Protokól Nr 35/07
z pos¡edzeniaZarz4dupowiatu Miñskiego
w dniu l9 listopada2007r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
PrzewodniczEcy
ZarzEdu- AntoniJan Tarczvriski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlon kowie Zarzqdu: Krystynapazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- Sekretarzpowiatu
TeresaBqk - Skarbnikpowlatu
AndrzejPoziemski- z-ca dyr.SpZOZw MiriskuMaz.
ZofiaMorawska- glównaksiggowaSpZOZw MinskuMaz.
- Naczelnik
EmiliaPiotrkowicz
WydzialuO6wiatyi Kultury
WojciechDgbski- inspektorw WydzialeSrodowiskai Rolnictwa
WojciechOsinski- kierownik
Referatu
Gospodarki
Nieruchomoéciami
Porzqdekposiedzenia:
Otwarcieposiedzenia.
Przyjgcieporzqdkuobrad.
Informacjao dziaralnoéci
Starostyw okresieod poprzedniego
posiedzenia.
Sprawyz zakresusluzbyzdrowia.
Podjgcieuchwalyw sprawieprzyznania
stypendiówsportowychdla zawodników.
Sprawyoówiatowe.
Sprawawycinkidrzeww ZespoleSzkólAgrotechnicznychw Janowie.
polskiejS.A.w sprawie:
Rozpatrzenie
wnioskówTelekomunikacji
- zmiany lokalizacji szafy terekomunikacyjnejna
te¡enie Domu Dziecra
w Falbogach,
- przebudowakomunikacjitelefonicznej
pod ul. Koóciuszki,
9. Rozpatrzeniewniosku
w
sprawie
wybudowaniarinii energetycznej
.lEwr
w ul. Sosnkowskiego
w MiriskuMaz.
10.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw budzeciepowiatuna 2007rok.
11.Ogloszenie
Vl edycjiNagródpowiatuMiriskiego
2007"
,,LAURA
12.Sprawyró2ne.
13.Przyjgcie
protokolu
z posiedzenia
w dniuj 2.11.2007r.
'I4.
posiedzenia.
Zamknigcie
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

Ad. 1
starosta Miriskiego.

Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie zarzqdu powiatu

Ad. 2
starostaprzedstaw porzqdekposiedzenia,
któryzostalprzyjgtyjednogloénie.
Ad. 3
Starosta- AntoniJan Tarczyriskipoinformowal,
o nastgpuiqcych
sprawach:
- zakoñczylasiq kontrorarearizacjiinwestycjiw
GiLo w Miósku Maz.,
..
realizowanej
w ramachZPORR,
- uczestniczylz p. M. Krusiewiczem
polskiw KarateTsunamr
w lll Mistrzostwach
_
w stanislawowie.
w Mistrzostwach
udzialwziqto160 uczestnikówz cafejpolski.
Wicestarostapoinformowal
o nastgpuj4cej
sprawie:
- do konkursuna stanowiskodyrektoraDomu pomocy
spolecznejéw. Józefa
w lt/lieniwplyngly dwie kandydaturyp. Doroty Mari¡ celiñ;kiej pracownikapcpR
'pbmocy
w Minsku Maz. i p. Malgorzatychwedoruk pracownikaDomu
sporecznej
ów. Józefaw Mieni.obie kandydatkispelniaiqwymogiformalne,jednakw-obu ofertach
stwierdzono braki, w przypadku p. D. celinskiej - informacji o niekaralnosci
z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku p M. chwedóruk oówiadczenia
o niekaralnosciza naruszenie dyscypliny finansów publ¡cznychi oéwiadczenra
o wyrazeniuzgody na przetwarzanie
danychosobowych.Komisjakonkursowazwrócila
sig do obu kandydatek
o uzupelnienie
dokumentów.
