
Protokól Nr 7/07
z pos¡edzenia Zarzqdu Pow¡atu M¡riskiego

w dniu 19 luteqo 2007 r.

W pos¡edzen¡u uczestn¡czyli:
Peewodniczqcy Zatz4du - Antoni Jan Tarczyñski
Wicestarosta - Krzysztof l\¡ichalik

czlonkow¡e Zarz4du: Krystyna Pazio
Henryk KsiQzopolski
l\,4 iroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bak - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - Naczelnik Wydz. Oéwiaty ¡ Kultury
Anna SmaterNagraba - podinspektor w Wydziale Oówiaty i Kultury
Sylwester Zbrzezny - Przewodnicz4cy Rady Powiatu lvliñskiego
Zofia l\¡orawska - glówna ksiegowa SPZOZ w Miñsku Maz.
Stanislaw Wolynek - z-ca dyrektora SPZOZ w Miñsku Maz.

Porz4dek pos¡edzen¡a:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjec¡e porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
4. Rozpatrzenie wniosków do projektów uchwal i innych materialów na lV sesjQ

Rady Powiatu lvliñskiego.
5. Informacja z realizacji przychodów i kosztów za rok 2006 SPZOZ w Miñsku Maz.
6. Podjecie uchwaly w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczEcych projektu

PIanu Rozwoju Lokalnego Powiatu Miñskiego na lala 2007-2013.
7. Podjecie uchwaly w sprawie przyznania stypendium Starosty.
8. Rozstrzygniecie konkursów ofert na realzacje zadañ powiatu ptzez otganizaqe

pozarzadowe w 2007 r. w zakresre:
- ochrony i promocji zdrowia,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury itradycji,
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy,
- upowszechniania kultury fizycznej isportu.

9. Podjecie uchwaly w sprawie nabycia na rzecz Powiatu ¡.4iñskiego nieruchomoéci
niezabudowanej stanowiqcej wlasnoéó Skarbu Pañsh¡/a bedacej w zasobie
Wlasnoéci Rolnej Skarbu Pañstwa polo2onej we wsi ¡,4ienia gm. Ceglów oznaczonej
w ewidencji gruntów jako dzialka 102712 o pow. 0,06 ha.

10. PodjQcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2007 rok.
'11. Sprawy rózne.
12. PrzyjQcie protokolu z posiedzen¡a w dniu 6 lutego 2007 r.
1 3. Zamkniecie oosiedzen¡a.



Ad. f

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski otworzyl posiedzenie ZarzEdu Powiatu
M¡ñskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porzedek posiedzenia, który zostal przyjety jednogloénie.

A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, i2 w okresie od poprzedniego

posiedzenia zajmowal sie nastQpujqcymi sprawami:
- w dniach 12-13 lutego br. w Rynii odbyla sie narada starostów i prezydentów

miast na prawach powiatu, zorganizowana pzez Wojewode l\,4azowieckiego. Na
spotkaniu przedstawiona zostala informacja z zaktesu zatzqdzania kryzysowego,
obronnosci pañstwa i obrony cywilnej. Powiat miñski zajEl ll miejsce w dziedzinie
bezpieczeistwa obywateli. Komenda Powiatowa Pañstwowej Sfazy Pozarnej otrzymala
agregat prAdotwórczy o wartoéci ok. 18.000 zl. Naczelnik Wydzialu Zarz4dzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych zobowiazany jest do skontrolowania aktualizacji
planów z zakresu zarzAdzania kryzysowego w gminach.

- wizytowal wraz z WicestarostE - Krzysztofem l,4ichalikiem inwestycje w DPS
w Ketach, stwierdzono, i2 jest znaczny postep prac,

- w dniu 19 lutego br. odbylo siQ spotkanie z Burmistrzem Sulejówka -
Waldemarem Chachulskim, na którym rozmawiano m in. nt. wspólnej inwestycji,
wspólpracy w zakresie Referatu Architektury i Budownictwa oraz o sprawach
drogowych,

- wplynela informacja o kwotach subwencji oéwiatowej ¡ udziale w podatku
dochodowym od osób fizycznych,

