Protokól Nr 23107
z posiedzeniaZarzEduPowiatu Mirískiego
w dniu 20 sierpnia2007r.
W posiedzeniuuczestniczyli:
Przewodniczqcy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyriski
- KrzyszlofMichalik
Wicestarosta
czlonkowie Zarz4du: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaB4k - SkarbnikPowiatu
CzeslawJackowicz- NaczelnikWydz.Srodowiskai Rolnictwa
- dyr.SPZOZw MinskuMaz.
JanuszSobolewski
StanislawWolynek z-ca dyr.SPZOZw MinskuMaz.
- inspektorw WydzialeOÉwiatyi Kultury
Anna Smater-Nagraba
Porz4dekposiedzenia:
Otwarcieposiedzenia.
Przyjgcieporzqdkuobrad.
Informacjao dzialalnoéci
Starostyw okresieod poprzedniegoposiedzenia.
Sprawyz zaktesusluzbyzdrowia.
Podjqcie uchwal w sprawie udzielenia upowa2nieniadyrektorom powiatowych
jednostek:
- ZespoluSzkólZawodowychNr 2 w MiriskuMaz.
- ZespoluSzkólim. H. i K. Gnoiñskich
w Siennicy,
- CentrumKsztalcenia
Ustawicznego
w MinskuMaz.
- PoradniPsycholog
iczno-Pedagogicznej
w MirlskuMaz.
- SpecjalnegoOórodkaSzkolno-Wychowawczego
w MinskuMaz.
- ZespoluSzkólEkonomicznych
w MiñskuMaz.
6. Rozstrzygnigciekonkursówofert na realizacjezadari powiatu przez organizaqe
poza%qdowew zakresie
- upowszechniania
kulturyfizyczneji sportu,
- kullury,sztuki,ochronydóbrkulturyitradycji.
1.
2.
3.
4.
5.

7. Podjgcieuchwalyw sprawieprzyjgciaRegulaminuOrganizacyjnego
Domu Pomocy
Spolecznejw Katach.
8. Przyjgcie sprawozdaniaz realizaqi Planu Gospodarki Odpadami w Powiecie
Mióskim.
9. Podjqcieuchwalyw sprawie przyjpciainformacjio przebieguwykonaniabud2etu
powiatuza I pókocze 2007 r.
10.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna 2O07r.
11.SprawyróZne.

posiedzenia.
I 2.Zamkniqcie
Ad. 1
Starosta Minskiego.

Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad. 2
Starosta przedstaw¡lporzqdekposiedzenia,który zostal przyjqtyjednogloónie
p. M. Krusiewicza).
(przynieobecnoóci
Ad. 3
- KrzysztofMichalikpoinformowal,
sprawach:
o nastgpujqcych
Wicestarosta
- kolejny przetarg w zakresie budowy Poradni Psycholog
iczno-Pedagog
icznej
w Sulejówku zostal uniewazniony,z uwag¡, Ze wplyngla I oferta (na kwote
9.800.000zl.). Dodal, 2e zwrócil sig do Z-cy BurmistrzaSulejówka- AndrzejaBelki
o rozmowew zakresieokresleniazasadwspólpracyw powyzszymzakresie.
- w zakresieprzetarguna wykonaniesieci kanalizacjisanitarneji deszczowejw SOR
oferty.Protestuznanoza zasadnyi nale2y
zlozonyzostal protestdo najkorzystniejszej
powtórzyóprzetarg.Kolejnazlo2onaofertabyladrc2szao kwotg500.000zl.
- w DPS w Kqtach trwaj4 prace wykoticzeniowe(zwiqzanez polozeniemglazury,
parapetów),
wykonania.
alejest duzeopó2nienie
obsadzaniem
- w zwiqzkuz realizaqqustalerivuynikajqcych
z art. 206 ustawyo finansachpublicznych
projekt informac.lio realizacjizadan
przeslanyzostal do Urzgdu Marszalkowskiego
powiatuw latach 2008-2010z wykorzystaniemÉrodkówpomocy unijnejokreélonych
i2 naleZy
w programachoperacyjnych.Uzyskanop¡smoz Urzgdu Marszalkowskiego,
przeslaópismo informujqce,ze na dzieri 15 sierpnia br. nie ma przyjetejstosownej
uchwaly.
Starosta- Antoni Jan Tarczyñskipoinformowal,2e rozmawialz Marszalkiem
i uzyskalinformacjqo uruchomieniuKomponentuG.
WojewództwaMazowieckiego
Ad.4
Starosta- Antoni Jan Tarczyriskiwyjaénil,i2 w dniu 20 sierpniabr. odbylosig
q przy SPZOZ w Mirisku Maz. Rada przyjqla uchwalg
posiedzenieRady Spoleczn
w
Statuc¡e
SPZOZ, opiniuj4c pozytywnie podzial Oddzialu
w sprawie zmian
na Oddzial Kardiologicznyi Oddzial Wewnetrzny,
Kardiologiczno-Wewnetrznego
negatywniezaopiniowalaodlqczenieod SPZOZ PrzychodniRejonowej.PonadtoRada
Spoleczna analizowalainformacjg o realizacji przychodów i kosztów SPZOZ za
I oóhocze2007 r.
Starosta poinformowal,2e wplynqlo pismo dotyczqce wydzier2awieniagruntu pod
kontenerhandlowy.
Z-ca dyr. SPZOZ - StanislawWolynek powiedzial,ze w dniu 14 sierpniabr.
ofertyw przetarguna realizacjqsieci kanalizacji
wplynAlprotestdo najkorzystniejszej
W zwiqzkuz lym
w SOR. Protestuznanoza zasadnyi przetargzostal un¡ewazniony.

