Protokól Nr 34/07
z posiedzeniaZa'z4du Powiatu Minskiego
w dniu 15 listopada2007r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Przewodnicz4cy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyñski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlonkowieZarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
Porz4dekposiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcieposiedzenia,
Przyjqcieporz4dkuobrad.
posiedzenia.
Informacjao dzialalno5ci
Starostyw okresieod poprzedniego
Podjgcieuchwalyw sprawieprojektuuchwalybud2etowejna 2008 rok.
SprawyróZne.
posiedzenia.
Zamknigcie

Ad. 1
Starosta Miriskiego.

Antoni Jan Tarczyóski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad.2
Starosta przedstawilporz4dekposiedzenia,który zostal przyjqlyjednogloénie
p. M. Krusiewicza).
(przynieobecnoSci
Ad. 3
o nastgpujqcych
sprawach:
Starosta- AntoniJan Tarczyriskipoinformowal,
- spotkalsig z dyrektoremPoradniPsycholog
iczno-Pedagogicznej
w Sulejówku
potrzeb
placówk¡.
P. Anna Padzikzaproponowala
trzy lokalizacje,
w zakresielokaludla
iejszebylybypomieszczeniaParafiiw Milosnej,gdzie nale2aloby
z którychnajkorzystn
jedynie jedno pomieszczeniepodzielió éciankq dzialowq i wymienió wyktadziny
podlogowe.Druga propozycjadotyczy pomieszczeñna terenie osiedla wojskowego,
jestwe wladaniuAgencjiMieniaWojskowego.
nieruchomoéó
- wizytowalinwestycjqw DPSw Kqtach,pracewykoñczeniowe
trwajq,jednakjesl
niebezpieczeñstwo,
Ze przeprowadzka
do nowegobudynkun¡e nastqpiprzezSwiqtami
Bo2egoNarodzenia.

Ad. 4
projektuchwaiybud2etowejna 2008 rok:
SkarbnikPowiatuprzedstawila
- planowanedochodyw wysokoéci- 81.977.947zt.
- planowanewydatkiw wysokoéci- 83.570.708zl.
- planowanezadaniainwestycyjne
na lqcznqkwotg7.012.999zl.
- deficytbud2etupowiatuplanowanyjest w kwocie1.592.761zl., którypokrytyzostanie
z zaciqgnigtych
kredytóww kwocie1.592.761zl.
- przychodyplanowanes4 w kwocie2.100.000zl. (w tym kredyt komercyjnyw kwocie
1.900.000zl. i 200.000zl. po2yczka),
- rozchody w wysokoSci 507.239 zl. dotyczq splat po2yczek zaciqgniqtych
w poprzednich
latach,
- rezerwyzaplanowanezosta{yw l4cznej kwocie 400.000 zl. (w tym rezerwaogólna
300.000zl. i rezerwacelowa100.000zl. z przeznacze
niem na zarzqdzaniekryzysowe),
- gospodarstwapomocniczei dochodywlasne jednosteklqczna kwota 1.086.600zl.
- 506.020zl.,wydatki543.090zl.),
(dochody
wlasnejednostek
- dotacje podmiotowedla podmiotówprowadzqcychwarsztaty terapii zajgciowej73.770zt. (2 warsztaty, wskaZnik
dofinansowania
z bud2etupowiaturoSniedo 15%),
KolejnoomówionezostalywielkoScidotycz4cedochodówpowiatu:
- dochodyw kwocie81.187.533zl. (w tym biezacei majqtkowe- 790.414zl.)
- subwencjao5wiatowaw wysokoóci36.452.358zl., czqió wyrównawcza- 684.000zl.,
czgéórównowa2qca- 491.000 zl.
- udzialwe wplywachz podatkudochodowego
od osób fizycznych- 21.869.967zl.
- udzialwe wplywachz podatkudochodowegood osób prawnych- 450.000zl. (kwota
niZszaw porównaniu
do roku2007),
- planowanedochodyz tytulu oplaty komunikacyjnej
- 3.000.000zl. (dochodyz tego
tytuluw 2007 r. wyniosly2.560,000zl.),
SkarbnikPowiatuwyja5nila,
2e érodkiw wysokoéci
517.000zl. sq zablokowane
na 5 lat
z tytuluporeczen¡a.
Kolejnoomówionezostalywielko5cidotyczqcewydatkówpowiatu:
- wydatkilqczniestanowiakwote83.570.708zl.
- wykaz inwestycjizawiera35 pozycji,zadan¡adrogowestanowiql4czniekwotgponad
2.600.000 zl. Ponadto zaplanowanezostaly nastepujqce Zródla dofinansowania:
FunduszOchronyGruntówRolnych,3 zadanrazgloszonezostanEdo Samorzqdowego
fnstrumentuWsparcia Rozwoju Mazowsza 2008, 4 zadania realizowanebgdq we
wspólpracy
z gminami.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikdodal,2e na zadania,którebgdqzglaszanedo
FOGRi Samorz4dowego
Instrumentu
WsparciaRozwojuMazowszajest 100%pokrycie

