Protokól Nr 37/07
posiedzenia
ZarzEduPowiatu Milískiego
z
w dniu 3 grudnia2007r.
:
W posiedzeniuuczestniczyli
Zarzqdu AntoniJan Tarczyñski
PrzewodniczEcy
Wicestarosta KrzysztofMichalik
czlonkowie ZarzEdut KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPow¡atu
TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
Rady Powiatu
SylwesterZbrzezny- Przewodnicz4cy
Porzqdekposiedzenia:
Otwarcieposiedzenia.
Przyjgcieporzqdkuobrad.
posiedzenia
Starostyw okresieod poprzedniego
Informacjao dzialalnoéci
Przyjgcieprojektów uchwal i innych materialówna Xl sesjq Rady Powiatu
Minskiego.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie przyznanianagród sportowychdla zawodników
¡trenera.
6. Sprawyoówiatowe.
odbioru
7. Podjgcie uchwaly w sprawie powolaniaKomisji do przeprowadzenia
koncowegoinwestycl..
B. Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw budzeciePowiatuna 2007 rok.
9. Sprawyrózne.
2007r'
protokolów
w dniu19 i 26 l¡stopada
z posiedzeñ
10.Przyjqcie
'1
posiedzenia.
1 . Zamknigcie

1.
2.
3.
4.

Ad. I
Starosta Miriskiego.

Anton¡ Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zatzqdu Powiatu

Ad.2
któryzostalprzyjqtyjednoglo5nie.
Starostaprzedstawilporz4dekposiedzenia,
Ad.3
sprawach:
o nastqpujEcych
Starosta- AntoniJan Tarczyriskipoinformowal,
- odbylosie spotkaniez wójtami i burmistrzamiz terenu pow¡atuminskiego(nie bylo
gminy Dgbe Wielkie). Rozmawianona temat zadan z zakresu
przedstawiciela

porozumieó
z gminam¡
ijest pelnazgodana rozw¡Azan¡e
nieruchomoóci
rozgraniczania
z koñcemroku.
zostalona dzielr1Bgrudnia2007r. na godz.12.30.Po
zaplanowane
Kolejnespotkanie
spotkanie
sprzqtuKPPw MinskuMaz.,a nastepnie
odbgdziesig przekazanie
spotkaniu
oplatkowewójtówi burm¡strzów.
- odbylosie spotkaniez firm4,,Exitus"
rozmawianona tematprojektówumów.
Wicestarosta dodal, 2e p. ZoÍia Butkiewicz przeslala maila, w którym
poinformowa.la,2e projekt umowy w zakresie dzierZawy nieruchomoÓcizostal
Zweryfikowalkwotgczynszuwska2nikiemwzrostucen towarówi uslug
zaakceptowany.
kwoty
(waloryzacjapowinnabyó juz w 2002 r.). Przeslalinformacjgo zweryf¡kowaniu
jak
(nie
ma
tu
dodatkowych
1337
zt.
1411
zl.,
a
nie
bylo
dotychczas
czynszu na kwote
dziaikio pow.980 m '). Dodal,2e p. MochchcialprzerzuciÓ
kwotz tytuluwyodrgbnienia
na powiatobowiqzekwykonywaniakapitalnychremontów,na co nie wyrazonozgody.
P. KrzysztofMichalik wyjaónil,2e zapis dotycz4cy przejéciana wlasnoóójest Zle
umowyz drobnqzmian4,dotychczas
do pro.lektu
ale zostalprzeniesiony
sformulowany,
bylo nazewnictwo ,,kaplica pogrzebowa",a zaproponowano nazewn¡ctwo,,dom
pogrzebowy".
Starostadodal,2e to ostatniespotkanieby+oprotokolowane.
- wizytowalinwestycjgw DPS w Kqtach.
- wizytowalZS w Siennicyodnoónieustalenw zakresieprzeniesieniaSOSzWz Mitíska
Maz.do ZespoluSzkói(przytej okazjipojawilsig problemdojazdudzieci).
Wicestarosta - Krzysztof Michalik dodal, 2e na spotkaniu z wójtami
i burmistrzami,zgloszona zostala uwaga przez radnego Adama Ciszkowskiego
w zakresie stworzeniatakiej czgÉciwydatków przeznaczoneina wspólnq realizacjg
gmtnopowiedzieli
sig za
przedsigwzigó
z gminami.W trakciedyskusjiprzedstawiciele
kilkuletnim.
skladaniem wniosków w ukladzie rocznym, a nie z wyprzedzeniem
zostanieprojektuchwalyw tym zakresie.
W zwi4zkuz tym przygotowany
P. KrzysztofMichalikpow¡edzial,2e wójt Dariusz Jaszczuk poinformowal,ze
do
Rada Gminy Mrozy przyjglastanow¡skow zakresiepodjeciadzialañzmierzajqcych
przejgciana wiasnoóónieruchomoSci,
w którejfunkcjonujeZespóiSzkolw Mrozach
Ad.4
Starosta wyjaónil, 2e po otwarciu sesji zaplanowanowreczenie odznaczen
Z propozyqq
z okazji45-leciaistnieniaTowarzystwaPrzyjaciólMiñskaMazowieckiego.
pamiqci
zwrócilsiq
nad
miejscami
zwiqzanych
z
opiekq
osobom
odznaczeñ
wrgczenia3
p. Zwierzyñski.
PrzewodniczqcyRady Powiatu przychylil sig do proóby i opowiedzial sig za
wprowadzeniem
takiegopunktupod poz.3.
ZarzqdPowialuprzystEpildo omówieniaprojektówuchwali innychmaterialówna
Xl sesjgRadyPowiatuMiriskiego:

