Protokól Nr 26/07
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Miriskiego
w dniu l0 wrzeénia2007r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Przewodniczqcy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyñski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
cztonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
- naczelnikWydz.Oéwiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
*
Anna Czy2ewska z-ca naczelnikaWydz.Architekturyi Budownictwa
Porzqdekposiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcieoosiedzenia.
Przyjqcieporz4dkuobrad.
Informacjao dzialalnoÉci
Starostyw okresieod poprzedniegoposiedzenia.
Przyjqcieprojektówuchwali innychmaterialówna lX sesjqRady PowiatuMiriskiego.
Uzgodnienie projektu zmiany czgéci miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
gminyDgbeWielkiew zakresieuzdatniania
wody.
6. Podjgcie uchwaly w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert
i udzieleniadotacjina realizacjgw 2007 r. zadañw zakresieupowszechniania
kultury
fizycznqi sportu.
7. Podjgcie uchwaly w sprawie przedlu2enia powierzenia zadan doradcy
metodycznego.
8. Podjgcieuchwalyw sprawieprzyjgciawysokoScikosztówsurowcaprzeznaczonego
na wy2ywieniew SOSzWw MinskuMaz.
9. Rozpatrzenie
wnioskuo przyznanienagrodysportowejdla zawodnika.
10.Sprawafunkcjonowania
szkóleksportowychw rokuszkolnym2007-2008.
11.Rozpatrzenie
dla
sprawydotyczqcejpodniesienia
czynszuza wynajempomieszczeñ
PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej
w Sulejówku.
12.Przedstawienie sprawozdania z
realizaqi zamówieó publicznych za
I oólrocze2007 r.
13.Sprawyz zakresudró9.
14.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw budzeciePowiatuna 2007 r,
15.Sprawyró2ne.
16.Przyjqcieprotokolówz posiedzeñw dniach27.08.2007r. i 06.09.2007r.
17. Zamkniecieoosiedzenia.

Ad. I
Starosta Miriskiego.

Antoni Jan Tarczyñski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad.2
Slarosta przedstawilporzqdekposiedzenia.Do porzqdkuWicestarostazglosif
jako pkt l3 - Sprawy z zakresudróg. Z wprowadzonqzmian1porzqdekposiedzenia
zostalprzyjgty jednogloSn
ie
Ad.3
Starosta- AntoniJan Tarczyñskipoinformowal,
o nastgpujqcej
sprawie:
- w dniu 6 wrzeénia br. wrqczyl B nauczycielomakty mianowania(stopieri
nauczycielamianowanegow placówkachoéwiatowychprowadzonychprzez pow¡at
posiada119 nauczycieli).
NastgpnieWicestarosta- Krzysztof Michalik poinformowalo nastgpuj4cych
sorawach:
- odbylo sig polqczoneposiedzenieKomisjiZdrowia i Spraw Spolecznychoraz
KomisjiBud2etu,na którym 2aden z przedstawionych
wariantówrozwiqzaniasprawy
funkcjonowaniaumowy dzierZawy z fumq ,,Exitus"nie zostal przyjqty. Zdaniem
wiqkszoSciradnych tych dwóch komisji nale2y rozwiqzaów sposób nastgpujEcy
tj. przejqó zapisy umowy przez Zarz4d Powiatu i dokoriczyó umowe w oparc¡u
o dotychczasowezapisy przez pozostale 19 lat. WyjaÉnil, 2e mo2liwoéótaka
anafizowanabyla przez Zarzqd Powialu,ale radca prawny A. Uéciriskastangla na
stanowisku,2e nie ma mo2liwoéciprzejqciatej umowyprzezZarzqd.Nie ma przeszkód
co do przejeciawarunkówumowydotycz4cychdzier2awygruntu i budynku,o tyle nie
ma mo2liwoóciprzejgciaprzezpowiatzobowiazañumownychdotyczqcychSwiadczenia
uslug przypisanychustawowojako zadaniaszpitala.Zawarcietakiej umowy przelewu
praw i obowi4zków naruszaloby przepisy o wlaéciwoéci wynikajqce z ustawy
o samorzqdziepowiatowymi ustawyo zakladachopiekizdrowotnej.
