ProtokólNr 4/07
z posiedzen¡a
Zan4duPow¡atuMiñskiego
w dn¡u8 stvcznia2007r.
w posiedzen¡u
uczestniczyl¡:
zaeEdu- AntoniJanTarczyñski
Pzewodniczqcy
Wicestarosta Krzysztoflvlichalik
czlonkowieZarz4du:KrystynaPazio
HenrykKsiezopolski
lvliroslaw
Krusiewicz
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TeresaBak- Skarbnik
Powiat- Naczelnik
i Kultury
Wydzialu
OSwiaty
EmiliaPiotrkowicz
Porz4dekpos¡edzenia:
posiedzenia.
Otwarcje
Przyjecieporzqdkuobrad.
posiedzen¡a.
od poplzedn¡ego
o dz¡alalnoéci
Starosty
w okresie
Informacja
przyjgcia
planu
form doskonalenia
dofinansowan¡a
Podjecieuchwalyw spraw¡e
nauczycieli
na rok2007.
zawodowego
w
sprawie
ustaleniadochodówi wydatkówsamorzqdowym
5. Podjecieuchwaly
jednostkombudzetowym,
zadania
udzieleniadotacji podmiotomrealizuiqcym
przekazan¡u
powiatu,ustaleniaplanufinansowego
do
dochodówpodlegaj4cych
pañstwa
zadai
z
zaktesu
administracji
z rcalizacjq
i wydatkówzwiazanych
budzetu
rzadowejna 2007rok.
real¡zacjidochodów
6. Podjecieuchwaly w sprawie ustaleniaharmonogramu
na I kwartal2007r.
i wydatkówbudzetuPowiatuMiñskiego
7. Rozstrzygniecie
otwartegokonkursuofert na realizacjezadan powialu Wzez
pozatz4dowe
dzialalnoSci
w 2007t. w zakresiepromocjii wspierania
organizacje
pozarzAdowych.
organizacji
8. Sprawyrózne.
protokolu
2006r.
z posiedzenia
w dniu28 grudnia
9. Przyjecie
posiedzenia.
10.Zamkniecie

1.
2.
3.
4.

Ad. 1
Starosta - Antoni Jan TarczyÍski otworzyl posiedzeniezarz4du Powjatu
Miñskiego.
Ad.2
porzadekposiedzenia,
któryzostalprzyjetyjednogloSnie.
Starostaprzedstawil