Ad. 4
starosta - Antoni Jan Tarczyriskiprzypomnial,2e dyrektorJanusz sobolewski
zobowiEzany
by{ do przedstawienia
propozycjipodwy2ekplac dla pracownikówspzoz
uzgodnionej ze zwiqzkami zawodowymi oraz propozycji dotyczacej restrukturyzacji
sPZoZ (wyniklejze spotkaniaz ordynatorami
idyrekciq spzóz). wy¡"snit,2ew dniu
15 l¡stopadabr. wplynglopismopodpisan
e ptzez ordynatoróww zakresiepodtrzymania
propozycjiplac w wysokoóci4.000 zt., 6.000 zr., g.000 zr. o¡az podwyzki
itawek
dy2urówkontraktowych
na 40 2,.,50zl., 60 zl. z moíliwoíciqdalszegowzrostu.ponadto
wyra2ilqzgodgna stopniowedochodzeniedo powy2szychitawek,l pieni,uszy
etap ma
obiqó wlaczeniedodatkówipodwyzke o 30% w ostatecznymterminieod i stycznia
2008 r. Prdwy2kipowinnyobiqórównie2pierggniarki
i pozostarypersoner.ordynátorzy
stwierdzili,
ze pozyskanieérodkówna podwy2kibgdziemoglowi4zaósig z zadlúzentem,
mo2liwoéópozyskaniaérodkówna podwyzkiw dalszej przyszloécimo2e wiqzaó sig
z przeksztalceniem
sPZoZ np. w spólkg prawa handlowego,a inicjatywaw iakresie
podjeciatakiejdecyzjile2ypo stronieStarostwa.
Glówna ksiggowa SPZOZ poinformowa{a,Ze olrzymala informacjgz NFZ
.
dot. wartoscijednego punktu w wys. 11 z{., ale nie wiadomo jakie bgd4' ceny za
procedury,
a punktyustalonesq tylkona 4 miesiqce.
Z-ca dyrektora - Andrzej poziemski wyjaSnil, ze punkty sq ustalone na
4 miesiqce,a pózniejmajqwejéów 2yciejednorodnegrupypacjentów,prawdopodobnie
za 12 zl. za punkt,ale SPZOZz tego tytulu otrzymamniejérodków.
__- - Glówna ksiggowa wyjaénira,2e nie ma ustaronych zadañ ¡zeczowychna
2008 rok i trudno powiedzieójak¡ bedz¡eplan finansowy.W chwiliobecnejjest jeszcze

plynnoéó finansowa, natomiast nadwykonaniawynoszE 1.4o2.ooo zl. Dodala, ze
wprowadzen¡e
podwyzki30% i podwyzkastawekdy2urówkontraktowych
dalybyskutek
finansowyw wysokosciponadi 0 mln zl. rocznie.
Z-ca dyrektora- AndrzejPoziemskiwyjaónil,2e ordynatorzyotrzymaliinformac¡Q
o wprowadzeniuw podstawgwynagrodzenia
dodatku,,113zl." od 1 liitopada2007 r.
i ,,dodatku
Religi"od 1 stycznia2008 r.
Glówna ksiggowa - Zofia Morawska wyjaéni{a,ze wprowadzeniepodwy2ki
wynagrodzeñdla pielggniarekw wysokosci 30% spowoduje zwigkszeniekosztów
o kwoteponad3 mln zl. i o takasamq kwotew przypadkupodwy2ki30% dla lekarzy.
Starosta zwrócil sig z pytaniem,jakie bgdq skutki finansowewprowadzenia
w podstawewynagrodzenia
kwotyI 13 zl.
Glówna ksiggowa spZoZ powiedziara,2e wprowadzeniepowyzszej kwoty
spowodujezwigkszeniekosztów o kwote 76.000 zl. miesigcznie(do' korióa roru
152.000 zl.), ponadto nalezy przyiqó órednio kwotq 15.000 zl. miesiqczniewiqcej
w dy2urach.
.wicestarosta KrzysztofMichalikzwrócilsig z pytaniem,jaki jest wymiarczasu
pracylekarza.
Z-ca dyrektora- Andrzej poziemskiwyjaénil,iz dzienny wymiar czasu pracy
lekarza,pielqgniarkii polo2nejto 7 godz.35 min.
