Protokól Nr 38/07
z pos¡edzeniaZarzqduPowiatu Mitískiego
w dniu 17 grudnia2007r.
:
W posiedzeniuuczestniczyli
Zarzqdu- AntoniJan Tarczynski
Przewodnicz4cy
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
cztonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaB4k - SkarbnikPowiatu
- inspektor
AnnaSmater-Nagraba
w WydzialeOówiatyi Kultury
Porz4dekposiedzenia:
1. Otwarcieoosiedzenia.
2. Przyjgcieporzqdkuobrad.
posiedzenia.
Starostyw okresieod poprzedniego
3. Informacjao dziaialnoóci
4. Rozpatrzeniewnioskówdo projektówuchwal i innych materialówna Xl sesjg
RadyPowiatuMitiskiego.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie wyboru bieglego rewidentado przeprowadzenia
badania sprawozdaniafinansowegoza 2007 r. SamodzielnegoPublicznego
ZespoluOpiekiZdrowotnejw MiñskuMazowieckim.
6. Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie okreSlenia zasad
wykonywaniazadaó powiatuw zakresiedróg publicznychprzy pomocyjednostek
samorzqduterytorialnego.
7. Podjgcie uchwaly w sprawie wygaszeniaprawa uZytkowanianieruchomoóci
polozonej w Minsku MazowieckimstanowiEcejdzialkg oznaczonAnumerem
ewidencyjnym 252719 o pow. 0,0980 ha stanowiqcej wlasnoóó Pow¡atu
Minskiego.
B. Podjqcie uchwaly w sprawie zatwierdzeniaprojektu ,,Rozwój umiejqtnoSci
zawodowychmieszkancówobszarów wiejskich poptzez szkolenie,,Uslugi
z Europejskiego
kosmetyczne- pomysl na wlasn4firmq""wspótfinansowanego
FunduszuSpolecznego.
poslugiwania
9. Podjgcieuchwalyw sprawiezatwierdzeniaprojektu,,UmiejgtnoSó
wa2nA kompetencj4
sig technologiamiinformacyjnymii komunikacyjnym¡
zwigkszajqcq atrakcyjnoéó zawodow4 pracujqcych osób doroslych 145+l
wspólfinansowanego
z Europejskiego
FunduszuSpolecznego.
10.Podjgcieuchwalyw sprawieogloszeniaotwartychkonkursówofert na realizacjg
w 2008 r.
zadañpublicznychprzezorganizacjepozarzqdowe
11. Sprawyz zakresuoówiaty.
'12.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna 2007 rok.
13.Sprawyrózne.
w dniu 3 grudnia2007 r.
14.Przyjgcieprotokoluz posiedzenia
posiedzenia.
15.Zamkniecie

Ad. 1
Starosta M¡ñsk¡ego.

Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zarz4du Powiatu

Ad.2
porzqdekposiedzenia,
któryzostalprzyjqtyjednogloónie.
Starostaprzedstaw¡l
Ad. 3
o nastgpuj4cych
sprawach:
Starosta- AntoniJan Tarczyñskipoinformowal,
- zwolal posiedzenie Rady Spolecznej przy SPZOZ, jednym z punktów
posiedzeniabylo opiniowanieprojektuuchwalyw sprawieodwolaniadyrektoraSPZOZ
w MiñskuMaz. - opinia pozytywna(6 glosówza,4 glosy przeciw,I osobawstrzymaia
Dodal,2e dyrektorJ. Sobolewski
nadaljest na zwolnieniu
lekarskim.
sig od glosowania).
- wizytowalZSZ Nr 2 w MióskuMaz. w zwiqzkuz polrzebEzmiany lokalizacji
wprost Oórodkado ZSZ nr 2
siedzibySOSzW w MiriskuMaz. Dodal,2e przeniesienie
jest
nie
mo2liwe.
- podpisanazostalaumowa na dotacjqz PFRON na zakup samochodudla
w MióskuMaz.
SpecjalnegoOórodkaSzkolno-Wychowawczego
- zwoialposiedzenieZespoluReagowaniaKryzysowego;
w zwiqzkuz ogniskami
ptasiejgrypyna Mazowszu,omówionoprocedurydzialaniaw takichprzypadkach.