Nastepnie Wicestarosta poinformowal o nastepujEcych sprawach:
- wplyn4 protokól z kontroli N¡UW sprawdzajacej celowoéó dokonywania wydatków
zwiqzanych z realizacjq inwestycji w DPS w K4tach, kontrolerzy nie stwierdzili uchybiei.
Pojawily siQ roboty dodatkowe (m.in. zwiqzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym -
hydranty zasilane odrebna sieciq wodoci49owq).
- zlozono wniosek do WFOS¡GW w Siedlcach o po2yczke na wykonanie zewnetrznej
sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie wód opadowych. Wniosek cofnieto do
uzupelnienia, gdyZ nie mozna uzyskaó pozyczki na przyl4cze do s¡eci kanalizacyjnej,
- zlozony zostal wniosek o pozyczke do kwoty 200.000 zl. na termomodernizacje sali
gimnastycznej w ZSZ Nr 2 w Miñsku Mazowieckim,
- wplyneta informacja z lvlinisterstwa Transportu o prowadzeniu naboru wniosków na
dokoñczenie budowy dróg rozpoczQtych przed 1 stycznia 1999 r. o dotychczas nie
zakoñczonych (nalezy udokumentowaó finansowanie tych przedsiewziQó). W powiecie
sq takie dw¡e drogi tj. M¡ñsk Maz. - Ceglów - i\,4rozy ¡ Siennica - Kolbiel. Przedmiotem
wystqpienia bylaby droga Miñsk l\442.-Ceglów-¡,4rozy, odcinek przed samym Ceglowem
wraz z budowE zatoki autobusowej. Dyrektor ZDP w l\¡iñsku Maz. przygotowal wniosek,



ale nie ma on odzwierciedlenia w budzecie powiatu. Koszt tego przedsiewziecia to
kwota 310.000 zi., dofinansowan¡a mo2na uzyskaó do 50% kosztów. Zatzqd Dóg
Powiatowych proponuje wystepió z wnioskiem na powy2sza droge do Ministra
Transportu.

ZatzEd P owialu zaakceplowal przedstawionE propozycje.

A d . 4
Wicestarosta wyjaénil, ¡Z Komisje nie zglosily uwag do projektów uchwal

imaterialów na lV sesjg Rady Powiatu.
Czlonek ZatzTdu - Krystyna Pazio poruszyla temat wniosku Krajowego

Towarzystwa Autyzmu o kwote 2.000 zl. na organizacjq,,Darczyñcy Roku".
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski wyjasnil, i2 nie przyznane zostaly Srodki na realizacje
tej imprezy ze wzglqdu na problemy zwiqzane z rozliczeniem siQ tej organizacji
z ptzyznanych órodków przez okres 2 lat.

Ad.  5
Glówna ksiegowa SPZOZ - Zofia Morawska wyja6nila, 2e plan przychodów

wynosil 37.848.258 zl., wykonany zostal w kwocie 36.240.857, tj. 95,75 % planu .
Plan kosztów stanowil kwote 37.743.676 zl. i wykonany zostal w wysokoéci
37.799.258 zl., tj. 100,'15% planu.
Wyjaénila, Ze strata na dzieñ dzisiejszy wynosi '1.662.352 zl., zaé nadwykonania na
kwote ok. 300.000 zl.
Dodala,2e plan rzeczowy przedstawia sig nastepujEco:
- hospitalizowani 12.100, wykonanie 11.4591|- 94,7O% planu,
- punkty 1.664.7'14, wykonanie'1.548.001 tj. 92,98% planu.
P. Zofia Morawska dodala, Ze naklady poniesione na zakupy inwestycyjne to kwola
410.474,69 zl., a wydatki na ten cel to kwota 293.203,82 zl.
Wyjasnila, i2 planowany byl zakup karetki wypadkowej (ze érodków ze zbiórki), jednak
na ten cel zebrano kwotQ jedynie 29.500 zl.
Poinformowala, iZ zatrudnienie wynosi 763 etaty przeliczeniowe, a érednia placa brutto
na jeden etat przeliczen¡owy z dyzurami lekarckimi to kwota 2.09'1 zl., bez dyi.utów
szpi ta lnych '1 .95 ' l  z l .
Starosta stwierdzil, i2 na¡ezy podjaó dzialania w celu minimazlizaqi niewykonan.
Glówna ksiegowa SPZOZ wyjaSnila, iZ w miesiEcu styczniu br. nadwykonania stanowi4
ok. 14%, a w niektórych oddzialach nawet 20%.

