ProtokólNr 8/07
z posiedzenia
ZarzEduPowiatuM¡ñsk¡ego
w dniu5 marca2007r.
W posiedzen¡u
uczestn¡czyli
:
PrzewodniczEcy
ZatzEdu- AntoniJanTarczyñski
- Krzysztof
Wicestarosta
Michalik
czlonkowie
Zarzedu:Krystyna
Pazio
HenrykKsieZopolski
¡riroslawKrusiewicz
oraz: TeresaBak- Skarbnik
Powiatu
- podinspektor
AnnaSmater-Nagraba
w Wydziale
Oéwiaty
i Kultury
SylwesterZbrzezny- PrzewodniczEcy
RadyPow¡atu¡,4ióskiego
- z-canaczelnika
AnnaCzyzewska
Wydzialu
Architektury
i Budown¡ctwa
pos¡edzen¡a:
Por¿adek
posiedzenia.
Otwarcie
PtzyjecieporzEdku
obrad.
posiedzenia.
Informacja
o dzialalnoéci
Starosty
w okresie
od poprzedniego
Sprawa
funkcjonowania
umowydzier2awy
zawartej
z firmEExitus.
projektów
Przyjecie
uchwali¡nnychmaterialów
na V sesjeRadyPowiatu
Miñskiego.
Sprawawycink¡drzewna terenieSpecjalnego
OérodkaSzkolno-Wychowawczego
w l\¡iñsku
Mazow¡eckim.
7. Rozstrzygniecie
konkursówofert na realizacjezadañ powiatuptzez organizacje
pozarzqdowe
w 2007r. w zakres¡e:
- kultury,
sztukj,ochrony
dóbrkultury
ifadycji,
- krajoznawstwa
orazwypoczynku
dzieciimlodzieZy,
- upowszechniania
kultury
fizycznej
isportu.
- linii napow¡etrznej
8. tJzgodn¡enie
inwestycji
celu publicznego
n¡skiegonapiQcia
w mie.jscowoéci
Czarnoglów.
9. Podjgcie
uchwaly
w sprawie
zmianw budzecie
Powiatu
na 2OO7
tok.
10.Sprawyró2ne.
'11.Przyjecie
protokolu
z posiedzenia
w dniu19 lutego2007r.
posiedzenia.
12.Zamkniecie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A d .1
Starosta - Antoni Jan Tarczyriskiotworzyl posiedzenieZarzAdu Powiatu
Miñskiego.
Ad.2
porz4dekposiedzenia,
Starostaprzedstawil
do któregowprowadzono
zmiany
- pkt 5 przesunieto
jako pkt 4, natomiast
pkt 6 zostatwykreélony
z porzAdku
obrad.

