Protokól Nr 21107
posiedzenia
z
Zarz4duPowiatu Mirískiego
w dniu 6 sierpnia2007r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Przewodniczqcy
Zatzqdu- AntoniJan Tarczyriski
- KrzyszlofMichalik
Wicestarosta
czlon kowie Zarzqdu'.Krystyna Pazio
HenrykKs¡e20polski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SkarbnikPowiatu
TeresaBEk- SkarbnikPow¡atu
- Naczelnik
EmiliaPiotrkowicz
WydzialuOówiatyi Kultury
CzeslawJackowicz- NaczelnikWydz.Srodowiskai Rolnictwa
SylwesterZbrzezny- Przewodnicz4cy
Rady PowiatuMiriskiego
- dyr.SPZOZw MrñskuMaz.
JanuszSobolewski
Zofia Morawska- gi. ksiqgowaSPZOZw MiriskuMaz.
Dorotai SlawomirMoch- wlaéciciele
firmy,,Exitus"
Porz4dekposiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcieoosiedzenia.
Przyjgcieporzqdkuobrad.
lnformacja
o dzialalnoóci
Starosty
posiedzenia.
w okresieod poprzedniego
Sprawyz zakresuslu2byzdrowia.
Przyjgcie projektów uchwal i innych materiaiów na Vll I sesje Rady Powiatu
Miñskiego.
6. Rozpatrzenie
sprawydotyczqcejwycinkidrzewaprzy ul. Koéciuszkig.
7. Podjgcie uchwaly zmieniajEcej uchwale w sprawie ptzeznaczeniaórodków
z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Mirisku Mazowieckim na dofinansowanieprzedsigwzigciapolegaj4cegona
wymianie elementów konstrukcyjnychzawrerajqcych azbest w budynkach
wchodzqcychw skladzabudowymieszkaniowej
lub zagrodowej.
8. Przyjgciesprawozdania
z realizaqiPowiatowego
PlanuGospodarkiOdpadami.
9. Podjgcie uchwal w sprawie powolaniakomisji egzaminacyjnychdla nauczycieli
ubiegajqcych
siq o awansna stopierinauczyciela
mianowanego.
10.Rozpatrzenie
wnioskuo przyznanienagrodysportowej.
11.Podjqcieuchwalyw sprawiepowolaniakomisjikonkursowychdo rozpatrzenia
ofert
na realizacjgzadanpowiatuprzezorganizaqepozarzqdowew 2007t.
12.Podjpcieuchwalyw sprawiezmianw bud2ecie
Powiatuna 2007rok.
jednostekprowadzqcych
l3.Wizytacjapowiatowych
inwestycje:
- DPSw KEtach,
- ZSS w lgnacowie,
- SPZOZw MióskuMaz.
14.Sprawyró2ne.

15.Przyjgcieprotokoluz posiedzenia
w dniu23 lipca2007r.
I 6.Zamkniqcie
posiedzen¡a.
Ad. I
starosta Miriskiego.

Anton¡ Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie zarzqdu powiatu

Ad.2
starostaprzedstawiiporz4dekposiedzenia,
któryzostalprzyiqtyjednoglosnie.
Ad. 3
Starosta- AntoniJan Tarczyóskipoinformowal,
o nastgpujqcych
sprawach:
- podpisanazostalaumowaz wFosiGW w warszawiew zakresie
umorzeniapozyczki
zaciqgnigtejna termomodernizacjg
ZS Nr 1 w MiriskuMaz.w kwoc¡e197.000zl.
- w¡zytowalwraz z Wicestarost4SpZOZw t-ukowie,
- uczestniczylw uroczystoéciach;
m.in. w Festynie,,sójka Mazowiecka"w cegtowre,
otwarciudrogi powiatowejw Mgcinie,po2egnaniuplk powgski Komendantaoádziatu
Specjalnego
Zandarmerii,
poinformowal
Wicestarosta
o nastgpuj4cych
sprawach:
- w dniu 3 sierpniabr. mialo miejsceotwarc¡eofert w postgpowaniu
o udzielenie
zamówieniapublicznegow zakresiewykonaniasieci kanalizacjisanitarneji deszczowej
w SOR.Zlo2onezostalydwie oferty:
- p. Krysiukaz MiriskaMaz.- wykonaniekanalizacji
sanitarnej- kwota 437.4ggzt.,
kanalizacji
deszczowej 644.401zl.,lqcznie1.082.000zt.
