Protokól Nr 54/08
posiedzenia
z
ZarzqduPowiatuMirískiego
w dniu 5 maja2008r.
W posiedzeniuuczestniczyli:
Starosta* Anton¡Jan Tarczyirski
- KrzyszlofMichalik
Wicestarosta
czlonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: Danuta Strejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBqk- SkarbnikPowiatu
lwonaWarszawska-Lu
lko - naczelnikWydz.Architektury
i Budownictwa
- p.o.dyrektora
AndrzejPoziemski
SPZOZw MinskuMaz.
- glównaksiggowa
ZofiaMorawska
SPZOZw MinskuMaz.
- naczelnik
EmiliaPiotrkowicz
WydzialuO5wiatyi Kultury
Porz4dekposiedzenia:
1. Otwarciepos¡edzenia.
2. Przyjgcieporz4dkuobrad
pos¡edzenia.
3. lnformacja
o dzialalnoSci
Starosty
w okresieod poprzedniego
4. Sprawyz zakresuslu2byzdrowia.
5. Sprawyz zakresupomocyspolecznej.
6. Uzgodnienieprojektudecyzjio ustaleniulokalizacjiinwestycjicelu publicznego
o znaczen¡u gm¡nnym polegajacym na budowie sieci wodociqgowej
w miejscowo5ciach
PorqbyNowe,PorgbyStare,Osgczyzna,
Oldakowizna.
7. PodjQc¡euchwaly w sprawie nieodplatnegoprzekazaniaskladnika majqtkowego
StarostwaPowiatowego
w MióskuMazowieckim.
8. Podjgcieuchwalyw sprawieudzieleniaupowaznienia
dyrektorowi
Domu Pomocy
Spolecznejw Kqtachdo prowadzeniaremontów.
9. Rozpatrzenie
wnioskówo przyznanie
sportowych
dlazawodników.
stypendiów
10.Rozpatrzenie
wnioskudyrektoraSOSzW w MiriskuMaz. o przyznanrenagród
Starosty.
11.WytypowaniedyrektorówjednostekoSwiatowych
do nagródNiIEN¡ KO.
12.Sprawyz zakresudróg.
13.Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw budZecie
Powiatuna 2008rok.
14.Sprawyró2ne.
protokolu
15.Przyjgcie
z posiedzenia
w dniu21 kwietnia2008r.
posiedzenia.
16.Zamknigcie
Ad. 1
Starosta - Antoni Jan Tarczyóski otworzyl posiedzenieZatzqdu Powiatu
Minskiego.