W¡cestarosta zwrócil sie z pytaniem, jaka czeéó zobowiqzañ to sE zobow¡Azania
wymagalne wedlug stanu na koniec roku.
P. Zofia ¡,4orawska wyjasnila, Ze zobowiqzaniami wymagalnymi sq inwestycje, które
zaplacone zostaly w miesiEcu styczniu br. oraz skladka na PFRON w kwocie
ok. 23.000 zl.
Ponadto Wicestarosta zapytal, jaki jest czas ptacy lekaza
P. Zofia Morawska wyjaSnila, iz czas pracy lekarza obejmuje 5 dni w tygodn¡u po
7 godz. 35 min., a dyzury po godzinach pracy platne s4oddzielnie
Starosta przypomnial, i2 do 15 marca br. dyrekcja zobowiazana jest do przedstawien¡a
programu naprawczego sPzoz.

Zarzqd Powiatu przeanalizowal i przyjel przedstawion4 informacje z rcalizacji
przychodów i kosztów za 2006 rok.



Ad. 6
Sekretaz Powiatu - Danuta Strejczyk wyjaSnila,2e w roku 2006 Rada Powiatu

podjela uchwalQ w sprawie zasad itrybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami
pow¡atu mióskiego, np. w sytuacji opiniowania Planu Rozwoju Lokalnego. Dodala,
iz przygotowany zostal projekt Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Miñskiego na lata
2007-2013. Uchwala Rady Powiatu okreéla w jakiej fomie przeprowadzane sE
konsultacje.
Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e konsultacje przeprowadzone zostanE w formie
otwartego spotkania z mieszkañcami, na którym zebrane zostanE opinie w sprawie
projektu Planu, ponadto zebrane zostanA opinie wójtów i burmistrzow, organów
opiniodawczo-doradczych Starosty oraz otganizaqi pozarzEdowych z terenu powiatu,
trzecie forme bQdzie internetowe forum mieszkañców.
Usta¡ono, ze opinie zb¡erane bQde do dnia 26 marca br.
P. Danuta Strejczyk dodala, iz nalezy powolaó Zespól ds. konsultacji. W sklad Zespolu
weszl¡:
Przewodniczqcy - Krzysztof Michalik - Wicestarosta
Czlonkowie Zespolu: Krystyna Pazio - Czlonek Zarzqdu Powiatu

l\¡iroslaw Krusiewicz- Czlonek Zarzadu Powiatu
Henryk Ksiezopolski- Czlonek ZarzEdu Pow¡atu
Witold Kikolski - Przewodniczqcy Komisji Bezpieczeñstwa

i Rozwoju Pow¡atu
Agnieszka Golcew - podinspektor w Biurze Rady i ZarzTdu

Zespól ds. konsultacji przedstawi wyniki konsultacjiw dniu 2 kwietnia br.
Nastepnie Sekretarz Powiatu odczytala projekt uchwaly w sprawie pzeprowadzenia
konsultacji dotyczEcych projektu Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu l\¡itlskiego na lata
2007-2013: przeprowadzono glosowan¡e, w którym za podjeciem uchwaly zarzqd
Powiatu opowiedzial sie jednogloénie

ZaEEd Pow¡atu pod¡ql uchwalQ Nr 49/07 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotycz4cych projektu Planu Rozwoju Lokalnego Pow¡atu M¡ísk¡ego na
lata 2007 -2013.

A d . 7
Naczelnik Wydz¡atu Oéwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz wyjasnila, ze Prezes

Akademickiego Klubu Sportowego Zarz4du Klubu Uczelnianego Akademii Podlaskiej
zlozyt wniosek o stypendium dla Krzysztofa lvlroczka (mieszkañca gminy Kaluszyn)
zawodnika sekcji lekkiej atletyki. Stypendium przeznaczone byloby na przygotowanie do
l\¡istrzostw Polski Juniorów, które odbede sie w m-cu lipcu w Szczecinie.
Zaproponowala stypendium w wysokoéci 200 zl. miesigcznie na okres 5 miesiQcy
(od marca do lipca br.).
NastQpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie przyznania stypendium sportowego dla
zawodnika; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zazqd
Powiatu opowiedzial sie jednogloénie.

Zarz4d Powiatu podjEl uchwale Nr 50/07 w spraw¡e przyznan¡a stypend¡um
sportowego dla zawodnika.



