Protokól Nr l5/07
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Mirískiego
w dniu 14 ma¡a2007 r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Przewodniczqcy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyriski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlon kowie Zarzqdu'. KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SkarbnikPowiatu
TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
- NaczelnikWydzialuOéwiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
Porz4dekposiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcieoosiedzenia.
Przyjqcieporzqdkuobrad.
posiedzenia.
Informacjao dzialalnoóci
Starostyw okresieod poprzedniego
Sprawyz zakresudróg.
Wybórofertyna wydaniefolderupowiatumiñskiego.
Powolanie komisji konkursowychdla wylonienia kandydatów na stanowiska
dyrektorów.
7. Przyznanienagrodysportowej.
8. Sprawyoswiatowe.
9. Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna 2007 rok.
l0.Sprawyró2ne.
ll.Przyjqcieprotokolu
z posiedzenia
w dniu23 kwietnia2007r.
posiedzenia.
12.Zamknigcie
Ad. I
Starosta Minskiego.

Antoni Jan Tarczyrlski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad.2
jednogloénie.
Starostaprzedstawilporzqdekposiedzenia,
któryzostalprzyjQty
Ad.3
Starosta- AntoniJan Tarczynskipoinformowal,
o nastepujAcych
sprawach:
- odbyl sig Konwent StarostówWojewództwaMazowieckiego,na którym dokonano
uzupelnieniaskladu prezydium Konwentu. W spotkaniu uczestn¡czylMarszalek
WojewództwaMazowieckiego,który powiedzialo wielu problemachrozwi4zywanych
przezsamorzqdwojewództwa,a tak2e poinformowal,i2 termin skladaniawnioskówdo

RPO to koniec roku. Starosta wyjaSnil,i2 zgloszony zostanie wspólny wniosek
z Miastem Mirisk Maz. na hale widowiskowo-sportowE
i stadion, gdy2 pojawia siq
szansana pozyskanieérodkóww zwiqzkuz EURO2012.
Ponadto Starosta zaproponowal,aby w zwi4zku z przyszlorocznymiobchodami
10- leciasamorzqdupowiatowegozorganizowaó
obchodyw MinskuMaz.
- odbylysig RegionalneSpotkaniaz MuzykEiTaricem,,Majówka
2007"
- odbywasig I ForumInicjatywPozarzqdowych,
- spotkalsig z BurmistrzemMiastaKaluszyn,rozmawianona tematsprawdrogowych,
NastgpnieWicestarosta- KrzysztofMichalikpoinformowal
o nastgpuj4cych
sprawach:
- Zarzqd Dróg Powiatowychw Mirisku Maz. przeprowadzilprzetargi na remonty
nawierzchnicalq szeroko5ciqjezdni. NajkorzystniejszA
ofertezlo2ylopBDiM z Miñska
Maz.:
- realizaqa zadania Kaluszyn-Czarnoglów-WiSniew(wartoéó kosztorysowa
380.000zl.) oleftana kwotq365.400zl.,
- realizacja zadania Miñsk Mazowiecki-Jakubów(wartoéó kosztorysowa
160.600zl.) ofertana kwote 154.000zl.
- realizaqa zadania Jeruzal-Dgbowce-Wodynie(wartoéó kosztorysowa
303.000zl.) ofertana kwote291.000zl.
- pokrycie bruku na terenie gminy Kaluszyn, droga Milew-Kluki(wartoéó
kosztorysowa
87.000zl.) ofertana kwotg84.000zl.
- papiernia
Dodal,i2 dyrektorZDP oglosiprzetargiuzupelniajqce
na drogeStanisfawów
i Siennica-Ceglów.
PonadtoWicestarostawyjaénil,i2 Vzetaryna remontpomieszczeñStarostwazakoñczyl
sig niepowodzeniem.
Zlo2onazostala 1 oferta na kwotq ok.140.000zl. (zaplanowane
byly érodkiw kwocie 104.000zl.). Zlo2onaofertabyla n¡ekompletna
(brakwymaganych
zaéwiadczeñ)oraz oferentsamowolniedokonalskreélerli przeróbek.przetargnalezy
uniewa2nió.