- Podjgcie uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem sochaczewsk¡m
dotyczqcegoprzejQc¡azadañ z zakresuosw¡aty.
Starosta wyjaÉnil,Ze porozumienieto dotyczy realizacjizajeÓteoretycznych
przedmiotów
zawodowychw formiekursowej.
Zarzqd Powiatuprzyjal material.
- Podjqcie uchwaty w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto!Ówekw szkolach
prowadzonychprzez Powiat Miñski.
Naczeln¡k- Emilia Piotrkowiczwyjaónila,Ze ostatnia zm¡ana do ustawy
o systemieoSwiatywprowadzilaar1.67a, zgodn¡ez którym organ prowadzqcyszkolg
ustalazasadykorzystaniaze stolówki,w tym wysokoéóoplat.wydzial oówiatyi Kultury
dokonal rozeznaniaw szkolach,w którychprowadzonesa stolówki,w jakiej wysokoéci
szkolachrÓzn¡qsie
ksztaltuj4sig koszty.Dodala,2e wysokoócioplatw poszczególnych
i wplywa na to wiele czynników(liczba osób korzystajqcychz wyZywienia,2ródla
pozyskiwania
2ywnoSci).
P. Emilia PiotrkowiczwyjaSnila,Ze w przedstawionejpropozycjinie ustalono
kwotyza wy2ywieniew SOSzW,gdy2kwestigta regulujainne przepisyi w tym zakresie
z organemprowadzqcym(w tym zakresie
kosztsurowcaustaladyrektorw porozumieniu
podjetazostalaju2 stosownauchwalaZarzqduPowiatu).
NastQpniedodala, ze z wyZywieniamogq korzystaó nauczyciele i pracownicy,
w niecowyzszejwysokoscini2 dla
a odplatnoéódla tych osób zostalazaproponowana
pzez dyrektorów,
uczniów.Dokonanotego na podstawiepropozycj¡przedstaw¡onych
gdy2nie regulujqtegoodrqbneprzepisy.
Wicestarostazwrócilsiq z pytaniem,na jakiej podstawiezostala przygotowana
kalkulacjaodplatnoócidla nauczycielii pracowników.Ponadtostwierdzil,2e skoro nie
powinnabyó pelna.
regulujqtej kwestiiodrgbneprzepisyodplatnoéó
Naczelnik- Emilia Piotrkowiczwyjaónila,2e nie ma przygotowanejkalkulacji,
a jedyniepropozycjeprzedlozoneprzezdyrektorówszkól
wicestarostazwrócil sig do p. Emilii Piotrkowiczo przedstawieniena kolejne
szkolach.
posiedzeniekalkulacjirzeczywistychkosztówwy2ywieniaw poszczególnych
kosztyosobowe.
takq kalkulacjgnalezyzauwa2yÓ
Dodal,2e przygotowujqc
starosta zwrócilsig do Naczelnikwydzialu oÓwiatyi Kulturyo doprecyzowanie
nieobecnoócii obowi4zku zglaszania¡ch
zapisów dotyczqcychusprawiedliwionych
czasie.
w odpowiednim
- Podjpcie uchwaly w sprawie wyrazen¡aopinii dotyczqceiprzekazaniana rzecz m st'
warszawy nieruchomoé;cipolo^onych w warszawie wesolei pod ul¡ce Niemcewicza,
Wspólnai I PraskiegoPulku, stanowiqcychdrogipowiatowe
sprawzwiEzanych
StarostawyjaSnil,2eprojektuchwalydotyczyuporzqdkowania
pow¡atu.
z drogamipowiatowymipozaterenem