przedstawilpropozycjedotyczqc4 ogloszeniedrugiego przetargu ¡ jednoczesnego
zwrócenia sig do Prezesa Urzgdu Zamówieñ Publicznycho wyra2eniezgody na
zastosowanieprzetarguz wolnej rgki. Dodal, ze drugi przetarg rozstrzygniqtybylby
w polowiewrzeóniai nie bylybyzagro2enia
wykonaniainwestycji.
propozycji.
P. StanislawWolynekzwrócilsig o akceptacjgprzedstawionej
Wicestarosta- Krzysztof Michalik powiedzial,2e SPZOZ podejmuje samodzielnie
decyzje.
CzlonekZarzqdu- KrystynaPaziozwrócilasig z pytaniem,kto wchodzilw sklad
komisjiprzetargowej.
Z-ca dyr. SPZOZ powiedzial,ze w sklad komisji wchodzilo 5 pracowników

sPzoz.

NastgpniedyrektorSPZOZ odnióslsiq do pisma dotyczqcegowydzier2awienia
grunluna terenieSPZOZpod kontenerhandlowy.Wyja5nil,2e przy wje2dziedo szpitala
po lewejstroniejest tereno powierzchni
ok. 20 m'.
P. StanislawWolynekdodal,i2 chodzio wydzierZawienie
tego terenuna okres15 lat.
WicestarostawyjaSnil,2e wydzier2awienie
nastepujew drodzeprzetargowej,
na
okres3 lat za zgodq ZarzqduPowiatu,a powy2ej3 lat za zgodq Rady Powiatu.Dodal,
2e do wniosku powinnabyó dolqczonamapka ze wskazaniemmiejsca,które byloby
wydzie12awione.
Dyrektor - Janusz Sobolewski powiedziai,2e wniosek zostanie doprecyzowany
iuzupelniony.
Nastqpnie Starosta odczytal pismo dotyczqce zakupu 6 samochodów na
potrzebySPZOZtj.:
- karetkispecjalistycznej
R (1 szt.)- 300.000zl.
- karetkitransportowej
jednonoszowej
(2 szt.)- 200.000zf.
- karetkitransportowej
6-8 osobowej(1 szt.)- 170.000zt.
- samochodówosobowych(2 szt.)- 120.000zl.
Dyrektor SPZOZ wyjaSnil, 2e Rada Spoleczna pozytywnie zaopiniowalazakup
samochodów.Dodal, 2e nale2y zakupió samochody,aby usamodzielnió
sig od
podniosla
(firma
MeditransSiedlce
ta
ceny o 30%). Po analizie ró2nychmo2liwoSci
zakupusamochodów,kredytokazalsig najtanszqformq na zakup érodkówtransportu,
porgczenia.Ponadtostwierdzii,ze jest to minimum
ale wiq2e siq to z koniecznoSciq
sprzQtu,aby zapewniówlaéciwefunkcjonowanie
SPZOZ.
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczstwierdzil,Ze jest to wlaéciwykierunek
dzialania.Zwrócil sig z pytaniem,jakie sq roczne koszty w zakresieobslugi przez
Meditrans.
Dyrektor- JanuszSobolewskipowiedzial,2e nie jest przygotowany
do udzielenia
odpowiedzina to pytanie.

