Protokól Nr 43/08
z posiedzeniaZarzEdupowiatu Miñskiego
w dniu 28 stycznia2008r.
W posiedzeniuuczestniczyli:
PrzewodniczEcy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyóski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlonkowieZarzEdu:Krystynapazio
HenrykKsiq2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- Sekretarzpowiatu
TeresaBqk- Skarbnikpowiatu
CzeslawJackowicz- naczelnikWydzialuSrodowiskai Rolnictwa
AgnieszkaReda- naczelnik
WydzialuInwestycj,
- inspektor
AnnaSmater-Nagraba
w WydzialeOówiatyi Kultury
Porzqdekposiedzenia:
1. Otwarc¡e
posiedzenia.
2. Przyjqcieporzqdkuobrad.
3. wizyta w Zespoleszkól im. H. ¡ K. Gnoióskich
w siennicyiw Zespoleszkól
Specjalnych
w lgnacowie.
4. Informacja
o dzialalnoéci
starostyw okresieod poprzedniego
posiedzenia.
5. Podiqcie uchwaly w sprawie wystqpienia do wojewody Mazowieckiego
o przekazanie nieruchomoóciskarbu parlstwa oznaczonei numerem
ew¡dencyjnym
15/1obrgbunr 40 w surejówkuna rzeczpowiatuMiriskiego.
6. SprawyoSwiatowe:
- rozpatzeniewnioskuBurmistrzaMiastasulejówek
w sprawiepowolaniaszkól
ponadgimnazjalnych,
- organizaqa,,Majówki",
- rozpatrzen¡e
wnioskówo dofinansowanie,
- zabezpieczenie
érodkówna realizacjqprojektówedukacyjnych.
7. Podjgcie uchwaly zm¡eniaiEcej uchwale w sprawie zbycia skladników
ma1qtkowych
ZespoluSzkólim. H. i K Gnoiriskich
w Siennicv.
8. sprawa przyznania dotacji z pFosiGW dra powiatowych jednostek
organizacyjnych.
9. Sprawyz zakresudróg.
10.Sprawyrózne.
11. Ptzyiecieprotokoluz posiedzeniazarzqdupowiatuw dniu 21 stycznia2008r.
12. Zamkniqcieposiedzen
ra.

Ad.r
wicestarosta Minskiego.

Krzyszlof Michalik otworzyl posiedzenie zarzqdu powiatu

Ad. 2
Wicestarosta- KrzysztofMichalikprzedstawifporzqdekposiedzenia,
któryzostal
przyjgtyjednogloSnie.
Ad. 3
ZarzqdPowiatuwizytowalZespólSzkólim. H. i K. Gnoinskichw Siennicyi Zespól
SzkólSpecjalnych
w lgnacow¡e.
Po wizyciew terenie i analiziemo2l¡woéciwykorzystaniaSrodkówfinansowycn
w kwocie100.000zl. w ramachkomponentu
D Samorzqdowego
Instrumentu
Wsparcra
Rozwoju Mazowsza w odniesienrudo uwarunkowañzwiqzanychz zamierzeniami
dotyczEcymirozbudowy ZSS w lgnacowie oraz kwestii technicznychwykonania
przedsaewziec¡a
zarzqd Powiatu zmienil stanowiskoi opowiedzialsie za zlozenrem
wnjoskudo komponentuD na pozyskanieSrodkówna boiskoze sztucznejtrawy
w ZespoleSzkólim. H. i K. Gnoióskich
w Siennicy(kosztok. 120.000zl. brutto).
Ad.4
- KrzysztofMichalikpoinformowal
Wicestarosta
o nastepujEcej
sprawie:
- aktualnieprowadzona
jest kontrolaNajwyzszejlzby Kontroliw zakresiepowiqzania
bud2etujednostkisamorzqduterytorialnego
z bud2etempanstwaw 2007r.
Ad.5
Wicestarosta- Krzysztof Michalik przedstawil projekt uchwaly w sprawie
wystEpien¡ado Wojewody Mazowieckiego
o przekazanienieruchomoéci
Skarou
Panstwaoznaczonej
numeremewidencyjnym
15/1obrgbunr 40 w Sulejówku
na zecz
PowiatuMirlskiego.
wyjaónil,2ena terenieSulejówkaprzy zbieguulic paderewskiego
iZwirowejjest nieruchomosó,
któraostatn¡obylaw trwalymzarzqdzieKomendyGlównej
Stra2y Graniczneji na nieruchomoSci
tej znajdujqsie budynk¡.KGSG wystqprra
powiatjest
z wnioskiem,ze obiektynie sq im potrzebnedo dzialanstatutowych.
zobowiEzany
wygasiótrwalyzarzqdi uczynionoto, w tym momencienieruchomoóciami
lymi zatzqdza Starostajako przedstawicielSkarbu Paristwa.Dodal, 2e przy okali
zostanieuregulowany
stan prawnylokali,którezostanqsprzedanena tzeczlokatorów.
W tym zakresie wydzielone zostaly dzialki, na czgóci sq pos^adowione
budynki,
a ponadtopojaw¡{y
sig dwie dzialki,ka2dao powierzchni
3.000 m'i sq dzialkaminie
(.1edna
zabudowanymi
z nichzostanieskomunalizowana
pod k4temewentualnej
buoowy
PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej
w Sulejówku).
P. Krzyszlof Michaljk wyjaSnil, Ze uchwala zostanie przekazana Wojewodzie
Mazowieckiemu.
Nastgpnie przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatuopowiedzial
siqjednogloónie.
Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 200/08 w sprawie wyst4pienia do
Wojewody Mazowieckiego o przekazanie nieruchomoéci Skarbu parístwa
oznaczonej numerem ewidencyjnym 15/1 obrgbu nr 40 w Sulejówku na rzecz
Powiatu Miriskieoo.

