Protokól Nr 33/07
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Mirískiego
w dniu 12 listopada2007r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Przewodnicz4cy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyriski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsiezopolsk¡
MiroslawKrusiewicz
oraz: Danuta Strejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
- dyr.SPZOZw M¡ñskuMaz.
JanuszSobolewski
ZofiaMorawska glównaksiqgowaSPZOZw M¡ñskuMaz.
JolantaNadlonek- GeodetaPowiatowy
- Naczelnik
EmiliaPiotrkowicz
WydziaiuOéwiatyi Kultury
Porzqdekpos¡edzenia:
l.
2.
3.
4.

OtwarcieDosiedzenia.
Przy)qcieporzqdkuobrad.
Informacjao dzialalno5ci
Starostyw okresieod poprzedniegoposiedzenia.
Podjgcie uchwaly w sprawie pow¡erzeniape{nienia obowiqzków dyrektora
ZespoluSzkólNr I im. Kazimierza
Wielkiego
w MinskuMazowieckim.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie udzieleniaupowa2nieniapelniqcemuobowiqzki
dyrektora
ZespoluSzkólNr 1 im. Kazimierza
Wielkiego
w MinskuMazowieckim.
6. Sprawyz zakresus{uzbyzdrowia.
7. Sprawawyboru bieglegorew¡dentado przeprowadzenia
badaniasprawozdania
finansowego
SPZOZw MiriskuMazowieckim.
8. Informacjao projekciebud2etupowiatumirlskiegona 2008 rok.
9. Podjqcieuchwalyw sprawiezmianw bud2ecie
Powiatuna 2007rok.
'10.
Sprawa wygaszenia porozumieñ z gminami dotyczqcych rozgraniczania
nieruchomoéci.
'11.Sprawyró2ne.
l2.Przyjqcieprotokolu
z posiedzenia
w dniu05.11.2007r.
posiedzenia.
13.Zamkniqcie
Ad.I
Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Pow¡atu
Miñskiego.
Ad.2
porz4dekposredzenia,
jako pkt B Starostaprzedstawi{
do któregowprowadzono
Informacjao projekciebud2etupowiatumiriskiegona 2008 rok oraz jako pkt - 10 -

sprawawygaszenia
porozumieó
z gminamidotyczEcych
rozgraniczania
nieruchomosci.
Z wprowadzonymizmianami porz4dek zostal przyjgty jednog{osnie,w obecnosci
3 czlonkówZarzqdu.
Ad.3
Starosta- AntoniJan Tarczynskipoinformowal,
o nastgpujqcych
sprawach:
- umowa z firmq ,,Exitus"bgdzie podzielonana dwie umowy, jedna zostanie
zawaftapomigdzyfimqa ZarzqdemPowiatuna wydzier2awienienieruchomoóci,
zaó
druga zawarta zostanie pomigdzyfirmE a dyrekciqspzoz w zakresieówiadczenra
uslug prosektoryjnych.
Przygotowanezostalydwa projektyumów, które dyskutowane
bylyw nastgpui4cymgroniestarosta,wicestarosta,radca prawnyAgnieszkauéciriska,
p. SiawomirMoch i radcaprawnyfirmy,,Exitus".
Nie uzgodnionazostalajeszczekwestia
odplatnego
Swiadczenia
uslug.Firma,,Exitus"
wyceni{auslugiw skali roku na kwote
ok. 70.000zl.
Starostawyjaénil,2e jeóli kwotataka ma siQpojawióto powinnabyó zwróconaoo
powiatu w formie oplaty za dzieiawQ, a nastgpniew okreélonejformie wróció do
SPZOZ. Druga kwestia, która budzila kontrowersjeto zapisy dotyczacemo2liwoóci
przez firmg,,Exitus"
dochodzenia
zwrotunakladów,które bylybyponiesione
w latach
nastgpnych
korzystanta
z ob¡ektów.Dodal,2e stoi na stanowisku,
Ze p. S. Mocn nre
powinienmieótakiejmo2l¡wo5ci.
Pozostalekwestiezostalyzaakceptowane.
- w Starostwieprowadzones4 dwie kontrole:kontrolastypendiówprowadzona
pvez przedslawicieliUrzgdu Marszalkowskiegooraz kontrola realizacjiinwestycji
w G|LO w Mirisku Maz. prowadzonaprzez przedstawicieliMazowieckiegoUrzgdu
Wojewódzkiego.