- uczestniczyt
w szereguspotkanoplatkowych.
- KrzysztofMichalikpoinformowal
NastgpnieWicestarosta
o nastgpujEcych
sprawach:
- przypomnial,i2 umowa z dotychczasowym
wydzier2awiajqcym
budynekna potrzeby
PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej
w Sulejówkuzostalawypowiedzianai wygasa
z koñcemsierpnia2008 r. i nale2yznale2ótymczasow4siedzibg.DyrektorAnna Padzik
podjqla sig znalezienialokalu. Z kilku ofert pozostalajedna dom jednorodzinnyna
jest to budynekdwupigtrowyo pow.
79, wlasnosóPañstwaMilewskich,
ul. 11 L^istopada
160 m'i budynekgospodarczyok. 60 m'. Wlaócicielebudynkusa zainteresowani
na cele
wynajgciem,a docelowosprzedaza.Dodal,ze z punktuwidzeniaprzeznaczenia
publiczne nale2y dokonaó oceny przydatnoócitej nieruchomoSci(np. brak miejsc
parkingowych,zbyt wqskie klatki schodowe).WicestarostawyjaSnil,i2 zwrócil sig do
Panstwa Milewskich o przedstawieniedokumentacji, aby sprawdzió, czy po
ewentualnychpracach adaptacyjnychbudynekbgdzie odpowiadalwymogomna cele
publiczne.
- w zakresierozbudowyDPS w K4tach,prezesfirmy realizujqcejtq inwestycjgzloZyl
zawiadomienieo zakoñczeniubudowy, które zostalo zanegowaneprzez inspeklora
nadzoru.Kary umownesiqgajqjuz 400,000zl. Na dzieñ1B grudniabr. na godz.14.00
wyznaczonezostalospotkaniew DPS w Kqtach.
- dokumentacjaprojektowana przebudowginternatuZSE (na potrzebym.in. PUP,
PINB) nie zostala zlo2ona, pomimo wydiu2onegoterminu. Naliczane bqdq kary
umowne.

Ad.4
Zarzqd Powiatu przystqpildo omówieniawniosków do projektówuchwal na
Xl sesjeRady Powiatu.
SekretarzPowiatuwyjaónila,2e dyrektorPCPR- JanuszZdzieborskiprzedstawil
zmiangdo planufinansowego
PFRON.
ZarzqdPowiatupo zapoznaniusig z planemfinansowymPFRONprzyj4lprzedstawion4
wersje.
NastgpnieZarzqd Powiatu powrócildo projektuuchwalyw sprawie ustalen¡azasad
przezPowiatMiñski.
korzystaniaze stolówekw szkolachprowadzonych
Inspektorw Wydziale Oéwiatyi Kultury- Anna Smater-Nagrabaprzedstawila
propozycjgkosztów,które uwzglgdniaj4tak2e place, pochodne,energigelektryczn4,
ciepln4,wywóz nieczystoSci,
órodkichemiczne.
Wicestarosta
zwróciluwagqna nizszykosztw ZS w Siennicy.
zatrudnione
P. Anna Smater- Nagrabawyjaónila,
ze w innychjednostkach
sq
jest
posilków
wydawanych
du2o
bo
dwie kucharkiw Siennicy1 kucharka,miesiqcznie
prawie4.000 (korzysta142 uczniów),gdy w ZSA w Janowie- ok. 1.650 (korzysta75
uczniów).
WydzialOówiatyi Kulturyzaproponowalustalióodplatno5óza obiad dla pracowników
w wysokoóci:
- w ZS Nr 1 w MiriskuMaz.-6,30zl.
- w ZSE w MinskuMaz.- 6,20zl.
-wZSAwJanowie-521.
- w ZS w Siennicy- 4,50zl.
propozycjg.
ZarzqdPowiatuprzyjqlprzedstawionq
Starostaprzedstawilwniosek Komisj¡Bud2etuo przesuniqciekwoty 5.000 zl.
z teze'ruybudzetowejdo dzialuKulturafizycznai sport na sfinansowaniePowiatowych
lgrzyskSamorzEdowców.
Nastgpnie przedstawilwniosek Komisji Bezpieczeñstwai Rozwoju Powiatu
o zwigkszenieo 30.000 zl. órodków z przeznaczeniemna SKM i zmniejszenie
o 30.000zl. Srodkówna zadaniezagospodarowanie
terenuwokólbudynkuStarostwa.
