Protokól Nr 46/08
posiedzenia
z
ZarzqduPowiatu Miriskiego
w dniu 26 lutego2008r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Starosta- AntoniJan Tarczyriski
czlonkow¡e Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsiezopolski
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
- naczelnikWydzialuOówiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
WojciechOsiñski kierownikReferatuGospodarkiNieruchomoéciami
StanislawSmater- insoektorw WvdzialeSrodowiskai Rolnictwa
Porz4dekposiedzenia:
1. OtwarcieDos¡edzenia.
2. Przyjqcieporzqdkuobrad.
posiedzenia.
3. Informacja
o dzialalno6ci
Starosty
w okresieod poprzedniego
4. Sprawozdaniez realizaqi przychodówi kosztów za rok 2Q07 SPZOZ w Mirlsku
Mazowieckim.
5. Podjgcieuchwalyw sprawiepowoianiaKomisjikonkursowejdo wyborukandydatana
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej
w MinskuMazowieckim.
6. Sprawyz zakresugospodarkinieruchomoéciami.
7. Podjgcie uchwaly w sprawie rozstrzygnigcia
otwartegokonkursuofert i udzielenia
dotacjina realizaqgw 2008 r. zadariw zakresieochronyi promocjizdrowia.
B. fnformacjaz realizaqi przez organizacjepozarz4dowezadan powiatu w zakresie
kultury,sportui turystykiw 2007r.
9. Podjqcieuchwaly w sprawie rozstrzygnigcia
otwartegokonkursu ofert i udzielenia
dotacjina realizacjqw 2008 r. zadañ w zakresiekultury,sztuki,ochronydóbr kultury
i tradycji.
10.Podjgcieuchwaly w sprawie rozstrzygnigcia
otwartegokonkursuofert i udzielenia
dotacj¡na realizacjgw 2008 r. zadan w zakresieupowszechniania
kulturyfizycznej
rsponu.
11.Podjgcieuchwalyw sprawie rozstrzygniqcia
otvvartegokonkursuofert i udzielenia
dotacji na realizacjqw 2008 r. zadan w zakresiekrajoznawstwaoraz wypoczynku
dziecii mlodzie2y.
12.Ogloszeniekonkursówna stanowiskadyrektorów:
- ZespoluSzkólEkonomicznych
w MirlskuMaz.
- ZespoluSzkólNr 1 im. Kazimierza
Wielkiego
w MióskuMaz.
13.Podjqcie uchwaly w sprawie nieodplatnegoprzekazaniaskladnikówmajqtkowych
StarostwaPowiatowegow MiriskuMazowieckim.
14.Sprawyz zakresudró9.

'15.Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie powolania Komisji do
przeprowadzenia
odbiorukoncowego¡nwestycj¡.
16.Podjgcieuchwalyw spraw¡ezmianw bud2eciePowiatuna 2008 rok.
rózne.
17.Sprawy
protokolów
w dniu4 lutego2008r. i 11 lutego2008r.
z posiedzen
lS.Przyjgcie
pos¡edzenia.
19.Zamknigcie

Ad.r
ZarzqduPowiatuMinskiego.
Starosta- AntoniJan Tarczyñskiotworzylposiedzenie
Ad. 2
porz4dkuSkarbnik
Starostaprzedstawilporzqdekposiedzenia.Do przedstawionego
Powiatuna
jako
w
budZecie
pkt
zmian
w
sprawie
16
Podjqcie
uchwaly
Powiatuzglosiia
posiedzenia
jednogloónie
porz4dek
przyjql
2008rok.Z wprowadzon4zmianqZarzqdPowiatu
(w obecnoéci3 czlonkówZarzqduPowiatu).
Ad. 3