- firmy ELPOM - wykonaniekanalizacjisanitarnej- kwota 593.000 zl.,
kanalizacji
deszczowej- 1.054.000zl.,lqcznie1.647.000zl.
Dodal,2e pozostajedokonaniezakupówi instalacjaurzqdzeñw Szpitalnymoddziale
Ratunkowym.Z-ca dyrektora sPzoz - Andrzej poziemski przedstawilzestawienie
niezbqdnych
zakupówna kwote1.998.000
zl. brutto.
Ponadtowicestarostawyjasnil,ze nie ma jeszczeostatecznieuzgodnionego
kosztorysu
na wykonanielazdu z SOR oraz nie ma wycenionychrobótdodatkowych.
Ad.4
Starosta poinformowal,2e wplynqlo pismo z Oddzialu MazowieckiegoNFZ
informui4ceo przyznaniusrodkówfrnansowychdla spZoZ w Miñsku Maz. w kwocie
1 . 2 1 2 . 4 8z5l .
Nastgpniedyrektor sPzoz - Janusz sobolewskiprzedstawilinformacjgz realizacji
przychodówi kosztówza I póhocze2007 r. przychodywykonanow wysoioéci 48,06%
planu(19.852.043
zl.),kosztywykonanow wysokoSci
planu(21.556.025
S2,1Bok
zl.).
Glówna ksiggowa sPzoz - zo'fia Morawska dodala, 2e nale2noócistanowrq
kwotg 3.333.700zl., zobowi4zania2.838.000zl., nadwykonania(ze specjalistykq
i rehabilitacjq)
stanowiqkwotg1.383.600zl.

Wicestarosta
zwróciluwaggna wysokiewykonaniew uslugachobcych60,57%.
P. zofia Morawskawyjaénila,i2 pod tq pozyciEznajduiqsiq m.in.konrraktyz lekarzamt.
zarzqd Powiatu przyiql informacjg z realizaqi przychodów i kosztów za I pólrocze
2007 r.
Nastgpniedyrektor- Janusz sobolewskipoinformowalo aktualnejsytuacjiw spzoz.
Powiedzial,2e wszystkie oddzialy i poradnie pracuiq. Byl problem ña oddziale
Kardiologiczno-wewngtrznym
zwiqzanyze zlo2onymiprzez lekarzywypowiedzeniami,
ale zostalyone cofniqte.
wicestarostazwrócilsig z pytaniem,na jakim etapiesa sprawyw zakresiepowództwa
dotyczqcegozwrotuérodkówwyplaconych
z ustawy,,203".
DyrektorsPzoz wyjaénil,2e w I instancjisprawa zostala przegrana¡ nie sklaoano
odwolania.
Starosta- AntoniJan Tarczynskiodczytalpismo dyrektoraSpZOZ w Miñsku
Maz., w którym zwraca sie o wyrazeniezgody na podzial oddzialu Kardiologicznowewngtrznego na dwa oddzialy: kardiologicznyz 45 ló2kami i interniityczny
z 45 ló2kami.Podzialtaki usprawnifunkcjonowaniei zarzqdzanie,ulatwi pozyskanie
personelu
ponadtoprocedury
medycznego,
kardiologiczne
sq wy2ejwyceniane.
Starostazwrócilsig z pytaniem,czy wiE2qsig z tE propozycjE
jakieSkoszty.
DyrektorJanusz sobolewskipowiedzial,2e wiq2esiq to z kosztamiosobowymioraz
zal(upempewnychurzqdzen.
