Protokól Nr 24107
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Mitiskiego
w dniu 27 sierpnia2007r.
W posiedzeniuuczestn¡czyli
:
Przewodnicz4cy
Zarzqdu AntoniJan Tarczyriski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
cztonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
CzeslawJackowicz- naczelnikWydz.Srodowiskai Rolnictwa
- dyr.SPZOZw MiñskuMaz.
JanuszSobolewski
StanislawWolynek z-ca dyr.SPZOZw lViñskuMaz.
Zofia Morawska- gl. ksiggowaSPZOZw MitiskuMaz.
- naczelnikWydz.Oéwiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
Anna Czy2ewska z-ca naczelnikaWydz.Architekturyi Budownictwa
Porz4dekposiedzenia:
Otwarcieposiedzenia.
Przyjqcieporzqdkuobrad.
posiedzenia.
Informacja
o dzialalno5ci
Starostyw okresieod poprzedniego
jednostek
Wrgczenieaktówpowolaniadyrektorompowiatowych
oSwiatowych:
- ZespoluSzkólZawodowychNr 2 w MiriskuMaz.
- ZespoluSzkólim. H. i K. Gnoinskich
w Siennicy,
- CentrumKsztalceniaUstawicznego
w MiñskuMaz.
- PoradniPsychologiczn
o-Pedagog
icznejw MiriskuMaz.
- SpecjalnegoOórodkaSzkolno-Wychowawczego
w MirískuMaz.
- ZespoluSzkólEkonomicznych
w MinskuMaz.
5. Sprawyz zakresuslu2byzdrowia.
6. Podjgcieuchwalyw sprawiewyrazeniazgody na zatrudnienienauczycielanie
bqd4cegoobywatelempolskim.
7. Rozpalrzenie
wnioskuo przyznanianagrodysportowej.
B. Podjgcie uchwaly w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert
i udzieleniadotacjina realizacjgw 2007 r. zadanw zakresiekultury,sztuki,ochrony
dóbrkulturyitradycji.
9. Rozstrzygnigciekonkursu ofert na rcal¡zaqe zadan powiatu przez organizaqe
pozarz4dowe
w zakresieupowszechniania
kulturyfizyczneji sportu.
10.Podjqcie uchwaly w sprawie odwolania dyrektora Domu Pomocy Spolecznej
5w. Józefaw Mieniw zwi4zkuz przejsciemna emeryturg.
DomuDzieckaw Falbogach
11.Sprawaprzeksztalcenia
L
2.
3.
4.

projektustud¡umuwarunkowari
gminy
12.Zaopiniowanie
i kierunków
zagospodarowania
planu
przestrzennego
gm. Stanislawów.
Stanislawówi zmiany
zagospodarowania
13.Przyjgcie sprawozdaniaz realizacji Planu GospodarkiOdpadamiw Powiecie
Minskim.
14.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna 2007t.
15.Sorawvró2ne.
l6.Przyjgcieprotokolówzpos¡edzeñ
w dniach10.08.2007
r.i20.08.2007¡.
posiedzen
17.Zamknigcie
ia.
Ad. 1
Starosta Miriskiego.