Starostazaproponowal
zorganizowanie
spotkaniaz wlaécicielami
firmy,,Exitus"
przedstawienie
propozycji
podpisania
i
dwóch umów tj. na dzier2awebudynku oraz
éwiadczenie
uslug.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodena podjeciepowy2szychdzialañ.
Ad.4
Zarzqd Powialu przystap¡ldo omówieniaprojektówuchwal na lX sesjg Rady
Powiatu.
- Podjgcieuchwalyw sprawieuchwaleniaProgramuZapobieganiaPrzestgpczoóci
oraz
PorzqdkuPublicznegoi Bezpieczeñstwa
ObywateliPowiatu Miñskiegona lata 20072010.
Starosta wyjaónil, i2 Program ZapobieganiaPrzestgpczoócioraz Porzqdku
Publicznegoi Bezpieczenstwa
ObywateliPowiatuMinskiegona lala 2007-2010zostal
przyjgtyprzezKomisjgBezpieczeristwa
i PorzEdkuPublicznego.

- Podjgcie uchwaly w sprawie przeksztalceniaplacówki opiekuriczo-wychowawczej
- Dom Dziecka w Falbogacn
wielofunkcyjnejtypu socjal¡zacyjno-interwencyjnego
w placówkqsocjalizacyjnq.
Dyrektor Domu Dziecka - Agnieszka Kuchta powiedziala,2e od 2005 roku
placówkafunkcjonowalajako placówkatypu socjalizacyj
no-interuencyjnego.
Wówczas
zakladano, 2e Dom bgdzie tqczyl zadania placówk¡ socjalizacyjnej z zadaniami
interwencyjnymiw przypadku posiadania wolnych miejsc, jednak obowiqzujqce
standardywymagajEstalegowydzieleniam¡ejscw grupieinterwencyjnej.
Dyrektor PCPR - Janusz Zdzieborski dodal, 2e ze wzglqdu na braki
w zatrudnieniukadry dzialu opiekuñczo-wychowawczego
nie mozna bylo poprowadzió
dzialañ,aby oddzieliógrupq intenarencyjnq
od socjalizacyjnej,ponadto placówkanie
pos¡adapomieszczen,które mo2na byloby przeznaczyótylko na dzialalnoSógrupy
interuvencyjnej.
Dyrektor- AgnieszkaKuchtawnioskowalao przeksztalcenie
placówkina placówkgtypu
socjalizacyjnego.
Zarzqd Powiatu zadecydowalo przeksztalceniuplacówki w placówkg rypu
socjalizacyjnego.
- Podjgcie uchwaly w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
w granicachadministracyjnych
miastaMiñskMazowiecki.
Wicestarostawyjaénil,ze BurmistrzMiasta zwrócii sig z wnioskiemo zmianq
kategoriidróg powiatowychna gminne na obszarzeadministracyjnym
miasta Mirisk
Mazowiecki.Zgodnie z uwagq Urzgdu Marszalkowskiego
ulice, które poza granicami
miastastanowiqciqgidrogowepozostananadaldrogamipowiatowymi,
tj.:
- drogaw kierunkuna Mrozy- ul. Dqbrówki,
- drogaw kierunkuna Jakubów- ul. Koócielna,
ul. Przemyslowa,
- drogaw kierunkuna Wólkg Miriskqi Stanislawów
- czeóóul. Budowlanej,
ul.Jasna,ul. Malaszczyckiej,
- droga w kierunku na Kolbiel - ul. Sosnkowskiego,ul. Chruécielewskiego,
ul. Smoleñskiego.
Dodal, 2e pozostale ulice na terenie miasta Miñsk Mazowieckistana sie drogaml
gminnymi.
- Podjgcieuchwalyzmieniaj4cejuchwalgw sprawieokreéleniazadanfinansowanych
ze
érodkówPaÉstwowego
FunduszuRehabilitacji
Osób Niepelnosprawnych
w 2007r.