- Podjgcie uchwaly w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasaiq z koñcem roku
2007r
bud2etowego
Starosta wyjaSnil, i2 dotyczy to órodków przeznaczonych na zadanie
projektuhaliwidowiskowo-sportowej.
w zakresieprzygotowania
- Podjqcieuchwaly w sprawiezmian w budzec¡ePowiatuna rok 2007
SkarbnikPowiatuomówilazmianydo bud2etuPowiatuna 2007rok:
- pozostalakwota90.000zl. z rozliczenia
wynagrodzeñw oówiacie,
- zwiqkszenie
w GiLO,
o kwotg38.000zl. érodkówna wynagrodzenia
- '17.500zl. z przeznacze
niem na wydatkirzeczowew GiLO (awaria,doposazeniesal,
oplalyza telefony,naprawaxero),
- zwigkszenie
planudotacjiw kwocie450.000zl. na zakup ambulansuR i aparatury
medycznej(350.000zl. na karetkq,100.000zl. na aparaturemedycznq),
- dodatkoweSrodki60.000zl. z rezerwyogólnejsubwencjioswiatowejna wyposa2enie
nowychpracownina cele dydaktyczne(internatZSE),
- kwota10.047zl. z przeznaczen
iem na odprawydla nauczycieli,
- dotacjaw wysokoóci77.5O0zt. - na zadaniainwestycyjnew KPPSP,w tym 7.500zl.
dla KPPSPw MitlskuMaz.,
na programkomputerowy
z przeznaczeniem
- 1O.O0O
zl. na wynagrodzeniadla osób zatrudnionychpo robotachinterwencyjnych
w DPSSw.Józefaw Mieni,
- 8.000zl. z przeznaczeniem
na zakupprojektorai ekranudla Starostwa.
- Podjqcieuchwaly w sprawie uchwaleniabudzetuPowiatu Miñskiegona rok 2008.
zmianydo projektubud2etu:
SkarbnikPowiatuprzedstaw¡la
- wprowadzenie
na MSIP,
órodkóww kwocie507.000zl. z przeznaczeniem
- przeznaczenie
zatrudnieniao 2,5 etatuw celudojécia
kwoty42.000zl. na uzupelnienie
przezDom Dzieckaw Falbogach.
do standardów
- kwota 27.000 zl. z ptzeznaczeniem
na wynagrodzeniez tytulu umowy zlecenlana
okres6 m-cydla glównejksiggowejw ZS Nr I w MinskuMaz.
bqdzie umowa zlecen¡ato
SkarbnikPowiatuwyjaSnila,2e jeSli problematyczna
wymiarzeczasupracy.
umowao pracew okreslonym
zostaniepodpisana
zeby to byl okres3 m-cy.
Starostazaproponowal,
SkarbnikPowiatuprzedstawilaponadtowniosekSPZOZ na kwotQ2.670000 zl.
pomieszczenSPZOZ
na remontyi modernizacje
z przeznaczeniem
finansowepow¡atu.
Starostastwierdzil,2e wniosekten przekraczamozliwoóc¡
temat zakupu samochodudla soszw w Mitisku
wicestarostazasygnalizowaf
Maz. Wyjaénil,2e wniosek zoslalzlo2onydo PFRON i zoslal pozytywnierozpatzony,
jednak nie ma informacji,czy Srodkina ten cel bqdEw roku bie24cym.Decyzjaw tym
zakresiemoZebyó podjetana poczqtkuroku,a wydatekmo2e byÓdokonanypo decyzji