Antoni Jan Tarczyñski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad. 2
Starosta przedstawilporzqdekpos¡edzen¡a,który zostal przyjgtyjednogloSnie
p. M. Krusiewicza).
(przynieobecnoóci
Ad. 3
Starosta- AntoniJan Tarczyriskipoinformowal,
o nastgpuj4cych
sprawach:
- podpisanazostaia umowa z WFOS|GWna po2yczkqna renowacjgstawu w DPS
w Kqtachw wysokoóci78.000zl. idocieplenieZSZ Nr 2 w MinskuMaz.w wysokoéci
200.000zl.
- uruchomiony
zostalkomponent
G Samorzadowego
Instrumentu
Wsparcia,
29 sierpnia
br. uka2q siq szczególowezasady ubiegania sie o órodki. Rozwa2anozlo|enie
wnioskówna SPZOZi DPS w Kqtach.
- KrzysztofMichalikpoinformowal
Wicestarosta
o nastepujacych
sprawach:
- odbyl spotkaniez Z-cq BurmistrzaMiastaSulejówek- AndrzejemBelkq,uzgodniono
stanowiskow zakresie najlepszejprocedury realizacji przedsiqwzigciatj. budowy
Poradniw Sulejówku.Miasto Sulejówekprzygotowa{omonta2finansowyna potrzeby
EkoFundszu.Koszt przedsiqwzigcia
to kwota 6.921.000zl. EkoFunduszzamierza
(z uwagi na sposób realizacjiw systemieISON¡AX)
dofinansowaóto przedsigwzigcie
w wysokoSci40% - 2.817.000zl., dofinansowanie
z PFRON (na budowqwindy)257.000 zl. Pieniqdze,które powiat przekazywalbyw formie dotacji pomniejszyiyby
kwotgdofinansowaniaze ÉrodkówPFRON.Kwota bruttojest pomniejszonao dotacje
pow¡atui od tego liczonejest wsparciez EkoFunduszu.Rozwa2anokwestigwycofania
sie z tego sposobufinansowania.Zweryfikowanie
monta2ufinansowegoi ustalenie,2e
inwestycjabgdzierealizowanaod pocz4tkudo koricaprzezSamorz4dMiastaSulejówek
daje mo2liwoSóuzyskaniapelnej kwoty, natomiastpowiat wl4czylbysig dopiero po
zakonczeniuprzedsigwzigcia,
wówczaspowiatnabylbystosownyudzialw wybudowanej
nieruchomoécii byloby to najkorzystnielsze rozwiqzanie. Ogioszony zostal trzeci
przetarg,po którego pozytywnymrozstrzygnigciuMiasto Sulejówekwykona roboty
ziemne, na które ma zabezpieczonesrodki i powiat nie musi w roku bie2qcym
przekazywaó
2adnychórodków.
- spotkalsig z projektantamikoncepcjihali widowiskowo-sportowej,
którzy uwzglednili
zgloszone uwagi: dodatkowe wejécia, 2 dodatkowe punkty kasowe, powigkszone

powierzchnie szatni, zrezygnowanoze strzelnicy na tzecz stoiów bilardowych,
przeniesienie
zapleczasocjalnego.
wynieól¡obiekto 0,5 m w górg.
Ponadtoprojektanci
W oparciu o akceptacjq Zarzqdu podpisany zostan¡e protokól odbioru koncepcji,
a projektanciprzystqpiEdo wlaéciwegoprojektowania.
- zastrzegl,2e w zakresieSamorzEdowego
InstrumentuWsparcia maksymalnakwota
dofinansowania
bez wzglgduna ilo6óskladanychwnioskównie moze przekroczyó
kwoty
1 mlnzl.
Ad.4
Starosta- Antoni Jan Tarczynskiwrgczylakty powolaniadyrektorompowiatowych
jednostekoéwiatowych
:
- TomaszowiPlochockiemudyrektorowiZespoluSzkólZawodowychNr 2 w Mirisku
Maz.
- Stanislawowi
CzajcedyrektorowiZespo{uSzkólim. H. i K. Gnoiñskichw Siennicy,
- JoannieKowalskiejdyrektorowiCentrumKsztalceniaUstawicznego
w M¡ñskuMaz.
- HannieMichalskiej
dyrektorowi
PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej
w Mirisku
Maz.
- lrenieKielakdyrektorowiSpecjalnegoOérodkaSzkolno-Wychowawczego
w Mirisku
Maz.
Nastgpniepoinformowal
o zasadachwspólpracy.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowalao obowiqzku zlo2enia
oówiadczenmaj4tkowychprzez dyrektorówZSZ Nr 2 w MiriskuMaz. iCKU w Miñsku
Maz. o¡az zakazie prowadzeniadzialalnoócigospodarczej,za wyjqtkiemdzialalnoéci
w rolnictwie.
Ad. 5
Starosta- AntoniJan Tarczyrlskipowrócildo tematuzakupu6 samochodówna
potrzebySPZOZw MinskuMaz.
DyrektorSPZOZ - Janusz Sobolewskipoinformowal,2e firma ,,Meditrans"
z Siedlec
propozycjg
zlo2yla
umowyze wzrostemcen o 30% i w zwiqzkuz tym najkorzystniejszym
rozwiqzaniembyloby usamodzielnienie
sig SPZOZ w zakresieuslug transportowych.
Z przygotowanychwyliczeÉ wynika, 2e wzrost calej umowy o 30% rocznie, to
w przypadkutrzechsamochodów(dwiekaretkiR i karetkawypadkowa)kosztywzrosnq
o 11 1 . 0 0 0
zl.
Gfówna ksiggowa - Zofia Morawska powiedziala,2e koszty ,,Meditransu"
w zakresiekaretkiwypadkowejstanowi4kwotq ok. 20.000 zl., a w przypadkuwlasnej
karetkikosztyprzedstawialyby
sig nastqpujqco:
- placei pochodne(5 etatów)- 12.445zl.
- benzyna- 4.3O0zl.
- przeglqdy- 1.500zl.
Powy2szekoszty stanowiq kwotq 18,300 zl. oraz koszty zwiqzane z amorlyzacjq
w zale2noÉci
od wartoécisamochodu.
Wiceslarosta stwierdzil, 2e z przedstawionejinformacji vuynika,2e zakup
wlasnychsamochodówjest korzystniejszy
ni2obslugaprzezfrmq,,Meditrans".
DyrektorSPZOZ dodal, 2e zakup sprzgtusfinansowanybylby poprzezkredyt,
któregozabezpieczeniem
byiobyprzejqcieprzezbank samochodów.

Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio opowiedzialasig za przeprowadzeniem
przetarguna Swiadczenie
uslugtransportowych
na rzeczSPZOZ.
Dyr. Janusz Sobolewskiwyjaónil, i2 do miesiqca pa2dziernikanale2y mieó
umowgprzedwstepnqz firm4, którabqdzieSwiadczyla
uslugina kolejnyrok, bo inaczej
NFZ nie podpiszeumowy.
glosowanie,w którymza wnioskiemdyrekcjiSPZOZ
Nastqpnieprzeprowadzono
dotyczqcymzakupu 6 samochodówopowiedzialosig 4 czlonkówZarzqdu, 1 osoba
wstrzymalasiq od glosowania.
Zarzqd Powiatu zaakceptowal propozycjq SPZOZ dotycz4c4 zakupu
samochodów
orazformgichzakupu.
Kolejno Starosta poruszyl temat dotyczacy dzier2awygruntu pod budowg
kontenera handlowego. Dodal, i2 wniosek w tym zakresie zostal pozytywnie
przezRadgSpolecznqSPZOZ.
zaopiniowany
terenuSPZOZpod
DyrektorSPZOZwycofalwniosekdotyczqcywydzier2awienia
budowgkontenera
handlowego.
zyw¡enia
NastgpnieStarostapowiedzial,i2 otrzymalofertgdotycz4cazb¡orowego
dla SPZOZ.
Dyrektor- Janusz Sobolewskipowiedzial,ze nie skorzystaz przedstawionej
oferty, w chwiliobecnejszpitalrealizujezadaniewe wlasnymzakresie.
Starosta- Antoni Jan Tarczyriskiwyjaónil,i2 wplynglo pismo od Komendanta
badañ
PowiatowegoPolicjidotyczqcenaruszeniaumowyw zakresieprzeprowadzania
przez
lek. MartgKwaczyñskq.
osóbzatrzymanych
DyrektorSPZOZ wyja5nil,2e lek. M. Kwaczyriskanie ma odpowiedniejumowy
w tym zakresie,ma umowecywilnoprawn4.
Osobg zalrzymanqprzebadallek. Zygmunt
Osiñski.
NastgpnieStarostaprzypomnial,
i2 na poprzedniejsesji Rady Powiatuporuszana
bylakwestiadotyczqcawnioskudo FunduszyNorweskich.
pismaw tym zakresie,
Dyrektor- JanuszSobolewskizwrócilsig o sformulowanie
na któreudzieliodoowiedzi.
Starostapoinformowal,i2 spotkalsig z OrdynatoremOddzialuGinekologicznoPolo2niczego,który przekazalpismo, w którym przedstawionezostaly oczekiwania
lekarzytego Oddzialu(wynagrodzenia
8.000zl. - 4.000zl.).
DyrektorSPZOZ powiedzial,i2 olrzymalpismo,jednakwyjaénillekarzom,2e nie
ma érodków na podwy2kg wynagrodzeñ,ponadto priorytetemjest zakoriczenie
inwestycji.
W zakresieaktualnejsytuacjiw SPZOZ dyrektorwyjaÉnil,ze nie ma w chwili
obecnej zagro2eniafunkcjonowania.Dodal, 2e zwigkszyl kwotq za godzinp pracy
otrzymuj4
dy2urowejdo kwoty35 zl. Lekarzena OddzialeKardiologiczno-Wewnqtrznym
premie,bo pracujEw okrojonymskladzie.
Z-ca dyrektoraSPZOZ- StanislawWolynekpowiedzial,2e rozpoczglysiq roboty
zwiqzanez budowqlazdu do SOR. Pozostalepraceprowadzonebez problemów.
Starosta powiedzial,ze uruchomionyzostal komponent G Samorzqdowego
lnsfumentu Wsparcia i istnieje mo2liwo!;ó uzyskania érodków na slu2bq zdrowia.
Ponadto rozmawial z v-ce prezesem WFOSiGW Maciejem Kurowskim, który
poinformowal o dodatkowych érodkach na termomodernizacje.Po analizie
zaproponowano,aby wystEpióo pozyczkgw kwocie ok. 300.000 zl. na docieplenie

