ProtokólNr 1/05
z posiedzeniaZarz4du PowiatuMitisk¡ego
w dniu6 grudn¡a2005r'
uczestn¡czyli:
W posiedzen¡u
Zatzqdu- AntoniJanTarczyñsk¡
PEewodniczqcy
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
Pazio
Zarz4du:Krystyna
czlonkow¡e
Ksie2oPolski
HenrYk
Krusiewicz
Mlroslaw
Powiatu
oraz: DanutaStrejczyk- Sekretarz
Powiatu
TeresaBak Skarbnik
i Kultury
OÉwiaty
Wydzialu
Naczelnik
EmiliaP¡oirkowicz
posiedzen¡a:
Porz4dek
'1. Otwarcie
Posiedzen¡a
porzEdku
obrad.
2. Przyjecie
posledzenla'
od poprzedniego
w okresie
Starosty
o oiialalnoéc¡
s. tnformacjá
do skladan¡a
uprawnionych
¿. pó¿jg"l"' uchwaly w sprawie okreéleniaosób
majEtkowych
woli w sprawach
oéwiadczeñ
w imüniupowiatu
dyrektorompowiatowych
upowaznienia
S. coJ¡gcieuchwalw sprawieudzielenia
jednostek
organizacYjnYch.
dla
o ijóále"l" ucÍwaty w lprawie podzialusrodkówfinansowychna stypendia
wyrównujacychszanse edukacyjne
u".áiot szkol ponadgimnazjalnych
2.2.ZPORR
w ramachDzialania
Starosty-Stypendiów
w sprawiepÍzyznania
uchwaly
7. Podjecie
na 2006r'
Powiatu
zmianw budzecie
w sprawie
uchwaly
8. Podjécie
9. Sprawyrózne.
'10.Zamkniecie
Posiedzen¡a.
Ad. 1

ZarzeduPow¡atu
Starosta- Antoni Jan Tarczyñskiotworzylposiedzenie
Miriskiego.

Ad.2
Ad.3

jednoglosnie
posiedzenia'
któryzostalprzyjQty
porzqdek
przedstawil
Starosta

i2 w okresieod poprzedn¡ego
- AntoniJan Tarczyñski
poinformowal,
Starosta
sprawami:
siQnastQpujqcymi
posiedzenia
zajmowal

- wizytowalinwestycjqw DomuPomocySpolecznejw KEtach;post9pprac nie
jestzadowalajEcy,
I etappowinien
byózakoñczony
do 15grudniabr.
- spotkalsie z dyrekcja
na spotkaniu
omówiono
SPZOZw MiñskuMazowieckim;
'l
sprawQ
zabezpieczen¡a
od styczn¡a
2007r. tealizaqiczynnoéci
w stosunku
do osób
zmatlychotaz zakonczenia
z rozwiEzaniem
umowyz f¡rm4,,EXITUS".
sprawyzwiEzanej
przezaud).tora
Dodal,2epzeprowadzona
zostalakontrola
wewnetrznego
w zakresie
gospodarowania
gruntupod
mieniempowiatu(umowaz firm4'EXITUS"
na dzierzawg
prosektorium).
przygotowany
Wyjaónil,
i2 SPZOZ.jest
do ówiadczenia
uslugna rzecz
jest dokony/aniebiezEcej
osóbzmarlych.Ponadtostwierdzil,
i2 konieczne
kontroli
sytuacj¡finansowejSPZOZ.
poinfomowal
Nastepnie
Wicestarosta
o nastepujacej
sprawiel
- uczestniczyl
przezGeodeteWojewódzkiego
w spotkaniu
zorganizowanym
w
zakresie¡,4azowieckiego
SystemuInformacjiPrzestrzennej.
Przypomnial,
i2 l\¡SlP
budowanyjest z udzialemUrzQduMarszalkowskiego,
Urzedu Wojewódzkiego
jednostek
i7
samorzEdowych.
Na zbudowanie
tegosystemupozostaje
1,5 roku.Caly
systemopierasie na bazachgeoreferencyjnych.
Niezbednym
do funkcjonowania
jestzas¡lenie
go przezwszystkie
sie w bazach.Na spotkaniu
systemu
daneznajdujace
zwróconosje o okreéleniepriorytetów.
Jako priorytetzgloszonoutworzenie
baz
georeferencyjnych.
Dodal,ze powiatma obowiezek
spozadzenia
ewidencji
budynków
w okreólonym
czasie,ewidencjadla miast zoslala)uZ sporzAdzona,
natomiast
gminmusinastaliódo 2010r. Koszt
sporzadzenie
ewidencji
budynków
dla pozostalych
tegoprzedsiQWzigcia
oszacowany
zostalna 1,5mlnzl.
Ad.4
projektuchwalyw sprawieokreélenia
osób
SekretarzPowiatuprzedstawila
powiatu
uprawnionych
do skladaniaw imieniu
oéwiadczeriwoli w sprawach
majEtkowych.
Dodala,i2 osobamiuprawnionymi
do skladania
oéwiadczeñ
dotychczas
Starosta
i
Wicestarosta.
byli
- AntoniJan
byli Starosta
ZaEadPowiatuwyrazilzgode,aby osobamiuprawnionymi
- Krzysztof¡,4ichalik.
i Wicestarosta
Tarczyñski
glosowanie,
Przeprowadzono
w którym za podjQciemuchwaly Zazad Powiatu
opowiedzial
siejednogloénie.
Zarz4d Pow¡atu podj4l uchwalQN|l/06 w sprawie okreélen¡aosób
uprawn¡onychdo skladaniaw ¡m¡eniupowiatuoów¡adczeñwol¡ w sprawach
majqtkowych.
A d .5
jednomyélnie
podjqlnastQpujEce
ZarzEdPowiatu
uchwaly:
Nr 2/06w spraw¡eudzieleniaupowa2nien¡a
dyrektorowiGimnazjum
UchwaNa
¡ Liceum Ogólnoksztalc4cego
¡m. Polskiej Mac¡erzySzkolnei w Miñsku
Mazow¡eckim.