Ad. 8
Sekretarz Pow¡atu - Danuta Strejczyk przedstawila projekt uchwaly w spraw¡e

rozstrzygniQcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na rcalizacjQ w 2007 t.
zadañ w zakresie ochrony i promocji zdrowia; przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjQciem uchwaly Zarzad Powiatu opowiedzial siQ jednogloSnie.

Zarz4d Pow¡atu podj4l uchwale Nr 51/07 w sprawie rozstrzygniecia
otwartego konkursu ofert i udz¡elenia dotacji na realizacje w 2007 r. zadaí'l
w zakres¡e ochrony ¡ promocji zdrow¡a.

Naczeln¡k Wydz¡alu Oéwiaty i Kultury - Emilia P¡otrkowicz wyjaénila, i2 w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wplynQlo 17 ofert, z których 2 nie spelnialy
wymogów. Na realizacje zadañ w tym zakresie przeznaczona zostala kwota 90.000 zl.
Zadanie 1 - Wspieranie rozwoju kultury muzycznej w powiecie miñskim, w tym
organizacja koncertów, przegledów i lestiwali muzycznych:
- Stowazyszenie Niezalezna Inicjatywa Kulturalna - propozycja Komisji dotacja
w wysokoéci 16.000 zl. (Zatzqd zaproponowal kwote 12.500 zl.),
- Miñskie Towarzystwo ¡,4uzyczne - propozycja Komisji dotacja 31.500 zl (ZaEEd
zaproponowal kwote 35.000 zl.),
Zadanie 2 - Organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglqdów i wystaw
artystycznych w powiecie miñskim:
- Towarzystwo Przyjaciól Mióska Mazowieckiego - propozycja Komisji dotacja
w wysokosci 1.600 zl.
- Stowarzyszenie,,Koniczynka" - Komisja nie przyznala érodków (sprawozdan¡a
z rcalizaqi zadañ w 2006 r. zlozone byly po terminie),
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Kom¡sja nie przyznala érodków
(zadania z 2006 r. zrealizowane zostaly niezgodnie z umowe, wydatkowano Srodki
niezgodnie z kosztorysem),
- Stowarzyszenie Rozwoju Kultury,,Kulturalna Przystañ" - propozycja Komisji dotacja
w wysokoóci 2.987,5O zl. na realizacjQ wystawy historycznej ,,Helmy bojowe 1917-2004"
- do wyjaén¡enia problem zakupu grodka tMalego,
- Stowarzyszenie Rozwoju Kultury'Kulturalna Przystai" - propozycja Kom¡sji dotacja
w wysokoéci 6.475 zl. na realizacje wystawy malarskiej ,,Pgdzlem uwiecznione" - do
wyjaSnienia problem zwiazany z zakupem sztalug,
- Ludowy Uczniowski Klub Sporlowy ,,PiEtka" - oferta nie spelnia wymogów formalnych,
- l\¡iñskie Towarzystwo Muzyczne - propozycja Komisji dotacja w wysokoéci 7.000 zl. na
organizacjQ,,Festiwalu Chleba",
Zadanie 3 - Wspieranie dzialalnosc¡ wydawniczej promuj4cej dorobek kulturalny
¡ historie Powiatu Miñskiego:
- Towarzystwo Ptzyaciól Ziemi Kaluszyñskiej - propozycja Komisji dotacja w wysokoóci
2.500 zl.
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - zadania w 2006 r. realizowane byly
niezgodnie z umow4, Komisja nie przyznala dotacji,
- Gminna Biblioteka Publiczna w l\¡rozach - oferta nie spelnia wymogów formalnych,
- Towarzystwo Przyjaciól M¡ñska l\¡azowieckiego - ptopozycja Komisji dotacji
w wysokoóci 2.400 zl.



- Slowarzyszenie Niezalezna Inicjatywa Kulturalna - propozycja Komisji dotacja
w wysokoóci 6.937 zl. na wydanie plyty promujacej twórczosó m¡ñskich zespolów
muzycznych,
Zadanie 4 - Dzialania wspomagajqce artystów amatorów reprezentujEcych powiat
miñski w przeglEdach, festiwalach, konkursach o zasiegu wojewódzkim, ogólnopolskim,
miedzynarodowym:
- Stowarzyszenie Niezalezna Inicjatywa Kulturalna - Komisja zaproponowala dotacje
w wysokoéci 1.500 zl.