Ad.6
Inspektorw WydzialeOéwiatyi Kultury- Anna Smater-Nagraba
wyjaénila,i2
w zakresie wniosku Burmistrza Miasta Sulejówek w sprawie powolania szkól
ponadgimnazjalnych
zebralainformacjena tematliczbyuczniówpochodzqcych
z terenu
gmin Sulejówek,Halinówi Dgbe Wielkie.t-qczniejest to 146 uczniów(15 z terenu
Sulejówka,21 z terenu Halinowai 110 z terenu gm. Dqbe Wielkie).Dodala,ze
wyrazeniezgody na utworzenieszkól nie poniesieza sobq 2adnych konsekwencji
finansowychze stronypowiatu.
Ponadtopoinformowala,2e po wyrazeniuzgody na utworzenieszkol Rada powiatu
upowa2niZarz4dPowiatudo podpisaniaporozumienia
z wladzamiMiastaSuleiówek.
Wicestarostastwierdzil,Ze sprawg tE nale2y przedstawiódo analizy Komisji
Oéwiaty,
Kulturyi Sportu.
Nastgpniep. Anna Smater-Nagraba
powiedziala,Ze w bud2eciepowraru
przew¡dz¡ane
sq érodki w wysokoéci20.000 zl. na organizacjg,,Majówki".W roku
ubieglym na organ¡zacjetej imprezy pozyskane zostaly w ramach programów
operacyjnych
MinistraKulturyi Dziedzictwa
Narodowego.
Nastepniewyjaénila,2e jest mo2liwoéópozyskaniaSrodkówdo 25 000 zl. w ramach
programuoperacyjnego
lokalne"oraz do 65.000zl. w ramachprogramu
,,lnicjatywy
,,PromocjatwórczoSci".
P. Anna smater-Nagrabawyjaénila, 2e miasto Miñsk Mazowiecki wvcofalo sre
z finansowania
i ma organizowaó
w dniu2 maja ,,Swigto
,,Majówki"
flagi,,.
Wicestarosta- KrzysztofMichalik powiedzial,Ze naleZyzlo2yó wniosek do
MinistraKulturyi Dziedzictwa
Narodowegow ramachprogramu,,lnicjatywy
lokalne",
a w przypadku,gdyby powiat nie otrzymalsrodków uruchomionezostanaSrodki
z rczevy budzetowej.Ponadtostwierdzil,Ze nale¿ypodjqórozmowyz Burmistrzem
MiastaMiñskMazowiecki
na tematwspólnejorganizacji
imprezy.
Kolejno p. A. Smater-Nagrabapoinformowala,Ze w ramach programów
M¡nisterstwaKulturyi DziedzictwaNarodowegomo2na zorganizowaóprzedsigwzigcia
kulturalneprzeznaczonedla mlodziezyi dzieci.z tak4 inicjatywqwystqpitydwie szúo!
tj. ZespólSzkólNr 1 w MinskuMaz.iZespólSzkó{w Siennicy.
Zespólszkól Nr 1 w MiriskuMaz. przygotowal
wniosekw ramach,,Edukacji
kulturalnej"
na zorganizowanieimprezy ,,Bez bariel' dla dzieci z problemamtz adaDtacia
w spoleczenstwie,
zagro2onych
patologiami
niedostosowaniem,
idzieciz rodzinubogióh
(dla 60 dzieci).Na ten cel nie ma zabezpieczonych
Srodkówwlasnychtj. 10% z kwoty
28.000 zl. Kolejny wniosek dotyczy zorganizowania,,Warsztatówtañca dawnego zespolutanca historycznego"
i potrzebazabezpieczenia
érodkóww wysokoéci2.660zl.
(kosztcalkowity26.585zl.)
ostatni wniosekprzygotowanyprzez zespól szkól w Siennicydotyczyzorganizowania
wariacjirgkodzieln
iczych" i zabezpiecze
,,Regionalnych
nia na ten cel érodkówwlasnycn
w wysokoSci2.760zl. (kosztcalkowityimprezy27.600zl.).
P. Anna smater-Nagrabadodala,2e wnioskite w pieruvszym
naborzenale2yzlo2yódo
31 styczniabr. lubw drugimnaborzedo dnia31 maja.
Zarzqd P owiatu zaakceptowalww. projekty i zaakceptowalzabezpieczenre
órodkóww budZeciePowiatuoraz upowaznilstarostg ¡ wicestarostEdo podpisanra
stosownychwnioskówdo Ministerstwa
Kulturvi DziedzictwaNarodoweoo.