sprawach:
o nastgpujqcych
Starosta- AntoniJan Tarczynskipoinformowal
- odbylo siq posiedzenie Rady Spolecznej przy SPZOZ w Miñsku Maz., wybrano
przedstawiciela
Rady do Komisjikonkursowej- p. GrazyneGruzirisk4,ponadtoopiniowano
sprawozdaniefinansoweSPZOZ, podjgto uchwalqw sprawie zmian w statucie SPZOZ'
zmianydotyczqwykreóleniaoórodkówzdrowiaw Latowiczui Wielgolesieoraz pozytywn¡e
ew. zaci4gnigciekredytudla SPZOZ,
zaopiniowano
- uzyskano z MinisterstwaFinansów potwierdzeniakwot subwencji (subwencjaogólna
wy2szaod przyjqtejdo budzetu powiatuo 1.903.364zl.) o?z kwoty wpiywówz podatku
w bud2ecie),
od osób fizycznych(kwotani2szao 300.000zl. od zaplanowanej
dochodowego
- wraz z BurmistrzemMiastaMiñskMazowieckii poslemCzeslawemMroczkiemuczestniczyl
jako
na tematwyboruMiñskaMazowieckiego
w spotkaniuz MinistremSportu;rozmaw¡ano
Miñsk
Maz.
Sulejówek,
zapleczadla EURO 2012 (w tym zakresieaspirujqtrzy miasta:
i Siedlce).
- zapadla decyzja o terminie i miejscu dozynek gminno-powiatowo-diecezjalnych,
które
odbgdqsigw GminieSiennica,
ptzez
- p. M. Pigtkaw dniu 25 lutegobr. zglosilusuniqcieusterekiwad stwierdzonych
Komisjgodbiorowqw DPS w Kqtach,
- odbylosig spotkaniekoordynacyjne
i boiska.
w zakresiehaliwidowiskowo-sportowej
Ad.4

Gfówna ksiggowa SPZOZ - Zofia Morawska omówila sprawozdaniez realizaqi
2e:
przychodów,
za 2007 rok.WyjaSn¡la,
kosztóworaz wynikufinansowego
- planhospitalizowanych
wykonanow 103,7204,
- planpunktówrozliczeniowych
wykonanow 102,30o/0,
- plan poradspecjalistycznych
wykonanow 97,95%(najwy2szewykonanie:poradniachorób
zaka2nych w 162%, poradnia neonatologicznaw 140,17o/o,poradnia okulistyczna
w 128,92o/o),
- pogotowieratunkowewyje2d2alodo 953 wypadków i do 5.314 zachorowañ,transport
sanitarnyzrealizowal4.299 przqazdów,

- plan przychodówpo zmianachzostai wykonanyw 99,63% li. 42.143.562zl. (na nizsze
wykonanie wplyw mialo glównie nie wykonanie sprzeda2y towarÓw w aptece
ogólnodostqpnej),
- plan kosztówpo zmianachzostal wykonanyw wysokoéci43.132.001zl., co stanowi
101,97%,
- naklady inwestycyjnew 2007 r. stanowily kwotq 4.812.925,96zl. (na inwestycje
- 1.025.405,83
zl.
na zakupy¡nwestycyjne
zl.),wydatkiponiesione
3.874.507,17
- rok 2007zakoñczonostratAWwysokoéci988.439zl.
CzlonekZarz1du- KrystynaPaziozwrócilasig z pytaniem, czy uzyczenieórodków
wplynglona zmniejszeniekosztów.
transportowych
2e mialoto wplyw na zmniejszeniekosztów.
Dyrektor AndrzejPoziemskipotw¡erdzil,
Nastqpniep. Krystyna Pazio zwrócilasie z pytaniem,z czego wynika wyzsze wykonanie
pozostalych
kosztówoperacyjnych.
Glówna ksiggowa SPZOZ wyjaénila, iz wyzsze wykonanie spowodowaneJest
dla pacjenta.Ponadtododala,2ena ujemnywynikfinansowy
odszkodowania
wyplaceniem
wplynglyglówniepodwy2kiwynagrodzeó.
Kolejnop.o. dyrektora sPzoz - Andrzej Poziemskipoinformowal,ze szpitalny oddzial
jest kadra, nastepnie
Ratunkowybgdzie uruchomionyna koniec marca, kompletowana
zgloszonyzostaniedo wojewodyi rozpisanykonkursna éwiadczenieuslug
zwróciluwagq na dlugi okres (4 m¡esieczny)
czlonek Zarzqdu- HenrykKsig2opolski
do poradnikardiologicznej.
oczekiwania
P. Andrzej Poziemskiwyjasnit,2e w pilnych sytuacjachpacjent przyjmowanyjest tego
do poradniwi42esig z brakiem
zaÉ czas oczekiwania
samegodnia lub dnia nastqpnego,
kadry lekarskiej.Dodal, 2e na badaniawysoko specjalistycznenie moze kierowaólekarz
opiekizdrowotnejtylkolekarzspecjalista
z podstawowej
jednog{oónieprzyjqlsprawozdaniez realizacjiprzychodówi kosztów
Powiatu
Zarz4d
jest ujemnywynikfinansowy).
za 2007r.(z uwagq,i2 niepokoj4cy
Ad. 5