Zarzqd Powiatupo analiziezlo2onychwnioskówpostanowilprzeznaczyókwotg
30.000zl. na SKM i kwotq5.000zl. na realizaqgPowiatowychlgrzyskSamorz4dowców
ze Érodkówpzeznaczonychna realizacjgzadania- Zagospodarowanie
terenuwokól
Starostwa.
NastqpnieSkarbnikPowiatu- Teresa B4k omówilaprojektuchwalyw sprawiezmian
w bud2eciePowiatuna 2007 rok.Zmianydotyczq:
- Zespolu Szkol w Siennicy i uzupelnieniaérodków w wysokoéci 10.000 zl.
z przeznaczeniemna olej opalowy,

- G|LOw MiriskuMaz. - uzupelnienie
Srodkóww wysokoéci18.691zl. na uiszczen¡e
gazu,
oplatyza zuZycie
- ZS Nr w MiñskuMaz.- pozostaly
11.000zl. w wynagrodzeniach,
érodkiw wysokoÓci
natomiastnale2y uzupelnióórodki w wysokoéci25.000 zl. na uiszczenieoplaty za
zuzyctegazu,
- w Starostwie Pow¡atowym brakuje kwoty 70.000 zl. na zakup druków
komunikacyjnych,
- ZDP w Mirisku Maz. przeznaczenieérodków pozostalychw wynagrodzen¡ach
na zakupdwóchplugówod5nie2nych,
w wysokoóci50.000zi. z przeznaczeniem
- wprowadzeniekwoty 2.O00 zt. ze órodków z Urzqdu ds. Kombatantówi Osób
i kwoty 500 zl. ze Starostwaz pveznaczeniemna zorganizowan¡e
represjonowanych
wigilijnego
dla kombatantów,
spotkania
- wprowadzenie
zl. na zakupsamochodudla SOSzWw MitiskuMaz.,
kwoty93.186,54
samochodudo przewozu
ponadto
przeznaczenie
kwoty
2.000
zl. na przystosowanie
a
2 osóbna wózkach.
materialyna sesjq Rady Powiatu.
Zarz4dPowiatuprzyj4lprzedstawione
Ad. 5
SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykwyjaénila,i2 ogloszenieo poszukiwaniu
badaniasprawozdaniafinansowegoSPZOZ
bieglegorewidentado przeprowadzenia
na stronie internetowejpowiatu
r.
zostalo
umieszczone
Maz.
za
2007
w Minsku
podmiotów,
na liScie
umieszczonych
minskiegooraz przeslanedo 10 losowowybranych
podmiotówuprawnionychdo badaniasprawozdañfinansowych,stanowiqcejzalqcznlk
do UchwalyKrajowejRady BieglychRewidentów.
Wplynglo6 ofert:
- EURO-ini PartnerzyAudytorzyi, Konsultanci
i Ks¡egow¡Sp. z o.o. w Warszaw¡e
18.480zl. netto (z YAT 22.545,6zl.l
Biegly Rewident Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe ,,TAX" w Siedlcach
12.000üi VAT (14.640zl.)
Janina KrzysztoszekBiuro Uslug Ksiggowychi Badania Bilansów w Garwolinie
6.000zl. + 22% VAT (7.320A.l
EKSPERTBiuroBieglegoRewidentaSp. z o.o.w Siedlcach- Wanda BrzÓzka5.000zl.
+ 22%vAT (6.100zl.)
21.+ 22o/o
w SulejówkuBoleslawaPiszczek15.gQQ
BiuroBieglegoRewidenta,,Audytor"
VAT (18.300zt.)
KancelariaBieglych RewidentówAUXILIUM Sp. akcyjna Kraków 7.000 zl. + VAT
(8.540zl.)
Biuro UslugKsiggowychi Badania
ZarzqdPowiatuwybralofertgp. JaninyKrzysztoszek
w
Garwolinie.
Bilansów
Nastepnieodczytanyzostal projektuchwalyw sprawiewyboru bieglegorewidentado
przeprowadzeniabadania sprawozdaniafinansowegoza 2007 r. Samodzielnego

PublicznegoZespolu Opieki Zdrowotnejw Miñsku Mazowieckim;przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig
jednoglo5nie.