Ad.4
Starostawyjaónil,i2 wpiynglopismo od p. Teresy Wargockiej(która uzyskala
mandat posla) o udzielenieurlopu bezplatnegobez rezygnacjiz funkcjidyrektora
ZespoluSzkól Nr 1 w MiñskuMaz. Dodal,2e kadencjadyrektoraZS Nr 1 koñczysig
31 sierpnia2010 r., natomiastkadenclaSejmu koriczysig w 2011 roku. P. Teresa
Wargockaw ciqgu 3 miesiqcypo zakonczeniukadencjima prawo powrócióna to samo
stanowisko
lub równorzedne.
Starostazaproponowalpowierzyóstanowiskodyrektoradotychczasowemu
zastepcy
p. BarbarzeLudowicz-Gladkowskiej.
Dodal,Ze powierzenieobowi4zkównastqpujena
okres6 miesigcy,
a nastepnie
ogloszony
zostaniekonkursna stanowisko
dyrektora.
NaczelnikWydzialuOéwiatyi Kultury- EmiliaPiotrkowiczwyjaénila,Ze kadencja
dyrektoratn¡ua5lat szkolnych,a w uzasadnionych
przypadkach
istniejemo2liwoóó
powierzenia
na okreskrótszyni2 1 rokw uzgodnieniu
z kuratorem
oéwiaty.
Nastgpnieprzedstawi{aprojektuchwalyw sprawiepowierzeniapelnieniaobowiazków
dyrektoraZespolu Szkól Nr 1 im. KazimierzaWielkiego w Miñsku Mazowieckim;
przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial
siqjednogloénie.
Zarz4d Powiatu podjEl uchwale Nr 'l55/07w sprawie powierzeniapelnienia
obowi4zków dyrektora Zespolu Szkól Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mirísku
Mazowieckim.

P. Barbara Ludowicz-Gladkowskaprzedstawila sie, informuj4c, Ze jest
jgzyka polskiego,ukolrczylatak2e etyke.W ZespoleSzkól Nr 1 pracuje
nauczycielem
32 lata,a od 2 lat pelnifunkcjezastgpcydyrektorado sprawszkolnictwazawodowego.
CzlonekZatzqdu- KrystynaPaziozwrócllasiq do P. B. Ludowicz- Gladkowskiej
z pytaniem,czy posiadakurszarzqdzaniaoówiat4.
P. BarbaraLudowicz-G{adkowska
wyjaónila,i2 w miesiqculistopadzierozpoczelakurs
zarzqdzaniaoéwiatA,któryukoriczyw miesiqcumaju2008 r.
Ad.5
SekretarzPowiatuwyjaSnila,i2w zwiqzkuz powierzeniempelnieniaobowiAzków
dyrektora p. Barbarze Ludowjcz-Gladkowskiej
nale2y udzielió upowaznieniado
skladaniaoówiadczeñwoli zwi4zanychz prowadzeniem
dzialalnoéci
ZespoluSzkólNr 1
w MirískuMaz.
Nastgpnie odczytany zostai projekt uchwaly w sprawie udzielenia upowa2nienia
pelniacemuobowiqzkidyrektoraZespoluSzkólNr 1 im. KaztmierzaWielkiegow Minsku
Mazowieckim;przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciemuchwalyZarzEd
Powiatuopowiedzial
sigjednoglo5nie.
Zarzqd Powiatu podj4l uchwalg Nr 166107 w sprawie udzielenia
upowa2nieniapeNniqcemuobowiqzki dyrektora ZespoNuSzkól Nr I im. Kazimierza
Wielkiegow MiriskuMazowieckim.
PonadtoSekretarzPowiatupoinformowalao obowiazkuzlo2eniaoSwiadczenia
majEtkowego
w terminie30 dni od dnia powierzeniapelnieniaobowi4zkówdyrektora,
a tak|e o zakazieprowadzeniadzialalnoéci
gospodarczej.