PrzychodniRejonowej.PonadtozloZonyzostaniewniosekw ramachkomponentuG na
SOR.
Wicestarostadodal, 2e je2eli bgdzie pozytywna opinia Prezesa WFOSiGW,
wówczastrzeba bpdzie uzyskaópozwoleniena budowg,zabezpieczyóudzialw{asny
ioglosióprzetargz terminemrozstrzygnigcia
na koniecwrzeénia.
Ad.6

wniosek
NaczelnikWydzialuOSwiatyi Kultury- Em¡l¡aPiotrkowiczprzedstawila
dotycz4cy
wyrazen¡a
zgody
na
dyrektoraZSA w Janowie Danuty Miraszewskiej
jgzyka
p. HossamiAboumaraka
angielskiego.
zatrudnienie
w charakterze
nauczyciela
P. Aboumarakod 7 lat uczy w ZSA w Janowie.Dodala,ze zgodniez rozporzqdzeniem
wymagazgody
MEN z dnia 30 paZdziernika
1992 r. zatrudnienie
takiegonauczyciela
organuprowadzqcego
szkolg.
Nastgpnieodczytala projekt uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na zatrudnienie
glosowanie,w którym
nauczycielanie bgdqcegoobywatelempolskim;przeprowadzono
za podjgciemuchwalyZarzqdPowiatuopowiedzialsiq jednogloónie.
Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 135/07 w sprawie wyraienia zgody na
zatrudnienienauczycielanie bgd4cegoobywatelempolskim.
Ad.7
Naczelnik - Emilia Piotrkowiczpowiedziala,2e wplynql wniosek od matki
BartlomiejaKrólakao przyznanienagrodyza osi4gnigciewysokichwynikówsportowych.
BartlomiejKrólak jest zawodnikiemMKS Mazovia, w czerucu br. zajql I miejsce
w I Mlodzie2owymPucharzePolskiw warcabach1O0-polowych.
Naczelnikdodala,i2
ze
zawodnikten otrzymal nagrodgw miesi4cukwietniubr. Nastgpnieprzypomn¡ala,
przyjgtebytyzasady,2e nagrodgprzyznajesig jeden raz w roku.
zapisy
Wicestarosta- KrzyszlofMichalikpowiedzial,2e nalezyprzeanalizowaó
regulaminuprzyznawanianagródsportowych.
Zarzqd Powiaiu negatywnierozpalrzylzlozonywniosek i nie przyznalnagrody
sportowej.
Ad. I
NaczelnikWydzialu OSwiatyi Kultury odczytala projekt uchwaly w sprawie
rozstrzygnigcia
otwartegokonkursuofert i udzieleniadotacji na realizacjgw 2007 r.
zadañ w zakresiekultury,sztuki,ochronydóbr kultury i tradycji;przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzialsig
jednoglosnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 136/07 w sprawie rozstrzygnigcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg w 2007 r. zadaít
w zakresiekultury,sztuki,ochronydóbr kulturyi tradycji.
Naczelnikdodala,2epozostalakwota5,50zl.
Ad. 9