ZarzqdPowiatupozytywnieodnióslsiq do przedstawionej
propozycji.
wicestarostastwierdzil,i2 przy tej okazji nalezy powróciódo wniosku pracowników
PrzychodniRejonowejdotycz4cegoodl4czeniaprzychodniod spZoZ ioba wnioski
nale2yprzedstawióRadziePowiatu.
Starosta powiedzial,ze Zavqd powiatu negatywnieodniósl sig do wnlosKu
pracowników
Poradni.
Dyrektor sPzoz powiedzial, iz jest przeciwny usamodzielnieniusig przychodni,
w obecnejsytuacji,istniejem,in. mo2liwoéóprzesuwaniapracownikówz przychodnido
szoitala.
NastgpnieZarzqd Powiatuprzystqpildo omówieniatematudotyczqcegoumowy
z firm4,,Exitus".
P. DorotaMoch odczytalapismo,w którym przedstawiona
zostala propozycjaza^upu
nieruchomoéci
podst.
na
a¡t. 231 Kc, za kwotg która bqdzie uwzglqdnialaponiesrone
naklady.
wicestarosta- KrzyszlonMichalikpowiedzial,i2 w tym przypadkuprzepisart. 231 ust. 1
n¡e ma zastosowania,gdyz firma ,,Exitus"nie jest posiadaczemsamoistnym,ale
pos¡adaczem
zale2nym.Natomiastart. 231 ust.2 wymagazgody Rady powiatu,a takiej
zgodyn¡ezostalawyrazona.

starostazwrócilsie do p. slawomiraMocha,aby okreélilkwotena jakq oceniautracone
korzyóciw zwi4zkuz rozwiqzaniemumowy.
Prezes firmy ,,Exitus"powiedzial,2e kwota ta okreslona zosrala przez ksiggow4
w przedzialeod 10.700.000zl. do 121160.000
zt.
CzlonekZarzqdu--Krystyna pazio przypomnialapropozycjgdotyczqcqzmrany
strony umowy z dyrektoraSPZOZ na Zarzqd powialu.
P. SlawomirMochpowiedzial,i2 w dalszymciqgunie wyra2azgody.
Rady powiatupowiedzial,2e jest za podtrzymaniem
propozycji
.Przewodniczqcy
sprzeda2ynieruchomoÉci
za kwotgok. 1 mln zl.
wicestarosta wyjasnil, i2 wycena przygotowana kilka miesiqce wczeéniej jest
n¡eaktualna
i nale2alobyprzygotowaó
kolejnawycene.
starosta zwrócil sig do paristwa Moch o przesuniqcieterminu udzielenia
odpowiedzi na zlo2one pismo do koñca wrzeénia, gdy2 sprawa ta zostanie
przedstawiona
RadziePowiatu.
PañstwoMoch wyrazilizgodq na przesunigcie
terminuudzieleniaodpowiedzido konca
wrzeénia.
Ad. 5
starosta - Antoni Jan Tarczynskiwyjaénil,2e zgodnie z przepisamiuslawy
o finansach publicznychw terminie do l s sierpnia powiat powinien przedstawió
Zarzqdowi województwa Mazowieckiegoinformacjg o srodkach planowanychna
realizacieprogramów operacyjnychw latach 200g-2010.Dodal, i2 informaciataka
zostanieprzygotowana
w formie zalqcznikado uchwalyw sprawiezmianw bud2-ecie
na
sesie Rady Powiatu. Po analizie tematu ustalono, 2e projekt informacjizostanie
przeslanyzarzqdowiwojewództwaMazowieckiego
do dnia 1s.09.07r., a przyiqtyjuz
materialpo sesji Rady Powiatu.
Terminsesjiustalonona dzien22 sierpniabr. na godz.16.00.
1o.1.9t9 na sesji Rady Powiatu rozpalrzonezostana wnioski dotyczqce podzialu
oddzialu Kardiologiczno-wewngtrznego
na oddziai Kardiologiczny i oddzial
lnternistycznyoraz wniosek pracowników przychodni o odlqózenié przychodni
Rejonowejod SPZOZ.