Ad.3
Starosta- AntoniJan TarczyñsklpoinformowaliZ w okresjeod poprzedniego
posiedzenia
zaj11owal
s e ,'taslepJlecymi
spfawam
- trwajAprzygotowania
do uruchomienia
lotniskacywilnegona bazjeistniej4cego
lotniska
w l\¡iñskulvlazowieckim.
Burm¡strzl\liasta[/insk l\y'azow]ecki
zwrócitsie o podjecie
wspólpracyw tym zakresieiwsparcie w zakresiepozyskaniaterenu pod term¡nal.
Ustalono,ze w dniu 15 styczniabr. odbedziesie spotkaniew nastepuj4cym
gronie.
Posel Czeslaw l\.4roczek,
Wójt cminy [/iósk Mazowiecki_ Sylwestei Dqbiowski
- ZbigniewGrzesiak.NiezbQdnym
i BurmjstrzMiastai\¡jñskI\¡azowiecki
jest pozyskanie
terenu do 'parkowania"samolotóworcz na patzeb,yterminalu który móglby sie
znajdowaó
w czeécipoludniowo-zachodniel
lotn¡ska.
alewymagaloby
to wejéciaw teren,
który jest dzierzawionyz Agencli Nieruchomoscr
Rolnychprzez panstwa Szopów.
Agenclaprzychylnie
odn¡oslasiQdo takiejpropozycjiponadtotrzebabedziedokonaó
ptzeznaczenia
zmtany
terenów w planie zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Miñsk¡,4azowiecki.
- wystqpil l\¡arszalekWojewództwaz proébq o znalezientenowej lokalizacji
dla filii
BibliotekiPedagogicznej.
Pojawilsiq pomysl,aby polqczyódwie placówkiprowadzone
przezMarszalkana tereniel\4inska
l\¡azowieckiego
tj. policealneSzkolgMedycznE
ifilie
BibliotekiPedagogicznej.
Dodal.Ze dyrektorZS im l\¡ Sktodowskiej-Cu|.¡.
* t .*'
¡/azowieckim zglosila do Urzedu l!4arszatkowskiego
kitka pizedsigwzigódo
dofinansowania
m.in.adaptaclgpomieszczeñdobudowebudynkuz salqgimnaslycznq
¡ au14,(powiatudostepnilby
terenpod rozbudowe)i wówczasmoznabylobypzenieéi
tamf¡lie.
- Starostazwrócilsie do ZarzqduPowiatuo wyrazentezgody na podjgcie
dzialai
w zakres¡epozostawienia
w MióskuMazowieckirn
Inspektoratu
NadzoruBudowlanego,
gdyZ od lipca br majA powstaó Okrggowe InspektoratyNadzoru Budowlane!o.
Rozmawialw tej sprawiez poslernCzeslawemlvlroczkiem
i ustalonopewienspos-ób
post9powanra
w celu pozostaw¡enta
InspektoratuNadzoru Budowlanegow Miósku
MazowieckirnJest propozycja.aby OINB dla pow¡atu mióskiegobyl z siedzib4
w Wolominielub w WyszkowieNiezbedne
lest wskazaniesiedzibv¡la OINB Starosta
powiedzial,2e najlepszymrozwiEzaniembyloby aby OINB mta-lsiedzibqw Mirlsku
Maz.,dla powiatówmióskiegogarwoiióskiego
i otwockiego.
ZatzEdPowialuupowa2nit
StarostQ
do prowadzenia
dz¡alañw powyzszym
zakresie.
NastQpnie
Wicestarosta
poinformowal
o nastQpul4cych
sprawach:
- 10 styczniabr uplywaterminskladaniawnioskóww ramachprogramu
operacyjnego
ogloszonegoprzez l\4lnisterstwo
KulturyI DziedzictwaNarodowego;w tym zakresie
- przebudowadachu w ZéspoleSzkól
zlozonyzostaniejeden wnioseklnwestycyjny
rm.H i K Gnoiñskich
w Siennicy,ponadtoprzygotowane
sE dwa wnioskiprzezWydzjal
Oówiatyi Kultury,dotyczqcyregionatnych
spotkanz muzykai tañcem.,|\4ajówka
2007,,
( wn¡oseko dofinansowanie
kwotE76.000zl.) i Festiwatul\,4uzyki
Chóratnej(wniosek
o dofinansowanie
kwote25000 zl ).
- istniejer¡02liwoéó,
aby zadaniedotyczacernodernizacjt
i rozbudowyszpjtalaznalazlo
s¡ena liscieprioryletów
(do pozyskania
kwota30 mln zl.).