Zarzqd Powiatu podjEl uchwalg Nr 179/07 w sprawie wyboru bieglego
rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2007 r.
Samodzielnego
PublicznegoZespoluOpiekiZdrowotnejw MiriskuMazowieckim.
Ad. 6
Wicestarosta- Krzysztof Michalik przedstawilprojekt uchwaly zmieniajqcej
uchwalew sprawie okreóleniazasad wykonywaniazadañ powiatu w zakresiedróg
publicznychprzy pomocyjednosteksamorzqduterytorialnego.
Wyja5nil,2e z wnioskami
pow¡nny wystepowaósamorzqdy gminne, a wnioski mo2na skladaó do dnia
30 wrzeénia.Zakresrobótpowinienbyó uzgodnionyz dyrektoremZDP. Wstgpnaocena
wnioskudokonywanabgdzieprzezWydziallnwestycj¡,wlaSciwejoceny dokonaZarzqd
Dróg Powiatowych,natomiastZarzqd P owialu dokona rozstrzyg
nigcia, które zadania
bgdErealizowane.
PrzyjgtonastepujAce
kryteria:stantechnicznydrogi,klasadrogi,natq2enieruchu,
iloSównioskówrozpatrzonych
dotychczaspozytywnie.
powy2szym
Umowyz
zakresiepowinnybyó podpisanedo dnia 31 marca.
Nastgpnieodczytanyzostal projekt uchwaly zmieniajqcejuchwalew sprawie
okreéleniazasad wykonywaniazadañ powiatuw zakresiedróg publicznychprzy
pomocyjednosteksamorz4duterytorialnego;
przeprowadzono
glosowanie,w którymza
podjeciemuchwalyZarzqdPowiatuopow¡edzial
siq jednogloénie.
Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 180/07zmieniajEc4uchwaNew sprawie
okreéleniazasad wykonywania zadañ powiatu w zakresie dróg publicznych przy
pomocy jednostek samorzqduterytorialnego.
Ad.7
Wicestarosta- Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaly w sprawie
wygaszenia prawa uzytkowanianieruchomoócipolo2onej w Minsku Mazowieckim
stanowiacejdzialkg oznaczonqnumerem ewidencyjnym252719o pow. 0,0980 ha
stanowiqcejwlasnosóPow¡atuMinskiego.Wyjaónil,2ewygaszenieprawa uzytkowania
nastqpiw formieaktu notarialnego.
Przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd Powialu
opowiedzialsig jednogloónie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 181/07 w sprawie wygaszen¡a prawa
u2ytkowania nieruchomoéci poNo2onejw M¡ñsku Mazowieckim stanowiecej
dziaNkqoznaczonqnumerem ewidencyjnym 252719o pow. 0.0980 ha stanowiEcej
wlasnoéó Powiatu Miñskiego.
Ad. 8
Wicestarostaprzedstawilprojekt uchwaly w sprawie zatwierdzeniaprojektu
zawodowychmieszkañcówobszarówwiejskichpoprzezszkolenie
,,RozwójumiejgtnoSci
na wlasnq firmq""wspóifinansowanego
z Europejskiego
,,Uslugikosmetyczne-pomysl

FunduszuSpolecznego.Dodal, 2e projektzostal przygotowanyw ramach Programu
Operacyjnego
KapitalLudzkiDzialanie9.5.
Nastgpnie przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatuopowiedzialsig jednogioénie.
Zarz4d Powiatu podjql uchwaNgNr 182/07w sprawie zatwierdzeniaprojektu
,,Rozwój umiejqtnoéci zawodowych mieszkañców obszarów wiejskich poprzez
szkolenie ,,Uslugi kosmetyczne-pomyslna wlasn4 firmg"" wspólfinansowanego
z EuropejskiegoFunduszuSpolecznego.
