ProtokólNr 2/06
z pos¡edzenia
Zarz4duPowiatuM¡ñskiego
a 0 0 6r .
w d n ¡ u1 8q r u d n ¡ 2
W pos¡edzeniu
uczestn¡czyl¡
:
Pzewodniczqcy
Zatzedu- AntoniJanTarczyñski
- Krzysztof
Wicestarosta
lMichalik
ZarzAdu:Krystyna
Pazio
czlonkowie
HenrykKsiQzopolski
Miroslaw
Krusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- Sekretarz
Powiatu
TeresaBak- Skarbn¡k
Powiat- Naczelnik
Emil¡a
Piot*owicz
Wydzialu
Oéwiaty
i Kultury
- dyr.SPZOZw ¡,4ifisku
JanuszSobolewski
Maz.
- z-cadyr.SPZOZw Miñskul\4a2.
AndrzejPozimski
- z-cadyr.SPZOZw MiñskuMaz.
Stanislaw
Wolynek
Maz.
Zofial\¡orawskaglównaksiegowa
SPZOZw Mirisku
¡/larek Florczak ordynatorOddzialuGinekologiczno-Polozniczego
SPZOZw N¡irisku
l\.4a2
posiedzenia:
Porzedek
'1. Otwarcie
posiedzenia.
porzEdku
2. PrzyjQc¡e
obrad.
posiedzenia.
3. Informacja
o dz¡alalnoóci
Starosty
w okresie
od poprzedniego
Publicznym
ZespoleOpieki
4. Omówienie
wynikówaudytuw Samodzielnym
Zdrowotnej
w Miriskul\¡azowieckim.
5. Sprawyz zakresu
sluzbyzdrowia.
6. Rozpatrzenie
wnioskówKomisjido projektówuchwalna lll sesje Rady
Powiatu
Mirlskiego.
7. Omówienie Regulaminupzyznawania i wyplacaniadodatków do
wynagrodzeñ
dlanauczycieli.
przedstawicieli
w sprawiewyznaczenia
Powiatudo skladu
8. Podjecie
uchwaly
Rady Programowej
dzialaj4cejw PowiatowymOérodkuDoskonalenia
w Miriskul\¡azowieckim.
Nauczycieli
planu pracy Powiatowego
9. Podjecieuchwalyw sprawiezatwierdzenia
Nauczycieli
w MiñskuMaz.
Oórodka
Doskonalenia
10.Omówienieplanu dofinansowania
form doskonaleniazawodowego
na 2007rok.
nauczycieli
dla
nagródi stypendiów
sportowych
11.PodjQcie
uchwalyw sprawieprzyznania
zawodników.
'12.
dróg.
Sprawyz zakresu
w sprawie
zmianw budzecie
Powiatu
na 2006rok.
13.Podjecie
uchwaly
14.Sorawvrózne.

protokolu
15.Przyjecie
z posiedzenia
w dniu6 grudnia2006r.
16.Zamkniecie
oosiedzenia.