Glówna ksiggowa sPZoZ poinformowala,2e érednie wynagrodzenielerarza
medycynybez dy2urówza okres lll kwartalówwynosi 3.s75 zl., a- godzinydy2urów
kontraktowych
stanowiakwoty25 21.,35
zl. i 50 zl.
wicestarosta- Krzyszlof Micharikzwrócil sig do glównej ksiggowej spzoz
o przygotowani
e analizywynagrodzeri.
pazio zwrócirasiq z pytaniem,ire jest dy2urów
__ czlonek zarzqdu Krystyna
w SPZOZ.
P. Andrzej Poziemskipowiedzial,2e sq 3 dy2ury w pogotowiu,9 w szpitalu
(10 w éwigta)oraz 2 dy2ury.w nocnej stacjonarneji wyjazdowejpomocy rekarskiej.
Ponadtozwrócil uwagq, i2 od dnia 'l stycznia200g r. wejdq w Zy:cienowe przep,sy
dotyczqceczasu pracy lekarzytj. nie bgdziemógl byó dluzszyni2 4g tygodniowooraz
niedlu2szyni2 l3 godzin,a nastepnie
11 godzinniepizerwanego
wypoczynKu.
Z-ca dyrektorasPzoz wyjasnil,i2 byla propozycja,aby ,,dodatekReligi"podzielióna
dwie czgéci, tj. czgéó, która wejdzie w podstawg wynagrodzenia i czgÉó
z ptzeznaczen
rem na pochodne,jednak propozycjataka nie zostalazaakceptowana.
Zgodnie z ustawa ,,dodatek Religi" w caloSci powinien wejéó w podstawg
wynagrodzenia.
wicestarostazwrócilsig o przygotowanie
i przedstawienie
materialuw zakresre
skutkówfinansowychna rok 20oBwejóciaw podstawg,,dodatkuReligi"i kwoty 113 zl.
w odniesieniudo aktualnejliczby zatrudnionychoraz niezbgdnégozatrudnienia
wynikaiqcegoz podpisanychkontraktówz NFZ. Analizapowinna[rzeditawiaórównrez
skutki finansowe podwy2ki wynagrodzeri o np. 10%. ponadto zwrócil sie

o przedstaw¡enieobecnych wynagrodzeó lekarzy (w podziale na specjalizacje),
pielggniarek
i poloznych
orazichwysokosci
po wprowadzeniu
proponowanych
imian.
starosta zwrócil sig o przedstawieniepowyzszej informacji na pierwsze
posiedzenie
ZarzqduPowiatuw miesi4cugrudniubr.
Kolejnostarostazwrócilsig o przedstawienie
informacjio aktualnejsytuacjina oddziale
Kardiologiczno-Wewnetrznym.
P. AndrzejPoziemski
powiedzial,
ze by{ytrudnosciz obsadqdy2uruna oddziale,
ponadtoniktnowynie zostalzatrudniony
(sq chgtnido pracy,ale nieza zaproponowane
jedynq
stawk¡). Dodal, ze
mo2liwosciq pozyskania lekarzy jest podwyzszenie
wynagrodzerr.
w zwiqzkuz du2ymoblo2eniemna oddzialewypozyczonezostalyló2ka
z OddzialuDziecigcego.
starosta - Antoni Jan Tarczynskiporuszyl kwestiQkonkursu na stanowisko
ordynatoraOddzialuKardiologiczno-Wewngtrznego.
Z-ca dyrektora SPZOZ - Andrzej poziemski powiedzial, 2e konkurs ma byó
rozstrzygn¡ety
na koniec grudniabr. Dodal, i2 proponowaldyrektorowi,aby zatrudnió
kogoéjeszczeprzedzakonczen
iem konkursu.
Wicestarostapowiedzial,ze w roku bie24cymnie zostaniezakupionysprzeroo
_
szpitalnegooddzialu Ratunkowego,érodki na ten cel w kwocie 2 mln zl. zostaly
wp¡sanedo budZetuna rok 2008. Zwrócilsiq z pytaniem,czy w tym zakresiezostal
ogfoszonyprzetarg.
