Protokól Nr l8/07
z posiedzeniaZarzqdupowiatu Mirískiego
w dniu 26 czerwca 2007 r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Przewodniczqcy
Zarzqdu AntoniJan Tarczynski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlon kowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
HenrykKsie2opolsk¡
oraz: DanutaStrejczyk- SkarbnikPowiatu
TeresaBqk- SkarbnikPowiatu
MalgorzataNowak- pracownikWydzialuOswiatyi Kultury
Porz4dekposiedzenia:
'1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjqcieporz4dkuobrad.
3. Informacja
o dzialalnoSci
Starosty
w okresieod poprzedniego
posiedzenia.
4. Rozpatrzenie
wnioskówKomisjido projektów
uchwalI innychmaterialów
na Vll sesjg
RadyPowiatuMinskiego
5. Podjgcie uchwaly w sprawie nieodplatnegoprzekazaniaskladnika majqtkowego
StarostwaPowiatowego
w MiriskuMazowieckim.
6. Podjgcie uchwaly w sprawie przeznaczeniaérodków z powiatowegoFunduszu
OchronySrodow¡skai GospodarkiWodnejw Miñsku Mazowieckim
na ,,Konrurs
ekologicznydla dziecii mlodzie2yze szkólna tereniepowiatumiÉskiego',.
7. Podjgcieuchwalyw sprawieprzeprowadzenia
konsultacjispolecznychdotyczqcych
projektu ,,ProgramuZapobiegania przestepczoécioraz p orzqdku publicznego
i Bezpieczenstwa
ObywateliPowiatuMiriskiego".
B. Podjgcie uchwaly w sprawie podzialu órodków finansowychna stypendia dla
uczniów szkól ponadgimnazjalnychna wyrównywanie szans edukacy.¡nycn
w ramachDzialania2.2. ZPORR.
9. Przedstawienieprojektu umowy o pomocy finansowejdla Miasta sulejówer na
pokryc¡e
czqóciwydatkówna funkcjonowanie
SKM.
10.Podjqcie uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów
iwydatkówbud2etuPowiatuMiriskiego
na lll kwartal2007r.
11.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciepowiatuna 2007 rok.
12.Sprawyró2ne.
13.Przyjgcieprotokoluz posiedzenia
w dniu 11 czerwca2007r.
I 4.Zamkniqcie
posiedzenia.
Ad. I
Starosta Mióskiego.

Antoni Jan Tarczynski otworzyl pos¡edzenieZarzqdu powiatu

Ad.2
starosta przedstawilporzadekposiedzenia,który zostal przyigtyjednoglosnie
(przynieobecnoéci
M. Krusiewicza).
Ad. 3
Starosta- AntoniJan Tarczyóskipoinformowal,
o nastgpuj4cych
sprawach:
- odbylo siq posiedzenieRady spoiecznej przy spzoz,
opiniowanoinformacjg
z realizaqi dochodów i wydatków za I kwartal 2007 r., zaopiniowanozmianv
zaproponowane
przezdyrekciedotyczqcychplanuinwestycyjnego
w zakresiezakupú
sprzetu(pozytywna
opiniadot.zakupusprzetuna kwotgi65.000zr.),zaopiniowano
pozytywn¡epomysldyrektoraspZoz dotycz4cyrozwiqzaniaumowyz
,,MEDlrRANS"
w siedlcachw zakresieéwiadczeniauslug transportowych(zaproponowano
wzíqcie
w leasing karetek). Pojawila sig propozycjawydzielenia przychodni Rejonowe¡
ze strukturyszpitala.
starostapowiedzial,ze jest przeciwnyusamodzieln
ieniusig przychodniRejonowej.
Dodal,iz rozmawialz dyrektorem- Januszemsobolewskimw zakresiedotvczacvm
wystqpieniapracowników SPZOZ.
- odbylosig posiedzenie
KomisjiBezpieczeristwa
iporzqdkupublicznego,
na którym
przedstaw¡ony
zostalprojekt,,Program
u Zapobieganiaprzestepczosci
oraz p orzqdku
powiatu
Publicznegoi Bezpieczeristwa
Obywateli
Miñskiego',.