- EmiliaPiotrkowicz
w zakresieupowszechniania
kultury
Naczelnik
wyjaÉnila,2e
Klubu
fizyczneji sportuwplynqlwniosekUczniowsko-Parafialno-Ludowego Sportowego

Stanisfawówo zwigkszeniedotacjina organizacjgMistrzostwPolskiw KarateTsunami
w Stanislawowie.Równie2radny Adam Ciszkowskiwnioskowalo zwigkszeniekwoty
dotacji. Komisja konkursowazaproponowalazwigkszeniedotacji i przyznaniekwoty
1 1 . 0 0 0z l .
ZarzqdPowiatujednogloénieprzychylilsie do propozycjiKomisjikonkursowej.
NaczelnikWydzialuOówiatyi Kulturypowiedziala,
Ze pozostalakwota14.000zl.
Ad.l0
SekretarzPowiatu- Danuta Strejczykwyjaónila,i2 dyrektor DPS ów. Józefa
w Mieni zlo2yla podanie o rozwiqzanieumowy o prace w zwi4zku z przejéciemna
emeryturez dniem28 listopada2007r. na mocyporozumieniastron.
Nastgpnieodczytanyzostal projekt uchwaly w sprawie odwolaniadyrektoraDomu
Pomocy Spoleczneów. Józefa w Mieni; przeprowadzonoglosowanie,w którym za
podjgciemuchwalyZarzqdPowiatuopowiedzial
sig jednoglo5nie.
ZarzEd Powiatu podj4l uchwaNgNr 137/07w sprawie odwolania dyrektora
Domu Pomocy Spoleczneéw. Józefaw Mieni.
Ad.1l

SekretarzPowiatu- Danuta Strejczykpowiedziala,2e dyrektorDomu Dziecka
w Falbogach zwrócila siq do ZarzEdu Powiatu o zmiang charakterudzialalnoéci
placówki z wielofunkcyjnejna placówkg socjalizacyjnqi ponowne zatwierdzenie
RegulaminuDomu Dzieckaw Falbogach.Dodala,2e Rada Powiatuw 2004 r. podjgla
placówkiopiekuñczo-wychowawczej
uchwalew sprawieprzeksztalcenia
Dom Dziecka
w Falbogach w placówkg wielofunkcyjnq.Dom funkcjonowal jako placówka
socjalizacyjna,
a z dn¡em 1 stycznia2005 r. rozszerzonoo dzialalnoéóintenruencyjnq.
Jednak okazalo sie, ze Dom Dziecka nie jest przygotowany,aby prowadziótakq
dzialalnoéó
ze wzglgdum.in. na brak kadry i bazy lokalowej.DyrektorPCPRw Miñsku
jest uzasadniona
Maz.stwierdzil,2e zmianatypu Domuna placówkgsocjalizacyjnE
SekretarzPowiatustwierdzila,2e w tej sytuacjinale2yw podobnymtrybieprzeksztalció
placówkg,tj. najpierw Rada Powiatu podejmie uchwalg w sprawie przeksztaicenia
w placówkgsocjalizacyjnq,
a Zarzqd Powiatuzatwierdzizmiany do RegulaminuDomu
Dzieckaw Falbogach.
ZarzqdPowiatupowrócido tematuna kolejnymposiedzeniu.
Ad. 12
ZastgpcaNaczelnikaWydzialuArchitekturyi Budownictwa- Anna Czy2ewska
powiedziala,2e wójt gminy Stanislawówzwrócil sig o uzgodnien¡ei zaop¡n¡owanie
projektustudrumuwarunkowañ
przestrzennego
gminy
i kierunkówzagospodarowania
Stanislawów. Zmiany zwiqzane sE z koniecznoóciqrozszerzeniaterenów pod
jednorodzinne
budownictwo
letniskowe,
i usiugowe.
jednogloénie
Zarzqd Powiatu
uzgodnili pozytywniezaopiniowalprojektstudium
przestrzennego
gminyStanislawów.
uwarunkowañi kierunkówzagospodarowania
p.
przedstawila
gminy
Kolejno Anna Czy2ewska
wniosekwójta
Stanislawówdotycz4cy
przestrzennego,
zaopiniowanie
zmianyplanuzagospodarowania
a zmianadotyczywsi
Szymankowszczyzna.Dodala, 2e zmiana sq zgodne z poprzednim studium
przestrzennego.
uwarunkowañ
i kierunków
zagospodarowania