o przyznaniuérodków.Jeóli do dnia sesji nie bgdziedecyzj¡o przyznaniusrodkówto
z bud2etutegoroku.
zadanieto zostaniewp¡sanedo bud2etuna rok2008,a wykreSlone
zwiqzanych
Nastgpniewicestarostaporuszyltemat wydatkówprzyszlorocznych
zlozonydo
zostal
2e
wniosek
z wykonaniemwindyw DPS 5w. Józefaw Mieni.wyjaÉnil,
ale pojawilysiq problemyzwiqzanez interpfetacjazap¡sów
urzgdu Marszalkowskiego,
pomocy, która iest dla powiatu n¡ekorzystna'
przyznawania
dotycz4cych
o dofinansowaniena realizacjg ró2nego rodzaju przedsipwzigÓbudowlanychze
érodkówPFRON,któresq w dyspozycjiMarszalkawojewództwamo2naubiegaósiq raz
na 3 lata.
Ad. 5
2e
NaczelnikWydzialu Oswiaty i Kultury- Emilia Piotrkowiczpoinformowala,
zawodników
dla
sportowe
wplynglywnioski z dwóch klubów sportowycho nagrody
¡trenera:
- Miejskiego
dla zawodnikaDamianalwaniuka.
Taekwon-Do
KlubuSportowego
- Miejskiego
itrenera.
dla 7 zawodników
KlubuSportowego
,,Mazovia"
Zawodnicy:
-Ewa Kosobudzka
-JuliaSadowska
- KamilaBiernat
- RobertKaczmarski
- MateuszForyó
- MateuszNowakowski
- DamianDerlatka
Trenerw sekcjiwarcaby-TadeuszKosobudzki.
przyznaózawodnikowiDamianowi
Naczelnik- EmiliaPiotrkowiczzaproponowala
lwaniukowinagrodgw wysokoéci500 zl., pozostalymzawodnikomnagrodyw wysokosc¡
150 zl., natomiasttrenerowinagrodqw wysoko5ci500 zl.
Czlonek Zarzqdu- MiroslawKrusiewiczpowiedzia{,2e nagrody powinnybyó
ptzyznawanena zakonczenie sezonu i wówczas wybrane zostalyby najwy2sze
którezostalybynagrodzone.
osiqgnigcia,
wicestarosta- KrzysztofMichalikzwrócilsie do Naczelnik- Emilii Piotrkowicz
przyznawania
nagród.
regulaminu
o przepracowanie
Nastgpnieodczytanyzosta.lprojektuchwalyw sprawie przyznanianagródsportowych
uchwaly
glosowanie,
w którymza podjgciem
itrenera;przeprowadzono
dla zawodników
ZarzqdPowiatuopowiedzialsig jednogloénie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwal4 Nr 173/07 w sprawie przyznania nagród
sportowych dla zawodników i trenera.

Ad.6
Naczelnikwydzialu oówiatyi Kulturypowrócilado tematuwynajmupomieszczeri
w ZSZ Nr 2 w MinskuMaz. na potrzebyuczelniwyzszej.wyjasnila,2e dyrektorTomasz
Plochockijest po rozmowachz kanclerzemuczelni, która wyrazila chgó wynajqcia
oomieszczeñinternatuna okres3lat, w zwiqzkuz tym dyrektorzwracasiq o wyrazenie
w tym zakresie.
umowyintencyjnej
zgodyna podpisanie
na
wicestarosta- KrzysztofMichalikpowiedzial,2e zgode na wydzier2awienie
jest
przetarg
zakres¡e
w
okresdo 3 lal wyra2a zarzqd P owiatu,a nastgpnieoglaszany
wydzier2awieniapomieszczeri.Nastgpnie stwierdzil, ze radcowie prawn¡ pow¡nn¡
s¡e,czy mo2liwejest podpisaniew tym zakresieumowyprzedwstqpnej.
wypowiedzieó
sig radcaprawny.
aby na ten tematwypowiedziaia
Starostazaproponowal,
Emilia Piotrkowicz poinformowala' 2e Prezes Zarzqdu
Naczelnik StowarzyszeniaRowerowego ,,ZielonySzlak" wystqpil z propozycjqwspolpracy
W dniu 17 grudnia
w ramach programuwspólpracyz organizaqamipozarzqdowymi.
jest lll ZimowyMaratonRowerowyi zwraca¡EslQ
2007 r. w gminieMrozyorganizowany
w kwocie1.500zl.
o wsparciei ufundowaniepucharóww 24 kategoriach
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodqna ufundowaniepucharóww 24 kategoriach
Ad.7
Wicestarosta- Krzyszlof Michalik przedstawil projekt uchwaly w sprawie
powolania Komisji do przeprowadzeniaodbioru koricowego inwestycji Dodal, 2e
dotyczy to odbioru inwestycji ,,Rozbudowabudynku Domu Pomocy Spolecznej
w Katach".
W skladKomisjiwchodz4:
- KrzysztofMichalik
- Wicestarosta
- czlonekZarzqduPowiatu,
- HenrykKsiq2opolski
- dyrektorDPSw KEtach
- El2bietaKowalik-Wirowska
- AgnieszkaReda- naczelnikWydzialuInwestycji
- DorotaWitowska- inspektorw WydzialeInwestycji
glosowanie,w którymza podjecieuchwalyzarzqd Powiatu
Nastgpnieprzeprowadzono
opowiedzialsig jednogloónie.
Za:'izqdPowiatu podjql uchwalq Nr 174107w sprawie powolania Komisji do
przeprowadzeniaod bioru koñcowego inwestycji.
Ad.8