Ad. 6
Dyrektor SPZOZ - Janusz Sobolewski poinformowal,2e dwóch lekarzy
z Oddzialu Kardiologiczno-Wewnqtrznego
wycofalo wypowiedzenia.Ponadto od
12 Iistopada przyszedl do pracy na oddziale 1 lekarz, a w najbli2szymczasie
zatrudnionyzostanie jeszcze jeden. Poinformowal,ze ukazalo siq ju2 ogloszenie
o konkursie
na stanowisko
ordynatora
OddzjaluKardiologiczno-Wewnetrznego.
Nastqpniedyr. J. Sobolewskipoinformowal,i2 po spotkaniuz ordynatoramizwiqzki
zawodowe (eszcze nie wszystkie) wystosowaly pisma dotyczqce podwyzki
wynagrodzen.Przyjeto ustalenie, 2e tzw. Dodatek ,,Religi"wejdzie w podstawq
wynagrodzeniaod 1 stycznia 2008 r., a kwota 113 zl. z ustawy ,,203"wejdzie
w podstaweod 1 listopadabr.
CzlonekZarzqdu- KrystynaPaziozwrócilasie z pytaniem,czy wyliczonezostaly
skutkifinansowe
wprowadzenia
dodatków
do podstawy
wynagrodzenia.
Glówna ksiqgowa SPZOZ wyja5nila, 2e skutki finansowe wl4czenia do
wynagrodzenia
zasadniczego
kwoty 113 zl. miesigcznie
stanowi4kwote 41.000zl.,
a wl4czeniedodatku ,,Religi"daje skutek finansowyw wysokoéci174.000 zl.
miesiqcznie.W zwi4zkuz tym wprowadzeniepowyzszychdodatkówwraz z ZIJS dai,e
roczniekwote2.580.000zl. Podwy2kawynagrodzeno 30% dla calegopersoneludalaby
miesigcznieskutek finansowyw kwocie ok. 689.000 zl., co rocznie stanowi kwore
8.200.000
z{.

Ponadto p. Zofia Morawska wyjaénila,i2 wyra2eniezgody na propozycjglekarzy
dotyczEcEwynagrodzeñodpowiednio8.000 zl, 6.000 zl. i 4.000 zl. daje skutek
finansowy
w skaliroku3.280.000
zl.
Dyrektor JanuszSobolewskipowiedzial,Ze wniosekdotyczAcyprzeksztalcenia
SPZOZ musi byó przeglosowanyprzez wszystkiezwiqzkizawodowe,musi byó perna
akceptacjawszystkich zwiqzków. Zaproponowal,aby odczekaó jeden tydzieri ze
zlo2en¡em
wnioskuw zakresieprzeksztalcen
ia.
Ponadtowyja6nil,i2 nie otrzymal ladnej odpowiedziz NFZ w zakresiekontraktów
iSOR,
P. JanuszSobolewskipoinformowal,¡Z pielQgn¡ark¡
spotkalysig z poslemCzeslawem
Mroczkiem.Dodal, 2e po wliczeniudodatkóww podstawgwynagrodzenia
órednia
pensjap¡elegniarki
(bezdodatkustazowego)
bgdziewynosiiaok. 1.800zl.
Starosta - Antoni Jan Tarczynskizwrócil sie do dyrektora o przedlo2enie
Zarzqdowi Powiatu w terminie do dnia 16 listopada br. propozycji dotyczqcej
przeksztalcen¡a
SPZOZw MiriskuMaz.
NastgpnieStarostazwrócilsiq do dyrektoraz pytaniem,czy w nlbli2szychdniachmo2e
powtórzyósig sytuacja,2e lekatze z dn¡ana dzienzlo2qwypowiedzenia.
DyrektorSPZOZ powiedzial,2e sytuacjitych nie da siq przewidzieói nie mo2e
zagwarantowaó,
Ze sytuacjataka n¡ebgdziemialamiejsca.
NastppnieStarostazwrócilsig do dyrektorao uzgodnienie
w terminiemo2liwie
projektuumowydotycz4cejSwiadczenia
najszybszym
przezfirmg
uslugprosektoryjnych
i2 ZatzEd Powiatuwystqpildo Prezesa
,,Exitus"na rzecz szpitalaoraz poinformowa+,
Urzgdu Zamówien Publicznycho skontrolowanieSPZOZ w zakresie przestrzegania
przepisówustawyPrawozamówienpublicznych.