w¡cestarostazwrócilsie do dyrektorasPZoz o przygolowanie
kalkulacjikosztów
w przypadkuówiadczeniauslugprzezMeditransoraz w przypadkuwlasnegotransportu.
starosta zwrócil sig o przedstawieniepowyzszejkalkulacjina posiedzen¡ezarzaou
w dniu27 sieroniabr.
w zakresieaktualnejsytuacjiw sPZoz dyrektor- Januszsobolewskipowiedzial,
ze nre
ma wypowiedzeñumówo prace.
Wicestarostazwrócilsig z pytaniemna jakim etapiesq platnoécize ZpORR.
Z-ca dyr. - StanislawWolynekwyjaónil,2e w dniu 23 sierpniabr. rozpoczniesiq
kontrolaz Mazowieckiego
urzqduwojewódzkiego,
a nastgpnieuruchomiona
zostanie
ostatn¡a
transza.
Ad. 5
ZarzqdP owiatujednomyÉlnie
podjAlnastepuj4ceuchwaly:
- Nr 126/07 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkól
Zawodowych Nr 2 im. PowstañcówWarszawyw Miñsku Mazowieckim.
- Nr 127107w sprawie udzielenia upowa2nieniadyrektorowi Zespolu Szkól im.
H. i K. Gnoiñskichw Siennicy.
- Nr 128/07 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Centrum
KsztalceniaUstawicznegoim. StanislawaStaszicaw Miñsku Mazowieckim.
- Nr 129/07 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w MirískuMazowieckim.
- Nr 130/07 w sprawie udzielenia upowainienia dyrektorowi Specjalnego
Oérodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Miñsku
Mazowieckim.
- Nr 131/07 w sprawie udzieleniaupowa2nieniadyrektorowi Zespolu Szkól
Ekonomicznychw MiriskuMazowieckim.
Ad. 6
Inspektorw WydzialeO5wiatyi Kultury- Anna Smater-Nagraba
wyja5nila,2e
w dniach 9 i 10 sierpniabr. odbyly sig posiedzeniakomisji konkursowych
do
rozpalrzenia ofert na realizacjg zadari powiatu przez organizacje pozarz4dowe
w zakresieupowszechniania
kulturyfizyczneji sportuoraz kultury,sztuki,ochronydóbr
kulturyi tradycji.
P. Anna smater-Nagrabaprzystqpilado omówienia ofert zlozonvch w zakresre
upowszechn¡ania
kulturyfizycznq i sportu:
zadanie1. organizacjaimprezi zawodówsportowychw powiecieminskimofertyzlo2yly:
- Stowarzyszenie,,Koniczynka"na organizacjg Mikolajkowego Turnieju Tenisa
Stolowego,wnioskowanoo kwote 1521zl., Komisjazaproponowalakwotg 1.000zr. na
nagrodyi puchary,