SkarbnikPowiatu- Teresa Bqk przedstawilaprojektuchwalyw spraw¡ezmian
w bud2eciePowiatu na 2007 rok. Wyjaénila,2e zmiany polegajqna zmianie planu
ze zmianqkwot dotacji celowychprzekazywanych
dochodówi wydatkówzwiq"zanych
z bud2etupañstwaoraz przeniesieniuwydatkówmigdzy $$ w ramachtego samego
dzialu.Ponadtodokonujesig zmian w planachfinansowychdochodÓwi wydatkÓw
jednostekorganizacyjnych.
powiatowych

ZmianydotyczA:
- StarostwaPow¡atowego
w MiñskuMaz.
- Powiatowego
w MiñskuMaz.
NadzoruBudowlanego
Inspektoratu
- KomendyPowiatowejParistwowej
Stra2yPo2arnejw MióskuMaz.
- ZespoluSzkólSpecjalnychw lgnacow¡e,
- CentrumKsztalceniaUstawicznego
w MiriskuMaz.
- DomuPomocySpotecznej
w Mieni
,,Jedlina"
- Powiatowego
w MinskuMaz.
CentrumPomocyRodzinie
- SpecjalnegoO5rodkaSzkolno-Wychowawczego
w MiñskuMaz.
- PoradniPsychologiczno-Pedagog
w
Sulejówku.
icznej
Przeprowadzonogiosowanie,w którym za podjqciem uchwaly w sprawie zm¡an
w bud2eciePowiatuna 2007 rok ZarzqdPowiatuopowiedzialsiq jednogloSnie
Zarz4d Powiatu podj4l uchwalq Nr 175/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.
Ad.9

Wicestarosta- KrzysztofMichalikprzedstawilwniosek p. Piotra Dlu2ewskiego,
który zwrócil siQ o wyrazeniezgody na urz4dzeniedrugiegolazdu z dzialkinr 1805
przyul.ArmiiLudowej18 w MinskuMazowieckim.
usytuowanej
Wniosekzostal pozytywniezaopiniowanyptzez dyrektoraZarzqduDróg Powiatowych
w MiñskuMaz.- AndrzejaSolonka.
ZarzEdP owiatuwyraz¡lzgodgna urzqdzeniedrugiegoz¡azduz ul. Armii Ludowej
w MiriskuMaz.na dzialkgo nr ew. 1805.
Skarbnik Powiatu przedstawilawniosek dyrektora ZS w Siennicy dotyczAcy
obni2enia ceny wywolawczei o 5O%odwóch samochodów marki Zuk, gdy2 do
ogloszonegoprzetarguw zakresiesprzeda2ytych skladnikówmajatkowychnikt sie nie
zglosil.
dotyczecychsprzedazy
Wicestarostadodal, 2e nie ma przepisówszczegÓlnych
aby propozycjqdyrektoradotyczqcqobni2eniaceny
mieniaruchomego.Zaproponowal,
wywolawczejo 50o/optzyjqt
Nastqpnieprzedstawilaprojektuchwaly zmieniajqcquchwalew spraw¡ezbyc¡a
skladników maj4tkowych Zespolu Szkól im. H. i K. Gnoiñskich w Siennicy;
glosowanie,w którymZarzqdPowiatuopowiedzialsi9 jednogloÓnie.
przeprowadzono
Zarzqd Powiatu podjqNuchwale Nr 176/07 zmieniaj4c4 uchwalg w sprawie
zbyciaskladnikówmaj4tkowychZespoluSzkólim' H. i K. Gnoiñskichw Siennicy.
wniosekz-cy dyrektoraDPS éw Józefa
NastgpnieSkarbnikPowiatuprzedstawila
markipolonezSamochód
w Mieni,któryzwrócilsig o zdjqcieze stanuDPSsamochodu
a kosztyutrzymania
ma 268 tys. km przebiegu,jest samochodemwyeksploatowanym,
ptzez
eeczoznawcena
s4 bardzowysokie.Wykonanonieodplatnqwycenesamochodu
kwotg2.376zl.
Zazqd P owiatuwyrazii zgodq na sprzedaZw drodze przetargowejsamochodu
markipolonezproponujEccenqwywolawczqw kwocie2.376zl.

