
Protokól Nr 8/07
z posiedzenia ZarzEdu Powiatu M¡ñsk¡ego

w dniu 5 marca 2007 r.

W posiedzen¡u uczestn¡czyli :
PrzewodniczEcy ZatzEdu - Antoni Jan Tarczyñski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkowie Zarzedu: Krystyna Pazio
Henryk KsieZopolski
¡riroslaw Krusiewicz

oraz: Teresa Bak - Skarbnik Powiatu
Anna Smater-Nagraba - podinspektor w Wydziale Oéwiaty i Kultury
Sylwester Zbrzezny - PrzewodniczEcy Rady Pow¡atu ¡,4ióskiego
Anna Czyzewska - z-ca naczelnika Wydzialu Architektury i Budown¡ctwa

Por¿adek pos¡edzen¡a:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ptzyjecie porzEdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawa funkcjonowania umowy dzier2awy zawartej z firmE Exitus.
5. Przyjecie projektów uchwal i¡nnych materialów na V sesje Rady Powiatu Miñskiego.
6. Sprawa wycink¡ drzew na terenie Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego

w l\¡iñsku Mazow¡eckim.
7. Rozstrzygniecie konkursów ofert na realizacje zadañ powiatu ptzez organizacje

pozarzqdowe w 2007 r. w zakres¡e:
- kultury, sztukj, ochrony dóbr kultury ifadycji,
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci imlodzieZy,
- upowszechniania kultury fizycznej isportu.

8. tJzgodn¡enie inwestycji celu publicznego - linii napow¡etrznej n¡skiego napiQcia
w mie.jscowoéci Czarnoglów.

9. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2OO7 tok.
10. Sprawy ró2ne.
'1 1. Przyjecie protokolu z posiedzenia w dniu 19 lutego 2007 r.
12. Zamkniecie posiedzenia.

Ad.  1
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie ZarzAdu Powiatu

Miñskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porz4dek posiedzenia, do którego wprowadzono zmiany

- pkt 5 przesunieto jako pkt 4, natomiast pkt 6 zostat wykreélony z porzAdku obrad.



Z powyZszymi zmianami porzadek zostal przyjety jednogloénie, w obecno6ci 4 czlonków
Zazqdu, ptzy nieobecnosc¡ p. lvl. Krusiewicza.

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

pos¡edzenia zajmowal si9 nastepujEcymi sprawami:
- w dniu 2'1 lutego br. przeprowadzona zostala kontrola w Starostwie przez
przedstawicieli WFOSiGW w zakresie wykorzystania Srodków z po2yczki z 2003 r. na
Oddzial Ratunkowy (kwota umorzenia 11'1.000 zl. zostala ptzeznaczona na
termomodernizacjQ ZSS w lgnacowie),
- z inicjat) ̂'y posla Czeslawa lvlroczka odbylo sie spotkanie przedstawiciel¡ instytucji
kultury z powiatu miñskiego z wicemarszalkiem województwa mazowieckiego -
Tomaszem Siemoniakiem, celem spotkania bylo omówienie zagadnieñ zwiqzanych
z organizowaniem i finansowaniem dzialalnoóci z zakresu kultury w powiecie miñskim,
ustalono, i2 w miesiqcu pazdzierniku zostanie zorganizowane forum kultur,
- w ramach programu Partnerstwa Lokalnego odbyl sie drugi z cyklu warsztat ozywienia
gospodarczego, na którym akcentowano koniecznoóó koordynowania dzjalañ
p rzeds iQ b io rców,
- odbylo sie spotkanie z kierownikami oérodków szkolenia kierowców, na którym
dokonano oceny zdawalnoéci na egzaminach teoretycznych i praktycznych
w odniesieniu do poszczególnych oórodków oraz oceny wyników egzaminów
praktycznych w odniesieniu do jnstruktorów nauki jazdy, ptzekazano informacje
z kontroli oérodków przeprowadzonych przez NlK,
- spotkal sie z Burmist|zem Zbigniewem Grzesiakiem i Zastepc4 Burmistrza - Witoldem
Koseskim, rozmawiano m.in. nt. spraw drogowych, wspólnej realizacji inwestycji
dot. budowy obiektów sportowych, a takze zagospodarowania terenu wokól budynku
Starostwa i Urzedu l\¡iasta
- spotkal sie z Zastepcq Burmistrza Sulejówka - Andrzejem Belka, na spotkaniu
ustalono, iZ w zaleznoéci od tego, jaki bedzie wynik pzetargu, podjete zostanE
stosowne dzialania co do sposobu realizacji inwestycji ,,Budowa Przychodni Miejskiej
nr 1 ¡ Poradni Psychologiczno-Pedagog¡cznej w Sulejówku",
- uczestniczyl w pozegnaniu Zastepcy Komendanta Powiatowego Policji w lvliñsku ¡,4a2.
Edwarda Kosfzewy, który odchodzi do Komendy Powiatowej w Legionowie, sklad
Komendy zostal uzupelniony I zastepca zostal p. Robert Kokoszka, ll zastQpcE -
p. Pawel Winka.
- uczestniczyl w éwiecie patronów Zespolu Szkól w Siennicy, zebraniach strazackich.