Ad.4
Wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil pismo Zarzqdu powiatu
w Siedlcachdotycz4cewyra2eniaop¡niiw sprawiepozbawieniakategoriidrogikrajowej
i zaliczeniado kategoriidróg powiatowych
odcinkadrogikrajowej804, od granicymiasta
Siedlcedo skrzy2owaniaz drogq krajowEnr 2 na terenie gminy Siedlceo dlugo$ci
1512m.
Wicestarostadodal, i2 dyrektorZDP w MirískuMaz. pozytywniezaopiniowafpowy2szq
zmiangkategorii
drogi.
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal pozbawienie kategorii drogi krajowej
izaliczeniedo kategoriidróg powiatowych
odcinkadrogikrajowej804.
Zarzqd Powiatu jednogloénie podjql uchwalq Nr 77107w sprawie wyra2enia
opinii o pozbawieniudrogi kategorii drogi krajowej.
Nastgpnie p. Krzysztof Michalik przedstawilwniosek p. Wojciecha Szyszki
pelnomocnika
firmy Villa Development
Sp. j. dotyczqcyuzgodnieniaprojektowanej
trasy
kabla óredniego i nisk¡ego napigcia przebudowywanegoodcinka linii kablowej
koliduj4cejz nowoprojektowanymbudynkiem biurowo-mieszkalno-uslugowym
przy
ul. Koéciuszki
w MinskuMazowieckim.

Doda.l,i2 dyrektor ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal powylszy
wniosek.
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek dotyczacy uzgodnienia
projektowanej
trasykablasredniegoiniskiegonapieciaprzebudowywanego
odcinkalinii
kablowejkoliduj4cejz nowoprojektowanym
budynkiembiurowo-mieszkalno-uslugowym
przyul. Koóciuszki
w MiñskuMazowieckim.
Ad. 5
SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykwyjaénila,i2 w zakresiewydaniaFolderu
Powiatu Miriskiego2007 wyslanychzostalo ok. 10 zapytan, na które odpowiedzialy
4 firmy:
- WydawnictwoReklamoweRENOMABIS z Bydgoszczy(firma,którawspólpracowa{a
przy wydaniu kalendarza powiatowego),zaproponowano1000 egz. folderu dla
Starostwa,
- Wydawn¡ctwo
KRA-JANz SolcaKujawskiego,
zaproponowano
S00-1000egz.
- ZakladPoligraficznySERIGRAPHSp. z o.o. z Bydgoszczy,zaproponowano
800 egz.
folderudla Starostwa,
- WydawnictwoSignum z Bydgoszczy,zaproponowano700-1000 egz. folderu dla
Starostwa.
SekretarzPowiatu stwierdzila,iZ najkorzystniejsz4
ofertq dla Starostwajest oferta
WydawnictwaRENOMABlS. Firma ta nawiqzalakontaktyz firmamiz terenu powiatu
i pozyskujeSrodki na wydawnictwa.Doda{a,i2 kalendarzpowiatowyrównie2zostal
vvydanyze érodków sponsorów.Pozostale3 firmy sq mniej znane i zaproponowaly
mniejkorzystnewarunki.
Ponadtop. DanutaSfejczyk powiedziala,2e oczekiwaniaw zakresiewydaniafolderu
dotyczyly:wydania nieodplatnie(ze érodków pozyskanychod sponsorów)w wersji
papierowej,w sztywnej oprawie, w wersji polskiej i angielskiejz wkladkq - mapa
powiatuoraz wydaniena plycieCD.
SekretarzPowiatudodala,i2 dotychczasowy
wydawcafolderuWydawnictwopRO-MlN
nie zlozylooferty.
ZarzqdPowiatuwybralWydawnictwoReklamoweRENOMABIS s.c. na wydawcq
FolderuPowiatuMiriskiego
2007.
Ad.6
Naczelnik Wydzialu OÉwiaty ¡ Kultury - Emilia Piotrkowicz wyjaSnila,iz
w roku bie24cym odbqdq sig konkursy na stanowiska dyrektorów5 jednostek
oéwiatowychi w zwi4zku z tym, nale2ypowolaókomisje konkursowedla wylonienia
kandydatów.