Zarzqd Powiatu jednogloénie podj4t uchwalg Nr 177107w sprawie zbycia
skladnika majqtkowegoDomu Pomocy Spolecznejéw' Józefa w Mieni.
Zarzqd Powiatu jednogloéniepodjEl uchwalg Nr 178/07w sprawie udzielen¡a
upowa2nienia dyrektorowi Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego
im. J. Korczaka w Miñsku Mazowieckim do reatizacji inwestycji pn. ,,Zakup
mikrobusu dla potrzeb specjalnego oérodka szkolno-wychowawczegow Mi¡ísku
Mazowieckim".
CzlonekZaEEdu - MiroslawKrusiewiczpowrócildo tematu zagospodarowania
terenuprzy CKP na cele sportowe.
Wicestarostawyjaónil,ze nie ma 2adnychinformacjiw tym zakresie.
Kolejnowicestarosta- KrzysztofMichalikprzedstawilpismo solectwaBarczqca
dotyczqcewykonaniachodnikaoraz oswietleniaprzy drodzepowiatowejna odcinkuod
do stacjiPKPw Barczqce¡.
Kaplicyw BudachBarczqckich
nalezydo kompetencji
P. KrzysztofMichalikwyjasnil,2ewykonanieoówietlenia
pod
wykonanie
chodnikamozliwejest do realizacji
Natomiast
GminyMiriskMazowiecki.
warunkiempartycypacjisamorz4dugm¡nnegow 50% kosztów. Inicjatywaw takich
gminy.
sprawachnale2ydo samorzqdu
i Rozwoju
2e w 2007 roku KomisjaBezpieczenstwa
Wicestarostapoinformowal,
techniczne
analizowala
Powiatuwspólnie z dyrektoremZarzqdu Dróg Powiatowych
mo2liwoócirealizacjitego projektu.Z wstqpnejoceny wynika, 2e w istniejqcympas¡e
drogowymtrudnobgdziewykonaóchodnikz uwagina wymaganiatechnicznedotyczAce
budowy chodników w obszarze niezabudowanym.Ewentualna realizaqa chodnika
koszty.
o, co znaczqcopodwyzszyloby
wymagalabyposzerzeniapasadrogoweg
powiedzial,
z
ze wplynelo SPZOZ pismo
Starosta Antoni Jan Tarczyriski
zgodniez ustaleniami
o skutkachfinansowychpodwy2ekwynagrodzeri,
informujqce
br.
Zazqduz dnia19listopada
Nastepnie informacyjnieprzedstawilpismo Duszpasterstwasrodowisk Twórczych
w bud2eciepow¡atu2008 r. Srodkówna:
o zaplanowanie
Diecezjiwarszawsko-Praskiej
- NoworocznyKoncertKolgd- 3.500zl.
- KoncertWielkanocny- 3.500zl.
- 3.500zl.
- JarmarkFloriañski
- ParadaPatriotycznej
PieóniRycerskiejiWojskowej- 3.500zi.
- 3.500zl.
- lV lmieninowy
KoncertPapieski
tego wn¡osku.
Zarzqdniewidzimo2liwoócizrealizowania
w dn¡u
KolejnoStarostaodczytalpismoKomisjiRewizyjnej,którana posiedzeniu
mo2liwosci
jednogloÉnie
przyjqla
rozwa2enia
dotycz4cy
wniosek
19 listopada2007 r.
zabezpieczeniaórodków w 2008 t. z ptzeznaczeniemna monta2 (koszty eksploatacji)
urzqdzeñGPS we wszystkichsamochodachsluZbowychbqdqcychna staniejednostek
powiatowych.
sig dniu17 grudnia2007r. o godz.14.00
odbqdzie
2e kolejneposiedzenie
Ustalono,

Ad.t0

Protokolyz posiedzenw dniu 19 l¡stopadai 26 listopada2007 r. zoslalyprzyjgte
jednogloénie.
A d .1 1
StarostazamknAlposiedzen¡e.

Przewodniczqcy
ZarzEdu- AntoniJan Tarczyñsk¡
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
Czlonkowie
Zazqdu: KrystynaPazio
HenrykKsi?2opolski
Krusiewicz
lvl¡roslaw
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