Zarzqd Powiatu jednogloónie pozytywnie zaopiniowal zmiang planu
przestrzennego
gminyStanislawów.
zagospodarowania
Ad.l3
Naczelnik- CzeslawJackowiczprzedstawilprojektuchwalyw sprawieprzyjgcia
sprawozdaniaz realizaqiPowiatowegoplanugospodarkiodpadamina lata 2005-2008
z perspektywqna lata 2009-2012za okressprawozdawczy
2005 r.
od dnia 22 cze¡uuca
do 31 grudnia2006r. Wyjaónil,
Zarzqd Powiatu jednogloénie podjqt uchwalg Nr 138/07w sprawie przyjgcia
sprawozdaniaz realizacjiPowiatowegoplanu gospodarki odpadami na lata 200520O8 z perspektyw4 na lata 2009-2012 za okres sprawozdawczy od dnia
22 czerwca2005 r. do 3l grudnia 2006 r.
Ad.14
SkarbnikPowiatu- Teresa Bqk wyjaÉnila,2e zmianypolegajqna przeniesieniu
wydatków migdzy $$ w ramach tego samego dzialu oraz przeniesieniuwydatków
z rczevy budzetoweji dotyczq:
- StarostwaPowiatowego
w MiriskuMaz,
- PowiatowegoInspektoratuNadzoruBudowlanego
w MiriskuMaz.
- Domu PomocySpolecznejw K4tach.
Sekretarz Powiatu przedstawilapismo dotyczqce lll RegionalnejWystawy
Zwierzqt Hodowlanych,która odbqdziesiq w dniach B-9 wrzeénia br, w Siedlcach
w ramachMigdzynarodowych
Dni z DoradztwemRolniczym.W wystawiewe2mieudzial
powiatu miñskiegobgdzie p. Tomasz Zawadka
ok. 40 hodowców,przedstawicielem
z gminy Latowicz.Zwróconosig o przeznaczenie
Srodkówfinansowychlub rzeczowych
na wyró2nienie
hodowcyz powiatumiñskiego.
najlepszego
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna zakupnagrodyrzeczowejdo kwoty400 zl.
Nastgpnie p. Danuta Strejczyk odczylala pismo Komendanta PowiatowegoPolicji
o wyró2nienienagrodqzeczowEodchodzqcejna emeryturep. El2bietyAndrzejewskiej.
Starostawnioskowalo ufundowanienagrodyrzeczowejdo kwoty500 zl.
Zarzqd przychylilsig do propozycjiStarostydotycz4cejufundowanianagrody
rzeczowejdo kwoty 500 zl.
ZarzEd Powiatu podjqNuchwalq Nr 139/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.
Ad.15
NaczelnikWydzialu O5wiaty i Kultury - Emilia Piotrkowiczprzypomniala,2e
przyjgtopewne zasady
w m¡es¡qcumaju przy zatwierdzaniuarkuszyorganizacyjnych
dot.m.in.liczebnoéci
oddzialów.
Wptynetypisma od rodziców uczniów w zakresie pozostawieniaklas malolicznych
w ZSZ Nr 2 (klasymaturalne)
i ZS w Siennicy(klasygimnazjum).
Starosta przypomnial,iz przyjgto zalo2enie,2e klasy majq liczyó 30 osób,
powy2szychwnioskówwiqzalobysig z du2ymikosztami.
a uwzglgdnienie
P. Emilia Piotrkowiczpowiedziala,2e miesigczny koszt prowadzeniaklasy,
w której ucz4 nauczycielekontraktowii mianowanito kwota 5.000 zl., a w przypadku
- B.000zl.
nauczycieli
dyplomowanych