P, AndrzejPoziemskipowiedzial,2e Wzelarcnie zostalogloszony,pozostalado
wyjaénieniakwestia czy oglaszaó wzelarg w catoéci, czy podzielió na czgóci.
w przypadkurea zacji zamówieniaw caloscilatwiejbgdziepozyskaóza te same ceny
wy2szyjakosciowosprzpt.
w¡cestarosta powiedzia{,2e lista sprzQtu pow¡nna zostaó zweryfikowana.
Ponadto zwrócil sip o zglaszaniekazdej faktury zwiqzanejz soR i uigadnianie
z naczelnikiem
WydziaiuInwestycji.
P. KrzysztofMichalikporuszyltak2ekwestigwyposa2eniakaretek.
Z-c,adyrektorasPzoz wyjaénil,i2 wyslanezostalo zamówieniedo MCZp na kwotg
500.000zl. na 1 karetkgz wyposa2eniem,
pompyi defibrylator.
2 respiratory,
Ponadto poinformowal,i2 ptzetary na uslugi transportowe zostal uniewa2nionv
¡ ogfoszonyzostaniekolejnyprzetarg.
Ad.5
Naczelnikwydzialu oówiaty i Kulfury- Emilia piotrkowiczprzedstawila
wniosek
trenera lekkiej atletyki wojewódzkiegoLudowego Klubu Sportowegoo przyznanie
stypendiówsportowychw celu realizacjiprogramówprzygotowando Mistrzostwpolski
dlazawodników:
- MateuszaKowalczyka,
- BeatyPusto.la,
- KrzysztofaMroczka.

Naczelnik Wydzialu dodala, 2e zawodnicy spelniaiq wymagania, aby przyznaó
stypendium.Zaproponowala
, aby przyznaóstypendiaw wysokoscii 50 zl. miesigcznie
na okresod marca2008r. do lipca2008r.
czlonek Zarzqdu - MiroslawKrusiewiczzaproponowa{podwy2szyówysokoéó
stypendium
do kwoty200 zl. miesiqcznie.
zarzqd P owiatu przychylilsig do propozycjip. Miroslawa Krusiewiczadotvczacei
podwyzszenia
wysokoécistypendium.
Nastgpnie Naczelnik wydziaru oswiaty i Kurtury odczytala projekt uchwaly
w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly zarz4d powiatu opowiedzial sig
jednogloSnie.
zarzad Powiatu podiqr uchwaNgNr i69/07 w sprawie przyznaniastypend¡ów
sportowych dla zawodników.
Ad.6
Starosta - Antonl Jan Tarczynski powiedzial,Ze sprawA priorytetowq
¡esr
podiQc¡edecyzji dotyczqcej dalszego funkcjonowaniaLiceum ogólnoksztalcqcego
w Mrozachoraz sprawalokalizacjiSOSzWw MirlskuMaz.
Naczelnik wydzialu oówiaty i Kullury - Emilia piotrkowicz przedstawila
propozyciqzmian w zakresiefunkcjonowan¡a
placówekoswiatowychw powiecie
miñskim.Dodala,ze nalezybraó pod uwagQznacznyspadek liczby urodzenw ciqgu
5 lat. Zaznaczyla,2e zmiany dotyczq glównie 3 jednostekoéwiatowychtj. LO
w Mrozach,ZS w siennicy (bardzo niski nabór) oraz soszw w Minsku Maz.
(zte warunki lokalowei maleiEcaliczba uczniów).wyjaénita,ze reformaszkolnrcwa
zakladalapowstanieliceów profilowanych
iw przypadkuZS Nr 1w MiñskuMaz.
dyrektorwystqpilao powolanieklasyo profiluwojskowym.po wejéciuw 2ycieprzepisów
wykonawczychokazalosiq, ze takiegoprofilunie ma, a klasataka moze funkcionowaó
w liceum ogólnoksztalcqcym.
Dyrektor ZS Nr 1 zwrócila sig o likwidacjgliceum
profilowanego.
Kolejno w 2005 r. powstaly szkoly policealne w 3 placówkach oówiatowych
tj. w zsz Nr 2 w MirískuMaz.,ZSE w MiriskuMaz. i ZSA w Janowie,ale równiezte
szkolynie ciesz4sig zainteresowaniem.