Z powyZszymi
zmianamiporzadekzostalprzyjetyjednogloénie,
w obecno6ci
4 czlonków
p. lvl.Krusiewicza.
Zazqdu,ptzy nieobecnosc¡
Ad.3
- AntoniJan Tarczyriski
poinformowal,
Starosta
i2 w okresieod poprzedniego
pos¡edzenia
zajmowal
si9nastepujEcymi
sprawami:
- w dniu 2'1 lutego br. przeprowadzona
zostalakontrolaw Starostwieprzez
przedstawicieli
WFOSiGW
w zakresie
wykorzystania
Srodków
z po2yczki
z 2003r. na
ptzeznaczona
(kwota
Oddzial Ratunkowy
umorzenia11'1.000zl. zostala
na
termomodernizacjQ
ZSSw lgnacowie),
- z inicjat)^'y posla Czeslawalvlroczkaodbylosie spotkanieprzedstawiciel¡
instytucji
powiatu
kulturyz
miñskiegoz wicemarszalkiem
województwa
mazowieckiego
TomaszemSiemoniakiem,
celemspotkaniabylo omówieniezagadnieñzwiqzanych
z organizowaniem
i finansowaniem
dzialalnoóci
z zakresukulturyw powiecie
miñskim,
pazdzierniku
ustalono,
i2w miesiqcu
zostanie
zorganizowane
forumkultur,
- w ramachprogramu
Partnerstwa
Lokalnego
odbylsiedrugiz cykluwarsztat
ozywienia
gospodarczego,
na którym akcentowanokoniecznoóókoordynowania
dzjalañ
przedsiQbiorców,
- odbylosie spotkaniez kierownikami
oérodkówszkoleniakierowców,
na którym
praktycznych
dokonano oceny zdawalnoécina egzaminachteoretycznychi
w odniesieniudo poszczególnych
oórodkóworaz oceny wynikówegzaminów
jnstruktorów
praktycznych
w odniesieniu
do
nauki jazdy, ptzekazanoinformacje
przeprowadzonych
przezNlK,
z kontroli
oérodków
- spotkalsiez Burmist|zem
- Witoldem
Zbigniewem
Grzesiakiem
i Zastepc4
Burmistrza
Koseskim,rozmawianom.in. nt. spraw drogowych,wspólnejrealizacjiinwestycji
dot. budowyobiektówsportowych,
a takzezagospodarowania
terenuwokólbudynku
Starostwai Urzedul\¡iasta
- spotkalsie z ZastepcqBurmistrza
- AndrzejemBelka,na spotkaniu
Sulejówka
ustalono,iZ w zaleznoéci
od tego,jaki bedziewynik pzetargu,podjetezostanE
stosowne
dzialania
co do sposoburealizacji
inwestycji
Przychodni
Miejskiej
,,Budowa
nr 1 ¡ Poradni
Psychologiczno-Pedagog¡cznej
w Sulejówku",
- uczestniczyl
w pozegnaniu
Zastepcy
Komendanta
Powiatowego
Policji
w lvliñsku
¡,4a2.
EdwardaKosfzewy,któryodchodzido KomendyPowiatowej
w Legionowie,
sklad
Komendyzostaluzupelniony
I zastepcazostalp. RobertKokoszka,ll zastQpcE
p. PawelWinka.
- uczestniczyl
patronów
w éwiecie
Zespolu
Szkólw Siennicy,
zebraniach
strazackich.
po¡nformowal
Wicestarosta
o nastepujacych
sprawach:
- Andrzejem
- odbylosie spotkan¡e
Belka,Miasto
z ZastepcA
Burmistrza
Sulejówka
Sulejówekniechcewj4zaósie umowamido czasuotwarciaofert.Wartoéókosztorysowa
¡nwestycji
to kwotaok.5 mlnzl.
- aneks do porozumieniaw zakresie funkcjonowania
ReferatuArchitektury
podpisany
przez
i Budownictwa,
zostanie
Burmistrza
Sulejówka
do potowyroku,a na
polrocze
podpisane
kolejne
zostanie
na 2,5etatu,
- ogloszone
zostalyprzetargi
na: remontdachuw ZS w Siennicy,
modernizacje
sali
gimnastycznej
w ZSZ Nr 2 w MiñskuMaz.,modernizacjQ
budynków
szkolnych
i terenu
szkolnego
G¡LOw Miñskul\raz.