Ad.9
P. Krzysztof Michalik przedstawilprojekt uchwaiy w sprawie zatwierdzenia
projektu,,UmiejgtnoÉ;ó
poslugiwania
i komunikacyjnymi
siq technologiami
informacyjnymi
wa2nAkompetencjEzw¡ekszajEcE
zawodowApracujqcychosób doroslych
atrakcyjno5ó
z Europejskiego
FunduszuSpolecznego.Dodal,ze projekt
/45+/"wspolfinansowanego
w ramachProgramuOperacyjnegoKapitaiLudzkiPriorytetVlll,
ten zostalprzygotowany
glosowanie,w którymza podjqciemuchwaly
Dzialanie8.1. Nastgpnieprzeprowadzono
ZarzqdPowialuopowiedzialsiq jednogloSnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 183/07w sprawie zatwierdzeniaprojektu
poslugiwaniasig technologiamiinformacyjnymii komunikacyjnymi
,,Umiejgtnoéó
wa2nq kompetencjq zwiqkszajqcq atrakcyjnoéó zawodowq pracujqcych osób
doroslych /45+/" wspótfinansowanegoz EuropejskiegoFunduszu Spolecznego.
Ad.l0
SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykprzedstawilaprojekt uchwalyw sprawie
ogloszenia otwartych konkursów ofert na realizacjq zadañ publicznych przez
organizacjepozarzqdowew 2008 r.
WyjaÉ;nila,
2e na realizaqqzadanw zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia ptzeznaczone zostaly Érodki w wysoko5ci
8.000zl.
- dzialaniana zecz osób niepe.lnosprawnych
ptzeznaczonezostalyÉrodkiw wysokoéci
25.000zl.
- krajoznawstwaoraz wypoczynkudzieci i mlodzie2yptzeznaczonezostaly Srodki
w wysokoSci10.000zl.
- kultury,sztuki,ochronydóbr kulturyi tradycjiptzeznaczone
zostalyórodkiw wysokoSci
90.000zl.
- upowszechniania
kulturyfizycznq i sportu przeznaczonezostalyérodkiw wysokoóci
90.000zl.
- dzialalnoéciwspieraj4cejrozwój wspólnot i spolecznoécilokalnych pzeznaczone
zostalyérodkiw wysokoéci8.000zl.
- dzialalnoóciwspomagajqcejrozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsigbiorczoóci
ptzeznaczone
zostalyórodkiw wysokoéci8.000zl.
Dodala,Ze terminskladaniaofertuplywa17 stycznia2008 r.
Nastgpnieodczytanyzostal projekt uchwaly w sprawie ogloszeniaotwartych
konkursów ofert na realizacjqzadari publicznychprzez organizacjepozarz4dowe
w 2008 r.; przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatuopowiedzialsig jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 184/07w sprawie ogloszenia otwartych
konkursów ofert na realizacjgzadañ publicznych przez organizacje pozarz4dowe
w 2008r.
A d .1 1
Inspektorw Wydz¡aleOÉwiatyi Kultury- Anna Smater-Nagrabapowrócilado
sprawywynajmupomieszczeñZSZ Nr 2 w MiriskuMaz. na potrzebywyZszejuczelni.
Starosta- Antoni Jan Tarczyriskipowiedzial,2e dyrektor Tomasz Plochockizostal
poinformowany,
2e w chwiliobecnejnie ma mozliwoéci
wynajmupomieszczeñ
itakE
odpowied2nalezyprzeslaówladzomuczelniwy2szej.
Nastepn¡eczlonkomZarzqdu Powiatu przekazanyzostal projektzmian zasad
przyznawania
stypend¡ówi nagródsportowychiwyróZnienRady PowiatuMiriskiego.
Ad. 12
Skarbnik Powiatu przedstawilaprojekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatuna 2007 r. Wyjaónila,2e zmianypolegajqna przeniesieniu
wydatkówmigdzy$$
w ramachtego samegodzialui dotyczq:
- ZarzqduDróg Powiatowych
w MinskuMaz.
- Powiatowego
Inspektoratu
NadzoruBudowlanego
w MiñskuMaz.
- KomendyPowiatowejPañstwowejStra2yPo2arnejw MiriskuMaz.
- ZespoluSzkólNr 1 w MiriskuMaz.
- ZespoluSzkólim. M. SklodowskiejCuriew MiriskuMaz.
- ZespoluSzkólEkonomicznych
w MiñskuMaz.
- CentrumKsztalcenia
Ustawiczneqo
w MinskuMaz.
