
Protokól Nr 9/07
z posiedzenia Zarzadu Powiatu M¡ñsk¡ego

w dn¡u l2 marca 2007 r.

W pos¡edzen¡u uczestn¡czyl¡:
Ptzewodniczqcy Zatzadu - Antoni Jan Tarczyñski
W¡cestarosta - Krzysztof l\,4ichalik

czlonkowie Zarzqdu : Krystyna Pazio
Henryk Ksiezopolski
l\¡iroslaw Krus¡ewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Skarbnik Powiatu
Teresa BEk - Skarbnik Powiat-
Emilia Piofkowicz - Naczelnik Wydzialu O6wiaty i Kultury

Porz4dek pos¡edzenia:

1. Otwarcie posiedzen¡a.
2. Przyjgcie porz4dku obrad.
3. ¡nformacja o dzialalnoóci Starosty w okres¡e od poprzedniego posiedzenia.
4. PodjQcie uchwaly w sprawie podzialu érodków finansowych na stypendia dla

uczniów szkól ponadgimnazjalnych na wyrównywan¡e szans edukacyjnych
w ramach Dzialania 2.2 ZPORR.

5. Sprawy oswiatowe:
- nabór do klas pierwszych w roku 2007-2008,
- konkursy na slanowiska dyrektorów.
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz administracyjnych i obslugi,
- potrzeby szkól po przegladach bhp,
- utworzenie uczelni wyzszej.

6. Podjecie uchwaly w sprawie przyznania nagród i stypendium sportowego dla
zawodników.

7. Sprawy rózne.
8. Przyjecie protokolu z posiedzenia w dniu 5 marca 2007 r.
L Zamkniec¡e posiedzenia.

Ad. I
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

lvliriskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porz4dek posiedzenia, który zostal przyjety jednogloónie.



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

posiedzenia zajmowal siQ nastQpujecymi sprawami:
- spotkal siQ z l\.4arszalkiem Województwa ¡,4azowieckiego - Adamem Struzikiem.

Marszalek przyjal zaproszenie do Miñska Mazowieckiego i chce zobaczyó inwestycjQ
w DPS w Katach oraz inwestycje w SPZOZ, chce wesprzeó powiat w tym zakresie.

- spotkal sie z Komendantem Stolecznym Policji - Jackiem KQdziorq, rozmawiano
nt. oddzialów prewencji. Komendant podtrzymal ustalenie, ze powiat mialby
sf¡nansowaó zakwaterowanie, wyzywienie otaz zakup paliwa, gdyby czeéé oddzialu
odb!"wala patrole na terenie innych gm¡n powiatu,

- 10 marca br. M¡ñsk Mazowiecki wizvtowal marszalek Seimu - l\,4arek Jurek.

Ad. 4
Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Emilia Piofkowicz wyjasnila, iz powiat

otrzymal druga transze Srodków na stypendia tj. kwote 141.750 zl. (na okres fzech
miesiQcy). Nastepn¡e p. Emilia Piotrkowicz powiedziala. ze stypend¡um wynosi 105 zl.
miesiecznie, a stypendystów jest 450. Dodala, i2 prawo do stypendium utracilo
28 uczniów.
l\¡iesieczna kwota Srodków na stypendia dla poszczególnych szkól to kwota 47.250 zl.
i przedstawila ¡nformacjQ o podziale érodków na poszczególne szkoly:
- G¡mnazjum jL¡ceum Ogólnoksztalcace im. Polsk¡ej l\¡acierzy Szkolnej w Miñsku
Mazowieckim - 10.7'10 zl.
- Zespol Szkól Nr 1 im. K. Wielkiego w Miñsku l\¡az. - 45.045 zl.
- Zesoo.l Szkól Zawodowvch Nr 2 w l\¡iñsku Maz. - 20.685 zl.
- Zespol Szkól im. M. Sklodowskiej-Curie w Miñsku Maz. - 22.260 zl.
- Zespol Szkól Ekonomicznych w Minsku Maz. - 27 .825 zl.
- Zespo.l Szkól im. H. i K. Gnoiñskich w Siennicy - 4.620 zl.
- Zespól Szkol Agrotechnicznych w Janowie - '10.605 zl.
NastQpnie odczytano projekt uchwaly w sprawie podzialu Srodków flnansowych na
stypend¡a dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych na wyrównywanie szans edukacyjnych
w ramach Dzialania 2.2. ZPORR, przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem
uchwaly ZarzEd Pow¡atu opowiedzial siQ jednogloénie.