Ad.4
Starostaprzystqpildo omówieniaprojektówuchwal ¡ innych materialówna
V sesjeRadyPowiatu.
- Rozpatrzenie
informacjiKomendanta
Powiatowego
Pañstwowej
StrazyPozarnej
powiatu
o staniebezpieczeñstwa
przeciwpozarowej.
miñskiego
w zakresie
ochrony
Materialjest przygotowywany.
- PodjQcie
uchwaly
w sprawiezatwierdzenia
sprawozdania
z dzialalnosci
Powiatowego
Rzecznika
Konsumentów
w 2006rok-.
Materialzostalprzyjetybezuwag.
- Podjecieuchwalyw sprawieodwolaniaPowiatowego
RzecznikaKonsumentów
z zwiqzkuz rezygnacjq.
Starostawyjasnil,2e p. l,4ariaWozniakzlozylarezygnacje
ze stanowiskaPowiatowego
Rzecznika
Konsumentów,
a pozostanie
na pelnymetacieradcyprawnego
- Podjecie
powolania
uchwaly
w sprawie
Powiatowego
Rzecznika
Konsumenlów.
Starostawyjasnil,2e w dniu 12 marca br. odbedziesie posiedzenie
Komisji
przedstawiony
konkursowej,
na którejwytoniony
zostaniekandydat,
którynastepnie
zostanie
RadziePowiatu.
- PodjQcieuchwalyw sprawiezmian w Regulaminie
Organizacyjnym
Starostwa
Powiatowego
w lvliñsku
l\4azowieckim.
StarostawyjaSnil,2e zmiany maj4 charakterglównie porzadkujAcy,dostosowuje
postanowienia
przez poszczególne
Regulaminu
do zadañwykon),wanych
wydzialy
Starostwa,
(w sfukturzewydzialu
tj. WydzialGeodezji
i Gospodarki
Nieruchomoéciami
wyodrebniony
zostajeReferat
Gospodaftj
Nieruchomoéciami)
orazWydzial
Komun¡kacji
(rozszerzony
zostajezakreszadan o zatzqdzanieruchemna drogachpowiatowych
procesji
i gminnych
w zakresie
zatw¡erdzania
organizacji
ruchui uzgadnianie
organrzacji
ipielgrzymek).
- Podjecieuchwalyw sprawieokreóleniazadañ finansowanych
ze érodków
Pañstwowego
Funduszu
Rehabilitacji
OsóbNiepelnosprawnych
w 2007r.
Starostawyjaén¡t,
Ze projektplanu finansowego
zadañ realizowanych
z PFRON
przygotowany
zostalw oparciuo informacje
ZarzqduPFRON.Srodkina 2007 r.
stanowiE
kwotQ
1.520.426
zl.
- Podjecieuchwalyw sprawieprzystqpienia
do realizacjiinicjaty/y turystycznopod
rekreacyjnej nazwq,,Zielony
SzlakRowerowy
Mazowsza".
Starostapowiedzial,
ze uchwalama charakterintencyjny.
Projekt,,Zielony
Szlak
Rowerowy
Mazowsza"
bQdzie
realizowany
w ramachProgramu
Partnerstwa
Podregionu
j realizacyjne,
projektowe
l\¡azowsza.
Projekt
tenzaw¡era
ogólnezalozenia
koncepcyjne,
jakoterenyrekreacyjno-uslugowe.
w tymbazyrowerowe
- Podjec¡euchwalyw sprawiestanowiska
Rady Powiatu¡,4iñskiego
dotyczqcego
przebiegu
ptzezlercngminyHalinów.
Wschodniej
Obwodnicy
Warszawy
Starostawyjaénil,¡2 projektuchwalyzglosilradny Adam Ciszkowski.
Wschodnja
ObwodnicaWarszawyplanowanajest jako droga ekspresowalaczacawezel Trasy
Toruñskiej
w Markachi wezelTrasyLubelskiej
w dzielnicy
Warszawa-Wesola.
Przyjety
do realizacj¡wariantW lll zakladawydluzenieobwodnicyi przejécieprzezdodatkowe
przemawiaj4cymi
terenyleÉnei osiedla
w Dlugiej
Szlacheckiej
i Józefinie.
Argumentam¡
przeciwko
pitnej,
podzial
temuwariantowi
sa m.in.zagrozenia
ujeówody
Halinowa
na

kolejneczeéci,zagtozeniaérodowiska.
Rada Powiatuzajmie w tym zakresie
stanow¡sko.
- Podjgcieuchwalyw spraw¡ezm¡anw budzeciePowiatuna 2007t.
SkarbnikPowiatuwyjaónila,i2 zmianybedEdotyczylyprzesuniQó
w jednostkach
(CKPw ¡,4¡ñsku
Maz., DPSéw.Józefaw l\¡ieni)
Wicestarosta- KrzysztofN4ichalik
wyjaénil,iZ nalezy wprowadzióuchwale
w sprawiezaciagnieciapoityczkina remontstawu w zabytkowymparku w Domu
pozyczke
PomocySpolecznej
w KEtach,gminaSiennica.
WFOSiGWzaproponowal
w wysokoéci
78.000zl. Splatapozyczki
nastapi
w latach2008-2010.
Ad.5