Nastepnieinspektorw Wydziale Oéwiaty i Kultury przystq.pilado omówienia
wniosku Publicznej Szkoiy Podstawowejw Podcierniu dotyczEcegoufundowania
3 pucharówna kwotg240 zt. dlazwycigzcówkonkurencjisportowychw ramach,,Feriina
sportowo2008".Patronatna imprezqprzyjElStarostaMiñski.
ZarzqdPowiatuwyrazi{zgodgna ufundowanie
3 pucharówna kwotq240 zl.
Kolejnywniosekwplynqlz Mazowieckiego
CentrumKulturyi Sztukio ufundowanie
nagrodypienie2nejlub rzeczowejdla jednego z zespolówbior4cychudzialw XXVlll
WojewódzkimPrzeglqdzieZespolówTanecznych.
ZarzqdPowiatunegatywnierozpalrzylpowy2szywniosek.
Ad. 7
SkarbnikPowiatu- Teresa Bak odczytalaprojektuchwalyzmieniaj4cejuchwalq
w sprawiezbycia skladnikówmajEtkowych
Zespolu Szkól im. H. ¡K. Gnoióskich
jest
ju2
w Siennicy.WyjaSnila,iz
to
kolejnapróbasprzeda2ydwóch samochodówmarki
IUK.