Ad.'l
- AntoniJan Tarczyñski
posiedzenie
Starosta
otworzyl
ZarzEduPowiatu
Miñskiego.
Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia,który zostal pzyjety
jednogloénie
w obecnoéci
4 czlonków
Zarzadu.
A d .3
Starosta- Antoni Jan Tarczyñskipoinformowal,
i2 w okresieod
poprzedniego
posiedzenia
zajmowal
sprawami:
sienastepuj4cymi
- odbylysie negocjacjeze zwiqzkamizawodowymiw zakresiezapisów
ptzyznawania
zawartychw Regulaminie
¡ wyplacania
dodatkówdo wynagrodzeñ
(na
zwiekszono
dodatek
do kwoty
dlanauczycieli;
motywacyjny etatkalkulacyjny)
dla
36 zl. Na spolkaniuporuszono
równiezsprawepodwyzekwynagrodzeñ
pracowników
obslugioraz temat odpisuna zakladowyfunduszówiadczeñ
socjalnych
dla nauczycieli
emerytów.
L4cznykoszt ptzyznartia
dodatkowych
to kwota62.169zl.
érodków
- w dniu 7 grudniabr. odbylosi9 posiedzenie
KomisjiBezpieczeñstwa
i Porzqdku,
na którymdokonano
ocenybezpieczeñstwa
ipozEdkupublicznego
w 2006 roku (KomendaPowiatowa
Policjiw MiñskuMaz.jest w czolówce
w garnizonie
Zasygnalizowano
rowniez
w zakresie
wykrywalnoéci
stoiecznym).
powrotu
prewencji
mo2liwoéó
oddzialów
od m-cakwietnia.
- odbylosie spotkanie
w sprawieSzybkiejKoleiMiejskiej
w Sulejówku;
jest
ostatniprzystanek
SKN4
dojezdza
do Sulejówka,
ale nie ma tamprzystanku,
w kosztach
w WoliGrzybowskiej.
Burmistrz
Sulejówka
zwrócilsieo partycypacje
tj. w kwocie29.700zl. miesiecznie,
abySKI\y'
mialaprzystanek
w Sulejówk-.
- Adamem
- spotkalsiQz Marszalkiem
Województwa
Mazowieckiego
Struzikiem,na którym rozmawianomin. nt. wspieraniaptzez UEqd
Marszalkowski
3 dzialañinwestycyjnych,
- spotkalsie z nowymprezesemPKS w l\¡ióskuMaz. - Bogdanem
Koziolem.
- uczestniczyl
w wielu uroczystosciach
m.in. Vl Forum,,Szkoladla
prof¡laktyki",
Powiatowym
Dniu PromocjiZdrowia,pozegnaniu
kontyngentu
sjl
pokojowych
wyjezdzaj4cego
zandarmerii
na misje do Boénji Hercegowiny,
posiedzen¡u
Powiatowej
RadyZatrudnienia.
poinformowal,
NastepnieWicestarosta- Krzysztofl\,4ichalik
i2 uplywaja
przyznanych
rozliczeñ
Wojewódzkiego
iz PFRON
terminy
érodków
z Kontraktu
na rozbudowe
DPSw K4tach.

Ad.4

- Jan Szwedoprzedstawil
Audytorwewnetrzny
sprawozdan¡e
z oceny
funkcjonowania
SPZOZw Miñskul\¡az.w zakresieocenyzawartychumów
gruntupodprosektorium
o dz¡erzawe
z ZUP,,EXITUS'.
Wyjaénil,
i2 umowana dzietawe gruntui pomieszczeñ
prosektorium
zosrara
zawartapomiQdzy
SPZOZa firmq'EX|TUS'zgodniez przepisami
KooeKSu
cywilnego
izgodniez ustaleniami
przetargu.
Zaproponowal
3 warianty:
1) wycofaniewypowiedzenie
umowy z firm4 ,EXITUS"- rozwi4zanie
najbardziej
korzystne,
2) sprzedaó
obiektosiqgaj4c
cenew przedziale
500-350tys. zl. zaplacon4
DTZEZ,.EXITUS''

3) powiatpodpisujeumowez 'EXITUS"na dzierzawe
obiektuz klauzul4
éwiadczenia
uslugdlaszpitala.
Starostawyjaénil,i2 ptzyjQlowariant'1pofegajAcy
na wycofaniuwypowjeozenta
umowy.
Ad. 5