Ad.6
. Naczelnikwydzialu srodowiskai Rolnictwa- czeslaw Jackowiczwyjaénir,2e
wplynEfwniosek dyrektorasPZoz w Minsku Maz. o wyra2eniezgody na-úsunigcie
üzewa przy PrzychodniRejonowejprzy ul. Koéciuszki.Dodal,i2 drzewo(kasztanowiec)
rosnie przy budynku, przy liniach energetycznychi telefonicznychi jest calkowícié
obumarle.
zarzqd Powiatuwyrazil zgodg na wycinkg drzewaprzy przychodniRejonowe¡
w MiñskuMaz.przyul. KoSciuszki.

Ad.7
Naczelnik- CzeslawJackowiczwyja5nil,i2 p. Parzyszekuzupelnildokumenty
o wniosek dotyczqcy przeniesieniadotacji na usuniecie etern¡tu na aktualnych
wlaécicielinieruchomoéci.Nastqpnieodczytal projekt uchwaly zmieniajqcejuchwarg
w sprawie ptzeznaczenia érodków z PFOSiGW w Mirisku Mazowieckim na
przedsigwzigcia
dofinansowanie
polegajqcegona wymianieelementówkonstrukcyjnych
zawierajqcych
azbestw budynkachwchodz4cychw sklad zabudowymieszkaniowej
lub
zagrodowej;przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatuopowiedzialsig jednogloénie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 114107zmieniaj4c4 uchwalq w sprawie
przeznaczenia
érodków z PFosiGW w Mirisku Mazowieckimna dofinansowanie
przedsiqwzigcia polegaj4cego na wymianie elementów konstrukcyjnych
zawieraj4cych azbest w budynkach wchodzqcych w sklad zabudowy
mieszkaniowejlub zagrodowej.
Ad.8
Naczelnik
WydzialuSrodowiska
i Roln¡ctwa
wyjaénil,2eobowiqzekprzedlo2enia
sprawozdania
z realizaqiprogramugospodarkiodpadamiwynikaz art. 14 ust. 12b pkt 3
ustawyo odpadach.sprawozdanietakie zarzqd PowiatuprzedkladaRadzie powiatu
i Zarzqdowi Województwa w terminie do dnia 30 czenn¡capo uplywie okresu
sprawozoawczego.
P. czeslaw Jackowiczwyjaénil,iz przedstawiony
projektsprawozdanianale2yuzupelnió
o wykaz pozwoleóna wytwarzanieodpadówizezwolenia na prowadzeniedzialalnosci
w zakresieodzyskui unieszkodliwiania.
Zarz4dPowiatupostanowilpowróciódo tematupo uzupelnieniumateriaiu.
Ad.9
NaczelnikWydzialuOSwiatyi Kulturywyjaónila,i2 zgodniez art. 9g ust.2
Karty Nauczycielazarzqd Powiatu powolujekomisje egzaminacyjnedla nauczycieli
ubiegajqcychsig o awans na stopieñnauczycielamianowanego.
WplyngloB wniosków
o powolan¡ekomisji egzaminacyjnych,w zwiqzku z powyzszym naleZy powolaó
8 komisjikonkursowych.
Nastgpnieprzedstawilaprojektuchwafyw sprawiepowolaniakomisjiegzaminacyjnej
dla
nauczyciela ubiegajqcego sig o awans na stopieri nauczyciela mianowanego
(dla p. MarzenyRuszpel);przeprowadzono
glosowanie,w którymza podjgciemuchwaly
ZatzqdPowialuopowiedzialsig jednogloÉnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 115/07 w sprawie powoNaniakomisji
egzaminacyjnej
dla nauczycielaubiegajqcegosig o awans na stopierinauczyciela
mianowanego.
Kolejno przedstawionyzostal projekt uchwaly w sprawie powofaniakomisji
egzaminacyjnejdla nauczycielaubiegaj4cegosig o awans na stopieri nauczyciela
mianowanego(dla p. Jowity Strusiriskiej);
przeprowadzonoglosowanie,w którym za
podjeciemuchwalyZarzqdPowialuopowiedzialsig jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podjEl uchwalg Nr 116/07 w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnejdla nauczycielaubiegajqcegosie o awans na stopierí nauczyciela
mianowanego.