Ad.4
WydzialuOswiatyi Kuttury
_ Emiliapiotrkowicz
przedstaw¡la
projekt
..^"...-,I"".:lnik
ucnwaiyw sprawieprzyiecia
pranudofinansowania
form doskon;lenia
zawodowógo
nauczycieli
na rok2007 poinformowala
iz plandoftnansowanta
obeimute:
- dzialalnoéó
PODN,polegaj4cE
na reaJizacji
zadanz zaktesu
irri"i""í,a uslawlcznego
nauczycielj,
z uwzglednieniem
doradztwa
métodycznego.
w lqcznejkwocre
3gg.089
-poniesitnycÁ
zl.
- doplatydo innychformszkoienja
w wysoko6ci
50%
jednaknie
tosztOw,
wiQcej
ni2900zl. za semestr.
w lacznelkwocleBO570zl
- oornansowante
doradztwa
n-etodycznego
w wysokosci
79.430zr
- Emiliapioirkowióz
Nastepnie
Naczelnik
odciytatag O,w ltOrymokresrone
zoslaty
priorytety,
na którebedaprzeznaczane
Srodki
Czlonek ZatzEdu- l\y'iroslawKrusrewiczzwróctl uwage, iz w pawyzszym
paragrafie
niewymienione
zostaly
takteprzedmroty
ijizvf oolsfl.
Jakgeografia
Naczeln¡k
WydzjaiuOéwjatyI Kulturywyasniia.iZ tati iaíalogprzedmrotów
wynikaze zlo2onych
wniosków
przezdyrektorow
Nastepnieodczytanyzostal projekt uchwalyw sprawie przyjQciaplanu
dofinansowania
form doskonaleniaiawodowego'n"u"ry"i"ti ia rok 2007;
przeprowadzono
glosowaniew którymza podjgciemuchwalyZarz4d powiatu
opowiedzial
siQjednogloónie.
qodjSl uchwale Nr 36/07 w spraw¡e przyjec¡aptanu
,^.,-_11=1!
,l9wiatu.
oo
nansowan¡a
form doskonalenia
zawodowego
nauczyc¡el¡
na roi 2007.
Ad.5
- TeresaBqkprzedstawjla
Skarbnik
Powiatu
projektuchwaly
w sprawie
ustalenia
dochodów¡ wydatkówsamorza-dowym
jednostkombudZetowyÁ,
udzretenia
dotacji
podmrotom
reaiizujacym
zadaniapowiatu,ustaleniaplanu fiÁansowego
dochodów
podlegajEcych
ptzekazaniudo bud2etupañstwai wydatkówzwiqzanych
z rcalizacjq
zadanz zakresu
adminjstracji
rzqdowej
na 2007rok.Wyjaén
ita,iz wygaíadotacjibgdzle
nast9lowala
do 28 dniaka2dego
miesiAca.
bad2w terminach
zapewnia;4cycn
réaliiaclq

zadall

w krórymza podjeciem
slosowanie.
uchwaty
zarzqd
|:.:19t1':-Il.ygyadzono
HowraIU
opowtedztal
sie
Jednoglosrie

.
7".?1d PowiatupodjEluchwateNr 37/07w sprawieustaleniadochodów
jednostkom budzetowym, udzieteniadotacj¡
:^yl11t]:*
poomrotom _-samorzEdowym.
reat¡zujEcymzadan¡a powiatu, ustalenia planu finansowegb
dochodów podtegajecych przekazaniu do budZetu paristwa i wydatków
zw¡Ezanych
z realizacjqzadañz zakresuadm¡n¡stracj¡rz4dowejna 2007rok.
Ad. 6
omówiiaprojektuchwalyw sprawieustatenia
harmonogramu
.^^,
_^:l:P,i'!
,Powiatu,
realzaclr
powiatuMióskiego
oochodow
rwydathów
budzetu
na I kwartal20OT
r
Po.zapoznaniu
sie z projektem
uchwalyprzeprowaozóno
gtoso;a;ie-,-w
Krorymza
podjeciem
uchwaty
ZarzEdpowiatuopowiedzial
si9jednogtoéñie.