- spotkalsig z wojewódzkimInspektorem
poruszanotemat
NadzoruBudowlanego.
zbyt malejliczbypracownikóworaz kropotówfinansowychw plNB w MinskuMaz.
- podpisano umowe z Urzgdem Marszalkowskimna wspólfinansowanie
drooi
- Wymyéle.
Kamionka
- KrzysztofMichalikpoinformowal
Wicestarosta
o nastqpujqcych
sprawach:
- pojawilysig oszczqdnosciw zsz Nr 2 w MiriskuMaz. w kwocie 48.ooo
zl. i dvrektor
zwrócilsie o umo2liwieniewykorzystan¡a
tych srodków na remont sali gimnasiycznel
(wym¡anawentylatorówlqcznie z zasilaniemoraz odnowieniesali). Za¡zad powtatu
zaal(ceptowal
powyzszedzralan
ia.
- zrealizowanezostaly usta¡eniaw zakresiewyboru koordynatorado reprezentowanra
zarzqduPowiatuw kontaktachz firmq projektowE
w sprawachzwiqzanychz projektem
haliwidowiskowo- sportowej.P. DanielGawrysiakzgodzilsig pelniótqfúnkcjgza kwotg
12.000zl. netlo.ZarzqdPowiatuzaakceptowal
powyzszEpropozycjq.
- tMajE prace wewnqtrz nowo budowanegobudynku DpS w K4tach.
Bgdq roboty
dodatkowe(agregatwody lodowej,cieplo technologiczne,roboty na strychu,zmtana
przebiegi
siecikanalizacji
sanitarnej)
kosztrobótdodatkowych
to kwotaok. 120.000zl.,
brakujena ten cel kwoty24.000zl.
problem,gdy2 wykonawcatwierdzi,ze wykonal roboty na kwotq ponao
fgt¡ylt s¡e
300,000zl. i domaga siq zaplaty. Inspektorzynadzoru potwierdzaiqwykonañietych
robót,jednak umowa ma charakterryczalLowy.
wykonawcajest zobowiqzanywykonaó

umowezgodn¡ez dokumentaciaprojektowq,a nie przedmiarami.
w zwiqzkuz zaistnialE
sytuacjEmozedojóódo tego,2e wykonawcawystqpido sqdu.
- zadanieszpitalnyoddzial Ratunkowyjest realizowane
w zakresieokreólonymumow4
z 2006 r., któregowartosóokreólonaw przetarguto kwotaok. 3,5 mln zl. umowa ta nre
obejmowalawszystkichrobót, które umozliwilybyfunkcjonowaniesoR. czqé;órobót
miala byó zlecona w oparciuo kontrakt,który byl
zwiqzanyz pozyskaniemsrodków
-Gospobarózegó.
z FunduszyNorweskichi Europejskiego
obszáru
Zi wzglgduna fakt,
i2 sPzoz nie pozyskaltych srodkównie zlecono wykonañiaokreélónychrobót.:
instalacjisanitarneji kanalizacjideszczowejkoszt 1.iBi.g23 2.1.,wykonaniewyjazdu
kwota430.040zl. Pozostajejeszczezakresrobótdodatkowychna kwótq 282.742'zt.
wicestarostazaproponowalzabezpieczenie
w bud2ecrepow¡atukwotyI .526.g63 zl., na
którq skladaiq siq: po2yczkaz wFosiGW - 324.000 zl., srodki zdiqte z zadania
dotyczqcegozagospodarowania
terenuwokól starostwa427.ooozl. o¡á2zaciqgniqcie
kredytukomercyjnego
w kwocie506.000zl.
Dodal,2e jest.mo2liwosópozyskania6rodkówna soR z programuoperacy.¡nego
Infrastruktura
i Srodowisko.