NastqpnieStarostaprzypomnialpropozycjezlo2oneprzezwójtaGminyMrozy:
1) przejgcie przez powiat miñski do prowadzeniaZespolu Szkól w Mrozach
zapewniaj4c
co najmniejkilkuletn¡e
placówki,
funkcjonowanie
2) powiat miriski przeka2ew ciqgu 2lat érodki niezbednena zabezpieczenie
niezbgdnychremontów,
3) obiektyzespolu szkol przekazanezostanqgminie Mrozy,która zapewnisrodki
na wykonanieniezbqdnych
remontów.
staros{aprzypomnial,
2e zgodniez porozumieniem
z dnia 1s marca1gg9r. rozwiEzanie
ZespoluSzkólmo2enastqpióz koñcemrokuszkolnegoza 3 letnimwypowiedzeniem.

w ocenie Starosty druga propozycjajest nie do przyjgc¡a,ponadto nieodplatne
przekazanie
gminierównie2
jest niekorzystne.
wicestarosta- KrzyszlofMichalikpowiedzial,2e wójt Gminy Mrozyprzedstawial
tak2e propozycjq dotycz4cq stworzenia centrum turystyczño_hotelowego
w budynkachZespolu szkó|, ale wówczasnie byloby mozliweprzeñiesieniesoszw,
wówczas nale2aloby przeanalizowaóprzeniesienie soszw do Zespolu szkól
w siennicy. Dodal, 2e rozwiqzaniedotyczqce przeniesieniaSoszw do Mrozow
i likwidacjal¡ceumjest nie zasadne.Lepszymrozwiazaniembylobywyrazeniezgody
wójtowi na prowadzenie liceum ¡ rozwój bazy turystyczno-hotétowej,
a Soszw
przenieóódo Zespoluszkól w siennicy.w przypadkuprzeniesienia
sosá/v do Mrozów
powstajeproblem zespolu szkól w siennicy w zwiqzkuz bardzo niskim naborem.
Analizie nale2y poddaó równiez przeniesieniezespolu szkól Agrotech
nicznych
w Janow¡edo ZespoluSzkólNr 1 w MiriskuMaz.
starosta stwierdzil,i2 nale2yw tym zakresiezorganizowaó
spotkaniez wójtami
za¡nteresowanych
gmin.
czlonek zarzEdu- MiroslawKrusiewiczpowiedzial,2e nale2ypodejéódo sprawy
kompleksowoi przeanalizowaófunkcjonowanieposzczególnychrodzajówkierunków.
Ponadtojest przeciwnywyzbyciusiq mienia powiatowegotzn. obiektéww Mrozach.
D-odal,2e mo2na bylobyzastanowiósig nad propozyciEdot. prowadzeniaprzezgmine
Mrozy szkoly, a przekazaniemprzez powiatokreélonychsiodków, ale
¡ódnoczieénie
ptzeznaczente
czeÓcibazydo dysponowania
przezpowiatna potrzebySOSzW.
szkoly
.. zarzqd Powiatuprzygotowaldwie propozycjedotyczqcefunkcjonowania
w Mrozach:
1)
2)

przejgcieprowadzeniaLtceumw Mrozachi zgoda wójta na przejgcie
gtmnaz1um,
orazprzeniesienie
do MrozówSOSzW,
przekazanieZespolu Szkol Gminie Mrozy jako wlasnoSó(odplatn¡e
bqd2 nieodplatnie),
wówczas SOSzW przeniesionyzostalbydo ZS
w Siennicy.

starostadodal,2e kolejnym
jest funkcjonowanie
ZSA w Janowiei propozyc¡a
,tematem
przeniesienia
tej szkoiydo ZS Nr 1 w MinskuMaz.
Ad. 7
Inspektorw wydziale srodowiskai Rolnictwa- wojciech Dqbski wyjasnil,iz
.
dyrektor Zespolu szkól Agrotechnicznych w Janowie zwrócila sig z wñioskiem
o wyrazen¡ezgody na usunigciedwóch topoli z terenu ZSA. Dodal, 2e drzewa sq
okazalych rozmiarów,pochylonew strone zabudowañ i stwarzai4 zagro2eniedla
bezpieczenstwa
osóbi mienia.