ZanEd Powiatu podjEl uchwal9 Nr 59/07 w sprawie podz¡alu érodków
finansowych na stypend¡a dla uczniów szkól ponadg¡mnazialnych na
wyrównywan¡e szans edukacyjnych w ramach Dz¡aNan¡a 2.2. ZPORR.

A d . 5
Zanqd Powialu przystepil do omówienia spraw z zakresu oswiaty.

- nabór do klas pierwszvch w roku 2007-2008,

Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury - Em¡lia Piotrkow¡cz wyjasnila,
klas pierwszych na rok szkolny 2007-2008 nieznacznie róznie sie
bie2acy. Wn¡oski dotyczyly:
- dyrektor ZS Nr '1 w l\¡iñsku Maz. zwtócila sie o zmniejszenie o 1
i '1 oddzial mniej w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej,

i2 plan naboru do
od planu na rok

oddzial w liceum



- dyrektor ZSZ Nt 2 w l\¡i isku Maz. zwtóc|l sie o 'l oddz¡al wiQcej w technikum
informatycznym i chce prowadzió nabór do szkól uzupelniajEcych (technikum
uzupelniajEcego i szkoly policealnej),
- dyrektor ZSA w Janowie zwróciia siQ o wyrazenie zgody na prowadzenie naboru do
zasadniczej szkoly zawodowej w zawodzie ogrodnik,
- dyrektor ZS w Siennicy chce utrzymaó na tym samym poz¡omie liczbe oddzialów
w liceum tj. 2 oddzialy i prowadzió nabór do 3 oddzialów gimnazjum. Natomiast
Naczelnik zaproponowala 2 oddzialy w gimnazjum i 2 oddzialy w liceum. Ponadto
dyrektor wnioskuje, aby od przyszlego roku szkolnego mozna bylo realizowaó nauke dla
1 klasy w¡elozawodowej w przedmiotach ogólnoksztatcqcych. Zdaniem Naczelnik
Piofkowicz nie jest to zasadne.
P. Emilia Piofkowicz dodala, i2 w szkolach ponadgimnazjalnych ogólnodostepnych
(bez uzupelniajecych ¡ specjalnych) jest '1590 miejsc, gimnazja koñczy 1564 uczniów.

Starosta poinformowal, i2 w trakcie warsztatów ozywienia gospodarczego
wskazywano problem dopasowania kierunków ksztalcenia do potrzeb rynku pracy.
Dodal, i2 nalezy iSó w kierunku ksztalcenia zawodowego.

Czlonek Zaz4du - Krystyna Pazio stwierdzila, i2 nalezy rczmawiaó z dyrektorami
w celu podwyzszenia kryteriów naboru do liceum.

Czlonek ZarzEdu - Mjroslaw Krus¡ewicz stwierdz¡I, i2 nalezy odpowiedzieó na
apele przedsiQbiorców dotyczEce ksztalcenia zawodowego. Nalezy okreélió liczbe
oddzialów ogólnoksztalc4cych w poszczególnych szkolach, jednak moze pojawió sie
problem, 2e mlodziez nie pójdzie do szkól zawodowych tylko przejda do jnnych liceów
ooza terenem Dowiatu.
Nastepnie zasygnal¡zowal problem lokalowy Specjalnego OSrodka Szkolno-
Wychowawczego im. J. Korczaka w Miñsku lvlaz.
Ustalono, iz dyrektorom szkól przedstawiona zostanie propozycja dotyczEca
podwyzszenia kryteriów naboru do liceów oraz dyrektorowi ZS im. M. Sklodowskiej -
Curie w Miñsku Maz., aby w miejsce 1 klasy liceum powstala 1 klasa zawodowa.
Starosta poinformowal, i2 pojawil sie pomysl, ze zaklady fundowalyby stypendia dla
uczniów szkól zawodowych.
Ponadto Starosta poddal pod analize temat oówiaty w powiecie.
Zatz4d P owialu przyjEl p'zedstawionE propozycjQ