Ad.4
starosta - Antoni Jan Tarczyriskipowiedzial,i2 Komisja Bud2etunegatywnre
zaopiniowala
sprawozdanie
SPZOZw MióskuMaz.
czlonek zarzqdu - Krystyna pazio powiedziara,i2 Komisja Bezpieczenstwa
i Rozwoju Powiatu dyskutowalant. potrzeby uchwalan¡aplanu Rozwoiu Lokalneoo
PowiatuMiriskiego.
starosta powiedzial,i2 nale2yuchwaliópRL, a po uchwaleniumozna zaczqc
pracenadaktualizowaniem
Planu,
. wicestarosta wyjasnil, ¡2 radny A. ciszkowski zwrócil siq o umieszczenie
w zadaniach
do realizacji
modernizacji
ul. Janapawlallw Halinowie.
starostawyjasnil,iz wprynqrwniosekradnychKomisjioswiaty, Kurturyi sportu o
porzqdkuobradsesji o podjecieuchwalyw sprawiepoparciasiaranwladz
uzupelnienie
MiastaMiñsk MazowieckiiGminy MinskMazowieckidotyczqcycfr
budowyterminalu
lotniczego.
ZarzqdP owiatuprzychylilsig do powyzszegowniosku.
wicestarosta - Krzyszlof Michalik powiedzial,i2 porzqdek zostanie rczszezony
o projekt uchwaly w sprawie zaciqgniqciapozyczki na wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej w sPzoz w Miósku Mazowieckim. po2yczka zaciqgniqta bgdzie
w WFOS|GWw Warszawiew kwocie324.000zl.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na rozszerzenieporz4dku obrad o powyzszy
projektuchwa{y.
Skarbnik Powiatu wyjaÉnila,i2 w zwiqzku podjetymi decyzjamido projektu
uchwaly w sprawie zmian w bud2eciepowiatu na 2oo7 r. wprowadzonezostana
nastepujEce
zmiany:

- zac¡agnigcie
poLyczkiw WFOS|GWw kwocie324.000zl.
- zdiecie Srodkówz zadania,,Zagospodarowanie
terenu wokól budynkówStarostwa
Powiatowegoi UrzqduMiastaMirlskMazowiecki"
w kwocie427.000zl.
- kredytw wysokoóci506.000zl.
- uzupelnienie
érodkóww kwocle24.000zl. na robotydodatkowew DpS w K4tach,
ZarzqdPowiatuprzyjElmaterialyna Vll sesjQRadypowiatuMiñsk¡ego.
Ad. 5
SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykpoinformowala,
i2 ZarzqdRejonowypCK
w MiriskuMazowieckimzwrócilsig o przekazaniezestawukomputerowego,
Dodala,i2
w posiadaniuStarostwaznajdujesie sprzet komputerowy,który jest nieprzydatnydla
pracown¡ków, poniewaZ nie spelnia wymagañ do stosowanego w urzgdzie
oprogramowania.
Nastgpnieodczytalaprojektuchwalyw sprawie nieodplatnegoprzekazaniaskladnika
majqtkowego Starostwa Powiatowegow Miñsku Mazowieckim; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaiy Zarzqd p owiatu opowíedzialsig
jednoglo5nie
(przynieobecnoóci
p. M Krusiewicza).
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 93/07sprawie nieodplatnegoprzekazania
skNadnikamaj4tkowegoStarostwaPowiatowegow Miñsku Mazowieckim.
Ad. 6
SekretarzPowiatuwyjaSnila,
i2 organizowany
bedzieKonkursekologiczny
dla
dzieci i mlodziezyz terenu powiatumiriskiegoi jest potrzebaprzekazaniana ten cel
órodkóww wysokoSci
5.000zt.z PFOS|GW.
Nastgpnieodczytalaprojektuchwalyw sprawieprzeznaczenia
órodkówz powiatowego
FunduszuOchrony Srodowiskai GospodarkiWodnej w Mirisku Mazow¡eckim
na
,,Konkursekologicznydla dzieci i mlodzie2yze szkól na terenie powiatumiriskiego,,;
przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd powiatu
opow¡edzial
(przynieobecnosci
stgjednogloónie
p. M. Krusiewicza).