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na usuniqciedwóch topoliz terenuZespoluSzkól
Agrotechnicznych
w Janowie.

Ad. I
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomosciami- wojciech osiriski
poinformowal,i2 wpiynglo pismo firmy ELMo dotyczEce zleceniá opracowanra
dokumentacjiprojektowejna podlqczenieuslug Neostradaklientomw miejscowoéci
Falbogi.Telekomunikacja
PolskaS.A.zwrócilasig z proéb4o wyra2eniezgodyna now4
lokalizacjg urzEdzeniatechnicznegoszafy telekomunikacyjnej'i zlqczakablbwegona
dzialce o nr ew. 76 w miejscowoéciFalbogi.wyjasnil ponadto,ie wplyngloprsmo
dyrektora Domu Dziecka w Falbogach - Agnieszki Kuchta, która áwiocila sr9
o zabezpieczenie
interesuplacówkiiwynegocjowaniezgody na bezplatneuzytkowanie
lEczainternetowego
na potrzebyDomuDziecka.
P. wojciech osinski dodal, ze szafy bqdq przesunigter po demonla2u szal zostana
miejsca bez elewacji budynku i nale2alobypostawió warunek dotyczqcypoprawy
elewacji.
wyjaÉnil,2e w imieniuTP s.A. pracetechniczne
wykonujepodwykonawca
firmaELMo
¡ nie moZezagwarantowaó
bezplatnegouzytkowania
l4cza internetowego.
Zaproponowai,aby zezwolióna przesunigcie
szaf telekomunikacyjnychpod warunkiem
poprawy elewacji oraz wystq¡ciódo Tp s.A. o udostgpnienienieodplatnel4cza
internetowego.
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodq z uwag4, i2 wczeSniejnale2ypodp¡saóumowq
intencyjnqna nieodplatneéw¡adczenie
przezTp S.A.l4cza internetowego.
Kolejnoprzedstawionyzostal wniosek rp s.A. na przebudowgistnieiqcejkanalizacji
pod ul¡cqKosciuszki.
telefonicznej
zarzqd Powiatuwyrazil zgodq na przebudowgkanalizacjitelefonicznejw ulicy
.,
Koéciuszki
z uwaga,iz warunkitechn¡czne
okreóliZarzqdDróg Miejskichw MiriékuMaz.
Ad. I
KierownikReferatuGospodarkiN¡eruchomoéciami
przedstawi{wniosekzakladu
Energetycznego
o wyra2eniezgody na wybudowanielinii energetycznej
w ulicy
Sosnkowskiego.
Liniata bgdziezasilalabudynkimieszkalne
wielorodzinne
dpóldzielni
Mieszkaniowej,,Mechanik"
w MiriskuMazowieckim.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na wybudowanielinii energetycznejw ulicy
Sosnkowskiego
w MiñskuMazowieckim.
Ad.l0
skarbnik Powiatu przedstawilaprojekt uchwaiy w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok. wyjasnila, 2e zmiany polegaiq na zmianie planu dochodów
i wydatków zwiqzanychze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanychz bud2etu
panstwa, przeniesieniuwydatków migdzy $$ w ramach tego samego dzialu oraz
przeniesieniuwydatkówz rezevy bud2etowej.Zmiany dolyczq:
- StarostwaPowiatowego,
- Powiatowego
InspektoratuNadzoruBudowlanego,
- Gimnazjum
i LiceumOgólnokszta.lcqcego
w MiriskuMaz.
- ZespoluSzkólNr 1 im. K. Wielkiego
w MiñskuMaz.

- ZespoluSzkólAgrotechnicznych
w Janowie,
- Powiatowego
CentrumPomocyRodzinie
w MiñskuMaz.