- konkursv na stanowiska dvrektorów:

Naczeln¡k Wydzialu Oéwiaty i Kultury wyjaénila, iz w roku biezacym koñcz4 sie
kadencje 6 dyrektorów, tj.:

- ZSE w Miñsku Maz. - Stefana Stepniewskiego,
- ZSZ Nr 2 w l\.4iñsku Maz. - Zdzislawa Mazanki,
- ZS im. H. i K. Gno¡ñskich w Siennicy - Stanislawa Czajki,
- Centrum Ksztalcenia Ustaw¡cznego w l\¡iñsku lvlaz. - Jana Wiéniewskiego,
- Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego w l\¡irisku l"¡az - lreny Kielak,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w N,4irisku [,4a2. - Hanny l\¡ichalskiej.
Naczelnik wyjaénila, iz zgodnie z art. 36a ustawy o systemie oswiaty stanow¡sko

dyrektofa szkoty lub placówki pow¡erza organ prowadzqcy. Kandydata wylania sie
w drodze konkursu. Organ prowadz4cy powoluje komisje konkursowE w skladzie:



3 przedstawiciel¡ organu prowadzacego,3 przedstawicieli organu sprawuj4cego nadzór
pedagogiczny,2 przedstawic¡eli rady pedagogicznej,2 przedstawicieli rady rodziców, po
jednym przedstawicielu zakladowych organizacji zwiazkowych.
Stanowisko dyrektora powierza sie na okres 5lat.

Starosta - Antoni Jan Tarczyóski powiedzial, 2e jest za utfzymaniem zasady
wylaniania dyrektorów w drodze konku|Sowei.

Czlonek ZazEdu - l\,4iroslaw Krusiewicz zaproponowal, aby dyrektorom, którzy
dobrze wykonujq swojE prace, majq wysokie osiagniecia ptzedlu2aé kadencje bez
orzeprowadzania konkursu.
Przeprowadzono glosowanie, w którym za wylonieniem 5 dyrektorów szkól i placówki
w drodze konkursowej, z wyjEtkiem przedluZenia (bez konkursu) kadencji dyrektora ZSE
w Miñsku Maz. o 1 rok opowiedzialo sig 4 czlonków Za.zEdu, 1 osoba wstrzymala siQ od
glosowanie.
Nastepn¡e ustalono, i2 konkursy na stanowiska dyrektorów odbeda siQ w nastQpujEcych
terminach: 28 maja, 29 maja i 4 czeMca br.

Zazqd Powialu postanowil, i2 ufizymana zostaje zasada dotyczaca
przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów, z jednym wyjatkiem
tj. przedluzona zostanie kadencja dyrektora ZSE w Miñsku Mazowieckim
- Stefana Stepn¡ewskiego na 1 rok.

- wvna0rodzenia pracowników oedaoooicznVch oraz administracvinvch iobsluoi,

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz ptzedlozyla ZatzEdowi informacjQ o wysokoscj
wynagrodzeñ w placówkach oéwiatowych.

Starosta wyjaénil, i2 ze wstepnych danych wynika, iZ nie ma mo¿l¡woóci wyplaty
podwyzek z kwoty subwencji oéwiatowej, a nalezy siegnEó po wolne Srodki z 2006 r.

Skarbnik Powiatu pow¡edziala, Ze wolne érodki z 2006 r. to kwota ok. 1.800.000 zl.
Ponadto dodala, i2 z ostatniej informacji Ministra Finansów wynika, Ze subwencja
oswiatowa jest wy2sza o 177.O00 zl.