Ad. 7
SekretarzPowiatu- Danuta Strejczykwyjaénila,2e do kompetenqi Zarzqdu
Powiatu nale2y coroczny wybór bieglego rewidenta do przeprowadzeniabadania
sprawozdania
finansowegoSPZOZ w MiñskuMazowieckim.
Nastqpniezwrócilasig
o wyra2eniezgody na umieszczenie
ogloszeniainformuj4cego
o terminiei m¡ejscu
skladania
ofertna przeprowadzenie
badaniasprawozdania
finansowego.
Zarz4dPowiatuzaakceptowal
wniosekSekretarzaPowiatui przyj$do realizacji.
Ad. I
Skarbnik Powiatu przedstawilapodstawowewielkoSci do projektu budZetu
powiatuna 2008rok.:
- dochodyogólem- 80.574.761zl., w tym dochodywfasnew wysokoéci9.495.84O
zt.
- dochody z udzialu we wplywach z podatku dochodowegood osób fizycznych21.61911Ozl.
- subwencja w kwocie - 37.628.356zl., w tym czesó wyrównawczaw kwocie
684.204zl., czgSórównowa2qca- 491.794zl., czgíó oéwiatowasubwencjiogólnej
- 36.452.358
zl.
- dotacjelEczniestanowiqkwotg 11.834.465zl. (w porównaniudo roku 2007 órodki
wy2szeo ok. 700.000zl.). W tym zakresiewyzszeSrodkifinansoweprzyznanezostaly
- 3.557.000zl. (órodkiwy2szew porównaniu
na PINB,KPPSP- dotacjaw wysokoóci
do roku 2007 o kwotq ok. 300.000zl.), dotacjaw dziale pomoc spolecznaw kwocie
5.549.760zl.

P. TeresaBqk wyja5nila,iZ do projektubud2etuprzyjetonastqpujqcezalo2enia:
- wskaZnikinflacjiw wysokoéci2,3% (za wyj4tkiempracown¡kówadministracji
i obslugi
wynagrodzeñ
przyjgto
wzrostu
placówkach
wska2nik
w
których
oswiatowych,
w
10%),
w wysokoSci
- wskaZnik
2,45%.
FunduszuPracyw wysoko5ci
2e rczerwazaplanowanazostaiaw kwocie 280.000zl.
Kolejnopoinformowala,
Przyjqto,ze z tytuluwydatków2007 r. nie bgdziezobowiqzañna 2008 r.
W zakresie dochodów wlasnych zaplanowanokwotg ok. 2.800.000zi. z wplylvów
z oplatykomunikacyjnej.
Skarbnik Powiatu wyjaSnila,2e w Starostwiezaplanowanokwotg 412.000 zl. na
zagospodarowanieterenu wokól Starostwa,a lak2e kwotg 90.000 zl. na zakup
osobowego.
samochodu
Wicestarosta - Krzysztof Michalik zaproponowal,aby zaplanowaÓkwotg
ok. 300.000- 400.000 zl. na udzialpowiatuwe wspólnychinwestycjachdrogowych
z gminami.
zostanie
w dniu 15 listopadabr. omÓwiona
Ustalono,
i2 na kolejnymposiedzeniu
pelnawersjaprojektubudZetupowiatuna 2008rok.
Ad.9
Skarbnik Powiatu przedstawilaprojekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2OO7rok. WyjaSnila,2e zmiany polegajEna zmianie planu dochodów
i wydatków zwiqzanychze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanychz bud2etu
panstwa, przeniesieniuwydatków migdzy $$ w ramach tego samego dziatu oraz
przeniesieniuwydatkówz rczet\Nybud2etowej.Zmiany dotycz4.
- StarostwaPowiatowego,
- KomendyPowiatowejParistwowej
Stra2yPo2arnejw MinskuMaz.
- ZespoluSzkólim. M. Sklodowskiej-Curie
w MitiskuMaz.
- ZespoluSzkólEkonomicznych
w MiñskuMaz.
- DomuDzieckaw Falbogach,
- DomuPomocySpo{ecznej
w Kqtach.