DyrektorSPZOZ- JanuszSobolewski
poinformowal,
2e szpitalzajql
ll miejscew akcji 'Rodziópo ludzku".W akcji udzialwzielo460 szpitalj
z calegokraju.
- l\¡arekFlorczakwyjaén¡1,
Ordynator
i2 ocenianybyl caly personel.na
podstaw¡e
glosówpacjentek.
Dodal,i2 za zajeciell miejscaszpitalotzyma
krzesloporodowe,
workisako,stolikdo przewijania
niemowlqt
¡rocznyzapas
pieluch
dlanoworodków.
P. Marek Florczak powiedzial, i2 znaczqco wzrosla liczba rodzecych,
- polo2niczym
jestna oddziale
wykonywanych
ginekologiczno
ok.300operacji.
CzlonekZarzEdu- KrystynaPaziozawócilasie z pytaniem,czy zmienila
siekadralekarska.
Ordynator- Marek Florczakwyjaénil,i2 odeszlo trzech lekarzy
ginekologów.
Zwrócil sie z prosbq o wziecie pod uwagQ mo2liwosó
przeznaczenia
érodków
na remontsaliporodowej.
DyrektorSPZOZ przedstawilinformacjqnt. kontraktowania
uslug,
informujec,
i2 na rok ptzyszlyNFZplanujezmniejszenie
kontraktów
w zakresie
lecznictwa
szpitalnego
do 96% wysokoéci
budzetufoku 2006 Wyjaénil,iZ
w SPZOZdostepnoéó
do uslugniejest ograniczana
i powstan4
nadwykonania
na kwotqok.300.000
zl. i niema pewnoéci
czyNFZza niezaplaci.
Glównaksiggowa- Zofia l\4orawska
przedstawila
informacjeo aktualnej
sytuacjifinansowej
szpitala.
Wyja6niia,
iZ stratabruttoto kwota'1.940.000
zt.,
jest plynnosó
w tym amortyzacja
1.240.000
zl. Zachwiana
finansowa
SPZOZ
w ¡.4iñsku
l\¡azowieckim.
- AntoniJan Tarczyñski
Starosta
zwróciisiQo informowaníe
na biezaco
o sytuacji
finansowej
SPZOZ.

ZatzTd Powialu N¡i!iskiegopostanowiludzielió poparcia dyrektorowi
Samodzielnego
Publicznego
ZespoluOpiekiZdrowotnej
w l\¡iñsku
l\¡azowieckim
zEeszonemu
w Zwi4zkuPracodawców
lvlazowieckiego
Porozumienia
Szpitali
Pow¡atowych.Poparcie dotyczy protestu wobec propozycji Narodowego
Funduszu
Zdrowiazmniejszenia
kontraktów
na 2007rokw zakresielecznich¡,/a
szpitalnego
do 96%wysokoóci
budZetu
roku2006.
Ad. 6
przystEpil
ZarzEdPowiatu
do rozpatrzen¡a
wniosków
Komisji
do uchwalna
lll sesjQRadyPowiatu
Nriñskiego.
WniosekKomisj¡Zdrow¡aiSprawSpolecznych:
- uwzglednjenie
zi na Katolicki
Oérodek
w budzeciena 2007t. kwoty'10.000
- Opiekuóczy
Adopcyjno
w Warszawie,
zajmuj4cy
sie przyjmowaniem.
adopcja
pomocE
i
dlakobietbedAcych
w ciezyi majEcych
trudn4sytuacje
zyciowq.
ZaE4d Powialu negatywnierozpatrzylwniosek,gdyz nie ma mozliwoéci
pozarzadowym
przekazania
w tryb¡e
érodkówfinansowychorganizacjom
pozaKonKursowym.
- uwzglQdnienie
n¡2zaloZone
mozliwosci
znalezienia
wiekszejkwotypodwyzek
1,9%dlapracownika
obslugiRady.
Zazqd Powialu negatywnie rozpatrzyl wniosek, gdyz ustalen¡e
poszczególnym
pracownikom
wynagrodzeñ
nie nalezydo kompetencji
Rady
jednostki
kierownika
Powiatu,
czyZarzqduPowiatu,
a wyl4cznie
do kompetencji
- Starosty.
Indywidualny
wniosekradnegoAndrzejaKo¡ro:
- przesun¡qcie
érodkówprzewidzianych
na organizacjQ,,l\¡ajówki"
oraz,spaceru
po zdrowie" w rozdziale92195 kwoty 20.000 zl. na zwiekszeniekwoty
ptzeznaczonejna nagrody dla nauczycieli (najbardziej potrzebuj4cych
iwyró2niajecych
sie) z kwoty50.000zl. do kwoty70.000zl. w Dziale801
¡ wychowanie.
Oswiata
ZarzqdPowiatu
negatywnie
rozpatrzyl
wniosek.
wnioskiKomisjiOówiaty,KulturyiSportu:
- tozwai.enie
dlanauczycjeli
mo2liwoéci
zwiekszenia
érodków
na wynagrodzenie
klasy,
ze szczególnym
uwzglednieniem
dodatku
za wychowawstwo
gdyz w Regulaminieptzyznawania
Wniosek zostal uwzgledniony,
wynagrodzeñ
i wyplacaniadodatków do
dla nauczycielidodatek za
wychowawstwo
ZarzqdPowiatuzwiQkszyl
do kwoty80 zl. Lqcznieuwzgledniono
przezrtaczonych
zl. ze Srodków
dodatkowe
érodkina kwote62.169zt. (30.000
powiatowe
na rezeMQogólnEoraz 32.169zl. z rozdz.75020
Starostwa
S 4430
Rózneoplatyi skladki).