Nastgpnieprzedstawilaprojektuchwalyw sprawiepowolaniakomisjikonkursowejdla
vvylon¡eniakandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Oérodka SzkotnoWychowawczegoim. Janusza Korczaka w Miñsku Mazowieckim;przeprowaozono
glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial siq
jednogloónie.
Zarzqd Powiatu podjqt uchwale Nr 78/07 w sprawie powolania komisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego
OérodkaSzkolno-Wychowawczegoim. Janusza Korczakaw Miñsku Mazowieckim.

Kolejnoprzedstawiony
zostalprojektuchwalyw sprawiepowolaniakomisjikonkursowej
dla wyfonieniakandydatana stanowiskodyrektoraCentrumKsztalceniaUstawicznego
im. StanislawaStaszicaw MinskuMazowieckim;
przeprowadzono
glosowanie,w którym
podjeciem
jednogloónie.
za
uchwalyZarzqdPowialuopowiedzialsig
Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 79/07 w sprawie powolania komisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum
KsztalceniaUstawicznegoim. StanislawaStaszicaw Miñsku Mazowieckim.
NaczelnikWydzialuOówiatyi Kulturyprzedstawila
projektuchwalyw sprawiepowolania
komisjikonkursowejdla wylonieniakandydatana stanowiskodyrektoraZespoluSzkól
ZawodowychNr 2 im. PowstancówWarszawyw MiriskuMazowieckim;
przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig
jednogloénie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 80/07 w sprawie powolania komisji
konkursowej dla wyNonieniakandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkól
Zawodowych Nr 2 im. PowstañcówWarszawyw Mirisku Mazowieckim.
Nastepnie przedstawionyzostal projekt uchwaly w sprawie powolania komisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkól
im. H. iK. Gnoiriskich
w Siennicy;przeprowadzono
glosowanie,
w którymza podjQciem
uchwalyZarzqdPowiatuopowiedzialsigjednogloónie.
Zarzqd Powiatu podjqt uchwale Nr 81/07 w sprawie powoNaniakomisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu SzkóN
i m . H . i K . G n o i n s k i c hw S i e n n i c y .
Kolejnoprzedstawiony
zostalprojektuchwalyw sprawiepowolaniakomisjikonkursowej
dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznejw Miósku Mazowieckim;przeprowadzonoglosowanie,w którym za
podjeciemuchwalyZarz4dPowiatuopowiedzialsiq jednogloónie.
Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 82/07 w sprawie powolania komisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w MirískuMazowieckim.
Ad. 7
NaczelnikEmilia Piotrkowiczpoinformowala,
2e wplynglywnioski z Gminnego
Klubu Sportowego,,Diagram"
w Minsku Mazowieckimo nagrodei stypendiumdla
t-ukaszaWocialaoraz MartyKulma(dyscyplina
warcabyklasyczne).
P. Emilia Piotrkowiczdodala, i2 w roku ubieglymzawodnikomtym Zarzqd Powiatu
przyznalnagrody za osiqgnigciasportowe.Obecnie zawodnicyprzygotowujqsiq do
Mlodzie2owych
MistrzostwEuropyna Ukrainie.
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczopowiedzialsie za pzyznaniemnagród
zawodnikom.Dodal, i2 na kazdy sukces trzeba cig2ko pracowaó,a nagrody sE
motywacjado dalszejpracy.Zaproponowal
nagrodyw wysokoécipo 300 zl.
ZarzAdPowiatuptzyznalnagrodyw wysokoécipo 300 zl. Nastepnieodczytanyzostal
projekt uchwaly w sprawie przyznania naIód za osiqgniqciewysokich wyników

sportowychdla zawodników;przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjeciem
uchwalyZarz4dPowiatuopowiedzialsiq jednogloénie.
ZarzEd Powiatu podj4l uchwale Nr 83/07 w sprawie przyznania nagród za
osiEgniqciewysok¡ch wyników sportowych dla zawodników.