Ad.2

jako pkt 5 porzadekposiedzen¡a,
do któregowprowadzono
Starostaprzedstaw¡l
Sprawy z zakresu pomocy spolecznej;przeprowadzonoglosowanie,w którym za
przyjgciemporzqdkiopowiedzialosig 3 czlonkówZavqdu Powiatu,przy nieobecnoSci
K. Pazioi M. Krusiewicza.
Ad.3
sprawach:
o nastgpujqcych
Starosta- AntoniJan Tarczyriskipoinformowal
- bral udzialw spotkaniuz lekarzamiOddzialuKardiologiczno-Wewngtrznego
SPZOZ
umówo prace.Zwrócilsig do
w MiriskuMaz.,w zw¡Ezkuze zlo2onymiwypowiedzeniami
lekarzyo rozwazeniemo2liwoóci
cofnigciawypowiedzen.
- w dniach24-25 kwietniabr. zorganrzowane
byly dni otwarteCentrumKsztalcenia
Praktycznego
w MiriskuMaz.
- uczestniczyl
ptzezwojewodgmazowieckiego,
w szkoleniustarostówzorganizowanym
a dotyczqcymzarzqdzaniakryzysowego,
- w dniu 3 maja br. odbylysig Regionalne
z MuzykEi Tañcem- Majówka
Spotkania
2008.
Ad. 4
GlównaksiggowaSPZOZ- Zofia Morawskaprzedstawilainformacjgo realizacji
przychodów i kosztów za I kwartal 2008 r. Wyjaónila,Ze koszty zaplanowane
w wysoko6ci45.974.000zl. zrealizowano
w wysoko5ci11.775.707zl. t¡. 25,61%planu,
przychody
a
zaplanowanew wysoko5ci44.656.000zl. zrealizowanow wysokoSci
stanowiAkwote
11.128.34O
zl. t¡. 24,92%. Stratawynosi647.367zl Nadwykonan¡a
239.573zl., w tym szpifala 146.784zl.
plynnoóófinansowE,
a od
Dodala,ze w chwili obecnejSPZOZ ma zabezpieczonq
ze órodkówwlasnych.
1 kwietniabr. wprowadzonazostalapodwy2kawynagrodzen
Zarzqd PowiatuprzyjElprzedstawio
n4 informacjg
Starosta zwrócil sig z pytaniem,czy sq informacjena temat platnoÓc¡za
nadwykonania
orazwzrostustawkiza punktdo 12 zl.
poinformowal,
2e NFZ zgodzilsig na uwzglgdniente
DyrektorAndrzejPoziemski
nadwykonan,
za punktna 12 zl.
ale n¡ezgodzilsig na podwy2kg
poinformowal
sytuacjiw SPZOZ.Wyjaénil.
Nastgpniep. AndrzejPoziemski
o aktualnej
jest
W dniu
2e trudna sytuacjakadrowa
na OddzialeKardiologiczno-Wewngtrznym.
umów o pracg. Na oddzialejest
25 kwietniabr. trzech lekarzyzlo2ylowypowiedzenra
bardzo du2o pacjentów, a zbyt mala liczba lekarzy. Przeprowadzilrozmowy
z lekarzamii cofngliwypowiedzenia,ale zobowiqzalsiq, ze oddelegujedo oddzialu
konkurs na
trzech lekarzy. Ponadto dodal, i2 do tej pory nie zostal rozstrzygniQty
Wyjaónil,Ze n¡e ma
stanowiskoordynatoraOddzialuKardiologiczno-Wewngtrznego.
w kierunkuzmiany
chgtnychna stanowisko
ordynatora
izastanawiasig naddzialaniami
geriatryczny,
gdy2
potrzeby
w tym zakres¡eoraz latwiejjest
oddzialuna
sa bardzodu2e
o kadrgdo takiegooddzialu.
Poinformowal,i2 powstal pomysl utworzeniastanowiskapielggniarkispolecznel,aby
i hospicjami.
odciqzyólekarzyod komunikowania
opiekuñczymi
sigz zakladami

P. Andrzej Poziemski poinformowal,2e trudna sytuacja powstaje na Oddziale
Noworodkowym,gdyz jeden lekarz przeszedldo pracy do Warszawy,kolejnylekarz
jestw wiekuemerytalnym.
zwrócilsig o znacznqpodwyzkg,
a ordynator
oddzralu
korzySci
DyrektorSPZOZw MiriskuMaz. powiedzial,Ze nalezyprzeanalizowaó
z otwarcra
lub OddzialuRehabilitacyjnego.
OddzialuGeriatrycznego
Starosta zwrócil sie do dyrektora A. Poziemskiego o przygotowanie
i przedstawieniedo dnia l9 ma.1abr. informacjidotyczacej kosztów i korzySci
o.
wypiywajqcych
z otwarciaOddzialuGeriatrycznego
lub Rehabilitacyjneg
KolejnoStarostaodczytalpismodyrekcjiSPZOZ dotyczqcewyra2eniazgody na zakup
sprzgtumedycznego
w formieleasingu.
Wicestarosta KrzysztofMichalikwyjaónil,2e Vzed podigciemdecyzjiw tym
jest opiniaRadySpolecznej
przySPZOZ.
zakresieniezbqdna
NastgpnieZarzqd Powiatu upowa2nilStarostgi Wicestarostgdo podpisaniaumowy
porgczenia
kredytudla SPZOZ.
Ad.5
ze dyrektorDomu Dziecka
DyrektorPCPR - JanuszZdzieborskipowiedzial,
liczby
zgodyna zmniejszenie
im. MatkiWeronikiw Siennicyzwrócilasiq o wyra2enie
Wynika
Domz 15 na 14 i aneksowanie
umowyw tym zakresre.
dziecizamieszkuj4cych
jakimpodlegaDom.
to z wymogówstandaryzacyjnych,
DyrektorPCPRpozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
ZarzqdPowialuwyrazilzgodgna zmniejszenie
licznydzieciw Domu Dzieckaw Siennicy
'1
z 5 na 14 osób.
KolejnodyrektorPCPRprzedstawil
wniosekSiostryDyrektoro uslaleniemiesigcznego
jednego
z kwoty
kosztuutrzymania
wychowanka
w kwocie1.50Ozl. (tj. zwigkszenie
1 . 4 0 0z l . ) .
Zarzqd Powialuwyrazil zgodq na ustaleniemiesigcznegokosztu w wysokoSci
1 . 5 0 0z l .
NastgpniedyrektorPCPR w Minsku Maz. przedstawilprojektuchwalyw sprawie
wyra2enia zgody na realizacjgprojektóww ramach Vll PriorytetuProgramu
bgdq m.in
KapitalLudzki Dodal,i2 w ramachprojektupodejmowane
Operacyjnego
potrzebusamodzieln
ianych wychowanków
dzialaniapolegaj4cena dofinansowaniu
zawodowych,
wynajmulokali
i rodzinzastgpczych
tj. finansowanie
kursówjgzykowych,
glosowanie,w którym za podjgciemuchwalyZarzqd
mieszkalnych.Przeprowadzono
Powiatuopowiedzial
sigjednogloénie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 250/08w sprawie wyra2enia zgody na
realizacjgprojektów w ramach Vll Priorytetu Programu OperacyjnegoKapital
Ludzki.
Ad.6