DyrektorPCPR- JanuszZdzieborskiwyjaónil,i2 zmianypolegaj4na:
- zmniejszeniuo kwote 10 000 zl. zadania w zakresie udzielaniaosobom
po2yczekna rozpoczgcie
niepelnosprawnym
gospodarczejlub rolnicze.
dzialalnoóci
- zmniejszeniuo kwotg 10.000 zl. zadaniaw zakresiedokonywaniazwrotu kosztów
zatrudnieniapracownikówpomagajqcympracownikomniepelnosprawnym
w pracy,
- zw¡ekszeniu o kwote 4.344 zl. zadania dofinansowanie uczestnictwa osób
niepelnosprawnych
i ich opiekunów
w turnusach
rehabilitacyjnych,
- zw¡ekszeniuo kwotg 15.000 zl. zadaniadofinansowaniesportu, kultury,rekreacji
i turystykiosób niepelnosprawnych,

- zwiekszeniuo kwote 116.048 zl. zadania dofinansowan¡ezaopatzenia w sprzet
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
órodki przyznawane osobom
niepelnosprawnym
na podstawieodrgbnychprzepisów,
- zwiqkszeniu o kwote 50.000 zl. zadania dofinansowanie l¡kwidacji barier
architektonicznych,
w komunikowaniu
sig i technicznych,
w zwiqzkuz indywidualnymi
potrzebamiosób niepelnosprawnych,
- zwigkszenieo kwote35.000zl. zadan¡azwrot kosztówwyposa2eniastanowiskapracy
dla osobyniepelnosprawnej,
ZarzAdPowiatuprzyj4lprzedstawiony
material.
- Podjgcie uchwaly zmieniajqcejuchwalg w sprawie ustalenia wysokoÉc¡diet dla
radnychi zasadich przyznawania.
Starostapowiedzial,i2 biorqcpod uwagqpelnionefunkcjeproponujezwigkszenie
zaproponowanych
diet dla Przewodniczqcego
Rady do kwoty 2013 zl. i dla czlonków
ZavEdu do kwoty 1673zl. Dodal,2e pozostalepropozycjewysokoócidiet pozostalybez
zmian tj. wiceprzewodniczqcyRady 1295 zl., przewodniczqcykomisji 1295 zt.,
wiceprzewodnicz4cy
komisji 1088 zl., radny czlonek2 komisji ,f036zl., radny czfonek
jednejkomisji777 zl.
SekretarzPowiatu zaproponowaiapozostawieniezapisu dotyczEcegokwoty bazowej
w wysokosci2590 zl.
Ponadto projekt zawiera propozycjgobnizeniadiety z tytulu nieobecnoéciradnego
podczasposiedzeniaz 20o/ona 10o/o.
Skarbnik Powiatu wyjaSnila, i2 skutek finansowy powy2szych podwy2ek wynosi
36.400zl. za okres3 m-cy.
- Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatu.
SkarbnikPowiatupowiedziala,
2e zmianydotycz4m.in.:
- zw¡ekszenieplanu wydatkówo kwote 13.685zl. z przeznaczeniem
na sfinansowanie
wyplat wynagrodzen dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzam¡nu
maturalnego,
- zwiQkszenie
planu dochodówo kwote 90.000zl. na dofinansowanierealizacjizadañ
w zakresiestandardóww placówkachopiekunczo-wychowawczych,
- zwiekszenieplanu wydatków o kwote 69.000 zl. na zakupy inwestycyjnew DPS
w Kqtach,
- zwiekszenieplanuwydatkówo kwote47.800zl. dla DPS éw. Józefaw Mieni,
- zwiekszenieplanuwydatkówo kwote1.300zl. w PCPRw MiriskuMaz.
- zmniejszenieplanu dochodów i planu wydatków o kwotg 4.000 zl. w SOSzW
w MinskuMaz.
Wicestarosta dodal, i2 nalezy uzupelnió érodki na roboty dodatkowe w DPS
w Kqtach (wykonanie dodatkowego hydrantu, docieplenie strychu, wykonanie
podwieszanego
sufitu).

Starostadodal,iZ nale2ywprowadzió
do porzqdkuobradpunkt- Sprawozdanie
z realizaqiPowiatowego
planugospodarki
odpadamina lata2005-2008
z perspektywa
na lata 2009-2012za okressprawozdawczy
od dnia 22 czerwca2005 r. do dnia
3'l grudnia2006r.
Ad. 5
- Anna Czy2ewska
ZastgpcaNaczelnika
WydziaiuArchitektury
i Budownictwa
wyjaSnila,
i2wójtgminyDqbeWielkiezwrócilasig o uzgodnienie
projektuzmianyczqsci
planuzagospodarowania
miejscowego
przestrzennego
gminy DqbeWielkie.Zmiana
dotyczy5 dzialekobecniestanowiqcych
teren rolny,po zmianiena tych dzialkach
umiejscowiona
bQdzie
stacjauzdatniania
wody.