dyrektorowiZespoluSzkól
upowaznienia
UchwalaNr 3/06w spraw¡eudz¡elen¡a
Wielk¡ego
w M¡riskuMazowieckim.
Nr 1 ¡m.Kaz¡mierza
upowa¿n¡en¡a
dyrektorowiZespoluSzkól
UchwalaNr 4/06w sprawieudz¡elen¡a
w M¡ñskuMazowieckim
zawodowychNr 2 im. Powstañców
Warszawy
dyrektorow¡
ZespoluSzkól
upowaznien¡a
UchwalaNr 5/06w spraw¡eudzielenia
im. MariiSklodowsk¡ejCur¡ew M¡óskuMazow¡eckim.
ZespoluSzkól
dyrektorow¡
upowa¿nien¡a
UchwalaNr 6/06w spraw¡eudzielenia
w M¡rískuMazowieckim.
Ekonomicznych
dyrektorowizespoluSzkól
upowa2nienia
UchwalaNr 7/06w spraw¡eudzielenia
w Janowie.
Agrotechn¡cznych
dyrektorowizespoluSzkól
upowa¿n¡enia
UchwalaNr 8/06w spraw¡eudzielenia
¡ m .H . ¡ K . G n o i ñ s k i cwh S ¡ e n n ¡ c y .
upowazn¡en¡a
dyrektorowiZespoluSzkól
UchwalaNr 9/06w sprawieudzielenia
im-JaninyPoraz¡ñsk¡ej
w lgnacow¡e.
Specjalnych
dyrektorowiCentrum
UchwalaNr 10/06w spraw¡eudzieleniaupowa2n¡en¡a
im. Stan¡slawa
Staszicaw M¡ñskuMazow¡eckim.
Ksztalcen¡a
Ustawicznego
dyrektorowiCentrum
UchwalaN|l1106 w spraw¡eudzieleniaupowaznien¡a
w MitískuMazowieckim.
Ksztalcen¡a
Praktycznego
dyrektorowiSpecjalnego
w spraw¡eudzielenia
upowa¿nien¡a
UchwalaNr 12106
Korczaka w Miñsku
¡m,
Janusza
Oérodka Szkolno-wychowawczego
Mazowieckim.
upowa¿n¡en¡a
dyreklorowiPoradni
UchwalaNr 13/05w spraw¡eudz¡elen¡a
Psychologiczno-Pedagog¡cznej
w MirlskuMazowieckim.
upowainien¡adyrektorowiPoradni
UchwalaNr 14/06w sprawie udz¡elen¡a
Psycholog¡czno-Pedagog¡cznej
w Sulejówku.
upowa¿n¡en¡a
dyrektorowiPow¡atowego
UchwalaNr 15/06w spraw¡eudzielenia
w M¡rlskuMazow¡eck¡m.
CentrumPomocyRodzin¡e
Uchwala N|l6/06 w sprawie udz¡elen¡aupowa2nien¡adyrektorowiDomu
w KEtach.
PomocySpolecznej
Uchwala Nr 17106w sprawie udzieleniaupowaznien¡adyrektorow¡Domu
éw.Józefaw Mien¡
PomocySpolecznej
Uchwala N|l8/06 w spraw¡eudzielen¡aupowainien¡adyrektorowiDomu
w Mieni.
PomocySpolecznej
,.Jedl¡na"
dyrektorow¡Domu
UchwalaNr 19/06 w sprawie udz¡eleniaupowa¿nien¡a
Dzieckaw Falbogach.
Dróg
dyrektorowiZarzEdu
upowa¿nienia
UchwalaNr 20/06w sprawieudzielen¡a
Powiatowychw M¡ñskuMazow¡eck¡m
upowa¿n¡en¡a
dyrektorowiPow¡atowego
w spraw¡eudzielenia
UchwalaNr 21106
lJr¿edu
Pracy w MiñskuMazow¡eck¡m.