Dodala, 2e zwtacano sig, aby tam gdzie jest mo2liwoóólqczyó zajqcia wybranych
przedmiotównp. religia,podstawyprzedsiebiorczoÓc¡,
h¡stor¡a,
f¡zyka.
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczpowiedzial,Ze na etapieorganizacjinie
moZnazezwalaóna tworzeniedu2ejliczbyklas liceówi techników.
Zarzqd Powiatu postanow¡|,aby tam gdz¡e jest to mo2liwe lqczyó klasy,
prowadziózajgciaw klasachmalolicznych.
a sytuacjachgdy nie ma takiejmo2liwoóci
KolejnoNaczelnik Emilia PiotrkowiczprzedstawilawniosekdyrektoraSOSzW
w MiñskuMaz.- lrenyKielako utrzymanie
internatu.
stanowiska
kierownika
Dodala,2e
przestrzeni
na
6 lat liczbadzieciw szkolei internaciezmalala.
Zarz4dPowiatunie wyrazilzgody na utrzymaniestanowiskakierownikainternatu
w SOSzWw MinskuMaz.
NaczelnikWydzialu Oówiatyi Kultury przedstawilapismo radnegoGrzegorza
Wyszogrodzkiego
w zakresiewnioskówKomisjiOswiaty,Kulturyi Sportu.
ZarzqdPowiatupowrócido tematu.
SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykprzedstawilainterpelacjeradnegoAdama
zgloszonena ostatniejsesjiRadyPowiatu:
Ciszkowskiego
- dot. powolaniaPowiatowejRadySportu,
- utworzeniaMetropolii(doprowadzenie
SKM do MiriskaMaz., przeniesienie
instytucjiodwolawczych).
Starosta powiedzial, 2e odpowiedzi zostan4 przygotowane i przekazane
radnemu.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikzwrócil siq o podjqcie decyzji w zakresie
koncepcj
i hali widowiskowo-sportowej.
Tarzqd Powiatu zaakceptowal koncepcjg hali widowiskowo-sportowej
z wprowadzonymi
zmianam,.
Skarbnik Powiatu poinformowala,ze sprawozdaniez wykonaniabud2etu za
I póhocze2007 r. zostalo przeslanedo RIO i przekazanePrzewodniczqcemu
Rady
Powiatu.
Starosta - Antoni Jan Tarczynski zaproponowal,aby nowych dyrektorów
ZSZ Nr 2 i CKU oficjalniewprowadzióna radachpedagogicznych
tych szkó1.
powy2szEpropozycjg.
ZarzqdPowiatuzaakceptowal
NastgpnieStarostaporuszylkwestigfunkcjonowania
umowydzierZawyzawartej
z fimq Exitus oraz udzielenia odpowiedzi Kierownikowi Przychodni Rejonowej
informujqcej
o negatywnejopiniiw zakresieodlqczeniaPrzychodniod szpitala.
Zaproponowal,
aby Przewodniczqcy
KomisjiZdrowiai Spraw Spolecznychoraz Komisji
Bud2etuzwolaliposiedzeniaw celu przeanalizowania
funkcjonowania
umowydzier2awy
przeanalizowaó,
podejmowaó
próbg
ponownego
zawartejz fumq Exitus.Nale2y
czy
podejéciado bezprzetargowej
sprzeda2y.
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczpowiedzial,2e jest przeciwnysprzeda2y
bezprzetargowej.
CzlonekZatzqdu- KrystynaPazioopowiedziala
sig za zwolaniemKomisjiw celu
przeanalizowan
powy2szego
ia
tematu.
Ustalono,
2e kolejneposiedzenie
odbgdziesig 10 wrzeóniabr. o godz.14.00.
Ad.16
posiedzenia
Protokólz poprzedniego
zostalprzyjqty.

Ad.'t7
posiedzen¡a.
Zamknigcie

PeewodniczqcyZarzEdu- Antoni Jan TarczyÍrski
- KrzysztofMichaljk
Wicestarosta
Czlonkow¡e
Zarzqdu:KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrus¡ewicz