SekretarzPowiatuwyjasnila,2estosowniedo wczesniejszychustaleñwystqpionodo
wlaéciwychpodmiotów o wyznaczenieswoich przedstawicielido Komisji konkursowej
w sprawie wyboru kandydatana stanowiskodyrektora SPZOZ w Mirisku Mazowieckim.
Podmiotyzglosily swoich przedstawicieliiw zwi4zku z tym przygotowanyzostal projekt
uchwalyw sprawie powolaniaKomisji konkursowejdo wyboru kandydatana stanow¡sko
PublicznegoZespoluOpiekiZdrowotnejw MióskuMazowieckim.
dyrektoraSamodzielnego
p. KrzysztofaMichalikaoraz
Zarzqd Powiatu zglosil do komisji jako przewodniczqcego
p. Krystyng
Pazioi p. HenrykaKsig2opolskiego.
'
Nastepnieprzeprowadzonoglosowanie,w którym za podjqciem uchwaly Zarz4d
w obecnoóci3 czlonkówZarzqduPowiatu.
Powiatuopowiedzialsig jednogloónie
Zarzqd Powiatu podj4l uchwaNe Nr 215/08 w sprawie powolania Komisji
konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego
PublicznegoZespoluOpiekiZdrowotnejw MiñskuMazowieckim.
Ad.6

- WojciechOsiriskipowiedzial,2e
KierownikReferatuGospodarkiNieruchomoóciami
Mazowieckizarzqd Dróg wojewódzkich w warszawie wystqpil z prosbE o podpisanie

