Protokól Nr 29/07
z posiedzeniaZarz4duPowiatu Miñskiego
w dniu l5 paidzienika 2007 r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Przewodniczqcy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyñski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlonkowieZarzEdu:KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
SylwesterZbrzezny- Przewodniczqcy
Rady Pow¡atu
- naczelnikWydz.Oéwiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
Porz4dekposiedzenia:
1. Otwarcieoosiedzenia.
2. Przyjgcieporzqdkuobrad.
posiedzenia.
3. lnformacjao dzialalnoéc¡
Starostyw okresieod poprzedn¡ego
4. Przyjgcieprojektówuchwali innychmaterialówna X sesje Rady PowiatuMirískiego.
5. Sprawyró2ne.
protokolu
6. Przyjgcie
z posiedzenia
w dniu09.10.2007
r.
posiedzenia
7. Zamkniqcie
Ad.1
Wicestarosta Miñskiego.

Krzyszlof Michalik otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad. 2
Wicestarosta przedstawil porz4dek posiedzenia, który (przy nieobecnoSci
Starostyi p. M. Krusiewicza)
zostalprzyjetyjednogloénie.
Ad. 3
- KrzysztofMichalikpoinformowal,
Wicestarosta
o nastepujAcych
sprawach:
- w dniu 15 paZdziernikabr. wizytowa.lMiñsk Mazowiecki prezydent RP Lech Kaczynski, przybyla równie2 Minister Sportu - Elzbieta Jakubiak. Prezydent
odznaczylKrzy2amiOficerskimiOrderu OdrodzeniaPolski i Kzy2ami Kawalerskimi
OrderuOdrodzeniaPolski kombatantów,wizytowalinwestycjpsportowqMiastaMinsk
- baseni lodowisko.
Mazowiecki
Ad.4
Wicestarostaprzystqpildo omówieniaprojektówuchwal i innychmaterialówna
X sesjgRady Powiatu.

- Rozpatrzenieinformacji dyrektora Zarzqdu Dróg Powiatowych o stanie dróg
powiatowychi przygotowaniu
do sezonuzimowego200712008.
przyj4l
przedstawiony
material.
Zarz4dPowiatu
- Podjqcie uchwaly w sprawie przyjqcia Programuwspólpracy Powiatu Minskiego
pozarzqdowymi.
z organizacjami
trwajakonsultacjew spraw¡e
SekretarzPowiatuwyjaénila,2e do 31 pa2dziernika
projektuProgramu,a wyniki konsultacjiomówionezostanAna posiedzeniu
w dniu
5 listooada
br.
material.
ZarzEdprzyjfl przedstawiony
- Podjqcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciena rok 2007.
SkarbnikPowiatuwyjaénita,2e materialzostanieprzygotowanyw pó2niejszym
terminie.
- Informacja dotyczqca oówiadczeñ maj4tkowych radnych powiatu, kierowników
jednostek powiatowychiosób wydaj4cychdecyzje administracyjnez upowa2nienia
starosty.
do dnia 30 paZdziernika
Wicestarostapowiedzial,2e obowiqzekprzedstawienia
powy2szejinformacjiwynikaz ustawyo samorzadziepowiatowym.
Wicestarostawyjaónil,i2 nale2ywprowadzióuchwalqw sprawiewyra2eniazgody
na bezprzelargowewydzier2awieniewydzielonej dzialki, na której stoi budynek
pogrzebowyfirmy,,Exitus",
tj. l9 lat.
na okresdopelniajqcy
Ponadto do porzqdku obrad nale2y wprowadzióuchwale w sprawie zatwierdzenia
kryteriówocenyinwestycjina potrzebyPRL na lata 2007-2013.
P. KrzysztofMichalikpowiedzial,2e Regionalnalzba Obrachunkowanie zgodzilasiq
z podejéciem,jakie zostalo zaproponowanew zakresie zaciqganiapreferencyjnych
po2yczekz WFOS|GW.W uchwalew sprawie zaciqgniqciapo2yczkina kanalizacjg
sanitarn4w SPZOZ nale2y precyzyjnieokreóliókwotg pozyczki. Równie2 uchwala
budynkuprzychodniwchodzqcejw skladSPZOZmusi byó
dotyczEcatermomodernizacji
gdy2
po|yczka
bgdzie
zaciqganaw transzach i nale2y takq informacjg
zmieniona,
zawrzeów uchwale.
Zarzqd Powiatu przyjEl materialy na X sesjg Rady Powiatu, która odbgdzie sig
7 listooadabr.
Ad. 5
Starosta wyjaónil, i2 w zwiqzku z wizytq prezydenta Lecha Kaczyñskiego
w Mirisku Maz. zobowiqzalsig, i2 uiszczonazoslan¡eoplata w kwocie 2x535 zl. za
i czgéógo6ci.
2 busów,któreprzewozilydziennikarzy
wypo2yczenie
dwóch
busóww kwocie1070zl.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna oplacenie
Danuta Strejczyk poinformowala, ze w zwiAzku
Sekretarz Powiatu
istnieje koniecznoóó
z przebudowqi modernizacj4drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny
której u2ytkownikiem
wieczystyms4 PolskieKolejePañstwowe
zajecianieruchomo6ci,
S.A.W zwi4zkuz tym ZarzqdPowiatuwystosowalpismodo PKP z pro6bqo wyra2enie
zgodyna podzialdzialeki przekazanie
na celedrogowe
2e na poprzednimposiedzeniu
CzlonekZazqdu KrystynaPazioprzypomniala,
odczytanezostalopismoSPZOZw Sulejówkudotycz4ceprzyznaniapomocyfinansowej
w wysokoóci100.000zl. na zakupkaretek.Nastgpniezwrócilasig o przyznanieérodków
je2el¡nie w kwocie100.000zl. to w ni2szejwysokoéci.
na dofinansowanie,

Wicestarostapowiedzial,2e zadaniadotycz4cepodstawowejopieki zdrowotnej
nale24do zadañwlasnychmiasta.
NaczelnikWydzialu O6wiaty i Kultury - Emilia Piotrkowiczpowiedziala,2e
prognozuj4csubwencjqoSwiatowqna 2008 r. wziela pod uwagq dane z systemu
przezdyrektorów.Wyjaónila,2ew 2007r. standard
informacjioéwiatowejprzedstawione
na uczniawynosi3.198zl. i przyjmujqct4 kwotgi liczbguczniów,którzyubyliwyszlo,2e
subwencjaw roku przyszlymbgdzienizszao 1.227.OO0
zl.
posiedzenie
Ustalono,2e kolejne
odbqdziesig w dniu 22 pa2dziernika
20O7r.
o godz.14.00.
Ad.6
Protokólz posiedzeniaw dniu9.10.2007r. zoslalprzyjgtyjednogloónie.
Ad.7
Zamkniecie
oosiedzenia.
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Paewodniczqcy
ZarzEdu- AntoniJanTarczyóski
- KzysztofM¡chal¡k
W¡cestarosta
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Czlonkow¡e
Zarzqdu:Krystyna
Pazio
HenrykKsi?2opolski
MiroslawKrusiewicz
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