Nastqpnje Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz przedstawila
oferty w ramach Krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i mlodz¡eZy:
Zadanie - Oryanizaqa rajdów, szkoleñ, konkursów i innych imprez popularyzujAcych
turystykQ, za wyjEtkiem wycieczek, obozów ikolonii:
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - zadanie w 2006 r. realizowane bylo
niezgodnie z umowE, Komisja nie przyznala dotacli,
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upoóledzonych Umyslowo ,,Dzieciom Radoéó" -
Komisja zaproponowala dotacje w wysokoóci 2.500 zl.
- l\¡iQdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,KORONA' - Kom¡sja zaproponowala
dotacje w wysokoéci 4.000 zl.
NastQpnie omówione zostaiy oferty zlozone w ramach Kultury fizycznej isportu:
Zadanie 1. Organizacja powiatowego systemu wspólzawodn¡ctwa sportowego dzieci
i mlodziezy:
- Powiatowy Szkolny ZwiEzek Sportowy - Komisja zaproponowala dolacje w wysokoóci
33.000 zl. (z uwagq, ¡2 z tej kwoty n¡e moze byó wyplacane wynagrodzen¡e dla
koordynatora),
Zadanie 2 - Orcanizaqa imprez i zawodów sportowych w powiecie miñskim
w dyscyplinach: lekkoatletyka, pilka siatkowa, pilka n02na, pilka koszykowa, sporty
silowe, sporty walki, szachy, tenis stolowy, tenis ziemny, warcaby, ¡nne;
- Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy ,,Mewa"- Komisja zaproponowala kwote 2.500 zl.
- Stowarzyszenie ,,Koniczynka" - Komisja nie przyznala dolacji (sprawozdania
z rcalizaqi zadaf' w 2006 r. zlozone po terminie),
- ¡/¡ñsk¡ Klub Sportowy Taekwon - do - oferta nie speln¡a wymogów formalnych,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko 'Albatros" - Komisja
zaproponowala dotacjg w wysokoéci 2.000 zl. na organizacje ll l Grad Prix ¡razowsza
w Brydzu Sportowym,
- Towarzystwo Krzewien¡a Kultury Fizycznej Ognisko ,,Albatros" - Komisja
zaproponowala dotacje w wysokoéci 4.000 zl. na organizacje Vlll Ligi Pilki Noznej
Halowej,
- Uczniowski Klub Sportowy 'Halinów" - Komisja zaproponowala dotacje w wysokoéci
'1.800 zl.
- Uczniowski Klub Sportowy Judo ,,Kontra" - Komisja zaproponowaia dotacje
w wysokoéci 1.500 zl.
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoly Sportowe w Mrozach - Kom¡sja
zaproponowala dotacjQ w wysokoóci 16.000 zl.
- Miñsko-Mazowiecki Klub Siatkarski - Komisja zaproponowala dotacje w wysokoéci
1.000 z l .



- Miejski Klub Sportowy 'Mazovia" - Komisja zaproponowala dotacje w wysokosci
2.000 zl. (na organizacje Mistrzostw Powiatu l\¡iñskiego w warcabach 100-polowych)
- N4jejski Klub Sportowy 'M1azovia" - Komisja zaproponowala dotacje w wysokoSc¡
4.000 zl. (na organizacje Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Xll l\¡azowiecka Pietnastka),
- Uczniowski Klub Sportowy ,,Orliki" - oferta n¡e spelnia wymogów formalnych,
- Miedzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy'Tom Boxing Team" - oferta nie spelnia
wymogów formalnych,
- Stowarzyszenie Liga N¡iejska - Komisja zaproponowala dotacje w wysokoéci 6 000 zl.
(na organizacje imprez sportowych izawodów w dyscyplinie pitka nozna),
- l\¡iedzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy,,Korona" - Komisja zaproponowala dotacjQ
w wysokoéci 1.000 zl. (na organizacje Mistrzostw Powiatu w b¡egach na orientacje)
- l\riQdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy,,Korona" - Komisja zaproponowala dotacje
w wysokoÉci '1.000 zl. (na organizacj9 Mistrzostw Szkól Ponadgimnazjalnych w p¡lce
noznej halowej dziewczat o Puchar Wiosny).
Zadanie 3 - Wspieranie udzialu sportowców reprezentujEcych pow¡at miñski
w zawodach sportowych o zasiegu wojewódzkim, ogólnokrajowym i miedzynafodowym:
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko,,Albatros" - propozycja Komisji
dotacja w wysokosc¡ '1.000 zl.
- l\riósko - Mazowiecki Klub Siatkarski- Komisja nie przyznala érodków,
- Powiatowy Szkolny-Zwiezek Sportowy - Komisja zaproponowala dotacjQ w wysokosci
3.000 zl.
- ft¡iQdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,Tom Boxing Team" - oferla nie speln¡a
wymogów formalnych,
Ustalono, ze z dotacji nie mog4 byó finansowane koszty koordynatorów.
ZarzEd po wyjasnieniu pojawiajacych si9 problemów, powróci do tematu na kolejnym
posiedzeniu.