ZarzEd Powiatu podjql uchwale Nr 94/07 w sprawíe przeznaczenia érodków
z PowiatowegoFunduszuOchrony Srodowiskai GospodarkiWodnej w Mirísku
Mazowieckimna ,,Konkurs ekologiczny dla dzieci i mlodzie2yze szkól na terenie
powiatumiñskiego".
Ad. 7
Sekretarz Powiatu przedstawilaprojekt uchwaly w sprawie przeprowadzenia
konsultacjispolecznychdotyczqcychprojektu,,ProgramuZapobieganiaprzestqpczoóci
oraz PorzqdkuPublicznegoi Bezpieczenstwa
ObywateliPowiatuMinskiego".Dodala,ze
konsultacjeprzeprowadzone
zostanAw nastgpuj4cych
formach:
- zebrania opinii o projekcieorganów gmin i miast z terenu powiatu, organizacji
pozarzEdowych
i organizacji przedsigbiorców,
- internetowego
forummieszkañców.

Konsultacjebqdqtrwalydo 31 lipcabr.
Nastqpnieodczytanyzostal projekt uchwalyw sprawie przeprowadzenia
konsurtacjl
spolecznych dotyczqcych projektu ,,prográmuZapobiegania przestepczoscr
-rr¡¡,i.r¡ugo,';
oraz
Porz4dku Pubricznego i Bezpieczeñstwa obywatét¡ powiatu''
.
przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjgciem
uchwary Zarzqd powiatu
opowiedzial
siqjednogloénie.
Zarz4d Powiatu podjEl uchwale Nr 95/07 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji
-spolecznych ..dotycz4cyih projektu,,programú lapobiegania
pubricznego'i Bezpieczáñstúa
Przestepczoécioraz porz4dku
ooywateti powiatu
Mirískiego"
Ad. I
P. Malgorzata Nowak wyjaSnila,i2 wplynqla kolejna transza érodków
na
stypendiadla uczniówza okresod majado czerwóa)0oz r. óod"ta, iz 16
osóü utrac¡ro
prawodo stypendium.
Nastgpnieodczytala projekt uchwaly w sprawie podziaruérodków finansowycn
na
stypendiadla uczniówszkolponadgimnazjalnychna wyrównywanieszans
edukacyjnych
w ramachDzialania2.2 ZpORR: przeprowadzono
glosowañie,w którymza podjgciem
uchwalyZarzqdPowiatuopowiedzialsig jednogloóni-e.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 96/07 w sprawie podzialu érodków
-.
finansowych. na stypendia dla uczniów szkól ponadgirnn"i¡"iny"h
na
wyrównywanieszans edukacyjnychw ramachDzialania2.2ZPóRR.
Ad. I
wicestarosta - Krz.ysztofMicharik przedstawirprojekt umowy o pomocy
finansowej gokrycleczgéciwydatkówzwiqzanychz oOsiugqkomunikacyjnE
pó*,"t,
.na
gf¡1^s-zvlkq Kolej Miejsk4na trasieSurejówék- warszawa. pomoc finanéówáwynosr
100..000
zl. w formiedotacjicelowej,którazostanieprzekazana
jednorazowow terminie
do dnia 30.08.2007r. Rozriczenieudzieronejpomocyfinansowé¡nastqp¡w termln¡e
do
dnia15 stycznia2008r.
ZarzqdPowiatuzaakceptowal
przedstawiony
projektumowy.
Ad.l0
skarbnikPowiatu- TeresaB4k przedstawira
projektuchwary
- w sprawieustarenia
narmonogramu realizaqi dochodów i wydatków bud2etu powiatu
Miriskiego
na lll.kwartat2007 r. wyjasnira,i2 dochodyziearizowanesE w wysokosci74,2 o/o,
za,.
wydatkizrealizowanesA na poziomie73,7Sok.
Po analizie przedstawionegomaterialu przeprowadzonoglosowanie,w którym
za
podiQciemuchwalyzarzqd p ow¡atuopowiedziarsig jednogrosnie(przy
nieobecnoóci
p. M. Krusiewicza).