w budzeciepowiatu.Z tych wydatkówna zadaniadrogowepowiatpowinienodzyskaó
1 mln zl., o który zmniejszy{bysie deficyt. Dodal, 2e przyjgto wszystkie zadania
zgloszoneprzezgminy.Ponadtowyjaónil,2e zwiqkszonokwotQna remontyna drogach
o kwotqok. 400.000zl., zaplanowanazostalakwota1.520.000zl.
- w ZDP zaplanowanoSrodkiw kwocie 115.000zl. na zakup sprzqtudrogowego,
osobowego
7.000zl. na zakupsprzgtukomputerowego,
35.000zl. na zakupsamochodu
dla stu2bydrogowej.
- w PowiatowymInspektoracieNadzoru Budowlanegozaplanowanezostaly órodki
w wysoko6ci8.000 zl. na zakup zestawów komputerowychi 40.000 zl. na zakup
samochoduosobowego.
CzlonekZatz4du- KrystynaPaziozwrócilauwage,2e zalqcznikuinwestycyjnym
zadaniadotycz4cego
budowyPoradniw Sulejówku.
niema wpisanego
W¡cestarosta- Krzysztof Michalik wyjaSnil, 2e wydatek w tym zakresie
zaplanowanybgdzie w 2009 r. (zakup udzialu w budynku i udzialuw dzialce
jednoczeénie).
Skarbnik Powiatu wyjaSnila, 2e w Starostwie zaplanowano m.in. kwotg
412.000zl. z przeznacze
niem na zagospodarowanie
terenu,kwotg124.000zl. nazakup
sprzetu komputerowego (zwiqzane z wprowadzeniem elektronicznegoobiegu
dokumentów),kwotg 90.000 zl. na zakup samochodu osobowego, 783.530 zl.
na opracowaniedokumentacji haliwidowiskowo-sportowej.
z przeznaczeniem
Dlug publicznyzaplanowanyzostal w kwocie 35.000 zl. (30.000 zl. na odsetki od
pozyczekzaciqgnigtych
od 2005 r., 5.000zl. na prefinansowanie).
Wicestarostapowiedzial,ze w ramach SamorzqdowegoInstrumentuWsparcia
Rozwoju Mazowszajest mozliwosóub¡eganiasig o kwotg 100.000 zl. na zadania
o5wiatowena terenach wiejskich,wpisana zostala modernizacjasali gimnastycznej
Zespo{uSzkól
w ZespoleSzkólw Siennicy. Ponadtozaplanowanotermomodernizacjg
ZawodowychNr 2 w Minsku Maz. - lqczna kwota zadania 850.000 zl., z czego
zaplanowano 350.000 zl. wlasnych Srodków, natomiast 500.000 zl. z po2yczki
z WFOS|GW.Dodal,2e w zasadziew kazdejplacówceoSwiatowejzaplanowanoÉrodki
na drobneremontyi zakupy.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikpoinformowal,2e w zakresieslu2byzdrowia
inwestycji:
wydatkidotyczqnastgpujqcych
- rozbudowai modernizacjaszpitala,budowa SzpitalnegoOddzialu Ratunkowegokwota 209.915 zl. (w tym planowane jest pozyskanie órodków z samorzqdu
- 97.069zl.),
województwamazowieckiego
- wyposa2enieSOR w aparaturgi urzqdzeniamedyczne- 2.000.000zl.
Wicestarosta powiedzial, ze tym zakresie dyrektor SPZOZ zwrócil siq
przedlu2enie
o
terminurealizacjiumowyz 20 grudnia2007 r. na koniecmarca2008 r.
Nastqpnieodczytalprzygotowanq
odpowied2,w którejinformujesiq,2e z uwagina fakt,
2e ptzyznanadotacja ma byó pokrytaz kredytukomercyjnego,brak jest mozliwoSci
przedlu2eniaterminu Zarzqd Powiatu nie bgdzie wnioskowal do Rady Powiatu
o skreÉlenietego zadania z budZetu powiatu na 2007 r. Wydatki te nie bgd4