Naczelnjk Wydziatu OSwiaty i Kultury powiedziala, Ze planujEc podwyzki
wynagrodzeri dla nauczycieli poslugiwano sig wska2nikiem '1,9%, natomiast obecnie jest
informacja o 5% podwyzce. RóZnica wynikajAca z tych wielkoéci to miesieczn¡e kwota
41.271 zl.

Skarbnik Powiatu dodala, Ze kwota ta dotyczy wynagrodzenia zasadniczego, czQsci
dodatków do wynagrodzenia oraz godzin ponadwymiarowych. Laczn¡e na uruchomienie
podwy2ek brakuje kwoty 610.000 zl. (wraz z pochodnymi).

Czlonek ZazEdu - Krystyna Pazio zwrócila uwagg na rozbudowane ksiegowoéó
w nlektórych szkolach.

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski powiedzial, iZ konieczna jest glebsza analiza tego
tematu.

- ootrzebv szkól po przeoladach bhp,

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz wyjaénila, i2 zgodnie z rozporzadzeniem l\¡inistra
Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeóstwa ¡ higieny w szkolach i placówkach,
dyrektor zapewnia bezpieczne ¡ higieniczne warunki pobytu w szkole i placówce. Jezel¡



przerwa w dzialalnosci oéwiatowej szkoly wynosi co najmniej 2 tygodnie dyrektor
dokonuje kontroli obiektu.
Dokonano takich przeglEdów po feriach zimowych i komisje, które dokonywaly
przeglqdów zlozyly w tym zakresie wnioski:
- Specjalny Oórodek Szkolno-Wychowawczy w l\,4iñsku l\¡az. - wniosek o wymiane
ogrodzenia ¡ slupków od strony lasu, wycinka drzew zagra¿aj4cych budynkom,
- Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztalcqce w l\¡iñsku l\¡az. - wniosek o przeprowadzenie
remontu sal lekcyjnych i terenu szkolnego zgodnie z opracowane dokumentacjA, remont
centralnego ogrzewania iwymiana okien w starej czgóci budynku gimnazjum,
- Zespól Szkót w Sjennicy - koniecznoSó szczególnego nadzoru pracowników obslugi
szkoly inauczycieli w czasie silnych wiatrów, po zakoñczonych robotach budowlanych
wym¡any pokrycia dachu, dokonaó remontu pomieszczeñ i sal lekcyjnych, które zostaly
zniszczone w wyniku zacieków, remont sali gimnastycznej.
- Zespól Szkol Ekonomicznych w Miñsku Maz. - kapitalny remont internatu.

- utwofzenie uczelni wvzsze¡.

Starosta zaproponowal, aby temat ten zostal omówiony na kolejnym posiedzeniu, na
które zaproszeni zostanq przedstawiciele uczelni wyzszej z Józefowa.

A d . 6
Naczelnik - Emil¡a Piotrkowicz wyjaSnila, i2 wplynely dwa wnioski o przyznanie

nagród sportowych dla:
- M¡chala Kopczyñskiego reprezentanta Parafialno-Uczelnianego Klubu Szachowego
RODLO OPOLE za zajecie Vlll miejsca w l,/istrzostwach Polsk¡ w szachach
blyskawicznych,
- Grzegorza Polkowsk¡ego reprezentanta lJczniowskiego Klubu Sportowego ,,Laski" za
zdobycie dwóch zlotych medali w plywaniu na l\¡istrzostwach Swiata w RPA.
Naczelnika Wydzialu Oéwiaty i Kultury zaproponowala nagrody w wysokoéci 240 zl. dla
l\¡¡chala Kopczyñskiego i 500 zl. dla Gtzegotza Polkowskiego.
Nastepnie przedstawila wniosek o stypendium dla Gtzegotza Polkowskiego
z ptzeznaczeniem na przygotowanie do Olimpiady w Pekinie w 2008 r. P. Emilia
Piolrkow¡cz zaproponowala stypendium w wysokoéci 200 zl. miesiQcznie na okres
10 m-cy.
Odczytano projekt uchwaly w sprawie ptzyznania nagród i stypendium sportowego dla
zawodnikówi przeprowadzono glosowan¡e, w którym za podjeciem uchwaty Zatzqd
Powiatu opowiedzial sie jednogloénie.