Ad.,t1
skarb-nikPowiatu przedstawilaprojekt uchwaryw sprawie zmian w budzecre
^
P^owiatu
na .2007rok. wyjaénila,i2 zmianyporegaiqná przeniesieniu
wydatkówmigdzy
$$ w ramachtego samegodziaruoraz przóniesiéniu'wydatków
z ,e.e*y budzetowej.

Zmiany dotyczE:
- StarostwaPowiatowego,
- ZarzEduDróg Powiatowych
w MiriskuMaz.
- ZespoluSzkólNr 1 w MiriskuMaz.
- ZespoluSzkólim. M. Sklodowskiej-Curie
w MinskuMaz.
- ZespoluSzkólEkonomicznych
w MiriskuMaz.
- ZespoluszkólAgrotechn
icznychw Janowie,
- PowiatowegoUrzgduPracyw MiriskuMaz.
- Powiatowego
CentrumPomocyRodzinie
w MiriskuMaz.
- SpecjalnegoOSrodkaSzkolno-Wychowawczego
im. J. Korczakaw MirískuMaz.
skarbnik Powiatu przedstawilawniosek dyrekloraGiLo w Mirisku Maz. o przydzial
Srodkóww kwocie 500 zl. na dofinansowaniewyjazdu do Gdaóska 3 siudentow
z Franqi,przebywaj4cych
na praktykach.
Zarzqd PowiatuprzyznalkwotgS00 zl.
p. Teresa Bqk przedstawilawniosekradnegoA. ciszkowskiegodotyczEcy
Na_stqpnie
dofinansowania
organízacjirurnieju samorzqdowców
w Mrozachw kwocie-3.422'zl.
Zarzqd Powiatu ptzyznalkwotq3.422 zl.
KolejnoprzedstawionyzostalwniosekdyrektoraDps w K4tacho wyra2eniezgooy na
zmtanQptzeznaczeniaérodkóww kwocie35.000zl. na zakup wyposa2eniado nowego
budynkuDPS.
ZarzqdPowiatuprzychylilsig do wnioskudyrektoraDps w Katachi wyrazilzgooq
na zmiang przeznaczeniaérodków.
wicestarosta- KrzysztofMichalikprzedstawilwniosekdyrektoraDps sw. Józefa
w Mieni dotyczqcyzwigkszeniewydatkóww kwocie 6.000 zl. na zakupy zwiqzane
z pokryciem
dachu.
ZarzqdPowiatuprzyznalkwotq6.000zl.
starosta - Antoni Jan Tarczyrlskiodczytalwn¡osekdyrektoraGiLo w Miñsku Maz.
o przydzialérodkówna wykonanieremontuschodówdo budynkuszkoly.Kosztremontu
schodówto kwota 41.592,35zt.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek zespolu szkól Agrotechnicznych
w Janow¡eo przyznanie
érodkówfinansowych
na przebudowg
kuchniiádaptowanie
na
pracownigpraktycznejnauki zawodu (zakup m.in. trzonu elektrycznego,2 taboretów
paleln¡na lqcznykoszt50.700zl.).
elektrycznych,
Zarzqd Powiatu postanowil,i2 na sesjg Rady powiatu wprowadzonazostanie
zmiana dotyczqcazwiqkszeniadochodówz udzialu w podatku o kwote 90.000 zl..
z którychsfinansowane
zostanqwnioskiZSA w Janowiei GiLOw Minskuf\¡iaz.
Nastgpnieodczytanyzostal projektu uchwaly w sprawie zmian w bud2ecle
Powiatu na 2007 r.; przeprowadzonoglosowanie,w którym za podiqciemuchwary
ZarzqdPowiatuopowiedzialsiq jednogloónie.
Zarz1d Powiatu podjENuchwalg Nr 98/07 w sprawie zmian w budiecie
Powiatu na 2007r.