zreal¡zowane,
a umowawyga6niez dniem20 grudniabr. ZarzqdPowiatuw bud2ecie
powiatu na 2008 r. uwzglgdni przyznaniedotacji na wyposazenieSOR. Ponadto
zadaniepowinnobyó przedmiotem
wnioskuSPZOZw ramachProgramuOperacyjnego
iSrodowisko.
lnfrastruktura
- 390.149zl.
- termomodernizacja
budynkuPrzychodni
Rejonowej
Skarbnik Powiatu poinformowala o planowanych wydatkach w pomocy
spolecznej,które stanowiqkwotg 14.180.086zl., w tym na placówkiopiekuñczowychowawczekwota '1.807.086zl. Natomiastwielkoáciplanowanychwydatkówdla
poszczególnych
sig nastgpuj4co:
domówpomocyspolecznejprzedstawiajq
- DPSÉw.Józefaw Mieni- 5.649.867
zl.
- DPS..Jedlina"
w Mieni- 2.913.135
zl.
'1
- DPS w K4tach- .430.686zl.
W zakresieinwestycjiw placówkachpomocyspolecznejzaplanowano:
- 172.000zl. na instalacjgwidny i 72.000 zl. na termomodernizacjg
budynkuC,
w DPS éw.Józefa
120.000zl. na zakupbusa i 25.000zl. na zakupcentralitelefonicznej
w Mieni.
- 20.000zl. na modernizacjg
kotlowniw DPS,,Jedlina"
w Mieni
- 10.000zl. na zakuppralnicyw DomuDziecka,
wydatek
SkarbnikPowiatupowiedziala,2e w PowiatowymUrzedziePracyzaplanowano
inwestycyjny
w kwoc¡e12.500zl. na zakupdwóchklimatyzatorów.
i doskonalenianauczycieli.
Nastgpnieomówilarozdzialdotycz4cydoksztalcania
PODN powiatotrzymujez gmin érodki
Starostapowiedzial,2e na funkcjonowanie
w wysokoÉci130.000zl., a z bud2etupowiatu przekazywanesq érodkiw wysokoóci
ponad300.000zl. Dodal,2ew dniu 27 listopadabr. odbgdziesie spotkanie
z wójtami
i burmistrzami,na którym omawiane bgd4 sprawy dotycz4ce zadan z zakresu
nieruchomoéci,
funkcjonowania
PODN,realizacjizadañ drogowychoraz
rozgraniczania
zadanz zakresu zarzqdzaniakryzysowego.
Kolejno Skarbnik Powiatu omówila rozdzial 92195 - pozostala dzialalnoéó
w ramach, którego zaplanowanazostala kwota 12.000 zl. na organizacjgdozynek
powiatowych,100.000 zl. z przeznaczeniemna dotacje na organizacjq imprez
w zakresiekulturyprzezwybranew otwartymkonkursieofert organ¡zacjepozarzAdowe
oraz 61.000 zl. z przeznaczeniemna organizacjg i wspólorganizacjgimprez
kulturalnych.
Nastgpniewyjaónila,2e w dziale Kulturafizyczna i sport na realizacjgzadañ
w zakresiekulturyfizyczneji sportu zaplanowanazostala kwota 136.000zl., w tym
'100.000
zl. z przeznaczeniem
na dotacjena organizacjqimprezw zakresiesportuprzez
wybrane w otwartym konkursieofert organizacjepozarzEdowe,kwota 21.000 zl. na
organizacjgi wspolorganizacjeimprez sportowych o zasiqgu pow¡atowym,kwotQ
5.000zl. na wypiatqstypendiówsportowychdla zawodnikóworaz 10.000zl. na wyplatg
nagróddla zawodników
i trenerów,

SekretarzPowiatuzw¡ócilasiq o zaplanowanieórodkówna zadaniew zakresie
(oglaszane
rozwójgospodarczy,w tym przeds¡gbiorczo6ci
dzialalnoéciwspomagajAcej
konkursu
ofert).
w formieotwartego
ZarzqdPowialuprzyznaldodatkowe6rodkiw kwocie8.000zl.
Kolejno Skarbnik Powiatu omówila zalqcznik dotyczqcy planu przychodów
i rozchodówgospodarstwpomocniczychinformujEc,¡2 w takiej formie organizacyjno
prawnejfunkcjonuj4dwa gospodarstwapomocniczetj. PODG|Kprzy Starostwieoraz
pomocniczeprzyZSA w Janowie.
gospodarstwo
Wicestarostawyjaónil,i2 z BurmistrzemMiasta Minsk Mazowieckiustalono,2e
porzEdkuje
sig sieódróg powiatowychna tereniemiastaMiñskMazowieckioraz urealnia
sig koszt utrzymaniadróg powiatowych.Ponadtood 1 stycznia2008 r. nale2yzmienió
porozumienie
MiastaMiñskMazowiecki.
z Burmistrzem
Nastgpnie Skarbnik Powiatu omówila zalqczniki dotyczace planu finansowego
PFOS|GW(przychody100.000zl., rozchody170.000zl.) onz FunduszuGospodarki
(przychody1.300.000zi.).
ZasobemGeodezyjnymi Kartograficznym
Starostazglosilwniosekdotyczecyprzyjqciauchwaiyw sprawieprojektuuchwaly
glosowanie,w którymza podjqciemuchwaty
budzetowejna 2008 rok; przeprowadzono
(w
obecnoóci4 czlonków ZarzEdu, nieobecny p. M. Krusiewicz)
Zarzqd P owialu
opowiedzialsie jednoglo5nie.
Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 168/07 w sprawie projektu uchwaly
bud¿etowejna 2008 rok.
Ad. 5
br. o godz.15.00.
odbgdziesig 19 listopada
ze kolejneposiedzenie
Ustalono,
Ad. 6
posiedzenia.
Zamkniecie

PrzewodniczqcyZazqdu - Antoni Jan Tarczyóski
- KrzysztofM¡chalik
Wicestarosta
Zazqdu: KrystynaPazio
Czlonkowie

HenrykKsiQzopolski
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