porozumieniaw zakresie czasowego wykorzystaniadzialki nr 616 stanowi4cejdrogg
powiatow4w zwi4zkuz wykonywaniemrobót.Dodal,2e chodzio drogg wojewódzkqnr 802
z drog4 powiatow4,droga bgdzieprzebudowywana
przejócieprzez Látowiczi skrzy2owanie
izaófloOzipotrzebazajec¡aczQScidrogi powiatowej.Powy2szasprawazostalauzgodniona
w MinskuMazowieckim.
ZaEEduDróg Powiatowych
z dyrektorem
'
porozumienia
podpisanie
na
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodg
p.
Jadwiga Frelak zwrócilasig z wnioskiem
Nastgpniep. wo¡ciecn Ósiriskipowiedzial, 2e
o wyiazeniezgoáy na podlqczeniedo studzienkikanalizacyjnejzlokalizowanejna dzialce
l99i/1 stanow¡4cejwlasnoé¿powiatu miñskiego(bgdqcejw u2ytkowaniu.ZespoluSzkól
na sEsiednichdzialkachoraz do
w tr¡¡,isfuMaz.)budynkówzlokalizowanych
Ekonomicznych
na dzialce 1989/1i polozeniew ziemi na dzialce nr 1991/1rury
budynkupro¡ektowanego
do dzia'lkis4siedniej1989/3.
na odcinkuod studzienkikanalizacyjnej
fanátizacy¡né¡
Dodal,2e dyrektorZSE pozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek'
Wodociqgów
Staróstapowiedziai,'2énale2yzwróciósiq o opinigdo Przedsiqbiorstwa
i Kanalizacji.
Ustalono,2e Zarzqdpowrócido tematuna kolejnymposledzenlu'
poinformowal,2e przetargna
NastqpnieKierownikReferatuGospodarkiNieruchomoóciami
przy
polo2onej
ul Budowlanej4 nie odbyl
poludniowejczeócinieruchomosc¡
wydziérZawienie
w tym zakresie'
dotycz4cqdalszegopostgpowania
sig' i nalezypodj4ódecyzjq
-postánowil
pbwiatú
przetarg
na wydzierzawienieczqéci
oglosió trzeci
Zaízá¿
przyCKPw MiriskuMazowieckim
nieruchomoóci
Kolejnoomówionyzostal wn¡osekzakladu Budowyi RemontówSieci ,,ELTRAF"dotyczEcy
na cele budowlane. Firmata wykonuje
nieruchomoéciq
zgodyna dysponowanie
wyrazenia
Urzgdu Miasta Halinówprojekttechnicznyprzebudowyzasilaniaw energre
ná zlecenieDomuKulturyw Halinowieprzy ul. 3-go Maja(drogapowiatowa)'
elektrycznq
'Starósta
powiedzial,2e nale2yzwróciósig do dyrektoraZDP w MinskuMazowieckim
o zaopiniowaniepowyzszegowniosku,a Zazqd wówczaspowrócido wnioskuna kolejnym
oosiedzeniu.
Inspektorw Wydziale Srodowiskai Rolnictwa- StanislawSmater poinformowal,iZ
stacjg
wplynqlopismo dotyczqcewyrazeniazgody na odprowadzeniewód odwadniaj4cych
MilosñawSulejówku.Wyjaénil,i2 chodzio wyrazeniezgody na odprowadzenie
jest
"n"rgéty"ina
wód-dó rowu przydroznego,jednak zgodnie z ustawa o drogach publicznych
do
zakazwprowadzaniaSciekówijakichkolwiekwód z urzEdzenmelioracyjnych
bezwzglgdny
rowówprzydro2nych.
Zariqd Powiatupostanowil,2epowrócido sprawyna kolejnymposiedzeniu'
Ad.7

sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowala,2e w zakresie zadania
publicznegoochrona i promocja zdrowia zadan¡e 1: Podniesieniepoziomu wiedzy
i umiejqtnoócioraz rozbudzaniemotywacjimlodzie2yszkolnejdo prowadzentazdrowego
trybu2yciawplynglo6 ofert:
- ircr i¡azow¡écii zarzqdokrggowyw Warszawie,ZarzqdRejonowyPCK w MinskuMaz na
organizacjqolimpiady wiedzy o Zdrowiu,calkowitykoszt zadania 2.200 zl., wnioskowana
przyznanie
dotacji1.100zl'
fwota Ootáb¡i1.700zl. Komisjazaproponowala
- PCK Mazowiecki zarzqdokrggowyw warszawie,ZarzqdRejonowyPCK w MiriskuMaz.na
propagowaniehonorowegokrwiodawstwana terenie powiatu minskiego,calkowitykoszt