- DomuDzieckaw Falbogach
Skarbnik Powiatu przedstawilawniosek dyrektora ZDp w Minsku Maz.
o wyrazeniezgody na zmiang przeznaczenia srodków pozostalychz zakupusprzgtudo
odsniezania
w kwocie7.567zt. i wydatkowanie
ich na zakupagregatuprqdotwérczego.
Zarzqd Powiatuwyrazirzgodg na p,eznaczenie érodków na zakup agregaru
pradotwórczego.
Nastepnieprzedstawionyzostal wniosek dyrektora Dps éw. Józefa w Mieni
o wyrazenie zgody na wydatkowaniesrodków pozostalychz zakupu samochodu
w kwocie4.591zl. na zakupdwóchló2ekdla osób niepelnosprawnych.
Zarzqd Powiatu wyraz¡l zgodg na wydatkowanieórodków w kwocie
4.591zl. na zakuplózekdla osóbniepelnosprawnych.
KolejnoskarbnikPowiatuprzedstawila
wniosekdyrektoraGimnazjumi Liceum
ogólnoksztalcqcegow Mirisku Maz. o przyznanieórodków w kwoiie 1.soo zl.
z ptzeznaczeniemna sfinansowanieok. 60-70 paczek mikolajkowychdla dzieci
niepelnosprawnych
z terenupowiatumiriskiego.
Zarzqd Powiatu przyznarkwotq 1 s00 zr. z przeznaczenremna zaKup DaczeK
mikolajkowych.
Naczelnik- Emilia Piotrkowiczpowrócilado wniosku stowarzyszeniaAd-Astra
i wyjaónila,i2 prezes stowarzyszeniazwrócila sig o przyznaniesrodków na zaKup
pucharówi statuetek.
zarzqd Powiatu przyznalSrodkiw wysokoécido 5.000 zl. z przeznaczeniemna
zakuppucharówi statuetek
dla 5 kategorii.
KolejnoprzedstawilawniosekdyrektoraZespoluszko.lEkonomicznvch
w Mirísku
Maz., któryjest organizatorem
Powiatowego
KonkursuGeograficznego
"Geomaniak",
któregofinal odbqdziesig '13 grudnia br. Dyrektorzwraca sig o obiqcie
patronatem
t przyznaniekwoty1.200zl. na zakupnagród.
na zaxup nagród
.Zarzqd Powiatu ptzyznalkwotg 1.200 zl. z przeznaczentem
w konkursie,,Geomaniak".
Nastepnie przedstawionyzostar wniosek Miósko MazowieckiegoKlubu
siatkarskiegoz proébq o objgciepatronatemlll rurnieju siatkarskiegoo pucnar
StarostyMiriskiego.
Starostawyrazilzgodgna objqciepatronatemlll TurniejuSiatkarskiego.
Naczelnik- Emilia Piotrkow¡czprzedstawilawniosek wyzszej szkoly Nauk
spolecznych
im. ks. J. Majki,którachceuruchomió
drugikierunek- ekonom¡a
i zwraca
proébE
sig z
o mo2liwoóówynajmupomieszczeñw ZSZ Nr 2 w MiriskuMaz. na okres
3 lat.
starostapowiedziat,
2e nalezyw tym zakresieuzyskaóopinigdyrektor
a zsz Nr 2
w MirlskuMaz.z sugesti4,
pomieszczenia
abyzaproponowal
internatu.

sekretarzPowiatu- DanutaStrejczykprzedstawila
wniosekdyrektoraMedycznej
Szkoly Policealnejw Miñsku Maz., która organizujell powiatowy Dzieri prómocji
-oczekuiq
Zdrowia i zwraca sig z proébq o ufundowanieNagrodystarosty i
érodków
finansowychw wysokoSci1.500zt.
ZarzqdPowiatuprzyznalkwotg1.000zl. z przeznacze
n¡emna zakupnagród.
Nastqpnieodczytanyzostal projektuchwalyw sprawiezmian w bud2eciepowiatu na
2007 rok przeprowadzono
glosowanie,w którymza podiqciemuchwalyzarzedpowratu
jednogloSnie.
opowiedzial
sig
ZarzEd Powiatu podi4l uchwarq Nr 170/07 w sprawie zmian w bud2ecie
_
Powiatu na 2007 rok.