Zarzqd Powiatu uzgodnil projekt zmiany czgsci miejscowegoplanu
przestrzennego
zagospodarowania
gminyDgbeWielkie.
Ad.6
Naczelnik
WydzialuOówiatyi Kultury- EmiliaPiotrkowicz
przedstawila
projekt
uchwalyw sprawierozstrzygniqcia
otwartegokonkursuofert i udzielenia
dotacjina
realizacjg
w 2007r. zadanw zakresieupowszechniania
kulturyfizycznej
i sportu.Wyjaénila,
i2 dotacjeptzyznane
zostaly:
- Uczniowsko-Parafialno-Ludowemu
Klubowi Soortowemu Stanislawów
11.000zl.
- Stowarzyszeniu
- 1.000zl.
,,Koniczynka"
- Domowi
- 3.000zl.
Kultury
w Halinowie
- Powiatowemu
- 3.000zl.
Szkolnemu
Zwiqzkowi
Sportowemu
glosowanie,w którym za podjgciemuchwalyZarzqd
Nastgpnieprzeprowadzono
jednogloónie.
Powiatuopowiedzial
sig
Zarz4d Powiatu podjEl uchwalg Nr 140/07 w sprawie rozstrzygnigcia
otwartegokonkursu ofert i udzieleniadotacji na realizacjew 2007 ¡. zadaft
w zakresieupowszechniania
kulturyÍizyczneji sportu.
Ad. 7
Naczelnik
WydzialuOówiatyi Kulturywyjaénila,
i2 dyrektorCKU w MinskuMaz.
zwrócilasiq z wnioskiemo przedlu2enie
powierzenia
zadandoradcymetodycznego
p KrystynieTyczyriskiej(w zakresie nauczaniaprzedszkolnego).
Dodala, 2e
przedluzenie
dotyczy1 roku
Kolejnoodczytalaprojektuchwalyw sprawieprzedlu2enia
powierzenia
zadaridoradcy
przeprowadzono
glosowanie,
metodycznego;
w którymza podjgciemuchwalyZazqd
Powiatu
opowiedzial
sigjednoglo5nie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 141l07 w sprawie przedlu¿enia
powierzenia
zadañdoradcymetodycznego.
Ad.8
- EmiliaPiotrkowicz
powiedziaia,
Naczelnik
2e dyrektor
SOSzWp. lrenaKielak
zw¡ócilasig o zaakceptowanie
wysokoéc¡kosztówsurowca przeznaczonego
na

wy2ywienie,w wysokoóci7,50 zl. dzienny koszt wy2ywieniaw okresie nauki oraz
10,00zf. w okresiewolnymod za19ó.
NastQpnieodczytalaprojektuchwalyw sprawie Wzyjeciawysokoócikosztówsurowca
przeznaczonegona wy2yw¡eniew Specjalnym Oórodku Szkolno-Wychowawczym
im. JanuszaKorczakaw MinskuMazowieckim;przeprowadzono
glosowanie,w którym
podjgciem
jednogloénie.
za
uchwalyZarzEdPowiatuopowiedzialsig
Zarz4d Powiatu podjql uchwalg N¡ 1421O7
w sprawie przyjgcia wysokoéci
kosztów surowca przeznaczonego na wy¿ywienie w Specjalnym Oérodku
Szkolno-Wychowawczymim. Janusza Korczakaw Mirísku Mazowieckim.
Ad.9
Naczelnik- Emilia Piotrkowiczpowiedziala,2e wplynal wn¡oseko przyznan¡e
nagrodysportowejdla Michala Kopczyriskiego
zawodnikaPararafialno-Uczelnianego
Klubu Szachowego,,Rodlo"Opole. Zawodnik zajql lll miejsce w Pucharze polski
Junioróww szachachszybk¡chdo lat 18 i lll miejscew MistrzostwachPolskiJuniorów
w szachachblyskawicznych
do lat 18.
NaczelnikWydzialu Oéwiaty i Kultury wyjaénila,i2 Michal Kopczynskiotrzymal od
ZarzqduPowiatunagrodew miesiqcumarcu br. w wysokoóci200 zl. i zaproponowala
wniosekrozpalrzy
ó negatywnie.
CzfonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczopowiedzialsiq za przyznaniem
nagrody
zawodnikowi.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikpowiedzial,2e ptzyznaniew tym przypadku
nagrodystanowilobyodstepstwood przyjgtejzasady, nalezyzachowaókonsekwencjg
dzialania.Nale2yprzeanalizowaó
regulaminprzyznawania
nagródsportowych.
Zarzqd Powiatu negatywn¡erozpatzyl wniosek i nie przyznal nagrody za
osiqgnigcie
wysokichwynikówsportowych.
Ad.l0
Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewiczpowiedzial,2e funkcjonuj4szkólki
sportowew nastgpujqcychdziedzinach:pilka siatkowa chlopców i dziewczqt,tenis
ziemny,koszykówkachlopcówidziewcz4t, lekka atletyka.Na funkcjonowanie
szkólek
ptzyznanebylo po 4 godzinytygodniowow organizacjiposzczególnych
szkó|.Przyjgto
zalozenia, 2e treningi mialy byó prowadzone przez trenerów wyznaczonych przez
Zarzqd PowiatowegoSzkolnegoZwiqzku Sportowego.Ponadto zakladano,Ze SO%
uczestników
szkólekpowinnopochodzióz innychszkot.Zajgciaodbywalysig w póZnych
godzinachi uczniowiez innych szkól i innych miejscowoócirezygnowaliz udzialu
w tren¡ngach.Szkólkibyly powolanepo to, aby mlodzieZz terenu powiatuminskiego
mogla rywalizowaóz mlodzie24z innychpowiatów.
P. MiroslawKrusiewiczstwierdz¡|,
2e formulaszkóleksportowychzu2ylasiq, a rezultaty
nie se takie jakich oczekiwano.Zaproponowal,
aby przeznaczyégodzinyw organizacji
szkól na prowadzenieszkolnychkól sportowych,gdyz jest takie zapotrzebowanie.
SKS-ypowinnybyó prowadzonetam, gdziejest bazasportowai kadratrenerska.
Naczelnik - Emilia Piotrkowiczpowiedziala,2e prowadzone byly kontrole
funkcjonowaniaszkólek sportowychi stwierdzononieprawidlowoóci.
Stwierdzila,ze

nale2y zmienió formulq szkólek. Dodala, Ze dotychczasfunkcjonowalyszkólki w 7
po 4 godzinytygodniowona ka2dedyscypling.
dyscyplinach,
Nastgpnie przedstawilapropozycje PowiatowegoSzkolnego ZwiEzku Sportowego
dotyczqcq pozostawieniaszkótek sportowychdla 6 dyscyplin (poza pilkq no2nE)
i przeznaczeniem4 godzin tygodniowodla ka2dej dyscypliny,a dla lekkiej atletyki
przyznaniem
6 godzintygodniowo:
- lekkaatletyka- prowadzonaw ZS Nr '1w MiriskuMaz.
- ten¡sstolowy- prowadzonyw SzkolePodst.Nr 5 w MiñskuMaz.
- siatkówkachlopców- prowadzonaw ZS Nr 1 w MinskuMaz.
- siatkówkadziewczqt- prowadzonaw GiLOw MiñskuMaz.
- koszykówkachlopców- prowadzonaw ZSZ Nr 2 w MinskuMaz.
- koszykówkadziewczqt- prowadzonaw ZS Nr I w MiriskuMaz.
Zarzqd Powiatupo analizietematu opowiedzialsig za zmianEformulyszkólek
sportowychna SKS-y i pozostawieniem6 dyscyplini przydzialemgodzin w liczbie
6 godzin tygodniowodla lekkiejatletykiipo 4 godzinydla ka2dejz pozostalych
5 dyscyplin
iuruchomieniem
ich od dnia1 pa2dziernika
br.
A d .t 1
NaczelnikWydzialu Oéwiatyi Kultury- Emilia Piotrkowiczpoinformowala,
Ze
pismo
p.
wplynelo
od
Andrzeja Fabisiewiczawlaécicielanieruchomoéci,w której
funkcjonujePoradniaPsycholog
iczno-Pedagogiczna
w Sulejówku.P. A. Fabisiewicz
zaproponowalpodniesienieczynszu miesiqcznegodo kwoty 3.000 zl. od 1 stycznia
2008 r. W sytuacji, gdy nie zostanie przyjeta propozycjaumowa najmu zostanie
wypowiedziana.