Nastgpnieprzedstawilawniosek Naczelnika WydzialuZarzqdzaniaKryzysowego
i Spraw Obronnycho przyznanieórodkóww kwocie 500 zl. na organizacjqspotkania
'14 grudnia br. WyjaSnila,i2 na
wigilijnegodla kombatantów,które odbedziesiq
przyznalkwotg2.000zl.
powy2szycel Urzqdds. Kombatantów
Zarzqd Powiatuprzyznalkwotg500 zl. na organizacjgspotkaniawigilijnegodla
kombatantów.
NaczelnikWydzialu Oówiaty i Kultury powrócilado wniosku Stowarzyszen¡a
Ad - Astra z Sulejówka, które zwrócilo sig
Spoleczno-Kulturalno-Sporlowego
patronatu
nad turniejemz cykluGrandPrixPolski
z wnioskiemo przyjgciehonorowego
w tañcu towarzyskim,który odbgdziesig w Sulejówkuw dniu 1-2.Xn.2007r. Ponadto
zwracajqsiq o ufundowaniepucharówi statuetek,koszt ok. 15.000 zl. Dodala, iZ
honorowy patronat przyjgli MarszalekWojewództwa Mazowieckiego,Rada Miasta
Sulejówek,posel Czeslaw Mroczeki posei Teresa Wargocka.Ponadtowyja5nila,i2
turniej bgdzie podzielonyna 25 kategorii,udzial we2mie 800 tancerzy.Za zajqcie
3 pierwszychmiejsc przyznanezostanaka2demutancerzowipuchary,za miejscaod
4 do 6 przyznanezostanEstatuetk¡.

Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewiczstwierdzil, i2 nale2y wesprzeó tA
¡mpreze,ale jest to imprezacyklicznaiorganizacjapowinnaprzystqpió
do konkursu
ofert.
Po analiziewn¡oskuZarzqd Powiatuwstgpniewyrazilzgodg na ufundowaniestatuetek
i pucharów
w 5 kategoriach,
ale powrócido wnioskuna kolejnymposiedzeniu.
Kolejnoodczytanyzostalprojektuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna 2007
rok; przeprowadzonoglosowan¡e,w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opow¡edzial
sigjednogfoénie.
Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 167/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.
Ad.l0
GeodetaPowiatowy- JolantaNadlonekwyjaónila,ze w 1999 r. podpisane
zostalyporozumienia
z gminami(opróczMiastaSulejóweki MiastaMinskMazowiecki)
przejmujqcprowadzeniezadan z zakresurozgraniczania
nieruchomoóc¡.
Dodala,2e sq
gmin,
porozumienia
to zadan¡awlasne
a
zostalypodpisanena mocyprzepisówPrawo
geodezyjneiart.5 ustawyo samorz4dzie
powiatowym.
Nastgpniewyjaénila,i2 RIO
w Rzeszowiewypowiedzialosip, i2 powiat na mocy powy2szychprzepisówmo2e
przekazwaó do realizacji zadania wlasne jednostkom samorzqdu terytorialnego,
natomiastnie moze przejmowaó
do prowadzenia
zadañ.Wyjasnila,2e nie ma innego
przepisu,
pozwalal
ptzekazaó
któryby
zadan¡az zakresurozgraniczania
nieruchomoóci
do realizacjipowiatowi,w zwiqzku z tym decyzje wydawane przez powiat, w tym
zakresiesa obarczonewadq, wydawanez naruszen¡emprawa,a wiec nale2yodstqpió
od porozumien.
Kolejnop. Jolanta Nadlonekpowiedziala,2e porozumieniazostaly zawarte na czas
nieokreólonyz mo2liwo5ciqwypowiedzeniaw ciqgu 3 miesigcy.Zaproponowala,
aby
podjqópróbgrozwiqzaniaporozumieñz dniem1 stycznia2008 r.
WicestarostaporuszyltematPowiatowejKom¡sjiUrbanistyczno-Architektonicznej,
wyjaSniajqc,
i2 nie ma obowi4zkupowolywaniatakiej komisjina szczeblupowiatowym.
Komisjetakiepowinnyfunkcjonowaó
na szczeblugminnym.
A d .1 l
Starostapoinformowal,i2 spotkalsig z prezesemZarzqduZakladówNaprawy
Taboru Kolejowego w Minsku Maz. w spraw¡e realizail pomyslu dotycz4cego
fundowania
stypendiówi nagród dla uczniówszkól ponadgimnazjalnych
okreSlonych
potrzebne
kierunków,które s4
ZNTK. Zaproponowano,aby Zarzqd Powiatupodpisai
umowe o wspólpracyz ZarzqdemZNTK, natomiastszczególoweumowy podpisane
zostanqz poszczególnymi
szkolami.