ZarzEd Powiatu podiql uchwale Nr 60/07 w spraw¡e pzyznania nagród
i stypend¡um sportowego dla zawodników.

A d . 7
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski powiedzial, Ze 13 marca br. odbQdzie siQ

posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych i chcialby, aby Zaz4d dat Komisji
pod rozwage dwie propozycje dotyczace umowy z firma,,Exitus":
- 6ptzeda2 bezprzetargowa przy ponownej wycenie, w tym przypadku p. Slawomir l\,4och
nie utracilby korzyéci,



- przetarg nieograniczony, wówczas nalezaloby zwtócié p. Slawom¡rowi l\,4ochowi
poniesione naklady ¡ utracone korzyóc¡.
Zarz4d Powiatu upowaznil Starostg i W¡cestaroste do przedstawienia powyzszych
propozycji Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych.

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstaw¡la wniosek Villa Development
sp. j. o wyrazenie zgody na lokalizacjq ptzylqczy w pasie drogowym ul. Koéciuszki do
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z uslugami na rogu ul. Okrzei
i Koéciuszkiw l\,4iñsku l\¡azowieckim na dzialce o numerze ewidencyjnym 3941/4.
Dodala, i2 wniosek zostal pozytywnie zaopiniowany ptzez Zatzqd Dróg powiatowych
w [¡iñsku Maz.

ZarzEd Powiatu wyrazil zgodQ na lokalizacje pzyl4czy w pasie drogowym
ul. Koéciuszki na dzialkQ o nr ew. 3941/4.
Nastgpnie przedstaw¡la wniosek spólki jawnej Villa Development o wyra2enie zgody na
lokalizacje 19 zatok parkingowych w pasie drogowym ul. Koóciuszki przy projektowanym
budynku mieszkalnym w¡elorodzinnym na dzialce o nr ew. 394'1/4.
Wniosek zostal pozytywnie zaop¡niowany przez ZDP w ¡/irisku Maz.

Zazqd Powialu wyrazil zgod9 na lokalizacjQ 19 zatok parkingowych w pasie
drogowym ul. Koéciuszki z uwagE, iZ warunki techniczne zatok paftingowych nalezy
uzgodnié z Zatzqdem Dróg Miejskich w Miñsku lvlaz.

Kolejno Sekretarz Powiatu przedstawila wniosek dyrektora DPS,,Jedlina" w ¡,4ieni
o wyrazenie zgody na przekazanie drewna powstalego z wycinki 14 drzew z terenu DPS
dla Zespolu Szkól Agrotechnicznych w Janowie.

ZarzEd Powiatu wyrazll zgodQ na przekazanie drewna dla ZSA w Janowie.
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w lvliñsku Maz. o Srodk¡ w kwocie 5.000 zl. na organizacje Vl Forum
Wymiany Doswiadczeñ Nauczycielj Twórczych i Poszukuj4cych.
Wniosek pozostawiono do wyjaónienia izostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu.
Kolejno p. Emilia Piofkowicz przedstawila wniosek lvlazowieckiego Centrum Kultury
iSztuki o ufundowanie nagrody pienieznej lub rzeczowej dla zespolu, który zajmie
I miejsce w XXVII PrzeglEdzie Zespolów Tanecznych.

Zatzqd Powialu negatywnie rozpatrzyl powyzszy wniosek.

A d . 8
Protokol z posiedzenia w dniu 5 marca 2007 r. zostal przyjQty jednogloénie.

A d . 9
Zamkniecie Dos¡edzenia.

t - 4  -
Peewodn czqcy Za.zqdu - AñtoniJan Tarczyñski

Wcestarosta - Krzysztof I\, cha rk

Czlonkowie Zazqdui Krystyna Pazio

Henry\ Ks eZopolstl

lt iroslaw K¡usiewicz