zadania4.000 zl., wnioskowanakwota dotacji3.500 zl. Komisjazaproponowalap2yznante
dotacjqw wysokoóci3.300zl.
- PCK Mazowiecki zarzqdokrggowyw warszawie,Zarz4dRejonowyPCK w MitískuMaz. na
RejonoweMistrzostwaGrup RatowniczychPolsk¡egoCzerwonegoKrzy2a,calkowitykoszt
p(zyznanie
zadania2.200 zl., wnioskowanakwota dotacji1.700zl. Komisjazaproponowafa
dotacjiw wysokoóci1.100zl
- PCK Mazowiecki Zazqd Okrggowyw Warszawie,Zarz4dRejonowyPCK w MitiskuMaz.na
calkowitykosztzadania2.00Ozl., wnioskowanakwota
FestiwatPiosenkiCzerwonokrzyskiej,
przyznanie
dotacjiw wysokoSci1 000 zl.
dotacji1.500zl. Komisjazaproponowala
- Stowarzyszeniena Rzecz Dzieci Uposledzonych Umyslowo ,,Dzieciom Radoóó"
poziomuwiedzy i umiejQtnoéci
oraz rozbudzaniemotywacji
w lgnacowiena ,,Podniesienie
kosztzadania4.100zl.,
calkowity
mlodzie2yszkolnejdo prowadzeniazdrowegotrybu2ycia",
wnioskowanakwotadotacji2.500zl.
ofertgi stwierdzila,2e zadanie
P. DanutaStrejczykpowiedziala,2e Komisjaprzeanalizowala
realizowanebyloby tylko na tzecz dzieci ZSS w lgnacowie. Komisja wnioskuje,aby
t4 imprezg,ale w nie w ramachkonkursuofert,leczz bud2etupowiatuz dzia+u
dofinansowaó
w kwocie 800 zl. na zakup nagród dla
Ochronazdrowia, rozdzialpozostaladzialalnoSÓ
konkursówiwarsztatóworaz2OOzl. na zakupkaseto tematyceprozdrowotnej.
uczestników
Zazqd Powiatu wyrazil zgodg na przyznantekwoty 1.000 zl. dla Stowarzyszenia
imprezy,po zlozeniuwnioskuw powyzszym
,,DzieciomRadoóó"w ramachwspóiorganizacji
zakresie.
Nastgpnieomówionazostala oferta Gminy Halinówdla GminnegoCentrum Informacji
w Hafinowiena real¡zacjezadania,,Bqdz zdrowy i bezpieczny"- impreza plenerowa,
calkowitykoszt zadania 13.800zi. wnioskowanakwota dotacj¡3.000 zl. Komisjawnioskuje,
aby órodkina ten cel pzeznaczyóz budzetupowiatuz dzialukulturai ochronadziedz¡ctwa
w kwocie3.000zl.
narodowego
zawtzeÓumowez GminqHalinów.
SkarbnikPowiatudodala,2e w tym zakresienale2aloby
propozyc¡e.
Zarz4dPowiatuzaakceptowalprzedstawione
przedstawila
oferte zlozonE w ramach zadania
Powiatu
Nastqpnie sekretarz
przez
HlV, AIDS iuzale2nieniom
zachowañzapobiegajqcych
bezpiecznych
2: Propagowanie
PCK MazowieckiZarzqdOkrggowyw Warszawie(realizacjaZarzqdRejonowyPCKw Mitisku
Maz.)na Kampaniqwalkiz AIDS.calkowitykosztzadaniato kwota2.500zl., wn¡oskowana
kwotadotacji1.500zl. KomisjaproponujeWzyznaódotacjew wysokoóci1.500zl.
zarzqd Powiatu zaakceptowal powy2sze propozycje w zakresie zadania ochrona
i promocjazdrowia.
Ad. I

Naczelnik- Emilia Piotrkowiczprzedstawilainformacjqz realizaqiprzez organizac;1e
pozarzEdowezadan powiatuw zakresiekultury,sportu i turystykiw 2007 r. wyjasnila, iz
wykonalyzadan¡azgodniez ogloszeniemi umowq,z uwaga,i2 w 5 przypadkach
organ¡zacje
organizacjezlo2yly sprawozdaniapo terminie (najwiqkszeopóznieniewynioslo 17 dni),
nie wykorzystalyw pelni przyznanejdotacji,
ponadtow dwóch przypadkachstowarzyszen¡a
pozostaleérodkizostalyzwróconena rachunekStarostwa.
Zarz4d Powiatu przyjql informaqQz realizaciiptzez otganizaqe pozarzqdowezadañ
w zakresiekultury,sportui turystykiw 2007 roku.