Wicestarosta po¡nformowal o nastepujacych sprawach:
- odbylo sie spotkan¡e z ZastepcA Burmistrza Sulejówka - Andrzejem Belka, Miasto
Sulejówek nie chce wj4zaó sie umowami do czasu otwarcia ofert. Wartoéó kosztorysowa
¡nwestycji to kwota ok. 5 mln zl.
- aneks do porozumienia w zakresie funkcjonowania Referatu Architektury
i Budownictwa, podpisany zostanie przez Burmistrza Sulejówka do potowy roku, a na
kolejne polrocze podpisane zostanie na 2,5 etatu,
- ogloszone zostaly przetargi na: remont dachu w ZS w Siennicy, modernizacje sali
gimnastycznej w ZSZ Nr 2 w Miñsku Maz., modernizacjQ budynków szkolnych i terenu
szkolnego G¡LO w Miñsku l\raz.



A d . 4

Starosta przystqpil do omówienia projektów uchwal ¡ innych materialów na
V sesje Rady Powiatu.
- Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Pañstwowej Strazy Pozarnej
o stanie bezpieczeñstwa powiatu miñskiego w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Material jest przygotowywany.
- PodjQcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w 2006 rok-.
Material zostal przyjety bez uwag.
- Podjecie uchwaly w sprawie odwolania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
z zwiqzku z rezygnacjq.
Starosta wyjasnil, 2e p. l,4aria Wozniak zlozyla rezygnacje ze stanowiska Powiatowego
Rzecznika Konsumentów, a pozostanie na pelnym etacie radcy prawnego
- Podjecie uchwaly w sprawie powolania Powiatowego Rzecznika Konsumenlów.
Starosta wyjasnil, 2e w dniu 12 marca br. odbedzie sie posiedzenie Komisji
konkursowej, na której wytoniony zostanie kandydat, który nastepnie przedstawiony
zostanie Radzie Powiatu.
- PodjQcie uchwaly w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w lvliñsku l\4azowieckim.
Starosta wyjaSnil, 2e zmiany maj4 charakter glównie porzadkujAcy, dostosowuje
postanowienia Regulaminu do zadañ wykon),wanych przez poszczególne wydzialy
Starostwa, tj. Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomoéciami (w sfukturze wydzialu
wyodrebniony zostaje Referat Gospodaftj Nieruchomoéciami) oraz Wydzial Komun¡kacji
(rozszerzony zostaje zakres zadan o zatzqdzanie ruchem na drogach powiatowych
i gminnych w zakresie zatw¡erdzania organizacji ruchu i uzgadnianie organrzacji procesji
ip ie lgrzymek) .
- Podjecie uchwaly w sprawie okreólenia zadañ finansowanych ze érodków
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych w 2007 r.
Starosta wyjaén¡t, Ze projekt planu finansowego zadañ realizowanych z PFRON
przygotowany zostal w oparciu o informacje Zarzqdu PFRON. Srodki na 2007 r.
stanowiE kwotQ 1.520.426 zl.
- Podjecie uchwaly w sprawie przystqpienia do realizacji inicjaty /y turystyczno-
rekreacyjnej pod nazwq,,Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza".
Starosta powiedzial, ze uchwala ma charakter intencyjny. Projekt ,,Zielony Szlak
Rowerowy Mazowsza" bQdzie realizowany w ramach Programu Partnerstwa Podregionu
l\¡azowsza. Projekt ten zaw¡era ogólne zalozenia koncepcyjne, projektowe j realizacyjne,
w tym bazy rowerowe jako tereny rekreacyjno-uslugowe.
- Podjec¡e uchwaly w sprawie stanowiska Rady Powiatu ¡,4iñskiego dotyczqcego
przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy ptzez lercn gminy Halinów.
Starosta wyjaénil, ¡2 projekt uchwaly zglosil radny Adam Ciszkowski. Wschodnja
Obwodnica Warszawy planowana jest jako droga ekspresowa laczaca wezel Trasy
Toruñskiej w Markach i wezel Trasy Lubelskiej w dzielnicy Warszawa-Wesola. Przyjety
do realizacj¡ wariant W lll zaklada wydluzenie obwodnicy i przejécie przez dodatkowe
tereny leÉne i osiedla w Dlugiej Szlacheckiej i Józefinie. Argumentam¡ przemawiaj4cymi
przeciwko temu wariantowi sa m.in. zagrozenia ujeó wody pitnej, podzial Halinowa na



kolejne czeéci, zagtozenia érodowiska. Rada Powiatu zajmie w tym zakresie
stanow¡sko.
- Podjgcie uchwaly w spraw¡e zm¡an w budzecie Powiatu na 2007 t.
Skarbnik Powiatu wyjaónila, i2 zmiany bedE dotyczyly przesuniQó w jednostkach
(CKP w ¡,4¡ñsku Maz. , DPS éw. Józefa w l\¡ieni)