ZarzqdPowiatupostanowil,2e samochodypodlegajqzbyciuw trybiebezprzetargowym
za cene nie ni2szEni2 50Ozl. ka2dy.
Nastgpnie przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjqciem uchwaty Zarzqd
Powiatuopowiedzial
sigjednogloónie.
Zarz4d Powiatu podjEl uchwale Nr 201/08 zmieniaj4cq uchwaNgw sprawie
zbyciaskladnikówmaj4tkowychZespoluSzkól im. H. i K. Gnoiñskichw Siennicy.
Ad. I
Naczelnik WydzialuSrodowiskai Rolnictwa- CzeslawJackowiczprzedstawil
wniosekdyrektoraSPZOZw MirlskuMaz.o przyznaniedotacjina zabiegiz zakresucigó
pielggnacyjnych
drzew przy PrzychodniRejonoweji Specjalistycznej
przy ul. Ko6ciuszki.
Dodal, 2e chodzi o kasztanowce,na których gnieldíq sig ptaki (gawrony,kawki)
i zanieczyszczf4teren wokól przychodn¡.
Na terenienieruchomoSci
SPZOZznajdujq
sig 3 drzewa, a na nieruchomoóciSkarbu Pañstwajest 1 drzewo, 4 drzewa przy
ul. Konstytucji
3 Maja(nieruchomoéó
SkarbuPañstwa).
Wicestarostawyjaénil,2e SPZOZnie mo2ewnioskowaóo c¡eciadrzew,którenie
znajdujqsig na ich nieruchomoóci.
NaczelnikWydzialu Srodowiskai RolnictwawyjaSnil,Ze wniosek lqcznie dotyczy
pielggnacji'15 drzew na kwote 5.500 zl., natomiastna 3 drzewa przed przychodni4
jest kwota1.500zl.
potrzebna
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna wykonanieciqó pielggnacyjnych
na 3 drzewach
przed budynkiemprzychodnii przeznaczeniem
na ten cel Srodkóww kwocie 1.500z{.

z PFoSicw.

Ponadto p Czeslaw Jackowicz poinformowal, 2e pracownicy Zakladu
Energetycznego
zglaszajqpotrzebgwykonaniaplatform,gdyZ bocianywijq gniazdana
liniachtrakcyjnych.Ostatniow 2005 r. finansowanebylo wykonywanieplatformpod
bocianiegniazda¡dotacje na platformyprzekazywal
WFOSiGW,ale w ostatnichlatach
n¡ebylotakichdotacji.
Naczelnikwyjaónil,2e platformywykonywalo
CKP w MiriskuMaz. iw roku bie2qcym
dyrektorCKP wycenilwykonanietakiejplatformyna kwotg500 zl.

zarzqd Powiatu po analizietematu wyrazil zgodq na przeznaczenie
érodków
w wysokosci3.500zl. na wykonanie7 platform.
wicestarostawyjasnil,2ewnioskite zostanaprzedstawione
KomisjiBezpieczenstwa
i RozwojuPowiatu,a po pozytywnejopinii Komisjrwprowadzonezostanqzmiany oo
budZetuPowiatu.
Ad. 9
wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawilwniosek p. piotra Mroczra
o wyra2eniezgody na wladanienieruchomoóciq
o nr ew. 3s2lz lj. stanowiqcqdrogg
powiatowEKaluszyn- Milew - Falbogi na dzialkg o nr ew. 34s12w miejscowoÉci
Mroczki,gmina Kaluszynw zwi4zkuz zamiaremurzqdzenialazdu.
ZarzqdDróg Powiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodq na dysponowanienieruchomoéciq
o nr ew. 35212
na cele budowlanew zwiEzkuz zamia¡emurzqdzenialazdu z drogi powiatowejna
dzialkg o n¡ ew. 34512.Ponadto szczególowqlokalizacjg,warunki techniczneotaz
zajgciepasadrogowego
nale2yuzgodni
ó z ZDp.
Nastgpnieprzedstawionyzostarwn¡osekp. Robertacabaja o wyra2eniezgooy
na dysponowanie
nieruchomosciq
o nr ew. 541 stanowiqcqdrógg powiatow4Mirisk
Maz. - ceglów - Mrozy na cere budowlanew celu wykonaniá'
lazdu na dzialkq
o nr ew. 22611w miejscowoéci
Mienia.
ZarzqdDróg Powiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
zarzqd Powiatuwyrazilzgodena dysponowanienieruchomosciq
o nr ew. 541 na
cele budowlanew zwiqzku z zamiaremurzqdzeniazjazduz drogi powiátowejna dzialkq
o nr ew. 22611.Ponadtoszczególowqlokalizacjg,
warunkitechniczneoraz zaiqciepasa
drogowego
nale2yuzgodnió
z ZDP.
Ad.'t0
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk zwrócila sig o wyra2eniezgooy na
nieodpiatne przekazanie zbgdnych mebli powiatowemu Inspektoratowiñaororu
Budowlanego
w MiriskuMaz.i Poradnipsycholog
¡czno-pedagogicznej
w MiriskuMaz.
jednogloénie
Zarzqd
Powiatu
podj4l
uchwalq Nr 202108 w sprawie
.
nieodplatnego przekazania skladników maiatkowych starostwa powiatowego
w Miñsku Mazowieckim(przekazanie
dla poradni psychologiczno-pedagogicznej
w MiriskuMaz.).
KolejnoZarz4d Powiatu jednogloénie podj4l uchwalq Nr 203/0gw sprawie
nieodplatnego przekazania skladników mai4tkowych stárostwa powiatowego
w MirÍsku Mazowieckim (przekazanie powiatowemu Inspektoratowi Naozoru
Budowlanego
MinskuMazowieckim).
wicestarosta- KrzysztofMichalikpowrócildo tematu dotyczqcegoogloszenia
KonKursuna stanowiskodyrektoraspzoz w Mirisku Maz. i wyjaénil,2e akty
wykonawcze do ustawy o zakladach opieki zdrowotnej, a dotyc24ce wylonienia
kandydatana slanowiskodyrektoranie dotyczqwylonieniákandydátana stánowisko
dyrektora
samodzielnego
publicznego
zespoluopiekizdrowotnej.
Nastgpnie
wyjaén¡1,2e
opowiadasig za skorzystaniem
z przepisówrozporzqdzenia
w sprawieszczególowycn
zasad przeprowadzania
konkursuna niektórestanowiskakierowniczew publicznycn
zakladachopieki zdrowotnej,skladu komisji konkursowejoraz ramowegoregulamrnu