Starosta- Antoni Jan Tafczyñskipowiedzial,
Ze umowaz firma ,Exitus"
gdy2
obowiEzuje
w dalszymciegu,
dyrektorSPZOZwycofalwypowiedzenie
umowy.
Prezesfirmy p. SlawomirMoch nie zgodzilsie na zakup nieruchomoéc¡
za
zaproponowanq
kwote1 mlnzt.
Starosta wyjasnil, 2e jedynym korzystnymrozwiEzaniemze wzgledu na termin
zalatwien¡a
i kosztyjest podpisanieumowyna dziet2awenieruchomoéci
z Zazqdem
Powiatuorazpodpisanie
drugiejumowyna éwiadczenie
uslugz dyrektorem
SPZOZ.
potencjalnych
Poprzezpodpisanie
tych umówp. Mochnie utracilby
korzyéci.
W takiej
sytuacjitrzebabytobywygasióuzytkowanie
nieruchomoéci
Wzez SPZOZ,a któtE
powiat.
dysponowalby
przezpowiatw¡qzaloby
Wicestarosta
wyjaénil,i2 przejQcie
na wlasnoéónieruchomosci
siQz zaplat4kwoty700-800lys. zl. za poniesionenakladyprzezfirme ,,Ex¡tus"
oraz
korzySci.
utracone
p. Slawomirowi
przeniesien¡a
Starostaprzedstawil
Mochpropozycje
zapisówumowy
pomiedzy
dotycz4cychdzietzawydo umowy, która zostalabyzawarta
Zazqdem
Powiatua firm4 'Exitus",natomiastdruga umowana Swiadczenie
uslugzawarta
pomiedzy
zostalaby
SPZOZa firma,,Exitus".
propozycje.Stwierdzil,iZ jest
Prezesfirmy ,,Exitus"nie zgodzilsie na przedstaw¡ona
gotowykupiót4 nieruchomosó,
przezZatz4dPowialu
ale nieza kwotezaproponowan4
¡ w dalszymciEguSwiadczyé
uslug¡lub wyjéóz tej nieruchomoéci
i prowadzió
tE
dzialalnoéé
w innymmiejscu.
Ad.6
Punktwykreólony
z porzadku
obrad.
Ad.7

Inspektor
w WydzialeOswiaty¡ Kultury- AnnaSmater-Nagrabawyjaénila,
i2
pozarzadowe,
organizacje
do którychzwróconosie z zapytaniem,czy obn¡zonekwoty
dotacji umozliwiErealizacjezadañ odnioslysiQ do nich pozytywnie,oprócz
Uczniowskiego
KlubuSportowego
wedlug,któregozaproponowana
dotacja
,,Hal¡nów"
nie umozliwirealizacjizawodów.Nastepnieodczytalaprojektuchwalyw spraw¡e
rozstrzygn¡ecia
otwartego
konkursu
oferti udzielenia
dotacjina realizacje
w 2007r.
zadañw zakresiekultury,sztuki,ochronydóbr kultury¡ tradycji;przeprowadzono
glosowanie,w którym za podjQciemuchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzialsiQ
jednogloénie.

Nastqpnieodczytanyzostal projekt uchwalyw sprawie rozstrzygniecia
otwaÍtego
konkursuofert ¡ udzieleniadotacjina realizacjQ
w 2007 t. zadan w zakresie
glosowanie,
krajoznawstwaoraz wypoczynkudzieci i mlodzie2y,przeprowadzono
w którymza podjeciemuchwalyZazTd opowiedzial
siejednogtoénie.
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¡ekrajoznawstwaorazwypoczynkudziecii mlodzie¿y.
Kolejno
odczytany
zostalprojektuchwaly
w sprawierozstrzygniQcia
otwartego
konkursu
oferti udzielenia
dotacjina realizacje
w 2OO7t. zadañw zakresieupowszechniania
glosowanie,
kultury
fizycznej
i sportu;przeprowadzono
w którymza podjeciem
uchwaly
Zarzadopowiedzial
sigjednogloónie.
Zarzqd Powiatu podjEl uchwale Nr 57107 w sprawie rozstrzygn¡ec¡a
otwartego konkursu ofert i udz¡eleniadotacj¡ na realizacjew 2007 r. zadañ
w zakresieupowszechnian¡a
kulturyfizyczneji sportu.
Ad. 8

- AnnaCzyzewska
ZastepcaNaczelnika
Wydzialu
Architektury
i Budownictwa
wyjasnila,
i2 wójt gm¡nyDobrezwrócilsie o uzgodnienie
inwestycji
celu publicznego
tj. liniienergetycznej
napowietrznej
niskiego
napiecia,
którama byódoprowadzona
na
nr 399w miejscowoéci
dz¡alke
Czarnoglów.
ZarzEd Powialu uzgodn¡l inwestycje celu publicznegow miejscowoscl
Czarnoglów.
Ad. 9