Ad. 9
Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, 2e w 2006 r. Rada Powialu podiela

uchwalQ w sprawie wyrazenia opinii dotyczEcej nabycia na rzecz Powiatu Miñskiego
nieruchomoéci niezabudowanej stanowiEcej wlasnoóó Skarbu Paóstwa bedacej
w Zasobie Wasnoéci Rolnej Skarbu Pañstwa polozonej we ws¡ lvlienia gmina Ceglów.
Nieruchomoéó o powierzchni 0,06 ha jest to droga dojazdowa do oczyszczalni ócieków
w DPS éw. Józefa w Mien¡.
Nastepnie odczytal projekt uchwaly w sprawie nabycia na rzecz Powiatu ¡,4itiskiego
n¡eruchomoéci niezabudowanej stanowiacej wlasnoéó Skarbu Pañstwa, bqdEcej
w Zasobie Wasnoéci Rolnej Skarbu Pañstwa, polozonej we ws¡ l\¡ienia, gmina Ceglów,
oznaczonej w ew;dencji gruntów jako dzialka nr 102712 o powietzchni 0,0600 ha;
przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzed Powiatu
opowiedzial sie jednogloSnie.

Zarz4d Powiatu podiel uchwale Nr 52107 w sprawie nabycia na rzecz
Po\¡viatu Miisk¡ego nieruchomoéc¡ n¡ezabudowanei stanowiqcei wlasnoéé Skarbu
PaÉstwa, bedEcej w Zasobie Wasnoéc¡ Rolnej Skarbu Pañstwa, polozonej we wsi
Mienia, gm¡na Ceglów, oznaczonej w ewidencj¡ gruntów jako dzialka N 102712
o pow¡erzchn¡ 0,0600 ha.



Ad.  10
Skarbnik Powiatu - Teresa Bak pzedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2007 r. Wyjaénila, 2e zmiany polegajE na przeniesieniu
wydatków miedzy SS w ramach tego samego dzialu otaz przeniesieniu wydatków
z rezeMy budzetowej i dotycze:
- Starostwa Powiatowego,
- Zespolu Szkól Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mirisku N4az.
- Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej-Curie w l\¡iñsku Maz.
- Zespo.lu Szkól Agrotechnicznych w Janowie,
- Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. Stanislawa Staszica w Miósku Maz
- Centrum Ksztalcenia Praktycznego w l\4iñsku l\¡az.
- Zespolu Szkól Specjalnych w lgnacowie,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w l\4iñsku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku,
- Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra2y Pozafnej w Mi!isku l\¡az.
- Domu Pomocy Spolecznej ów. Józefa w l\¡ieni