Uchwala Nr 22106 w spraw¡e udzielenia upowa2nieniaPowiatowemu
Inspektorow¡
NadzoruBudowlanego
w MiñskuMazowieckim.
Uchwala Nr 23106 w spraw¡e udzielen¡aupowain¡en¡aKomendantowi
Powiatowemu
Paóstwowej
StraiyPoiarnejw MiñskuMazowieckim.
UchwaNa
Nr 24106w spraw¡epow¡ezen¡aobow¡4zków¡ odpowiedzialnoéci
Skarbnikow¡
Pow¡atu- GlównemuKsiegowemu
BudietuPowiatu.
Uchwala Nr 25106 w spraw¡e upowa2n¡en¡adyrektora ZarzEdu Dróg
Powiatowych w M¡ñsku Mazowieckim do wydawania rozstrzygn¡eé
admin¡stracyjnych
w ¡m¡eniu
ZarzeduPow¡atu.
pelnomocnictw;
Ponadto
ZarzadPowiatu
udzielil
-

p. Marii WoZniakwpisanejna liste radcówprawnychpod nr Wa-S-136do
przedSadami
powszechnymi.
reprezentowania
Zarz4du
w sprawach
- p. Agnieszce
Uóciñskiej
wpisanejna listeradcówprawnychpod nr Wa-S-137
do
przedsEdami
powszechnymi.
reprezentowania
Zarzadu
w sprawach
Ad. 6
- EmiliaPiotrkowicz
powiedziala,
Naczelnik
Wydz¡alu
Oswiaty
i Kultury
2e powiat
otrzymalkwote 472.500zl. na stypendiadla uczniówszkól ponadgjmnazjalnych
wyrównujacych
szanseedukacyjne
w ramachDzialania
2.2. ZPORR.Stypendium
dla
uczniamiesiecznie
wynosi105zl. Prawodo stypendium
nabylo450 uczniów,
w ciEgu
3 miesiecyprawo to utracilo24 uczniów.Dodala,2e na liécie rezeMowejjest
141uczniów.
poinformowala
Kolejno
o podziale
na poszczególne
Srodków
szkoly
- Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztalc4ce
im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w Mirisku
l\¡az.- 9.345zl.
- Zespolu
SzkólNr 1 im.Kazimierza
Wielkiego
w l\y'iñsku
Maz.- 45.885zl.
- ZespotuSzkól ZawodowychNr 2 im. PowstañcówWarszawyw Miñsku lvlaz.
-23.94Ozl.
- Zespolu
Szkólim.M. Sklodowskiej-Curie
w l\¡iñsku
Maz.- 20.895zl.
- Zespolu
SzkólEkonomicznych
w l\riñsku
Maz. 27.O90
zl.
- Zespolu
- 4.410zl.
Szkólim.H. i K. Gnoiñskich
w Siennicy
- Zespolu
- 10.'185
SzkólAgrotechnicznych
w Janowie
zl.
przedstawila
projektuchwalyw sprawiepodzialuérodkówfinansowych
Nastepnie
na
stypendia
d¡a uczniówszkolponadgimnazjalnych
wyrównujEcych
szanseedukacyjne
glosowanie,
w ramachDz¡alania
2.2. TPORR:przeprowadzono
w którymza przyjQciem
jednoglosnie.
projektu
uchwaly
ZarzEdPowiatu
opowiedzial
sie
ZarzEdPow¡atupodj4NuchwaleNr 26106w sprawie podz¡aluérodków
f¡nansowych
na stypend¡adla uczn¡ówszkólponadg¡mnazjalnych
wyrównujEcych
szanseedukacyinew ramachDzialania2.2.ZPORR.