Ad. 12
Sekretarz Powiatu przedstawilaprojekt uchwaly w sprawie ogloszenia otwartych
konkursów ofert na rearizacjgzadan pubricznychprzez organizacjepozarz4oowe
w 2007 r. Nastgpnieprzedstawilainformacjgo órodkach przernic.onyih ná powy2szez
adaniaw 2007 r.:
1)kultura,sztuki,ochronadóbrkulturyitradycji:
a) organ¡zacja
imprezkulturalnych,
konkursów,
przeglqdów
iwystawartystycznycn
w powieciemiñskim- 21.000zl.
b) dzialaniawspomagai4ceartystówamatorów(amatorskiezespolyartystyczne)
reprezentuiqcychpowiat minski w przegr4dach,festiwarach,konkürsacn
o zas¡eguwojewódzkim,
_ 3.005,05
ogólnopolskim,
migdzynarodowym
zl.
2) upowszechnianie
kulturyfizyczneji sportu.
a) organizacjaimprezi zawodówsportowychw powieciemiriskim- 24.000zl
b) wspieranieudzialu sportowcówreprezentuiqcych
powiat minski w zawodach
sportowycho zasiggu wojewódzkim,ogólnokrajowymi migdzynarodowym
_
8.000zl.
Nastgpnieprzeprowadzonoglosowanie,w którym za przyjgciemprojektu uchwaly
ZarzqdPowiatuopowiedzialsig jednogloénie.
ZarzEdPowiatu podjql uchwalg Nr 99/07w sprawie ogloszeniaotwartych
.
konkursów ofert na realizacjgzadañ publicznych przezorgánizacjepozarraáo*e
w 2007 r.
samodzielny referent w wydziale oéwiaty i Kultury - MargorzataNowaK
przedstawila informacjg w zakresie zainteresowania absolwentéw gimnazjów
poszczególnymi
typamiszkólponadgimnazjalnych;
- liceaogólnoksztalc4ce
- 600 miejsc,ponad2000 podan,
- technika- 420 miejsc,1222podania,
- liceaprofilowane
- 210 miejsc,3S2podan¡a,
- zasadn¡cze
szkolyzawodowe- 330 miejsc,4S7 podan.
P. MalgorzataNowak przedstawilawniosekdyrektoraZSE w MinskuMaz. o wyra2enie
zgodyna utworzeniedodatkowejklasyliceumz rozszerzeniem
matematycznym.
zarzqd Powiatunie wyrazilzgody na utworzeniedodatkowejklasy liceumw ZSE
w MiñskuMazowieckim.
skarbnik Powiatuprzedstawilawniosekp. Leszkawitana dotyczacyumorzenia
odsetekza nieterminoweplatnoéciw zakresieuslug dokonywanychpriez staroswo
Powiatowei Powiatowyoórodek Dokumentacji
Geodezyjneji'Kartograficznej.
Zalegloéó
wynosi437,26zl. Dodala,i2 p. witan nie spelnia2adnelz 4 przeslañekumoiliwia.¡4y"n
umorzen¡e
wierzytelnoéci.
ZarzqdPowiatunie wyrazilzgodyna umorzeniewierzytelno5ci.

Kolejnop. TeresaBqk przedstawila
wníosekp.
dotyczEcy
umorzenianale2noéci
z tytuluzajmowania
lokaluw soszw w MinskuMaz.Zadlu2enie
na dzieñ31.05.07r. stanowikwotg4.49g,43zl.
SkarbnikPowiatuwyjaénila,i2 równie2w tym przypadkunie spelnionajest 2adna
z przeslanek
umozl¡wiajqcych
umorzenie
wierzytelnoóci.
ZarzqdP owialunie wyrazilzgodyna umorzeniewierzytelnosci.
Ustalono,
¡2kolejneposiedzenie
odbgdzie
sig 9lipca2007r.
Ad.13
Protokólz posiedzeniaw dniu 11 czerwcabr. zostalprzyjgtyjednogloénie.
Ad. 14
Zamkniqcie
posredzenia.
PzewodniczEcy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyóski
- Krzysztof¡/ichalik
Wicestarosta
CzlonkowieZarzqdu. Krystynapaz¡o
HenrykKsie2opolski
MiroslawKrusiewicz