NastgpnieStarostaoczytalprojektumowyo wspólpracyz ZarzqdemPowiatu.
- EmiliaPiotrkowicz
powiedziala,
Naczelnik
2e ZNTKzaplanowal
Srodkiw kwocie
52.000zl. na stypendiadla 26 uczniów.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna podpisanieumowyo wspólpracyzZNTK.
Wicestarosta- KrzysztofMichalik poinformowal,i2 dyrektor Andrzej Solonek
zwracasie w imieniuZarzqduDrógPowiatowych
o wydanieopiniido wnioskuo wydanie
decyzji o ustaleniulokalizacjidla przebudowydrogi powiatowejnr 4318W relacji

Zabraniec-Okuniew-Halinów-B
rzeziny,na odcinkuod km 0+420do km 7+760,gm¡na
Halinów.
Dodal, 2e zgodnie z przepisamiustawy o szczególnychzasadach przygotowania
i reafizacjiinwestycjiw zakresiedróg publicznych,
aby wystqpiódo organuadministracji
architekton
iczno-budowla
nej nale2yuzyskaóopin¡ewlaéciwegozatzqdupowiatu.
Zarzqd Powiatu wyrazil pozytywnEop¡nig do wniosku o wydanie decyzji
o ustalen¡ulokalizacjidla przebudowydrogi powiatowejnr 4318W relacji ZabraniecOkuniew-Halinów-Brzeziny.
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczpoinformowal,
2e na posiedzeniu
w dniu
13 listopada br. Zarzqd WojewództwaMazowieckiegobgdzie rozpatrywalwniosek
Burmistrza Miasta Miñsk Mazowiecki dotyczqcy wspólnej inwestycji dotycz4cej
polAczenia
BibliotekiMiejskieji BibliotekiPedagogicznej
CzlonekZarzqdu- KrystynaPazio zwrócilasie z pytan¡em,czy planowanajest
podwyzkawynagrodzeñdla pracownikówStarostwa.
Starosta wyjaSnil, i2 pracownicy Starostwa otrzymali podwy2kg wynagrodzenod
1 pa2dziernikabr. Dodal, 2e podwyzkeotrzymal¡równie2 pracownicyZDP, PCPR,
pracown¡cypomocy spolecznej,natomiastw PINB podwy2kawynagrodzeñzostanie
wprowadzonaod 1 stycznia2008 r.
Czlonek ZarzEdu - Miroslaw Krusiewiczzwrócil siq z pytaniem dotyczqcym
postepupracw zakresieprojektuhaliwidowiskowo-sportowej.
Wicestarosta
wyjaSnil,
2e spotkanie
w tym zakresieodbedziesiQw dn¡ul4 listopada
br.
Wicestarosta Krzysztof Michalik powiedzial,i2 uczestniczylw Konwencie
Powiatów Województwa Mazowieckiego w Kozienicach, na którym dyrektor
WojewódzkiegoUrzgdu Pracy podsumowalSektorowyProgram OperacyjnyRozwój
Zasobów Ludzkich na lala 2004-2006.Dodal, 2e do wyjaónieniapozostalakwestia
wprowadzenia
standardóww powiatowych
urzgdachpracy.
Ponadto przedstawiona zostaia informacja dotycz4ca uszczególowieniaRPO
WojewództwaMazowieckiego
na lata 2007-2013oraz informacjana temat przeplywów
frnansowych
w ramachRegionalnych
Programów
Operacyjnych.
Ustalono,2e kolejne posiedzenieZarzEdu odbgdzie siq '15 listopadabr.
o godz.14.00oraz 19 listopada
br. o godz.15.00.
Ad.12
Protokólz posiedzenia
w dniu 5 listopada2007 r. zoslalprzyjqtyjednogloSnie.

A d .1 3
posiedzenia.
Zamknigcie
PzewodniczqcyZazqdu - Anton¡Jan Tarczyñski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
Czlonkowie
ZazEdu: KrystynaPazio
HenrykKsiqzopolski
MiroslawKrusiewicz