Ad.7
WydzialuOówiatyi Kultury- EmiliaPiotúowiczprzedstawila
listeosób
Naczelnik
Starosty.
speln¡ajEcych
wymaganianiezbedne
do ptzyznaniastypendiów
- uczennicy
- SylwiiJastrzebskiej
Zespolu
SzkólEkonomicznych
w Miñskul\4a2.
- uczennicy
- lvlarioli
Bartnickiej
Zespolu
w MiñskuMaz.
SzkólEkonomicznych
- uczniowiGimnazjumim. Polskiejlvlacierzy
- i\,4arcinowi
Szkolnej
Dworeckiemu
w MiñskuL4az.
- KatarzynieWesowskiej- uczennicyLiceumOgólnoksztalcacego
im. Polskiej
l,4ac¡erzy
Szkolnej
w MiñskuMaz.
- uczennicyLiceumOgólnoksztalcacego
- KarolinieWielgolaskiej
im. Polskiej
l\,4acierzy
w Miñskul\¡az.
Szkolnej
- absolwentce
- SylwiiDuszyñskiej
Macierzy
LiceumOgólnoksztalc4cego
im. Polskiej
w MiñskuMaz.
Szkolnej
- JakubowiLach- absolwentowi
LiceumOgólnoksztalcEcego
im. PolskiejMacierzy
Szkolnej
w MióskuMaz.
- Arkadiuszow¡
Luba - absolwentowi
ZespoluSzkól im. H. i K. Gnoiñskich
w Siennicy,
- lvlateuszow¡Baczewskiemu- uczniowi Gimnazjum w Zespole Szkól
i m .H . i K . G n o i ñ s k iw
c hS i e n n i c y ,
- uczennicy
- EdycieGójskiej
w Janowie,
Zespolu
SzkolAgrotechnicznych
- lvlariuszowi
Nr
1
im.
Kazimierza
Wielkiego
Kowalczykowiuczniowi
ZespoluSzkót
w Miñskul\,4a2.
- Slawomirowi
Wielkiego
Królak- absolwentowi
ZespoluSzkólNr 1 im. Kazimierza
w Miñskul\¡az.
- Kafolowi Tkaczykowi - uczniowi Zespolu Szkól ZawodowychNr 2
Warszawy
w Miñskulvlazowieckim
im.Powstañców
Nastepnie
stypendium
wynosi250zl. miesiecznie.
dodala.2e
Przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjeciem projektu uchwaly
w sprawie ptzyzrtaniaStypendiówStarosty,ZarzAd Powiatu opowiedzialsie
jednogloSnie.
ZarzadPowiatupodjeluchwaleNt 2712005w sprawieprzyznaniaStypendiów
Stafosty.
Ad. 8
projektuchwaiyw spraw¡e
zm¡an
SkarbnikPowiatu- TeresaB4kprzedstawila
przeniesieniu
polegaj4
na
2006
rok.
WyjaSnila,
i2
zmiany
w budzeciePowiatuna
miedzySSw ramachlegosamegodzialuidotyczE:
wydatków
- Gimnazjumi Liceum Ogólnoksztalcacego
im. Polskiej l\¡acierzySzkolnej
w Mióskul\¡azowieckim.
- Zespolu
w N,4iñsku
Maz.
SzkólNr 1 ¡m.Kazimierza
Wielkiego
- Zespolu
w l\,4iñsku
Mazowieckim,
Nr2 ¡m.Powstañców
Warszawy
SzkólZawodowych
- Zespolu
Mazowieckim,
Szkólim.M. Sklodowskiej-Curie
w l\¡iñsku
- Zespolu
w l\liósku
Mazowieckim,
SzkólEkonomicznych