Ad.8
Naczelnik- Emilia PiotrkowiczprzedstawilawniosekdyrektoraG|LO w Minsku
Maz.o dofinansowanie
w kwocie1000zl. na otganizaqgw dniu 29 majabr. konferencji
dyrektorów szkól z powiatów mióskiego, otwockiego i woiominskiego, której
jest KuratorOówiaty.
organizatorem
ZarzqdPowiatuprzyznalkwotg500 zl. na organizacjekonferencji.
Nastgpnie przedstawiony zostal wniosek dyrektora Zespolu Szkolnego
w Ceglowie,który organizujeV edycjgFestiwaluNauki i Kulturyi zwracasig o objgcie
patronatemoraz ufundowanienagród dla laureatów konkursu. Dodala, i2 udzial
w Festiwalubierze mlodzie2z najwy|szq Sredniqocen i chce wykazaósiq wlasn4
pomyslowoéciq
i innowacyjnoSciq.
Zarzqd Powiatuptzyznal kwotg 500 zl.
KolejnoNaczelnikWydzialuOSwiatyi KulturyprzedstawilawniosekBurmistrzaMiasta
Sulejówek,w którymzwraca sig o wsparcieipomoc w realizacjiplanówdotyczqcych
zaistnienia
na EURO2012.
Starostapowiedzial,i2 nale2yzwróciósig do Burmistrzao sprecyzowanie,na czym
mialobypolegaówsparcie.
NastgpnieNaczelnik- EmiliaPiotrkowicz
wyjaénila,2e dyrektorZS im. M. SklodowskiejCurie w Minsku Maz. zwrócila sig z wnioskiem o przeniesienienauczyciela
dyplomowanego
ze szkolyze StarejNiedzialkido ZespoluSzkó|.
Wicestarosta- Krzysztof Michalik stwierdzil, i2 jednostka ma swój plan
finansowy,którymdysponujei podejmujedecyzjew powy2szymzakresie.
Ad. 9
SkarbnikPowiatuprzedstawila
wniosekKomendyPowiatowejPanstwowejStra2y
Po2arnej w Mirisku Maz. o dofinansowanieszkolenia w zakresie ratownictwa
medycznegodla 25 strazakówOchotniczych
StrazyPozarnychw kwocie5.000zl.
ZarzqdPowiatuprzyznalkwotg5.000zl. na szkolenie.
P. Teresa Bqk przedstawilawniosek Zarzqdu RejonowegoPCK i Zarzqdu Klubu
HonorowychDawców Krwi ,,Ania",w którymzwncajq siq o dofinansowanie
przejazdu
autokarowego na jubileuszowq X Pielgrzymke Honorowych Dawców Kn¡ii do
SanktuariumMaryjnegona Jasn4 Górg w dniu 26 m{a 2007 r. (koszt wynajqcia
autokaru1.500zl.).
ZarzqdPowiatunegatywnierozpatrzylpowyzszywniosek.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczykprzedstawilawniosek dyrektoraG|LO
w MiriskuMaz. o sfinansowanieprzejazduzwycigskiejdru|yny RejonowychMistrzostw

GrupRatowniczych
PCK na etapwojewódzki
do Plocka.Dodala,iZ wynajetyzostanie
samochód
z DPS.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna sfinansowanie
przejazdu
dru2yny.
KolejnoSkarbnikPowiatuodczyta.la
pismodyrektoraCKU w MiriskuMaz.,w którym
zwrócilsig o zwigkszenie
é;rodków
finansowych
o kwotq5.000zl. z przeznaczentem
m.¡n. na wy2ywieniei przewóz osób (grupa ok. 100 osób), uczestników
Vl Ogólnopolskiego
Z¡azduOpiekunów
PracowniInternelowych
w Mrozachw dniach
25-27majabr.
ZarzqdPowiatuzwigkszyl
planfinansowy
CKUw MiriskuMaz.o kwotg5.000zl.
P. TeresaBqkpoinformowala,
i2w GiLOw MiñskuMaz.odchodzina emeryturg
glówna
ksiggowa
i niezostalyzabezpieczone
Srodkina odprawQ
emerytalnq
orazekwiwalent
za
unop.