CzlonekZarzqdu- KrystynaPaziozaproponowafa,
aby na kolejneposiedzenie
zaprosiódyrektorAnnq P adziki p. AndrzejaFabisiewicza.
ZarzAdPowiatupowrócido sprawyna kolejnymposiedzeniu.
Ad. 12
Wicestarosta- KrzysztofMichalikwyjaénil,2e zgodniez uchwaleZarzqduz dnia
26 kwietnia2004 r. w sprawie ustaleniaramowegoregulaminuKomisjiPrzetargowej
oraz zasadrejestracjii sprawozdawczoÉci
z zamówieripublicznychdyrektorzyjednostek
zobowiEzan¡sE do skladania sprawozdaridotycz4cychzrealizowanychzamówien
publicznych. Nastqpnie przedstawionezostalo zbiorcze zestawienie udzielonych
zamówieñpublicznych
w lpólroczu2007r.:
- robotybudowlane:
- przeprowadzonychzostalo 10 postQpowañ o wartoóci od 6.000 do
60.000 euro na l4czn4 kwotq 993.146,91zl. (w tym 7 przetargównieograniczonych,
3 zamówieniaz wolnejrqki),
- przeprowadzonych
zostalo6 postgpowario wartoSciod 60.000 do 5.000.000
euro na l4czn4 kwotg 5.634.817,95zl. (w tym 5 przetargów nieograniczonych,
1 przetargograniczony),

- dostawy:
- przeprowadzonychzostalo 18 postepowañ o wartosci od 6.000 do
60.000 euro na lqcznq kwotg 995.457,33zl. (w tym 15 przetargównieogran
iczonych,
1 przetargz wolnejrqki,2 zapytaniao cenq),
- przeprowadzone
zostaly 2 ptzetatginieograniczone
o wartoóciod 60.000 do
130.000euro na lEczn4kwotg1.194.409,30
zl.
- uslug¡:
- przeprowadzonychzostalo 14 postgpowari o wartoSci od 6.000 do
60.000 euro na laczna kwote 543.561,69 zl. (w tym 6 przetargównieograniczonych
i 8 z wolnejrgki),
- przeprowadzonyzostal I przetargz wolnej rgki o wartoÉciod 60.000 do
130.000eurona lqcznqkwotg732.000zl.
P. KrzysztofMichalikdodal,2e oprotestowano
wybór ofertyw przypadkuzamówieniana
dostaweartykulówbiurowychdla potrzebStarostwa.Protestzostalodrzucony,odwolarí
do PrezesaUrzgduZamówieriPublicznych
nie bylo.
ZarzqdP owialuprzyjqlprzedstawionq
informacjg.
Ad.t3
Wicestarosta- KrzysztofMichalikprzedstawilpismo GeneralnejDyrekcjiDróg
Krajowych i Autostrad dotycz4cewydania opinii do wniosku o uzyskaniedecyzji
o ustaleniulokalizacjidrogi dla inwestycji,,Rozbudowa
drogi krajowejnr 50 na odcinku
przejéciaprzezStanislawówod km 225+700do km 227+500".
NastgpnieprzedstawilopinigdyrektoraZDP, którypozytywniezaopiniowalmaterialydo
wniosku o wydanie ,,Decyzjio ustaleniulokalizacjidrogi" dla powy2szejinwestycji
z nastepujEcymi
uwagami:
- wg nowejnumeracjidróg,drogapowiatowaN 36229okreSlona
jest numerem2214W,
- droga posiada przebieg Stanislawów- Mlgcin - Kamionka,stad m¡ejscowosc¡a
docelowqniejest m. Wggrów,a miejscowoóó
Kamionka,
- dla przyjqtychparametrówdrogi powiatowejklasy 2 (zgodnaz nasz1 klasyfikacjq)
wnioskujemyo zwigkszenieszerokoócijezdni do 6,0 m oraz rozwa2eniezwigkszenia
promienialuków kolowychzgodniez warunkami,jakim odpowiadaópowinnydrogi
oubliczne.