- lwonaWarszawska- Lulko
NaczelnikWydzialuArchitektury
i Budownictwa
poinformowala,
projektudecyzji
iz wplynglopismowójta gminy Dobreo uzgodnienie
gminnympolegajqcym
na
o ustaleniulokalizacji
inwestycji
celupublicznego
o znaczen¡u
budowie sieci wodoci4gowejw miejscowoóciachPorgby Nowe, PorQby Stare,
Osgczyzna,Oldakowizna.Dodala,2e projektowanainwestycjabgdzieprzebiegalana

dzialkach stanowiqcychwlasnoSógminy Dobre, gminy Stanislawóworaz osób
fizycznych.
Nie zachodzq
w tym przypadku
zadnekol¡zje.
Zarzqd Powiatu uzgodnilprojektdecyzj¡o ustaleniulokalizacjiinwestycjicelu
publicznegoo znaczeniugminnym polegajacymna budowie sieci wodociqgowej
w mielscowoSciach
PorgbyNowe,PorgbyStare,Osgczyzna,Oldakowizna.
Ad.7
SekrelarzPowiatu- Danuta Strejczykprzedstawilaprojektuchwalyw sprawie
nieodplatnegoprzekazaniaskladnikamajatkowegoStarostwaPowiatowegow Minsku
Mazowieckim.Wyjaénila, i2 chodzi o przekazanieZarz4dowi Dróg Powiatowych
przeprowadzono
w MinskuMaz.samochodu
osobowegomarkiOpelVectra.Nastgpnie
glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzialsig
.jednogloSnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalQ Nr 251l08 w sprawie nieodplatnego
przekazania skladnika majqtkowego Starostwa Powiatowego w Minsku
Mazowieckim.
Ad.8
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie udzielenia
upowa2nieniadyrektorowi Domu Pomocy Spolecznejw Kqtach do prowadzenia
remontu. Wyjaónila, i2 chodzi o remont budynku zabytkowego DPS. Kolejno
przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial
sigjednogloÉnie.
Zarzqd Pow¡atu podj4l uchwalq Nr 252108 w sprawie udzielenia
upowa2nieniadyrektorowiDomu Pomocy Spolecznejw K4tach do prowadzenia
remontu.
Ad.9
poinformowala,
ze
NaczelnikWydzialuOSwiatyi Kultury- EmiliaPiotrkowicz
AkademiiWalkiw Dgbem
wplynglo5 wnioskówo stypendiasportowedla zawodników
Wielkimw dyscyplinie
taekwondo - karatedla:
- MonikiWtulich.
- Grzegorza
Padzik,
- Mateusza
Ladno.
- PatrykalVlatwieja,
- DawidaMatwieja,
zawodników.
Naczelnik
zapoznala
czlonków
Zatzqduz osiqgnigciami
Czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewiczpowiedzial,2e stypendiasportowe
powinny byó przyznawanezawodnikom,którzy startujqw dyscyplinacholimpijskich.
Zaproponowal,
aby wnioskite byiyrozpatrywane,
ale w ramachnagródstarosty.
ZarzqdPowiatunie przyznalstypendiówsportowych.
A d .1 0
- EmiliaPiotrkowicz
poinformowaia,
Naczelnik
2e w dniu5 czerwcabr. Specjalny
OSrodek Szkolno-Wychowawczy
organizuje uroczystoScizwiqzane z 4O-leciem
placówki,w zwiqzkuz tym dyrektorzlozylawnioseko przyznanienagrodyStarostydla
p. MariiOstaszewskiej
p. Bogumily
Moric.
zastepcydyrektora
i nauczycielki