KomisjiBudZetu:
pomniejszenia
na
1) dokonaó
rezerwy
ogólnejo kwote100.000
zl. i pzeznaczyó
projektu
wykonanie
na brakujAcym
dokumentacji
odcinkudrogiNr 36229,od
miejscowo6ci
Sokóledo miejscowoéci
Ml9cin,
ZatzTdPowialuodrzucilwniosek,gdyznie ma mozliwoéci
realizacji
tego
przedsiewziecia
w najblizszejprzyszloéci.Przygotowanie
dokumentacji
projektowej
nie éwiadczyo mozliwoócirealizacjiinwestycjize wzglgdów
jest kilka zadañ drogowych(dokumentacji
przygotowanych
finansowych;
projektowych),
któreoczekuja
na realizacje.
fizycznai sport"
2) zwiekszyó
wydatkio kwote20.000zl. w dziale,,Kultura
konkurs
na zadanie
z rczevy ogólnej,a üzeznaczyóna ogloszony
w zakresie
kultury,
itradycji,
sztuki,ochrony
dóbrkultury
P. KrystynaPazio i p. l\¡iroslawKfusiewiczzaproponowali
zmniejszenie
powyzszej
kwotydo 10.000zl.
ZarzadPowiatuzaproponowal
wydatkówo kwote '10.000zl.
zwiekszenie
'Íizyczna
w Dziale,,Kultura
i sport" ze érodkówprzewidzianych
na rezerwQ
budzetowE
ogólna.
wydatkio kwote20.000zl.w dziale,,Kultura
i ochrona
dziedzictwa
3) zwiekszyó
narodowego"
z rczerwyogólnej,a ptzeznaczyó
na ogloszony
konkursna
zadaniew zakresie
i spofu - organizacjQ
upowszechniania
kulluryfizycznej
¡mprez
izawodówsportowych
w powiecie
miñskimw róznych
dyscyplinach.
zmniejszenie
P. KrystynaPazio ip. l\¡iroslawKrusiewiczzapfoponowali
powy2szej
kwotydo '10.000
zl.
zl.
ZarzEdPowiatuzaproponowal
zwiQkszenie
wydatków
o kwote'10.000
przewidzianych
w Dziale,,Kultura
iochronadziedzictwa
narodowego"
ze érodków
na fezerwebudzetowE
ogó1n4.
i2 do uchwalyw sprawiezmian
SkarbnikPowiatupoinformowala,
w budzec¡e
Powiatuna 2006f. na sesjenalezywprowadzió
zmianypolegajEce
na wprowadzeniu
dodatkowych
dochodów
m.in.w CKPw N¡iñsku
l\y'az.
iZSE
Maz.
w lvliñsku
Ad.7
Naczélnik
WydzialuOówiatyi Kulturywyjasnil,iz po negocjacjach
ze
zwiqzkamizawodowymii po ustaleniachz KomisjaOéwiaty,Kulturyi Sportu
wprowadzono
nastQpuj4ce
zmianydo Regulaminuptzyznawaniai wyplacania
dodatków
do wynagrodzeñ
dlanauczycieli:
- w S 2 ust.2 pkt 1 dopisano
wynagrodzen¡a
nauczyciela
Sredniego
,,\. 7,544/0
dyplomowanego
w 2006r."
- w S 2 ust. 2 pkl 2 ,,\. 1146% Sredniego
wynagrodzenia
nauczyciela
dyplomowanego
w 2006r."