przeprowadzania
konkursui powolaniakomisji konkursowejw sklad, którejweszloby
przedstawicieli
6
organu prowadzqcego,przedstawicielokrggowej Rady Lekarskiej,
przedstawicielokrggowej Rady Pielqgniarek i polo2onych oraz przedstawiciele
zwiqzkówzawodowychdzialaj4cych
w SpZOZ.
P. KrzysztofMichalik zaproponowal,aby ze strony organu prowadzqcego,bylo to
3 czlonkówZarzEdui 3 przedstawicieli
KomisjiZdrowiai SprawSpolecznych.
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczrówniezopowiedzialsig za skorzystanie
z zapisów rozporzqdzeniai ustaleniemmaksymalnejliczby przedstawicieliorganu
prowaozEcego.
wicestarostastw¡erdz¡|,2e nalezywystqpiódo Komisji zdrowia i spraw Spolecznycn
o wybór ze swojegoskladu 3 przedstawiciel¡
do prac Komisjikonkursowej,a ponadto
wystEpiódo okrggowejRady Lekarskiej,okrpgowejRady pielggniareki polo2nychoraz
zwiEzkówzawodowych.
Nastqpnie informacyjnieodczytane zostalo pismo Marszalka Województwa
Mazowieckiego
dotyczqcerozwiqzankomunikacyjnych
bezkolizyjnych
w Sulejówku.
p.
Kolejno
Krzysztof
- Andrzeja
Michalik
pismo
p.o.
odczytal
dyrektora
S?ZOZ
PoziemskiegodotyczEcedofinansowaniaszczepieñprzeciwkoHpV tj. brodawczara
gdziejednadawkato koszt450 zl.,a dlaskutecznoóci
ludzkiego,
niezbgdne
sq 3 dawki.
Wicestarosta wyjaénil, ze ustawa o zakladach opieki zdrowotnej zezwala na
finansowanie
samorz4dowipowiatuprogramówprofilaktycznych.
Ustalono, 2e p. Andrzej Poziemski powinien doprecyzowaópowy2szy wniosek
¡ przedstawió
kosztorystego programu.
Ad. fi
Protokólz posiedzeniaw dniu21 styczniabr. zostalprzyjgty.
Ad. 12
Starostazamknalposiedzen
ie.

PzewodniczqcyZarzEdu- AntoniJan Tarczyóski
- KrzysztofMichalik
W¡cestarosta
Czlonkowie
ZaREdu: KrystynaPazio
HenrykKsiezopolski
MiroslawKrusiewicz