- Uczniowsko-Parafialno-Ludowy
Klub SportowyStanisiawówna organizacjgMistrzostw
wnioskowanoo kwotg 24.000zl., Komisja
Pofskiw KarateTsunamiw Stanislawowie,
kwotg7.000zl.
zaproponowala
- Dom Kultury w Halinowiena otwarcieobiektu sportowegow Dlugiej KoScielnejkwotg3.000zl. na nagrody.
wnioskowanoo kwotg6.000zl., Komisjazaproponowala
przezKomisjekwotydotacji.
zaproponowane
ZarzqdPowiatuzaakceptowal
Nastgpnie omówione zostaly oferty w zakresie zadania 2. wspieranie udzialu
sportowców reprezentujqcychpowiat miriski w zawodach sportowych o zasiggu
i migdzynarodowym:
wojewódzkim,ogólnokrajowym
- PowiatowySzkolny Zwiqzek Sportowy- wnioskowanoo kwotg 3.000 zl. Komisja
zaproponowala
dotacjgw wysokoóci3.000zl.
- UczniowskiKlub Sportowy ,,Dqbrówka"w Minsku Maz. - wnioskowanoo kwote
3.000zl. Komisjaodrzucilaofertg.
¡.
ZarzqdPowiatuzaakceptowalpropozycjeKom¡sj
Starostapowiedzial,ze w zwiqzkuz lym, 2e pozostalyórodkinale2yoglosiókonkursna
realizacjgzadanpowiatu.
aby oglosiókonkurs na realizacjgzadañ
P. Anna Smater- Nagrabazaproponowala,
powiatmiñskiw zawodach
w zakresiewspieranieudzialusportowcówreprezentuj4cych
i
migdzynarodowym.
o
zasiggu
wojewódzkim,
ogólnokrajowym
sportowych
Kolejnoinspektorw WydzialeOówiatyi Kulturyomówilaofertyzlo2onew zakresie
kultury,sztuki,ochronydóbrkulturyitradycji:
Zadanie 1. organizacja imprez kulturalnych,konkursów, przeglqdów i wystaw
w powieciemiñskim:
artystycznych
- StowarzyszenieNiezale2naInicjatywaKulturalnana organizacjgll Powiatowego
KonkursuMlodychPoetów- wnioskowanoo kwotg 3.O46zl., Komisjazaproponowala
dotacjqw wysokoSci2.500zl.
- na organizacjgPowiatowegoKonkursuPlastycznego
- Stowarzyszenie
,,Koniczynka"
i Krasomówczego
,,Jesiennespotkaniaze StrachemPolnym"- wnioskowanoo kwotg
6.900 zl., Komisja odrzucilaofertg, z uwagi na fakt, i2 w 2006 r. sprawozdaniaze
wszystkichzadanzlo2onopo terminie.
- Stowarzyszenie,,Koniczynka"na organizacjgkoncertu charytatywnego,,Muzyczny
Kociolek",wnioskowanoo kwotg 14J00 zl. Komisjaodrzucilaofertg,z uwagina fakt, i2
w 2006 r. sprawozdania
ze wszystkichzadanzlo2onopo terminie.
- PolskieTowarzystwoTurystyczno-Krajoznawcze
na organizacjgeliminacjipowiatoworejonowychetapu wojewódzkiegoOgólnopolskiegoKonkursuKrasomówczegodzieci
i mlodzie2y,wnioskowanoo kwotq 4.445 zl. Komisjaodrzucilaofertq,gdy2 w 2006 r.
zadanie realizowanebylo niezgodniez umowa, ponadto oÍerta zlo2ona niezgodnie
z ogloszeniem.
- Polskie TowarzystwoTurystyczno-Kraloznawcze
na organizacjgwystawy ,,Powiat
Miriski w obiektywie krajoznawców- autorów przewodnika Miñsk i okolice",

wnioskowanoo kwote 5.020 zl. Komisja odrzuc¡laoferte, gdyz w 2006 r. zadanie
realizowane bylo niezgodnie z umowa, ponadto oferta zlozona niezgodnie
z ogloszeniem.
- StowarzyszenieRozwoju Kultury ,,KulturalnaPrzystañ" na organizacjq ,,Sójki
Mazowieckiej"wnioskowano o kwotg 21.000 zl. Komisja zaproponowaladotacjq
w wysokoóci7.000 zt.
- Miriskie TowarzystwoMuzyczne na organizacjg4 koncertów muzyk¡ powaznej
rodzajówkosztÓw)
i jazzowej,wnioskowanoo kwotq 21.000 zt. (nie wyszczególniono
Komisjaofertgodrzucila.
- Szkola Podstawowaim. B. Prusa w Kaluszyniena organizacjglV Powiatowego
KonkursuWiedzy dla szkól podstawowych,,W krggu legend polskich"wnioskowano
o kwotq1.600zl. Komisjaofertgodrzucila.
- Dom Kulturyw Halinowiena otwarcieobiektusportowegow DlugiejKoScielnej(na
oprawemuzycznq,pokaztaricaifajerwerków),wnioskowanoo kwotq8.000zl. Komisja
zaproponowala
dotacjgw wysokoéci5.000zl.
- GminneCentrumKulturyw Mrozachna organizacje,,DniMrozów",wnioskowano
dotacjgw wysokoóci6.500zl.
o kwotq21.000zl. Komisjazaproponowala
ZarzqdP owiatuzaakceptowalpropozycjeKomisji.
Zadanie2. dzialaniawspomagaj4ceartystówamatorówreprezentujqcychpowiat miñski
w przeglqdach,festiwalach,konkursach o zasiggu wojewódzkim, ogólnopolskim,
migdzynarodowym:
- oferta Szkoly Podstawowejw Kaluszyniena udzial w XXXIV FestiwaluMlodzie2y
dotacjg
SzkolnejKielce2007, wnioskowanoo kwotg 3.000 zl. Komisjazaproponowala
w wysokoóci3.000zl.
propozycjgKomisji.
Zarz4dPowiatuzaakceptowal
Podsumowujqcp. Anna Smater - Nagraba przedstawilauwagq komisji dotyczqca
koniecznoÉcistworzenia regulaminu przyznawaniadotacji z katalogiemwydatków
Dodala,iz radny Adam Ciszkowskisugerowal,
kwalifikowanych
i niekwalifikowanych.
z bud2etupowiatuodbywalysiq
aby wszystkierozgrywki,które sq wspólfinansowane
pod patronatemRady Powiatulub Starosty.
Ad.7

SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykpow¡edziala,ze dyrektorDPS w Kqtach
przygotowala
projektRegulaminuOrganizacyjnego.
Zmianyw Regulaminiezwiqzanes4
dla
m.in. z tym, i2 od dnia I wrzeSnia2007 r. zajgcia rewalidacyjno-wychowawcze
mieszkañcówDomu przejmie SOSzW w Mirisku Mazowieckim.W zwiqzku z tym
powstajekoniecznoóó
formalnejlikwidacjiOórodkaRewalidacyjno-Wychowawczego.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie przyjgcia Regulaminu
OrganizacyjnegoDomu Pomocy Spolecznejw Kqtach; przeprowadzonoglosowanie,
w którymza podjqciemuchwalyZarz4dPowiatuopowiedzialsig jednogloSnie.
Zarzqd Powiatu podj4t uchwalq Nr 132107w sprawie przyjqcia Regulaminu
OrganizacyjnegoDomu Pomocy Spolecznejw KEtach.

Ad. I
NaczelnikWydzialuSrodowiskai Rolnictwa- CzeslawJackowiczpowiedzial,2e
uzupelnilsprawozdanie
z realizaqiPlanuGospodarki
Odpadamiw PowiecieMiñskim
o zal4cznik dotycz4cy odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz informacjg
o pozwoleniach
w zakresiewytwarzania
odpadów.Wyjaónil,2ew sprawozdaniu
nale2y
dokonaókilkukorekti materialprzedstawi
na posiedzeniu
w dniu27 sierpniabr.
Ad.9
Skarbnik Pow¡atu - Teresa B4k przedstawilaprojekt uchwaly w sprawie
informacjio przebieguwykonaniabud2etuPowiatuMiriskiegooraz przebieguwykonania
planufinansowego
Samodzielnego
Publicznego
ZespoluOpiekiZdrowotnej
w Mirisku
Mazowieckimza I oólrocze2007 r.
planu,wydatki
Wyjaónila,2e dochodywykonanow kwocie44.725.668,26
zl. t¡. 52,460/o
w kwocie - 35.034.996,89 zl. tj. 39,7% planu, w tym wydatki biezacew wysokoéci
zl., wydatkimajqtkowe- 1.136.126,04
zl
33.898.870,85
Plan przychodówto kwota 5.478.850zl., na po2yczkiz WFOS|GW przypadakwota
przypadakwota1.385.144zl.
602.000zl., na po2yczkiw zakresieprefinansowania
lat ubieglych.Rozchody
Kwota1.841.706zl. stanowinadwyzkqórodkówpienig2nych
planu splat poZyczekzaciEgniqtych
stanowiEkwotp 464.204,80zl., co stanowi47,04o/o
w ubieglych
latachz WFOS|GW.
Po analizie przedstawionegomaterialuodczytanyzostal projekt uchwalyw sprawie
informacji
oraz planufinansowego
o przebieguwykonaniabud2etuPowiatuMiriskiego
SamodzielnegoPublicznegoZespolu Opieki Zdrowotnejw Mirisku Mazowieckimza
pierwsze pólrocze 2007 r.; przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjqciem
uchwalyZarz4dPowiatuopowiedzialsiq jednogloénie.
Zarzqd Powiatu podj4l uchwaNgNr 133/07w sprawie informacji o przebiegu
wykonania bud2etu Powiatu Mirlskiegooraz planu finansowegoSamodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckim za pierwsze
pólrocze 2007 r.
Ad.l0
Skarbnik Powiatu przedstawilaprojekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatuna 2007 rok.
P. Teresa Bqk przedstawilapismo NaczelnikaWydzialuKomunikacjio przeznaczenie
kwoty 6.500 zl. na modernizaqqlqcza telekomunikacyjnego
Referatu Komunikacji
w Sulejówku.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodg na ptzeznaczenie
kwoty6.500zl. na modernizacjg
lqcza
nikacyjnego.
telekomu
Nastgpniewyjaénila,i2 nale2yzrealizowaózaleceniepokontrolnedotycz4ceobowiEzku
przeprowadzeniaaudytu zewnetrznego w zakresie stypendiów unijnych (kwota
przyznanych
stypendiówprzekroczyla
1 mln zl.) - kosztaudytu9.150zl. Ponadtonale2y
zwrócié nieprawidlowowyplacone Swiadczeniestypendialnedla 2 osób w kwocie
2.037zl. + odsetki.