Zarz4d Pow¡atu podjEl uchwale Nr 3g/07 w sprawie ustalen¡a
harmonogramureal¡zacj¡dochodów ¡wydatków bud¿etu powiatu M¡ósk¡egona
I kwartal 2007 r.
Ad.7
SekretarzPowialu- DanutaStrejczykpoinformowala,
ze odbylosig posiedzenie
Kom¡sjiw zakresjerozpatrzenla
ofert na zadanrew zakresiepromocjiiwspierania
dzialalnoéciorganizacji pozarzAdowych.Wplyngla jedna oierta Mazowieckiego
Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci I i\,4todzlezy
z MózgowymporazeniemDzieciqcy-m
w MiriskuMazowieckimna prowadzenieLokalnegoCunkiu Informacjidla organizácji
pozazEdowych
z terenupowiaturniñskieqo.
KwoIaptzeznac¿ona
na powy2szezadarieto 4 OOO
zt
W ramachzadaniaStowarzyszen
e oferujeprowadzeneLokalnegopunktulnformacji
dla organizacji
pozarzadowych,
któregocelemjest wsparcteorganizacji
pozarzqdowycÁ
poprzezdoradztwoi szkolenieW ramachtego zadaniaówiadczone
bgdq nastgpujEce
uslugr:
- poradn¡ctwoi konsultacje dotycz4ce zakladania i prowadzenia
organizacji
pozarz4dowych.
- jnformowanie
w zakresie2ródelfinansowan
a. zakladania
stowarzvszeñ,
- zorganizowane
zostana2 szkolena drao.galiz¿cjipozarzadowyc'h
- zorganizowane
pozarzadowych.
zostanieForumInicjatyw
Do ofertydolAczona
zostaiakalkulacja
kosztów.kosztcalkowity- 1O.gO0
zl.
Kwota dotacjj z bud2etu powiatu ma byó ptzeznaczona na wydatki zwiqzane
z prowadzen¡empunktu tj. dla koordynatora
projektu3OOOzl. i na przygotowanie
szkoleñdla organizacji
pozarzAdowych
1OO0
zi.
Ofertazlo2onazostaiaw terminiei zawierawszystkieniezbednedokumenty,Komisja
wn¡oskuje
o dofinansowanie
realizacji
tegozadania.
NastepnieSekretarzPowiatuodczytalaprojekt uchwalyw sprawie rozstrzygnigcia
otwartegokonkursuofert i udzielenia
dotacl na realizacjgw ZOOTr zadañw zakres¡e
promocji i wspierania dzialalnoéciorganizacJtpozafzEdowych:przeprowadzono
glosowanie, w któryr¡ za podjqciern uchwaly Zarzqd powiatu opowiedz¡al sie
Jednogloénie
Zarzad Powiatu podjet uchwale Nr 39/07 w sprawie rozstrzygniecia
otwartego konkursu ofert i udzielen¡a dotacji na realizacje w 2OO7r, zada¡i
w zakresiepromocji i wspieraniadz¡alalnoéc¡
organizacjipozarzqdowycn.
Ad. 8
Ustalono,iz kolejneposiedzenie
ZarzqdupowiatuodbQdziesie 22 styczniabr.
o g o d z .1 3 . 1 5 .
Nastepnie
Starostaprzedstawil
harmonogram
postedzeñ
Zarz4dupowiatuiRady
Powiatu:
- postedzenta
ZatzqduPOwatu
5 luty2007 r.
'19luty
2007r
12 marca20A7r.
26 matca 2007 |.

2 kw¡etnia
2007r
23 kwietnia
2007f.
- sesleRadyPowntu
20 luly2A07| .
28 matca2OO7|
25 kwietnia
2007r.
poinformowal
Ponadto
o spolkaniu
wójtówi burmistrzów
w dniu 17 stycznia2007r.
o godz.'14.00.
Wicestarosta- Krzysztol N,4ichalik
powiedzia+,iZ zmienila sie ustawa
o oplacieskarbowej,od dnia '1 stycznia2OO7t. zaplalaoplatyskarbowejmoze byó
jedyniegotówkqw kasieorganupodatkowego
dokonywana
lub bezgotówkowo
na
rachunek
tegoorganu.W sprawach
indywjdualnych
z zakresuadministracji
publicznej
zalatw¡anych
w Starostwie
Powiatowym
w l\,4insku
lvlazowieckim
podatkowym
organem
wlaéciwym
jestBurmistrz
w sprawach
oplatyskarbowel
N/liasta
lvlins[Mazowieck¡.
Poinformowal,
iZBurmistrz
l\,4iasta
l\,4iñsk
Maz zaproponowal.
abyrealizowac
to zadanie
w drodzeinkasa(Starostwo
otrzym!.vr'aloby
érodkiw wysokoóci
1O%od obrotów).
Sesja
RadyMiastaMiñskMazowiecki
odbQdzie
ste 22 stycznia
2OO7r. i wówczaspodjeia
zostanie
uchwala
dotycz4ca
okfeSlenia
inkasentów
Ad.9
Protokól
z posiedzenia
w dniu28 grudnia
jednogloÉnie.
br zostalprzyjety
A d .1 0
posiedzenia
Zamkniecie

Pzewodniczqcy
Zatzqdu- AntoniJanTarczyósk
Wcestarosta- Krzyszlofl\4tchaik
CzlonkowieZár¿qdu: KryslynaPazio

HenrykKse:oposk
I1,4
roslawKrusiewrcz
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