- w S 2 ust. 6 brzmi ,, Ustalasig roczn4wysokoéóérodkówfinansowych
jednostkach
przeznaczonych
na wyplatedodatkumotywacyjnego
we wszystkich
jeden
oówiatowych
w wysokoéci
do 240.304zl., Ij. 36 zl na
etat kalkulacyjny
miesiecznie
dlanauczycieli,
orazdo 50.000zl. dladyrektorów",
- w S 3 ust.4 pkt 1 dopisano
wynagrodzenia
nauczyciela
Sredniego
,,\. 1,874/d
dyplomowanego
w 2006r."
- w S 3 ust.4 pkt 2 dopjsano
wynagfodzenia
nauczyciela
,,tj.2,41%Sredniego
w 2006r."
dyplomowanego
- w S 3 u s t . 4 p k t 3 d o p i s a n o , , 7 , 6 0é%
r e d n i e gwoy n a g r o d z e n iaau c z y c i e l a
dyplomowanego
w 2006r.'
- w S 5 ust. 1 podniesiony
zostaldodatekza pracez dzieémii mlodzieza
upoéledzonq
w stopniulekkimdo kwoty255 zl., dodatekza Wacez dzieóni
i mlodziez4
upoéledzonE
w stopniuumiarkowanym
i znacznym
do kwoty365zl.
- w S 8 ust.2 wykreélono,w
ramachposiadanych
Srodków",
- w S 9 ust.3 uszczególowiono
zapiso,, dziec¡do 25 rokuzyciapodwarunkiem
kontynuowania
nauki".
podsumowala,
Naczeln¡k
iz skutkami
finansowymi
wdrozenia
zmianjest kwota
62.169zl.
Ad. 8

- EmiliaPiotrkowicz
powiedziala,
Naczelnik
Wydzialu
i Kultury
2e
OSwiaty
z dniem1 wrzeénia2002 t. rozpoczEl
funkcjonowanie
PowiatowyOsrodek
Zgadniez S 8 StatutuPODNdzialaw nim Rada
Doskonalenia
Nauczycieli.
jest
potrzeba
Programowa.
Wyjaénila,
ze
aktualizacji
skladuRady,w sktadktórej
Dodala,iZ Komisja
wchodzim.in.3 przedstawicieli
organuprowadz4cego.
WoZnicQ.
Oéwiaty,
Kulturyi Sportuzaproponowaia
radnego
Stanislawa
do skladuRadyProgramowej
nastepujEce
osoby:
ZatzEdPowialuzabronowal
- ¡/liroslawa
Krusiewicza,
- EmiliePiotrkowicz.
- EmiliaPiofkowicz
projektuchwaly
Naczelnik
odczytala
w sprawie
wyznaczenia
przedstaw¡cieli
dzialaj4cej
w Powiatowym
Powiatudo skladuRadyProgramowej
Przeprowadzono
OérodkuDoskonalenia
Nauczycieli
w Mirlskul\¡azowieckim.
glosowanie,w którym za podjecieuchwalyZatzEd Pow¡alvopowiedzialsie
jednogtoénie.
Zaz4d Pow¡atupodj4l uchwaleNr 29/06w sprawiewyznaczen¡a
pzedstawicieli Powialu do skladu Rady Programowej dzialajEcei
w Powiatowym
OérodkuDoskonalenia
Nauczycieli
w MiÉskuMazow¡eck¡m.
Ad.9
planpracyPODNna
Naczelnik
WydzialuOéwiatyi Kulturyprzedstawila
przygotowany
przez
2007r.
dyrektofa
¡,4a2.
Dodala,i2 planpracy
CKUw N,4iúsku
pozytywnE
uzyskal
opinieKuratora
Oéwiaty.
planu pracy
Nastepnieodczytalaprojektuchwalyw sprawiezatwierdzenia
w l\,4iñsku
l\,4azowieckim
na
Powiatowego
OsrodkaDoskonalenia
Nauczycieli
glosowanie,
2007 r.; przeprowadzono
w którymza podjQciemuchwalyzatz4d
Powiatu
opowiedzial
siQjednogloónie.