Po analizietematu ZarzEd Powiatupostanowilpozytywniezaopiniowaómaterialydo
wnioskuo wydaniedecyzjio ustaleniulokalizacjidrogi dla inwestycji,,Rozbudowa
drogi
krajowejnr 50 na odcinkuprzejéciaprzezStanislawówod km 225+700do km 227+500"
z wy2ejwymienionymi
uwagami.
P. KrzysztofMichalikpowiedzial,2e z wnioskiemo zaopiniowaniezaliczeniaczqécidróg
powiatowych
na tereniemiastaMinskMazowiecki
do kategoriidróggminnych(zgodnie
z przedstawionym
zalqcznikiem)
wystqpilBurmistrzMiastaMiriskMaz.
Zarzqd Powiatu jednogNoéniepodj4l uchwalg Nr 143/07w sprawie wyraienia
opinii o zaliczeniudo kategoriidróg gminnych.
KolejnoWicestarostaprzedstawilwniosekZastgpcyPrezydentam.st.Warszawy
- Jacka Wojciechowiczadotyczacy zaopiniowaniazaliczenia do kategorii dróg
powiatowychulicySzymanowskie.¡
w Warszawie.
przezdyrektoraZDP w MirlskuMaz.
Powy2szywniosekzoslal pozytywniezaopinrowany

Zarzqd Powiatu jednogloénie podj4l uchwalq Nr 144107w sprawie wyra¿enia
opinii o zaliczen¡udrogi do kategoriidróg powiatowych.
Nastepnie p Krzyszto'f Michalik przedstawil wniosek Zazqdu Pow¡atu
w Wggrowie o wyra2enieopinii w sprawie pozbawieniakategoriidrogi powiatowej
nr 4263W ul. Trauguttaw Wggrowiena odcinkuod ul. Koéciuszkido ul. Zwyciqstwa.
przezdyrektoraZDP w MiriskuMaz.
Powy2szywniosekzostalpozytywniezaopiniowany
Zarzqd Powiatu jednogloénie uchwale Nr 145/07w sprawie wyra¿eniaopinii
o pozbawieniukategorii drogi powiatowej.
Ad.l4
SkarbnikPowiatu- Teresa B4k przedstawilaprojektuchwalyw sprawiezmian
w budZeciePowiatuna 2007 rok. Nastgpniewyjaénila,2e zmianypolegajqna zmianie
planu dochodów i wydatków zwi4zanych ze zmianE kwot dotacji celowych
przekazywanych
z bud2etupañstwaoraz przeniesieniu
wydatkówmiqdzy$$ w ramach
tego samegodzialui dotyczA:
- StarostwaPowiatowego,
- PowiatowegoInspektoratu
NadzoruBudowlanego
w MiñskuMaz.
- ZespoluSzkólZawodowychNr 2 w MiriskuMaz.
- Powiatowego
CentrumPomocyRodziniew MinskuMaz.
- SpecjalnegoOérodkaSzkolno-Wychowawczego
w MirlskuMaz.
- PowiatowegoUrzgduPracyw MiriskuMaz.
- CentrumKsztalceniaUstawicznego
w MiriskuMaz.
przeprowadzono
glosowanie,w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Nastgpnie
Powiatuopowiedzialsiq jednogloSnie.
Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 146/07 w sprawie zmian w bud2ecíe
Powiatu na 2007 rok.
Ad.15
Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 147107 w sprawie okreélenia osób
upowainionych do podpisania wniosków o udzielenie dotacji celowych na
dofinansowanie zakupu maszyn, narzgdzi lub urz¡dzeñ niezbgdnych do
praktycznejnauki zawodu w szkole lub placówce rolniczej.
Starosta- AntoniJan Tarczyñskipowiedzial,2e w zwiqzkuz obchodami10-lecia
funkcjonowaniapowiatów proponuje podjgcie dziafari w zakresie wystqpieri do
Wojewodyo przyznanieodznaczendla radnychtrzechkadencji:
- JanaBrody,
- MiroslawaKrusiewicza,
- HenrykaSwitkowskiego,
- SyfwestraZbrzeznego
oraz radnychdwóchkadencji:
- Krzysztofa Michalika,
- AndrzejaGo2linskiego,
- HenrykaKsig2opolskiego,
- AndrzejaKojro,

- KrystynyPazio,
- ArkadiuszaSliwy,
- JackaRuciriskiego,
- StanislawaWojciechowskiego,
- GrzegorzaWyszogrodzkiego,
- DariuszaGalinskiego,
- poslaCzeslawaMroczka.