SkarbnikPowiatu- TeresaBqk przedstawila
projektuchwalyw sprawiezmian
w bud2ecie
Powiatuna 2007rok.WyjaSnila,
2e zmianydotyczqzmianyplanudochodów
¡ wydatkówzwiqzanychze zmianqkwot dotacjicelowychprzekazywanych
z bud2etu
paÉstwa
jednostek
iz bud2etów
przeniesieniu
samorzEdowych,
wydatków
migdzygg
w ramachtegosamegodzialuorazprzeniesieniu
wydatków
z rczevy bud2etowej.
Zmianydotyczq:
- Starostwa
Powiatowego
w MiriskuMaz.
- Powiatowego
Inspektoratu
Nadzoru
Budowlanego
w MiñskuMaz.
- Komendy
Powiatowej
Paóstwowej
Stra2yPo2arnej
w MiñskuMaz.
- ZespoluSzkólSpecjalnych
w lgnacowie,
- Gimnazjum
i LiceumOgólnoksztalcEcego
w MiriskuMaz.
- ZespoluSzkólNr 1 w MióskuMaz.
- ZespoluSzkólZawodowych
Nr 2 w MinskuMaz.
- Zespo.lu
SzkólAgrotechnicznych
w Janowie
- CentrumKsztalcenia
Ustawicznego
w MiriskuMaz.
- DomuDziecka
w Falbogach,
- DomuPomocySpolecznej
5w.Józefaw Mieni,
- Powiatowego
CentrumPomocyRodzinie
w MiriskuMaz.
Zarz4d Powiatujednogloéniepodjql uchwale Nr 84/07w sprawie zmian
w bud¿eciePowiatuna 2007rok.
A d .l 0
- TeresaB4kpoinformowala,
Skarbnik
Powiatu
i2 dyrektor
DPS,,Jedlina"
w Mieni
zwrócilsieo dokonanie
zwiqkszenia
harmonogramu
na miesi4cmajo kwote15.000zl.
Zarzqd Powialuwyrazilzgodg na jednorazowezwigkszenieharmonogramu
o kwote15.000
zl.

Dyrektor PCPR w Minsku Maz. - Janusz Zdzieborskiomówil wniosek
i p *
dotyczqcyumorzeniazadlu2eniaoraz
P J É
p{acenia
zwolnienia
z
alimentów
na dziecko,któreprzebywaw rodziniezastgpczej.
Dodal, i2 zadluzenieojca wynosi 61O3 zl., matki 1874,75zi., komornikSciqgaxworg
125,46zl. miesiqcznie.Rodzicedzieckazaproponowal¡,
iz bQdEmiesiqcznie
plació
alimentyw wysokoécipo 100zl. (ka2dez rodziców).
Jednakokazalosie, i2 alimentynie
sE uiszczane.
Dyrektor PCPR . powiedzial, i2 nale?y w dalszym ciqgu kontynuowaóegzekucjg
KOmOrn
tcza.
ZarzqdPowiatuprzychylil
sig do wnioskudyrektoraPCPR.
Wicestarosta- KrzysztofMichalik poinformowal,i2 w zakresie konkursu na
opracowanie
koncepcjihali widowiskowo-sportowej
nikt nie wnióslodwolania.Nale2y
przeprowadzió
negocjacjez firmqprojektowq,którawygralakonkurs.
ZarzqdPowialuwytypowaldo rozmówz firmEnastgpujaceosoby:
- p. KtzysztofaMichalika,
- p. MiroslawaKrusiewicza.
- p. Józela fkaczyka,
- p. GzegotzaWyszogrodzkiego.
Ustalono,
iZ kolejneposiedzenie
odbqdziesiq w dniu28 mala2007r.
A d .1 1
Protokólz posiedzenia
jednogloSnie.
w dniu23 kwietniabr. zostalprzyjgty
Ad. 12
posiedzen¡a.
Zamkniecie

PzewodniczqcyZazqdu - AntoniJan Tarczytiski
- Krzysztof¡.4ichalik
Wicestarosta
Czlonkowie
Zatzqdu. KryslynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
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