Wicestarosta - Krzysztof N4ichalik wyjaénil, iZ nalezy wprowadzió uchwale
w sprawie zaciagniecia poityczki na remont stawu w zabytkowym parku w Domu
Pomocy Spolecznej w KEtach, gmina Siennica. WFOSiGW zaproponowal pozyczke
w wysokoéci 78.000 zl. Splata pozyczki nastapi w latach 2008-2010.

A d . 5
Starosta - Antoni Jan Tafczyñski powiedzial, Ze umowa z firma ,Exitus"

obowiEzuje w dalszym ciegu, gdy2 dyrektor SPZOZ wycofal wypowiedzenie umowy.
Prezes firmy p. Slawomir Moch nie zgodzil sie na zakup nieruchomoéc¡ za
zaproponowanq kwote 1 mln zt.
Starosta wyjasnil, 2e jedynym korzystnym rozwiEzaniem ze wzgledu na termin
zalatwien¡a i koszty jest podpisanie umowy na dziet2awe nieruchomoéci z Zazqdem
Powiatu oraz podpisanie drugiej umowy na éwiadczenie uslug z dyrektorem SPZOZ.
Poprzez podpisanie tych umów p. Moch nie utracilby potencjalnych korzyéci. W takiej
sytuacji trzeba bytoby wygasió uzytkowanie nieruchomoéci Wzez SPZOZ, a któtE
dysponowalby powiat.
Wicestarosta wyjaénil, i2 przejQcie na wlasnoéó nieruchomosci przez powiat w¡qzaloby
siQ z zaplat4 kwoty 700-800 lys. zl. za poniesione naklady przez firme ,,Ex¡tus" oraz
utracone korzySci.
Starosta przedstawil p. Slawomirowi Moch propozycje przeniesien¡a zapisów umowy
dotycz4cych dzietzawy do umowy, która zostalaby zawarta pomiedzy Zazqdem
Powiatu a firm4 'Exitus", natomiast druga umowa na Swiadczenie uslug zawarta
zostalaby pomiedzy SPZOZ a firma,,Exitus".
Prezes firmy ,,Exitus" nie zgodzil sie na przedstaw¡ona propozycje. Stwierdzil, iZ jest
gotowy kupió t4 nieruchomosó, ale nie za kwote zaproponowan4 przez Zatz4d Powialu
¡ w dalszym ciEgu Swiadczyé uslug¡ lub wyjéó z tej nieruchomoéci i prowadzió tE
dzialalnoéé w innym miejscu.

A d . 6
Punkt wykreólony z porzadku obrad.

Ad.7
Inspektor w Wydziale Oswiaty ¡ Kultury - Anna Smater -Nagraba wyjaénila, i2

organizacje pozarzadowe, do których zwrócono sie z zapytaniem, czy obn¡zone kwoty
dotacji umozliwiE realizacje zadañ odniosly siQ do nich pozytywnie, oprócz
Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Hal¡nów" wedlug, którego zaproponowana dotacja
nie umozliwi realizacji zawodów. Nastepnie odczytala projekt uchwaly w spraw¡e
rozstrzygn¡ecia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacje w 2007 r.
zadañ w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ¡ tradycji; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjQciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial siQ
jednogloénie.



Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie rozstrzygniecia otwaÍtego
konkursu ofert ¡ udzielenia dotacji na realizacjQ w 2007 t. zadan w zakresie
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodzie2y, przeprowadzono glosowanie,
w którym za podjeciem uchwaly ZazTd opowiedzial sie jednogtoénie.

Zarzqd Pow¡atu podjEl uchwale Nr 56/07 w spraw¡e rozslrzygnigcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacie w 2007 r, zadafl
w zakres¡e krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodzie¿y.

Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie rozstrzygniQcia otwartego konkursu
ofert i udzielenia dotacji na realizacje w 2OO7 t. zadañ w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly
Zarzad opowiedzial sig jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podjEl uchwale Nr 57107 w sprawie rozstrzygn¡ec¡a
otwartego konkursu ofert i udz¡elenia dotacj¡ na realizacje w 2007 r. zadañ
w zakresie upowszechnian¡a kultury fizycznej i sportu.