Zarzqd Powiatu zaakceptowal propozycjq wystEpienia do Wojewody
o odznaczenia
dla radnych.
NastqpnieStarosta powiedzial,2e rozmawialz MarszalkiemWojewództwaAdamem Struzikiemna temat organizacjido2ynekwojewódzkichna terenie powiatu
mióskiego.Oficjalnewystqpienienale2alobyprzygotowaó
do dnia I paZdziernika
br
Ponadto poinformowal,2e wystqpit do Marszalka Województwa Mazowieckiego
jako wlasnqplacówkg.
o przejgcie,,DomuMuzyki"i prowadzenie
W odpowiedzina powy2szewystq¡cienie
uzyskanoodpowied2,Ze ZatzqdWojewództwa
przejgcia
Mazowieckiego
nie widzimo2liwoóci
tej nieruchomoSci.
Wicestarostapoinformowal,2e p. Pigtka zwrócii siq o przesunigcieterm¡nu
zakoñczeniarobótw Domu PomocySpolecznejw K4tachdo dnia 10 grudniabr.
P. KrzysztofMichalikpowiedziai,2e jest przeciwnyzmianieterminu.
Zarzqd Powiatu nie wyrazil zgody na przesunigcieterminu zakoñczeniaprac
zwiqzanychz realizaqq inwestycjiw DPS w Kqtach.
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczwyjaónil,2e przygotowalodpowied2na
interpelacjgradnegoA. Ciszkowskiegodotycz4cqpowolaniapowiatowejrady sportu.
Art. 18a ustawyo kulturzefizycznq daje podstawgdo powolaniarad sportu,które sq
powolane przez wla5ciwe organy wykonawczespoóród przedstawicieliorganizacji
i instytucjirealizujqcych
zadaniaw zakresiekulturyfizycznej.
- doradczymorganówpowiatuido jej
Rada sportu bylaby organemopiniodawczo
zadan nale2alobyop¡niowan¡e:
1) strategiirozwojugmin,powiatówiwojewództww zakresiekulturyfizycznej,
2) projektubud2etuw czeécidotycz4cejkulturyfizycznej,
3) projektówuchwaldotyczAcych
rozwojukulturyfizycznej,
4) programówbazysportowejna danymterenie,
przez róZneorgan¡zacje
5) planówimprezsportowychi rekreacyjnych
organizowanych
jednostki
przez
na danymterenie,dofinansowywanych
samorzqduterytorialnego.
Dodal,2e funkcjonujeRada OrganizagiPozarzqdowychi jest mo2liwoéóopiniowania
przezérodowiskatak2esportoweró2nychprogramów.
P. Miroslaw Krusiewicz stwierdzil, 2e jest przeciwny powolaniu takiego organu
opiniodawczo-doradczemu.
Równie2 p. Krystyna Pazio i p. Henryk Ksig2polski opowiedzieli sig za nie
powolywaniem
powiatowejrady sportu.
SkarbnikPowiatu- Teresa BEk poinformowala,
2e wplynql wniosekdyrektora
DPS éw. Józefa w Mieni o wyraZeniezgody na przekazanie urzqdzeniado ówiczen
ATLASdla SzkolyPodstawowejw Ceglowie.
Wicestarostazaproponowal,aby zwróciósiq z zapytaniemdo powiatowychjednostek,
czy nie ma zapotrzebowania
na taki sprzgt.
ZarzqdPowiatupowrócido sprawy.

Ustalono,Ze kolejneposiedzenieodbgdziesig w dniu 27 wrzeíniabr. o godz. 14.0C.
Ad.16
Protokólz posiedzeniaw dniu 28.08.2007r. zostal przyjqty,natomiastprzyjgcie
protokolu
z posiedzenia
w dniu6.09.2007
na kolejneposiedzenie.
r. przeniesiono
Ad.17
Zamkniecie
oosiedzen¡a.

PzewodniczqcyZazqdu - Antoni Jan Tarczyóski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
Czlonkow¡e
Zazqdu: KrystynaPazio

HenrykKsiezopolsk¡
Miroslaw
Krusiewicz