projektuchwalyw sprawiezmian
SkarbnikPowiatu- TeresaBak przedstawila
w budzeciePowiatuna 2007 r. WyjaSnila,
2e zmianypolegajena przeniesieniu
wydatkówmiQdzySS w ramachtego samegodzialu otaz przeniesieniu
wydatków
z rezeMybudzetowej
i dotycza:
- Starostwa
Powiatowego,
- Powiatowego
Centrum
PomocyRodzinie
w lVirisku
Maz.
- Powiatowego
Inspektoratu
Nadzo.u
w l\¡iñsku
Maz.
Budowlanego
przedstawila
Nastgpn¡e
AnnaSmater- Nagraba
wniosek
dyrektora
ZSZ Nr 2 w l\i1ilisku
pobytuczeskiej
Maz.o érodkiw kwocie2512zl. na dofinansowanie
mlodziezy
z Krnov
(zakwaterowan¡e,
wyzywienie,
organizacja
2 wycieczek).
ZarzAdPowiatuptzyznalkwotQ2512zl.
Kolejnoprzedstawiony
zostalwniosekdyrektora
GiLOw MiriskuMaz.o érodk¡
w wysokoóci1500 zl. z przeznaczeniem
na organizacjelV Gieldy Szkól
(zakupbaneraiplakatów
Ponadgimnazjalnych
informacyjnych
orazpoczestunek).
Zatz4dPowiatuprzyznalkwote1000zl.
SkarbnikPowiatuprzedstawila
wniosekp. StanislawaSmatrao kwotQ500 zl.
z pzeznaczeniem
na zakuppileksialkowych
na potrzeby
druzyny
samorzadowców.
przyznal
ZarzEdPowiatu
kwotQ500zl.
projektuchwalyw sprawiezmianw bud2ecie
Skarbnik
Powiatuodczytala
Powiatuna
glosowanie,
2007r.; przeprowadzono
w którymza podjgciem
uchwaly
ZarzEdPowiatu
opowiedzial
siQjednogloénie.

ZarzEdPowiatupodjal uchwaleNr 58/07w sprawiezm¡anw bud¿ecie
Pow¡atuna 2007rok.
Ad.t0
Ustalono,iZ kolejneposiedzenia
odbedqsiQ w dniach12 i 19 marcabr.
o g o d z1. 3 . 3 0 .
- AntoniJan Tarczyñski
Starosta
odczytalpismowladzWyzszejSzkolyNauk
Spolecznychim. ks. Józefa M4ki z Józefowa.Przedstawiciele
uczelnizwrócilisiQ
przeniesienia
z propozycj4
calejuczelni
do Miñskalvlazowieckiego.
Uczelnja
ksztalci
na
kierunkupsychologia.ale w najblizszymczasie powstanienowy kierunekadministracja.
przypomníal.
prowadzone
Starosta
iZw rokuubieglym
bylyrozmowy
z przedstaw¡cielami
WyzszejSzkoly GospodarkiEuroregionalnej
z Józefowai wyrazonozgodg na
wydz¡erzawienia
kilkupomieszczeñ
ZSEw l\i1irlsku
Maz.na potrzeby
uczelni.
Dodal,iZspotkasiew tejsprawie
z dyrektorem
ZespoluSzkólEkonomicznych
w Miósku
Maz.
Nastepniep. Antoni Jan Tarczyriskipoinformowal
o propozycjiKomendy
Stolecznel
Policjidotyczacej
zakupusamochodu
dla techników
kryminalnych
miñskiej
KOmenqy.
Kosztsamochodu
to kwotaok. 150.000zl. ( w ukladzie50.00021.Komenda
Glówna
Policji,
50.000zl. Komenda
Stoleczna
Policjii50.000zl. PowiatMiúsk¡).
W tymzakresie
jestdeklaracja
potrzebna
na kwote50.000zt.
ZarzqdPowiatu
wyrazilzgodena zadeklarowanie
kwoty50.000zi. na zakupsamochodu
dlatechników
kryminalnych.
CzlonekZaETdu- lvliroslawKrusiewiczpoinformowal,
¡Z odbylosiQspotkanie
dotycz4ce
organizacji
Vlll edycjiTurnieju
PilkiSiatkowej
Samorzqdowców.
Wyjaónil,2e
jak pilkanoZna,
w tej edycjiwprowadzone
zostanA
dodatkowe
dyscypliny
tenisstolowy
i rzutki.
A d .l 1
jednogloénie.
Protokól
z posiedzenia
w dniu19 lutego2007r. zostalprzyjQty
A d .1 2
posiedzenia.
Zamkniecie
PeewodniczqcyZaftqdu - AntoniJan Tarczyósk
Wicestarosla- Krzysziofl\,,licha
lik
CzlonkowieZaeEdur KrystynaPazio

Henryk
Ksiezopolski
f\¡iroslaw
Krusewicz