Przedstawionoprojekt uchwaly w sprawie powolania komisji egzaminacyjnejdla
nauczyc¡ela ub¡egajqcegosie o awans na stopieri nauczyciela mianowanego
(dla p. Anny Chmielewskiej);przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjqciem
uchwalyZarzqdPowiatuopowiedzialsigjednogloónie.
ZarzEd Powiatu podj4l uchwalq N¡ 117107w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnejdla nauczycielaubiegajqcegosig o awans na stopieñ nauczyciela
m ianowanego.
Kolejno przedstawiony zostal projekt uchwaly w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnejdla nauczycielaubiegaj4cegosiQ o awans na stopieri nauczyciela
m¡anowanego(dla p. Agaty Winczaruk);przeprowadzonoglosowan¡e,w którym za
podjeciemuchwalyZarzqdPowiatuopowiedzialsiq jednogloénie.
Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 118/07 w sprawie powolania komisji
egzam¡nacyjnej
dla nauczycielaubiegajqcegosie o awans na stopierinauczyciela
m ianowanego.
Przedstawionoprojekt uchwaly w sprawie powolania komisji egzaminacyjnejdla
nauczyciela ubiegajqcego s¡e o awans na stopien nauczyciela mianowanego
(dla p. Witolda Krasiriskiego);przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjeciem
uchwalyZatzqd Powiatuopowiedziaisiq jednogloSnie.
ZarzEd Powiatu podjEt uchwalg Nr I 19/07 w sprawie powoNaniakomisji
egzaminacyjnej
dla nauczycielaubiegajqcegosie o awans na stopieñ nauczyciela
mianowanego.
Kolejno przedstawiony zostal projekt uchwaly w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnejdla nauczycielaubiegajqcegosig o awans na stopieri nauczyciela
mianowanego(dla p. Grzegorzat_odygi);przeprowadzonoglosowanie,w którym za
podjeciemuchwalyZarzqdPowiatuopowiedzialsig jednogloónie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 120/07 w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnejdla nauczycielaubiegajqcegosiq o awans na stopieñ nauczyciela
mianowanego.
Nastgpnieprzedstawionoprojektuchwalyw sprawiepowolaniakomisjiegzaminacyjnej
dla nauczycielaubiegajqcegosiq o awans na stopieñ nauczycielamianowanego
(dla p. Tadeusza Górasa); przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciem
uchwalyZarzqdPowiatuopowiedzialsigjednogloónie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 121107w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnej
dla nauczycielaubiegajqcegosig o awans na stopieñ nauczyciela
mianowanego.
Przedstawiony
zostal projektuchwalyw sprawiepowolaniakomisjiegzaminacyjnej
dla
nauczycíela ubiegajqcego sig o awans na stop¡en nauczyciela mianowanego
(dla p. Katarzyny Ganczar); przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciem
uchwalyZarzqdPowiatuopowiedzialsig jednogloénie.
ZarzEd Powiatu podjql uchwalg Nr 122107w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnejdla nauczycielaubiegajqcegosie o awans na stopieri nauczyciela
m¡anowanego.

Ad.10
Naczelnik- EmiliaPiotrkowiczpoinformowala,
Ze wplynqlwniosekzlo2onyprzez
MalgorzatgStangreto przyznanienagrodysportowejp. MarcieStangretzawodniczce
Klubu Sportowego,,Mazovia".
NaczelnikwyjaSnila,i2 zawodniczcetej Zarzqdpowiatu
przyznal nagrode za osiqgnigciasportowe w miesi4cu kwietniu br., a zgodnie
z przyjetymizasadaminagrodqmoznaotrzymaóraz w roku.
ZarzqdPowiatunie przyznalnagrodyzawodniczceMarcieStangret.