- DPS Éw.Józefaw Mieni
- DPS,,Jedlina"
w Mieni
- Powiatowego
CentrumPomocyRodzinie
w Mirósku
Maz.
Nastgpnieodczytanyzostal projektuchwalyw sprawiezmian w bud2eciePowiatuna
glosowanie,w którymza podjgciemuchwalyZarzqdPowiatu
2007 rok; przeprowadzono
(nieobecnyp. M. Krusiewicz).
w obecnoéci4 czlonkówopowiedzialsig jednogloÉnie
Zarz1d Powiatu podjEl uchwalg Nr 185/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.
Ad.13
Starosta- Antoni Jan Tarczyriskiodczytalpismo BurmistrzaMiastaSulejówek
propozycjq
z
wspólpracy w zakresie wykonania koncepcji drogowych
najkorzystn
iejszych wariantów przqazdów bezkolizyjnychWzez tory na ulicach
Pilsudskiego
i Przejazdw Sulejówkuwtaz z ptopozycjqpodzialukosztów.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikpowiedzial,Ze sq to zadaniawlasne gminy
iw zakresiebudowy wiaduktutrzeba byio podj4ódzialaniaprzy modernizacji
linii
kolejowejz Warszawydo Siedlec.
Nastgpnie Wicestarosta poinformowal,iz przedstawicielkaTelekomunikacji
Polskiej S.A. zaproponowalakwotq 1.200 zl. rocznie za wydzier2awienieczeSci
przygotujqi przeólqprojekt
nieruchomoÉci
w Falbogachpod szafy telekomunikacyjne,
umowyw tym zakresie.

Kolejno wyjaénil, 2e z uwagi na fakl, 2e w przyjgtym projekcie bud2etu
zaakceptowanazostalawysokoSódotacjiprzekazywanejMiastu Mitisk Mazowieckina
zarzqdzaniedrogami (kwota dotacji pozostajebez zmian) nalezy przygotowaóaneks
z wykazem dróg powiatowychna terenie miasta Miñsk Mazowieckipozostajqcych
w dalszym ciqgu drogami pow¡atowymi,który wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia
2008r.
Zarzqd Powiatu zaakceptowal podpisanie aneksu do porozumienia
z MiastemMiñskMazowiecki.
SkarbnikPowiatuprzedstawiia
wniosekZaEEdu RejonowegoPolskiegoZwiqzku
Rencistów,Emerytówi Inwalidówo przyznanieórodkówna organizacjgspotkania
wigilijnego
dla czlonkówZwiqzku.
Zarz4dPowiatuprzyznalkwotg300 zl. na organizacjq
spotkaniawigilijnego.
Nastgpnieprzedstawila
wniosekp. GrzegorzaWyszogrodzkiego
o przeznaczenie
pozostalych
órodkóww kwocie1.800zl. na przygotowania
FestiwaluKolqdi Pastoralek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na przeznaczenie kwoty 1.800 zl. na
przygotowania
FestiwaluKolgdi Pastoralek.
Skarbnik Powiatu - Teresa B4k wyjaSnila,i2 dyrektor PCPR zlo2yl wnioski
o umorzeniewierzytelnoéci
dotycz4ceodplatnoéci
za pobytdzieciw rodziniezastgpczej.
ZarzqdPowiatupowrócido sprawyna kolejnymposiedzeniuZarzqduPowiatu.
Starosta- Antoni Jan Tarczyñskiodczytalpismo dyrektoraSPZOZ w M¡risku
Mazowieckimz podziqkowaniami
dla PZIJ ,,Zycie"za przekazanie6rodkóww kwocie
21.500zl. na zakuppompinfuzyjnych.
Ustalono,2e kolejneposiedzenie
ZarzqduPowiatuodbgdziesig 27 grudnia
2007r. o godz.12.00.
Ad.14
Protokolz posiedzenia
w dniu 3 grudnia2007 r. zostalprzyjetyjednogloénie.
Ad.15
Starostazamknaloosiedzenie.

PzewodnjczqcyZazqdu - AntoniJan Tarczyñski
- KrzysztofMichal¡k
Wicestarosta
Czlonkowie
Zarzqdu:KrystynaPazio

HenrykKsiezopolski
Miroslaw
Krusiewicz
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