Ad. 9

Naczefnik- Emilia Piotrkowiczpoinformowala,
i2 propozycjeKomisjiw zakresie
przyznanych
przyjgte.Natomiastw przypadkuMiñskiego
dotacjizostalyprzezorganizacje
pomimoprzeprowadzenia
rozmowyz prezesem
ofertaniezostala
Towarzystwa
Muzycznego,
doprecyzowana.
Starostastwierdzil,
ze nalezyorganizacjom
zwrocióuwagena terminowoSó
skladania
sprawozdañ.
SekretarzPowiatuzaproponowala,
aby w umowiezapisaó,2e zdjqciawykonane
Rozwoju
w ramachwystawyfotograficznej
Minski
z dawnychlat" Stowarzyszenie
,,Powiat
powiatowi
Kultury,,Kulturalna
Przystan"
w Ceglowieprzeka2e
do celówpromocyjnych,
oraz
przedstawiciel
powiatu.
zapisanie,
i2w komisjikonkursowej
zasi4dzie
2e wystepujecoruz
Ponadtop. DanutaStrejczykwyjaónila,
i2 analizuj4c
ofertystwierdza,
gdy
pozarzEdowych,
(gminy),
mniejorganizacji
a ichmiejscezajmujqjednostkisamorzqdowe
powinnybyó przekazywa
ne organizacjom
Srodkina realizacje
zadañw ramachkonkursów
pozarzqdowym.
powiatuprzewidzieó
érodki
Zaproponowala,
abyw przyszlorocznym
bud2ecie
gminw zakresie
nadzialania
dofinansowania
imprez.
organizacji
powyzszq
propozycj
g.
ZarzEdPowiatuzaakceptowal
zostalprojektuchwalyw spraw¡erozstrzygniqcia
otwartegokonkursu
Nastgpnie
odczytany
dóbr
w 2008r. zadanw zakresie
kultury,
sztuki,
ochrony
oferti udzielenia
dotacjina realizacjg
przeprowadzono
giosowanie,
podjqciem
za
uchwaly
Zarzqd
kulturyi tradycji;
w którym
(w obecnoóci
ZarzqduPowiatu).
Powiatu
opowiedzial
siqjednoglo5nie
3 czlonków
ZarzqdPowiatupodj4NuchwalqNr 216/08w sprawierozstrzygniqcia
otwartego
konkursuofert i udzieleniadotacji na realizacjgw 2008 r. zadañw zakresiekultury,
sztuki,ochronydóbr kulturyi tradycji.
A d .r 0
Naczelnik
WydzialuOSwiatyi KulturywyjaSnila,
iz organizacjom,
któreprzystqpily
do
kulturyfizycznqi sportu
konkursuofert na realizaQqzadanw zakresieupowszechniania
przeslanoinformacjeo pzyznanychdotacjach.Organizacjedostosowalyoferty do
zostalprojektuchwalyw sprawie
otrzymanych
órodków.W zwiqzkuz tym przygotowany
w 2008r. zadan
rozstrzygnigcia
otwartegokonkursuoferti udzielenia
dotacjina realizacjg
przeprowadzono
i
Nastgpnie
w zakresie upowszechniania
kultury fizycznel sportu.
jednogloénie.
glosowanie,
w którymza podjqciem
ZarzqdPowiatuopowiedzial
sig
uchwaly
otwartego
ZarzqdPowiatupodjql uchwalgNr 217108
w sprawierozstrzygnigcia
konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjgw 2008 r. zadan w zakresie
upowszechniania
kulturyfizyczneji sportu.
A d .1 1
Naczelnik
WydzialuOSwiatyi Kultury- EmiliaPiotrkowicz
wyjaónila,
2e do konkursu
oraz wypoczynku
dziecii mlodziezy
ofert na realizacjgzadañw zakresiekrajoznawstwa
przystqpity
propozycjedotyczqceprzyznanych
którymprzedstawiono
trzy stowarzyszenia,
na propozycjg
dotacjiw wysokoóci
dotacji.PolskieTowarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
3.000 zl. zmienilozupelnieimprezy i przedstawilonowq ofertg, a nie dostosowalo
dotychczasowej
oferty.
przez
Starostastwierdzil,2e nale2ywezwaóPTTK do korektyoferty rozpalrywanej
Komisie.