Ad. fi
sekretarz Powiatu - Danuta strejczyk zwrócila sig do Zarzqdu powraru
o wyrazen¡ezgody na ogloszenieVl edycji Nagród powiatu Miriskiego,,iau¡a 2007',.
ogloszenie zamieszczone zostanie na stron¡e internetowej powiatu miriskiego,
a ponadtoinformacjao ogloszeniukolejnejedycjiprzeslanazostaniedo gmin.
.
lavgd Powiatuwyrazilzgodgna ogloszenieVl edycjiNagródpowiatuMiriskiego
..Laura2007".
Ad. 12
wicestarosta- KrzyszlofMichalikpowiedzial,2e Gmina Halinów opracowure
dokumentaciqprojektowEna ulicg Jana pawla ll. w porozumieniu
z dyrektorem
Andrzejemsolonkiemzlecili opracowaniedokumentacjipiojektoweji zwracáiasiq do
zarzqduPowiatuo podpisanieumowyo pomocy rzeczowejtj. wystqpieniez wnloskiem
o dofinansowanie
tegozadaniaw ramachfunduszyunijnych.
Zazqd Pov,rialu
wyrazilzgodgna podpisanieumowyo pomocyrzeczowej.
wicestarosta
poinform
owal, i2 prezes firmy Modern construction Design
_
sp, z o,o zwrócilsig z proébqo przesunigcie
terminuwykonaniaprojektubudowlanego
hali widowiskowo-sportowej
do dnia 20 stycznia2009 r. Dodal, iz imiana terminunre
naruszaterm¡nukoricowego.
P. KrzysztofMichalikzaproponowal,aby przychyliósig jednorazowodo proébyi wyrazió
zgode na przesuniecieterminu do dnia 20 stycznia 200g r, ponadto wyjaónil,ze
w przypadkuwytazen¡azgody,nale2alobyw tym zakresieprzygotowaópro¡ekiuchwary
RadyPowiatuw sprawiewydatkównie wygasaj4cych.
ZarzEdPowiatuwyrazilzgodgna przesunigcie
firmie MCD terminuna wykonanie
projektubudowlanego
do dnia20 stycznia2008r.
czlonek zarzqdu- Krystynapazio poruszylatemat niezabezpieczonych
érodków
na 2008 r. z przeznaczeniemna budowq poradni psychologiczno-pedagog
icznej
w Sulejówku.
starosta wyjaénil,ze nie rozmawialw tym zakresiez Burmistrzemsuleiówka.
prawdopodobnie
opracowywana
bgdzienowadokumentacja
iw 200grokuniema-szans
na real¡zacje
tego przedsigwzigcia.
starosta poinformowal,2e dyrektorAnna padzik sprawdzilakolejnqlokalizaciq
dla potrzeb Poradni Psychologiczno-pedagogicznej
w sulejówku,tj. niáruchomoóó

o pow. 600 m' , budyneko pow. ok. 2OOm2,wysokoSóczynszu3.500 zl. miesigcznre
oraz oplalyza media.
Nastepn¡estarosta zaproponowaluruchomienieprocedury zmiany na stanowisku
dyrektorasPzoz w MinskuMaz. ZwolanezostanieposiedzenieRady spolecznejprzy
SPZOZw celuzaopiniowania
odwolania
dyrektora
JanuszaSobolewskiegb
zarzqd Powiatu jednogroénieopowiedziarsig za uruchomieniemprocedury
zwiqzanejze zmianqnastanowiskudyrektoraSpZOZw MiriskuMaz.
ustalono,2e kolejneposiedzeniezarzEdupowiatuodbgdziesig 26 listopadabr.
o g o d z .1 6 . 0 0 .
A d .1 3
Protokólz posiedzeniaw dniu 12 listopada2007r. zostalprzyigtyjednoglosnie.
Ad. 14
Zamknigcie
posiedzenia.

PzewodniczqcyZarzEdu- Antoni Jan Tarczyóski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
CzlonkowieZarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKs¡qzopolski
¡/iroslawKrusiewicz
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