- Zespolu
Szkólim.H. i K. Gnoiñskich
w Siennicy,
- Zespolu
SzkólAgrotechn¡cznych
w Janow¡e,
projektuuchwalyZarzEdPowiatu
glosowan¡e,
w którymza przy.jeciem
Przepfowadzono
opowiedzial
siejednoglosnie.
Zarz4dPow¡atupodjat uchwaleNr 28/06w sprawiezmian w bud¿ec¡e
Powiatuna 2006rok.
Ad. 9

po¡nformowala,
2e
Naczelnik
WydzialuOéwiatyi Kultury- EmiliaPiotrkowicz
i Liceum
nauczycielki
Gimnazjum
w dniuI listopada
br. o godz.13.00na samochód
Ogólnoksztalc4cego
im. Polskiej N/acierzySzkolnej w l\¡iñsku lvlazowieckim
pojazdup. AlicjaSiwik
na terenieszkolyspadlodrzewo.Wascicielka
zaparkowany
pismo
nie
nadajesiQdo naprawy
do
Starostwa
informujec,
i2
samochód
skierowala
gazoweoceniana kwote13.500
zl.
z instalacja
i okreélila,
zejegowartosó
- EmiliaPiotrkowicz
wyjaénila,
iZ mozliwes4 w tym zakresiedwatozwi?.zania:
Naczelnik
pojazdnp.
nizszejkwotyza zniszczony
1) podpisanie
ugodyi zaproponowanie
przezpolicjeoraztozeznania
8.000zl. (kwotawynikaz protokolusporzadzonego
cenowego),
s4dowe
iwówczas bedz¡epostepowan¡e
2) odmowazaplacenia
odszkodowania
procesowego
ikosztami
(wi42esie to z dodatkowymi
kosztamizastqpstwa
sadowYmi).
- Krzysztof
nie bylaubezpieczona
od takich
Michalik
wyjaénil,
iz jednostka
Wicestarosta
przetargowena wylonienie
wypadków.Dodal, iz obecnie trwa postepowanie
ubezpieczyciela.
lepszymi wiEzes¡Qz mniejszymi
2e podpisanie
ugodyjest rozwiAzaniem
Stw¡erdzil,
kosztam¡.
Czlonek Zatzqdu - l\¡iroslaw Krusiewicz poruszyl problem zwiqzany
bezpieczeñstwu.
stanudrzewi wycinkqdtzewzagtaZajqcych
z kontrolowaniem
i Kultury
o zgromadzenie
zwrócilsiQdo Naczelnik
Wydziatu
OSwiaty
Wicestarosta
zdatzenia.
ZazEd Powiatupowrócido sprawyna kolejnym
zdjgói nagraniapowyZszego
posiedzeniu.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bak omówila projekt uchwaly Rady Powiatu
w sDrawie
zmianw budzecie
Powiatu
na 2006rok.
m.in.:
ZmianydotyczE
- zwiQkszenia
planuczesci
planudochodów
o kwote238.260zl. z tyluluzwiekszenia
subwencji
ogólnej,
oówiatowej
- zwiekszenia
planudochodówo kwote213.489zl. w zwiqzkvz uruchomien¡em
drogowe
StaryKonik-Halinów,
Srodków
z pomocyunijnejna zadanie
- zwiekszenia
planudochodów
zl. (133.000
zl. z oplatkomunikacyjnych
o kwote157.000
i 24.000zl. z zawatlychumówz PINB),
- zwiekszenia
pracowników
planuwydatków
o kwote177.198
zl. (na wynagrodzenia
133.080
zl.),
Starostwa38.342zl.,nawydatkibiezEce
- zwiekszeniaplanu dochodówz tytulu wplywów z udzialu powiatu w podatku
o kwote125.525
zl.
dochodowym
od osóbfizycznych

- w planiewydatkówzabezpiecza
siekwole577.474zl. na poreczenie
dla SPZOZ
- zmn¡ejszen¡a
planuwydatkówo kwotg.f46.322zl. z wynagrodzen
w zwiqzkúz nie
dokonan¡em
naborunawolnestanowiska
pracy,
- przeznaczenia
kwoty30.602zl. nazakupdwóchp.lugów
dlaZDp w MiñskuMaz.
- zwiekszenia
planuwydatkówo kwotQ475 zl. na wydatkiz Zakladowego
Funduszu
SwiadczeÉ
Socjalnych
dlaemerytów
i rencistów
nauczycieli,
- w zwiEzkuz niedoboremérodkóww niektórychplacówkachoéwiatowych
I oszczednosciami
w innychkonieczne
se przeniesienia
Srodków.
Ustalono,iZ kolejneposiedzenie
Zarz4dupowiatuodbQdziesie 1B grudn¡abr.
(poniedzialek)
o godz.13.00.
A d .1 0
Zamkniecie
Dosiedzenia.

Przewadrtczqcy
Zatzqdu- Anio¡ JanTarczynski
- Krzysztof
Wicestarosta
f\¡ichalik
Czlonkow
e ZarzEdu:KrystynaPazio
HenrykKsiezopolsk
I\¡iroslaw
KrLrsiewcz