ZarzqdPowiatupowrócido tematuna kolejnymposiedzeniuZatzqdu.
Ad. 12
Zejest problem
NaczelnikWydzialuOéwiatyi Kultury- EmiliaPiotrkowiczpowiedziala,
zwiqzanyz ogloszeniemkonkursuna stanowiskodyrektoraZespolu Szkol Nr 1 w Miósku
Maz., gdy2 kadencjap. Teresy Wargockiejuplywaz koñcem sierpnia2010 r. Dodala,ju2
wystqpilado radców prawnycho opinie w powyzszymzakresie i otrzymalastanowisko,
zgodniez którym stanowiskodyrektoraZS Nr 1 winno byó powierzoneosobie wylonionej
w drodzekonkursudo dnia wygaénigciakadencjip. TeresyWargockiejtj. do koñcasierpnia
iz stanowiskodyrektorapowierzasig na okres5 lat, w tym przypadku
2010 r. Poinformowala,
dyrektora.
za nieobecnego
bgdzieto okreskrótszy,na zastQpstwo
p.
Miñsku Maz. stanowiskodyrektora
wyjaSnila,
2e
w
ZSE
w
Ponadto Emilia Piotrkowicz
powierzone
bqdziena okres5lat.
konkursuorganprowadzacy
Wyjaónila,2e zgodniez art. 36a ust. 5 w celu przeprowadzenia
placówkg
powoluje
komisjg konkursow4w skladzie po trzech przedstawicieli
szkolg lub
organu prowadz4cegoszkolg oraz organu sprawuj4cegonadzór pedagogiczny,po dwóch
przedstawicielirady pedagogiczneji rady rodziców oraz po jednym przedstaw¡cielu
zakladowejorganizacji zwiqzkowej.
ZarzqdP owialupostanowilo ogloszeniukonkursówza stanowiskadyrektoraZS Nr 1
ZSE w MióskuMaz.
w MiriskuMaz.i dyrektora
Ad.13
przekazania
SekretarzPowiatuprzedstawilaprojektuchwaiyw sprawienieodplatnego
sktadnikówmaj4tkowychStarostwa Powiatowegow Mirisku Mazowieckim.Wyja6nila,i2
zbqdnychmeblidla SPZOZw MitiskuMaz.
chodzio przekazanie
Kolejno przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
w obecno5ci3 czlonkówZarzqduPowiatu.
opowiedzial
sig jednogloénie
podj4t
uchwale Nr 218/08w sprawie nieodplatnego przekazania
Zarzqd Powiatu
sktadników majEtkowychStarostwa Powiatowegow Miúsku Mazowieckim.
Ad.14
Starosta- Antoni Jan Tarczynskiprzedstawilwnioskidotyczqcewyra2eniazgody na
na celebudowlane:
nieruchomoóciami
dysponowanie
- p. Lidii Andrasik Zmokl{ i SlawomiraZmokly o wyrazeniezgody na wykonaniezjazdu
Borek
z drogipowiatowejMiriskMaz.- Wólka Czarnióskana dzialkgnr 10211w miejscowoóci
Czarninski.
- p. KarolinyGóreckiejo wyra2eniezgody na wykonanieprzylqczawodociqgowego
w pasie
Krzewina.
na dzialkqo nr 115/1w miejscowoéci
drogipowiatowejHalinów-Krzew¡na-Desno
- p. SlawomiraMichalikao wyrazeniezgody na wykonanie 4azdu z drogi powiatowej
Przytoka.
na dzialkgnr 16711w miejscowoéci
Kaluszyn-Przytoka-Jakubów
- spólkijawnej INWEST-POLo wyra2eniezgody na urzqdzenielazdu z drogi powiatowej
WólkaMinska.
na dzialkinr 4411i 45/2w miejscowoóci
MiriskMaz.- WólkaCzarniriska
- p. Agaty Osuch o wyra2eniezgody na urzqdzeniezjazdu z drogi powiatowejLatowiczLatowicz.
Mrozy-Kaluszyn
na dzialkgnr 265/33w miejscowoóci
- p. Gra2yny Stelmachowskiej-Juzori
o wyrazeniezgody na urzqdzenielazdu z drogi
Bo2aWola.
powiatowejSiennica-Lgkawica-Ceglów
na dzialkgnr 135w miejscowoéci

