡e zgody na uruchomienie w m-cu lutym

érodków na jednorazowq wyplate dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. ,,13-tki',.
L4czny kosz wyp{aty dodatkowego wynagrodzenia we wszystkich jednostkach to kwota
3.066.444 zl.

ZarzAd Pow¡atu wyrazil zgode na wyplatQ dodatkowego wynagrodzenia
rocznego.
Ustalono, Ze kolejne posiedzenie odbQdzie sie 19 lutego br. o godz. .13.30.

Czlonek ZatzEdu - Miroslaw Krusiewicz zasygnalizowal temat ustalen¡a sieci
szpital¡.

Starosta wyjasnil, i2 przewidziane jest ustatenie siec¡ szpitali, przy typowaniu
szpitali bede brane pod uwage m.in. plynnosó finansowa, zadluzenie, baza ¡ sprzet.

A d . 1 2
Protokót zostal przyjety jednogloónie.

Ad.  l3
Zamkn¡ecie posiedzenia.

Przewodniczqcy ZazEdu - Antoni Jan Tarczynski

Wicestarosta - Kzysztof Michalik

Czlonkowie Zazqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksipzopo ski

I\¡iroslaw Krusiew cz