ZarzEdPowiatu podiel uchwale Nr 30/06 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Pow¡atowegoOé¡odkaDoskonaleniaNauczyc¡eli
w M¡rísku
Mazowieckim
na 2007r.
A d .1 0
Naczelnik
WydzialuOéwiatyi Kultury- EmiliaPiotfkowicz
wyjaénila,
i2
zgodniez art. 70 a ustawyz dnia 26 stycznia1982 r. KartaNauczyciela
w budzetachorganów prowadzacych
szkoly wyodrebniasie Srodki na
dofinansowanie
doskonalenia
zawodowegonauczycieliz uwzglgdnieniem
'1 % planowanych
- w wysokoéci
doradztwa
metodycznego
rocznychérodków
ptzeznaczonych
na wynagrodzenia
osobowe
nauczycieli,
z zastrzezeniem,
i2 nie
publicznychplacówekdoskonalenia
obejmujeto finansowan¡a
nauczycieli
prowadzonychprzez jednostki samorz4du
i bibliotek pedagogicznych
terytorialnego.
Odpistenwynosi160.000
zl.
przedstawila
Nastepnie
informacjQ dotycz4c4 zapotrzebowaniana
dofinansowanie
doskonaleniazawodowego(przygotowane
na podstawie
zlozonychWzezdy(ektorów
wniosków).
- EmiliaPiotftowicz
Naczelnik
wyjaénila,
i2 wnioskidyrektorów
opiewalyna
po analizietychwniosków
kwotQ87.000zl., Wydzialnatomiast
zaproponowal
podzial
kwoty62.510zl.
Czlonek Zazqdu - Miroslaw Krusiewiczzaproponowal,aby czeSc
placówek na przeszkolenierad
Srodkówprzeznaczyódla poszczególnych
pedagogicznych.
postanow¡l
powfóció
posiedzeniu.
ZaEEdPowialu
do sprawyna kolejnym
A d .1 l

- EmiliaPiotrkowicz
Naczelnik
wyjaSnila,
i2wplynely
3 wnioskio nagrody:
- dlaDamiana
lwaniuka
zawodnika
MKS,,Taekwon-do"
- dla MarcinaWojtaszczyka
zawodnika
MKS,,Taekwon-do"
- dla¡/lartyKulmyzawodniczki
GKS,,DIAGRANI"
Ponadto
wplynelo
7 wniosków
o stypendia
dla:
sportowe
- l\¡arcina
Wocialazawodnika
GKS,,DIAGRAl\¡"
- AnnyWiSn¡ewskiej
zawodniczki
GKS,,DlAGRAl\,1"
- Arkadiusza
Wiéniewskiego
zawodnika
GKS,,DIAGRA¡.4'
- Damiana
Rosiñskiego
zawodnika
GKS,,DIAGRAM"
- Eweliny
Nowakzawodniczki
GKS,,DlAGRANi1"
- MartyKulmyzawodniczki
GKS,,DIAGRA¡/"
Po analiziezlo2onychwnioskówZazqd Powiatupostanow¡lprzyznalnagrodyl
Damianowi
lwaniukowi
(500zl.), l\¡arcinowi
(500 zl.), N/arcie
Wojtaszczykowi
'150
Kulmie(200zl.)orazstypendia
sportowe
Annie
w wysokosci zl. miesiecznie:
Wiéniewskiei.
Ewelinie
Nowak.Damianowi
Rosinskiemu.