- p. RyszardaPanfilo wyra2eniezgody na urz4dzenielazdu z drogi powiatowejStaraWieéPosiadaly.
na dzialkgnr 65612w miejscowoéci
Zglechów-Kuflew
pod
- p. AndrzejaBalaso wyra2eniezgodyna lokalizacjgprzylqczawodoci4gowego-przej5cie
Krzewina.
w miejscowoóci
drogApowiatowqHalinów-Cisie-Zwirówka
- p. Moniki i SlawomiraWenelczyk o wyra2eniezgody na urzqdzenielazdu z drogi
Mrowiska.
powiatowejStaryKonik-Halinów-Chobot
na dzialkgnr 139/1w mrejscowoéci
przez
Zarzqd Dróg
Wszystkie powyzsze wnioski zostaly pozytywnie zaopiniowane
w MiñskuMazowieckim.
Powiatowych
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowalwszystkie wnioski i wyrazil zgodq na
na cele budowlane,z uwagq, i2 warunki
wlaÉciwyminieruchomoéciami
dysponowanie
Powiatowych.
z
Zarzqdem
Dróg
technicznenale2yuzgodnió
Starosta przedstaw¡lpismo Starosty Otwockiego o wyrazenie opinii w sprawie
Czlekówka-Ponurzyca-stacja
pozbawienia
kategoriidrogi powiatowejodcinkadrogiNr 2744V',!
granicy
do
GminyCelestynówz GminqOsieck stacjikolejowejw Osiecku
kolejowaOsieckod
celemjej zaliczeniado kategoriidrogigminnej.
WyjaÉnil,
ze ZarzqdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 219/08 w sprawie wyra2enia opinii
o pozbawieniukategorii drogi powiatowej.
Ad.15
Zarzqd Powiatu jednogloSniew obecno6ci 3 czlonków Zarzqdu podj4l uchwale
Nr 220108zmieniaj4c4 uchwalg w sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia
odbioru korícowegoinwestycji.
Ad.16
SkarbnikPowiatuprzedstawilaprojektuchwalyw sprawiezmian w bud2eciePowiatu
wydatkówmigdzy$$ w ramach
na 2008 rok.Wyja5nila,2e zmianypolegajEna przeniesieniu
wydatkówz rezerwybudzetowej.
tego samegodzialuo¡az przeniesieniu
Zmianydotycz4:
- StarostwaPowiatowego,
- Powiatowego
w MinskuMazowieckim,
CentrumPomocyRodzinie
Ponadtoprzedstawilawniosek dyrektoraGiLO w Mirisku Mazowieckim,który zwraca siq
Konkursu
lV edycjiPowiatowego
w kwocie 1.000zl. na dofinansowanie
o dofinansowanie
Poezji i Prozy Obcojgzycznej.Srodki przeznaczonezostanE na nagrody dla laureatów
konkursu.
Zarzqd P owiatu przyznalkwotg 1.000 zl. z przeznaczeniem na nagrodydla laureatów
konkursu.
Zarzqd Powiatu jednogtoénie podj4l uchwalq Nr 221108 w sprawie zmian
w budiecie Powiatu na 2008 rok.

Ad.17
w sprawie udzieleniaupowa¿nienia
Zarz4dPowiatupodj4l uchwalqNr 222108
dyrektorowiZespolu Szkól ZawodowychNr 2 im. PowstarícówWarszawyw Miñsku
Mazowieckim
do prowadzeniainwestycji.

Ustalono, 2e kolejne posiedzenie Zarzqdu powiatu odbqdzie siq 3 marca 2008 r.
o godz.14.00.
Ad.t8
Protokolyz posiedzenw dniu4 lutego2008 r. i 11 lutego2008 r. zostalyprzyjgte.
Ad.19
Starostazamknalposiedzenie.
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PzewodniczqcyZarzqdu- Anton¡Jan Tarczyósk¡
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Zarzqdu:KrystynaPazio
Czlonkow¡e
HenrykKsig2opolski
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