Nastgpnie Skarbnik Powiatu powrócila do wniosku Parafii Ko5ciola
w Wióniewiedotyczacego
StarokatolickiegoMariawitówpw Trójcy Przenajówigtszej
przyznaniadofinansowan¡ana renowacjqoltarza wielkiegow koóciele.WyjaSnila,i2
obiektten niejest wpisanydo rejestruzabytków.
Zarzqd Powiatu negatywnierozpalrzylwniosek i nie przyznalSrodków,gdyz
powyzszyobiektniejest obiektemzabytkowym.
Mariawitóww Mitlsku
Kolejnoprzedstawilawniosek ParafiiKoéciolaStarokatolickiego
Mazowieckimo przyznanieérodków z ptzeznaczeniemna ulo2eniekostki brukowej
wokól budynkukoóciola.
Zarzqd P owiatu negatywnie rozpaÍrzylwniosek i nie przyznal dofinansowaniaze
wzgleduna brakérodkówfinansowych.
Nastgpnieodczytanyzostal projektuchwalyw sprawie zmian w bud2eciePowiatuna
glosowanie,w którymza podjqciemuchwalyZarzqdPowialu
2007 rok przeprowadzono
jednogloSnie.
opowiedziai
sig
Zarzqd P owiatu podj4l uchwalg Nr 134/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.
Wicestarostaporuszyitemat zmian w budzeciepowiatuna sesjg Rady Powiatu.
przetarguw zakresiewykonaniakanalizaqi
Wyjaónil,i2 w zwiqzku z uniewa2nieniem
sanitarneji deszczowejw SOR nale2y wycofaó z porzqdku obrad projekt uchwaiy
sieci kanalizacji
zmieniajqcejuchwalqw sprawie zaciqgnigciapozyczkina vuykonanie
w SPZOZw MiriskuMazowieckim.
sanitarnej
Ponadto p. Krzysztof Michalik wyjaénil, 2e naleZy wprowadziódo projektu
uchwaty w sprawie zmian w bud2ecieérodki w kwocie 268.000 zi. na wykonanie
dodatkowychrobótw SzpitalnymOddzialeRatunkowym.
zakupusamochodu
Starostapowrócildo tematudotycz4cegowspólfinansowania
przeka2eSrodki
Marszalkowski
dla KPPSP w Minsku Maz. Przypomnial, i2 Urzqd
w kwocie 150,000zl., WFOSiGW 100.000zl., KomendaWojewódzkaPSP 200.000zl., a udzialpowiatustanowilabykwota150.000zl.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na przeznaczeniekwoty 150.000 zl. jako wklad powiatu
w zakupiesamochodudla potrzebKPPSPw MinskuMaz.
Wicestarosta- KrzysztofMichalizaproponowal,aby órodki na udzial powiatu
w SOR zdjqó
robótdodatkowych
w zakupiesamochoduoraz Srodkina sfinansowanie
z zadaniadotyczqcego
budowyPoradniw Sulejówku.
Ad.ll
i2 UrzEdGminy w Jakubowienie uiScilopiaty
SkarbnikPowiatupoinformowala,
lqczniejest to kwota50 zl.
z tytuluwieczystegou2ytkowania,
przedstawila
dyrektora PCPR w Mirisku Mazowieckim
wniosek
Nastepnie
dotycz4cy wyra2enia zgody na rozlozenie na 20 miesigcznych rat zalegloéci
w wysokoóci1.699,30zl. dotyczacychmaloletniej
na raty.
Zarz4dPowiatuwyrazilzgodgna rozlo2eniepowy2szychzalegloSci

br.
odbgdzie
sigw dniu27 sierpnia
ZatzqduPowiatu
Ustalono,
2e kolejneposiedzenie
godz.
o
14.00.
Ad.12
posiedzenia.
Zamknigcie

PzewodniczqcyZarzEdu- Antoni Jan Tarczyóski
W¡cestarosta- Krzysztof¡il¡chalik
Zarzqdu:KrystynaPazio
Czlonkowie

HenrykKsiQzopolski
Krusiew¡cz
Miroslaw