Nastgpnieodczytaloprojekt uchwalyw sprawie przyznaniastypendiów
sportowych¡ nagród za osi4gnieciewysokichwyników sportowychdla
przeprowadzono
glosowanie,
w którymza podjeciemuchwaly
zawodników;
ZarzEd
Powiatu
opowiedzial
s¡ejednogloénie.
Zarzed Powiatu podjal uchwale Nr 31/06 w spraw¡e pr¿yznania
stypend¡ówsportowych ¡ nagród za os¡agn¡ec¡ewysokich wyn¡ków
sportowychdla zawodn¡ków.
Ad.12
przedstawil
Wicestarosta
wniosekSpólkijawnejVILLADEVELOPMENT
ptzylEczy
(kanalizacji
zgodyna lokalizacje
sanitarnej,
kanalizacji
o wyrazenie
pasie
przylqcza
gazowego
i
wodociEgowego)
w
ulicy
deszczowej,
w Mirlsku
l\¡az.
Sosonkowskiego
w MiñskuMaz. pozytywnie
Dodal,iz dyrektorZatzEduDtóg Powiatowych
powyzszy
zaopiniowal
wniosek.
ZatzEdPowialuwyrazilzgodQna lokalizacjQ
\ vr'.przylaczyw pasieulicy
Sosnkowskiego
w Miñskul\¡azowieckim
A d .1 3
projektuchwalyw sprawie
SkarbnikPowiatu- TeresaBak przedstawila
iZ zmianypolegajena
zmianw bud2eciePowiatuna 2006 rok. Wyjaénila,
przeniesieniu
wydatkówmiedzySSw ramachtegosamegodzialui dolyczq:
- StarostwaPowiatowego
w Miñskul\¡az.
- Powiatowego
w l\¡iñsku
lvlaz.
Inspektoratu
Nadzoru
Budowlanego
- Komendy
Maz.
Pañstwowej
StrazyPozarnej
w l\,4iñsku
Powiatowej
- Zespolu
Wielkiego
w MiñskuMaz.
SzkólNr I im.Kazimierza
- ZespoluSzkól ZawodowychNr 2 im. PowstañcówWarszawyw l\¡iñsku
Mazowieckim.
- Centrum
w MitiskuMaz.
Ksztalcenia
Ustawicznego
im.St.Staszica
- Centrum
N¡az.
Ksztalcenia
Praktycznego
w l\4iñsku
- Powiatowego
PomocyRodzinie
w l\,4iñsku
Maz.
Centrum
- Poradni
w Sulejówku.
Psychologiczno-Pedagogicznej
projektuuchwalyZarzqd
glosowanie,w którymza przyjQciem
Przeprowadzono
Powiatu
opowiedzial
siejednoglosnie.
Zarz4dPowialu podiql uchwalQNr 32106w spraw¡ezm¡anw bud2ec¡e
Pow¡atuna 2006rok.

Ad.'t4
ZarzedPow¡atujednogloén¡epodiel uchwaleNr 33/06w sprawie
prawidlowej
zaci49n¡ec¡a
zobow¡4zania
wekslowegojako zabezpieczenia
reaf¡zacji umowy Nt 212.14111113.5.11531/04^r'/108/06
z dn¡a 30 listopada
budynkówszkolnych
2006 r. o dofinansowanieprojektu,,Modern¡zacja
¡ LOw M¡rlskuMazowieckim".
i terenuszkolnegoG¡mnazjum
zatzTd Powiatuprzyznalkwote 800 zl. na dofinansowanie
spotkania
Rencistów
Oddzial
w l\,4iñsku
Maz.
wig¡l¡jnego
ZwiqzkuEmerytów.
i Inwalidów
Powiatu
odbQdzie
s¡e28 grudnia
Ustalono,
iz kolejneposiedzenie
Zarzqdu
godz.
br.o
10.00
A d .1 5
jednogloénie.
Protokól
z posiedzenia
w dniu6 grudnia
br.zostalprzyjgty
A d .l 6

posiedzenia.
Zamkniecie

Zarzqdu- AntonrJanTarczyóski
Peewadriczqcy
- Krzyszlofl¡rchaik
Wcesta¡osta
Czlonkowje
Zazqdu: KryslyñaPazro
HenrykKsiezopo
skl
IViroslaw
Krusewicz