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora CKP w ¡/iñsku Maz. dotyczEcy
jednorazowego zwiQkszen¡a harmonogramu na ¡ kwartal o kwote 65.800 zl.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na jednorazowe zwiSkszenie harmonog€mu.
Przedstawiony zostal wniosek dyrektora GiLO w Miñsku l\rlaz. o kwotQ 1.000 zl.
z ptzeznaczeniem organizacjq Konkursu Poezji i Prozy Obcojezycznej, w którym
we¿mie udzial 23 uczniów z terenu powiatu miñskiego.
Zarz4d Powiatu przyznal kwotQ 1.000 zl. na powyzszy cel.
NastQpnie Naczelnik - Emilia Piotrkow¡cz zwrócila siQ o wyrazen¡e zgody na zakup
licencji oprogramowania Vulcan (wersja elektroniczna arkusza organizacyjnego) dla
Wydzialu Oswiaty i Kultury i szkól powiatowych. Zakup licencji to kwota 7.768 zl.,
natomiast szkolenie dla pracowników Wydzialu to kwota 6.606 zi. (9 szkoleñ), teczny
koszt to kwota 14.374 zl.
zarz4d Powiatu wyrazil zgode na zakup programu Vulcan.
Nastepnie p. Emilia Piotrkowicz odczylala pismo Prezesa ZNP - Romana Jaguécika
dotyczace podwyzszenia wynagrodzeñ pracowników administracji iobslugi powiatowych
jednostek oéwiatowych o 25% wynagrodzenia zasadniczego, mot!"wujac, ¡2 ta grupa
pracowników od 10 lat nie otrzymala podwyzek wynagrodzeñ.
Skarbn¡k Powiatu poinformowala, iz w bie2acym roku udzial we wplyvvach z podatku
dochodowego od osób fizycznych zmniejszony zostal o 268.555 zl., a subwencja
oéwiatowa zwiekszona zostala o kwote 177.061 zl.

Przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly w spraw¡e zm¡an
w budzecie Powiatu na 2007 tok Zatz4d Powiatu opowiedzial sie jed noglosnie.

ZarzEd Powiatu podjel uchwalg Nr 53/07 w sprawie zm¡an w bud¿ec¡e
Powiatu na 2007 rok.



Ad.  1 l

Zarzed Powiatu jednogloÉnie podjEl uchwalQ Nr 54/07 w spraw¡e udz¡elenia
upowa¿nien¡a dyrektorowi G¡mnazjum iLiceum Ogólnoksztalcecego im. polskiej
Macierzy Szkolnei w Miósku Mazowieck¡m do prowadzenia inwettyc¡i

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej_Curie
w [,4¡ñsku Maz. dolyczqcy jednorazowego zwigkszenia harmonogramu na I kwartal
o kwote 24.000 zl.
ZarzEd Powiatu wyrazil zgode na jednorazowe zwiekszenie harmonogramu.
._ Sekretarz Powiatu przedstawila pismo Naczelnika Wydzialu Zarz4dzania
Kryzysowego iSpraw Obronnych o wyrazenie zgody na wykorzystanie pomieizczeñ
internatu ZSZ Nr 2 w Miñsku Maz. i zawatcie umowy w zakresie udostepnienia lokalu
na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej na czas poboru.

ZatzEd Powialu wyrazil zgode na wykorzystanie pomieszczeó internatu ZSZ Nr 2
w [,lirisku l\i]az.

Wicestarosta - Ktzyszlof Michalik przedstawil wniosek p. Katarzyny i ¡/arcina
Malka o wyrazenie zgody na lokalizacjg zjazdu z drogi powiatowej ul. lvlalaszczyckiej na
dzialke N 5272116.

ZarzEd Powiatu wyrazil zgode na lokalizacjg zjazdu, natomiast warunki
techniczne zjazdu okreéli ZarzEd Dróg [.4iejskich w ¡,4irisku Maz.

NastQpnie Wicestarosta poinformowal, i2 do ZDp w Miñsku Maz. wptynQla oferta
z firmy SEWPOL p. Waclawa Jakubika z Bielan dotyczEca nieodplatnego wyctnanta
topoli rosnqcych na poboczach. Firma zabiera wyciete drzewa.

Czlonek ZazTdu Powiatu - l\,4iroslaw Krusiewicz zaproponowar tozszerzente
wycinki na teren powiatowych jednostek organizacyjnych.

Zarzqd Powialu wyrazil zgodQ na podjecie wspólpracy ZDp w ¡,4iósku lvtaz.
z firma p. Waclawa Jakubika.

Starosta poinformowal, i2 Zastepca Komendanta powiatowego policji p. Edward
Kostrzewa odchodzi do Komendy Policjiw Legionowie.

Zazqd wytazil zgodg na zakup upominku na po2egnanie zastepcy komendanta.

Ad.  l2
Protokól zostal przyjety jednogloénie.

Ad.  13
Zamknigcie posiedzenia.

Peewodniczqcy Zatzqdu Antoni Jan Tarczyñski

Wrcestarosta - Krzysztof lVtcha rk

Czlonkowie Zazadu Krystyna Pazio

Henryk Ksie2opolski

ll,4 roslaw K¡usiewrcz