Ad. 8
Zastepca Naczelnika Wydzialu Architektury i Budownictwa - Anna Czyzewska

wyjasnila, i2 wójt gm¡ny Dobre zwrócil sie o uzgodnienie inwestycji celu publicznego
tj. l inii energetycznej napowietrznej niskiego napiecia, która ma byó doprowadzona na
dz¡alke nr 399 w miejscowoéci Czarnoglów.

ZarzEd Powialu uzgodn¡l inwestycje celu publicznego w miejscowoscl
Czarnoglów.

Ad. 9
Skarbnik Powiatu - Teresa Bak przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2007 r. WyjaSnila, 2e zmiany polegaje na przeniesieniu
wydatków miQdzy SS w ramach tego samego dzialu otaz przeniesieniu wydatków
z rezeMy budzetowej i dotycza:
- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w lVirisku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzo.u Budowlanego w l\¡iñsku Maz.
Nastgpn¡e Anna Smater - Nagraba przedstawila wniosek dyrektora ZSZ Nr 2 w l\i1il isku
Maz. o érodki w kwocie 2512 zl. na dofinansowanie pobytu czeskiej mlodziezy z Krnov
(zakwaterowan¡e, wyzywienie, organizacja 2 wycieczek).

ZarzAd Powiatu ptzyznal kwotQ 2512 zl.
Kolejno przedstawiony zostal wniosek dyrektora GiLO w Mirisku Maz. o érodk¡

w wysokoóci 1500 zl. z przeznaczeniem na organizacje lV Gieldy Szkól
Ponadgimnazjalnych (zakup banera iplakatów informacyjnych oraz poczestunek).

Zatz4d Powiatu przyznal kwote 1000 zl.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek p. Stanislawa Smatra o kwotQ 500 zl.
z pzeznaczeniem na zakup pilek sialkowych na potrzeby druzyny samorzadowców.

ZarzEd Powiatu przyznal kwotQ 500 zl.
Skarbnik Powiatu odczytala projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na
2007 r.; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly ZarzEd Powiatu
opowiedzial siQ jednogloénie.



ZarzEd Powiatu podjal uchwale Nr 58/07 w sprawie zm¡an w bud¿ecie
Pow¡atu na 2007 rok.

Ad.  t0
Ustalono, iZ kolejne posiedzenia odbedq siQ w dniach 12 i 19 marca br.

o  godz.  13.30.
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski odczytal pismo wladz Wyzszej Szkoly Nauk

Spolecznych im. ks. Józefa M4ki z Józefowa. Przedstawiciele uczelni zwrócili siQ
z propozycj4 przeniesienia calej uczelni do Miñska lvlazowieckiego. Uczelnja ksztalci na
kierunku psychologia. ale w najblizszym czasie powstanie nowy kierunek -
administracja.
Starosta przypomníal. iZ w roku ubieglym prowadzone byly rozmowy z przedstaw¡cielami
Wyzszej Szkoly Gospodarki Euroregionalnej z Józefowa i wyrazono zgodg na
wydz¡erzawienia kilku pomieszczeñ ZSE w l\i1irlsku Maz. na potrzeby uczelni.
Dodal, iZ spotka sie w tej sprawie z dyrektorem Zespolu Szkól Ekonomicznych w Miósku
Maz.

Nastepnie p. Antoni Jan Tarczyriski poinformowal o propozycji Komendy
Stolecznel Policji dotyczacej zakupu samochodu dla techników kryminalnych miñskiej
KOmenqy.
Koszt samochodu to kwota ok. 150.000 zl. ( w ukladzie 50.000 21. Komenda Glówna
Policji, 50.000 zl. Komenda Stoleczna Policji i50.000 zl. Powiat Miúsk¡). W tym zakresie
potrzebna jest deklaracja na kwote 50.000 zt.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgode na zadeklarowanie kwoty 50.000 zi. na zakup samochodu
dla techników kryminalnych.

Czlonek ZaETdu - lvliroslaw Krusiewicz poinformowal, ¡Z odbylo siQ spotkanie
dotycz4ce organizacji Vlll edycji Turnieju Pilki Siatkowej Samorzqdowców. Wyjaónil,2e
w tej edycji wprowadzone zostanA dodatkowe dyscypliny jak pilka noZna, tenis stolowy
i rzutki.

A d .  l 1
Protokól z posiedzenia w dniu 19 lutego 2007 r. zostal przyjQty jednogloénie.

Ad.  12
Zamkniecie posiedzenia.

Peewodniczqcy Zaftqdu - Antoni Jan Tarczyósk

Wicestarosla - Krzysziof l\,,licha lik

Czlonkowie ZaeEdur Krystyna Pazio

Henryk Ksiezopolski

f\¡iroslaw Krus ewicz