A d .1 1
SekretarzPowiatu przedstawilaprojekt uchwaly w sprawie powolaniakomisji
konkursowychdo rozpatrzeniaofert na realizacjgzadari powiatu przez organizacje
pozarzAdowe
w 2OO7r. Nastgpnieprzeprowadzono
glosowanie,w którymza podjgciem
uchwalyZarzadPowiatuopowiedzialsig jednog{oSnre.
Zarzqd Powiatu podjEl uchwale Nr 123107w sprawie powolania kom¡sji
konkursowych do rozpatrzeniaofert na realizacjgzadarípowiatu przez organizacje
pozarz4dowew 2007 r.
Ad. 12
SkarbnikPowiatuomówilaprojektuchwalyw sprawiezmian w bud2eciepowiatu
na 2007rok.Zmianydotycza:
- StarostwaPowiatowego
w MiñskuMaz.
- ZarzqduDróg Powiatowych
w MirískuMaz.
- KomendyPowiatowejParistwowej
Stra2yPo2arnejw MinskuMaz.
Ponadto Skarbnik Powiatu powrócila do wniosku Parafii Ko6ciola
Starokatolickiego
Mariawitówpw. Trójcy Przenajéwigtszej
w Wiéniewiedotyczqcego
przyznaniadofinansowaniana renowacjgoltarzawielkiegow koéciele.Wyjaénila,i2
obiektten niejest wpisanydo rejestruzabytków.
Nastgpnieodczytanyzostal projektuchwaiyw sprawiezmian w bud2eciepowiatu na
2007 rok; przeprowadzono
glosowanie,w którymza podjqciemuchwalyZarzqdpowiatu
opowiedzial
siqjednogloÉnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg N¡ '124107w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.
Ad.l3
ZarzEdPowiatuwizytowaljednostki,w którychprowadzones4 inwestycje:
- DPS w Kqtach; Zarzqd P owiatu jest zaniepokojonytempem prac i nale2y
przeprowadziórozmowe dyscyplinujqcqz prezesem firmy prowadz4cejrozbudowq
Domu.
- ZSSw lgnacowie,
- SPZOZw MinskuMaz.

A d .1 4
wicestarosta- Krzysztof Micharik przedstawilpismo Zarzqdu powiatu
Garwoliriskiego
o wyrazenieopiniidotycz4cej
pozbawienia
kategoriiJr-ji po*ratowe¡
odcinka
- unin--Réduc¡n
drogiNr'1331wGrosków
od skrzy2owánia
oo"st<zyzowania
t_dfosepowiatow4Nr 1330w Ganruolin
- oziemkówka- MlastkówKoécielny
--2yy6¡"
- zerechów.-Dudki- Trojanów
Poduchowna
do skrzy2owania.orágáptwiarowE
Nr 1341Wod drogiNr'17Mier2qczka
- Reducin
_ Chgciny
- t_qki.
Powy2szazmiana.kategoriidrogi zostala pozytywniezaopiniowanaprzez
dyrektora
ZDPw MinskuMaz.
Nastgpnie
odczytany
zostarprojektuchwalyw sprawiewyrazeniaopiniio pozbawieniu
-poJ;g",",n
kategoriidrogi powiatowej;przeprowad.óno
gloso*anie,w którym .á
uchwaly
ZarzqdPowiatuopowiedzial
sigjednoglolnie.
.Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 125107w sprawie wyra2eniaopinii
o pozbawieniukategoriidrogi powiatowej.
wicesta¡osta- KrzysztofMicharikprzedstawilwníosek przedsiebiorstwa
Projektowo
Uslugowego
sp. z o.o.,którezwrócilos¡eo wyrazenie
,,BrspRoL"
zgooyna
umieszczenie
w pasiedrogowym.ul.
Konstytucji
3_goMaja przgqczáwodociqiowego
oraz przylqczaenergetycznego
do projektowanego
budynkuáoministracy¡n"f,o
prry
ul. Konstytucji
3-goMaja16.
ie ww. przylqczy
w pasiedrogowym
. .- ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna umieszczen
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