P. Emilia Piotrkowiczwyjaénila,2e zgodniez uchwalqRady Powiatudotyczqcq
krytenówi trybuprzyznawania
nagróddla nauczycieli,
nagrodyprzyznawane
sq z okazji
przypadkach
Dnia EdukacjiNarodowe.l,
nagrody
mog4
a w szczególnie
uzasadnionych
przyznawania
byó przyznawane
w innymczasie.Dodala,2e zgodn¡ez $ l0 Regulaminu
i wyplacaniadodatkówdo wynagrodzenja
odnosisrg do wysokoSci
dla nauczycieli
nagródidla dyrektora
nagrodanie mozebyó ni2szani2aktualnie
obowi4zujqce
árednie
miesigczne
wynagrodzenie
nauczyciela
zl.,
nauczyciela
dyplomowanego
3.827
a
dla
\.
nie moze byó ni2sza ni2 obowi4zujqceSredniewynagrodzenienauczycielastazysty
t¡. 1701zl.
Ponadtowyjaónila,2e w bud2eciepowiatu na nagrodyzabezpieczonazostalakwota
pochodne
pozostaje
50.000zl.,ale uwzglgdniaj4c
kwota40.000zl.
do rozdysponowania
Starostazaproponowal,
aby nagrodadla dyrektorawyniosla3.900 zl., a dla
nauczycieli
1.750zl.
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczzwrócil uwagg, na zbyt duZE róZnice
w wysokoécinagróddla dyrektorówi nauczycie.
propozycjei wyrazilzgodgna
Po analizretematuZarzqdPowiatuprzyj4iprzedstaw¡one
przyznanie
nagróddla dyrektora
SOSzWw MinskuMaz.orazdla p. MariiOstaszewskiej
i p B o g u m i lM
y oric.
A d .1 1
NaczelnikWydzialuO5wiatyi KulturywyjaSnila,2e do I maja naleZyzloZyc
wnioskio nagrodyMEN dla dyrektorów,
a do 20 czerwcazlo2yównioskio nagrody
KuratoraOéwiaty.Wyjaónila,
2e w miesiaculutymbr. zlozonezostalywnioskio medal
za dlugoletn¡a
slu2bgdla p. lreny Kielak,o medal KEN dla p. KrystynyMilewskiejStasinowskiej,
srebrnymedal za dlugoletniqslu2bgdla p. JadwigiOstrowskiejD2wigala
izloty medaldla p. StefanaStgpniewskiego.
Wydzial Oówiatyi Kulturyzaproponowalwystqpióo nagrodgMEN dla dyrektorAnny
Padzik i dyrektorJaniny Brzeszkiewicz
oraz o nagrodgKO dla dyrektorHanny
Michalskiej.
powy2szapropozycje.
ZarzqdPowiatuzaakceptowal
Ad. 12
- KrzysztofMichalikprzedstawil
Wicestarosta
wnioskidrogowe:
- wn¡osekp. R. Sztorco wyraZenie
nieruchomoóciq
w zwiqzku
zgodyna dysponowanie
przebudowy
powiatowej
z zamiarem
Minsk Maz. Ceglów Mrozy na
4azdu z drogi
dzialkgo nr ew. 197.
powy2szy
ZDP w MiñskuMaz.pozytywnie
zaopiniowal
wniosek.
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodg na dysponowanien¡eruchomo5c¡E
nr ew. 94 na cele
budowlanew zwiqzkuz zamiaremprzebudowyzjazdu z drogi powiatowejna dzialkg
nr ew. 94.
- wn¡osekp. K. Lobodao wyrazenie
zgodyna dysponowanie
nieruchomoSciE
w zwi4zku
powiatowej
z zamiatemwykonanralazdu z drogi
Rudzienko-Rakówiec-Ggsianka
na
dzialkqnr ew.72111
.
powy2szy
ZDP w MióskuMaz.pozytywnie
zaopiniowal
wn¡osek.
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomoócianr ew. 642 na cele
budowlanew zwiqzku z zamiaremwykonanialazdu z drogi powiatowejna dzialkg
N e w .7 2 1 1.1

- wn¡osekp. K. Szewczyko wyrazeniezgody na dysponowanien¡eruchomoóciq
w zwiqzkuz zamiaremwykonaniazjazdu z drogi powratowejDgbe Wielkie-PustelnikHelenówna dz¡alkeo ff ew. 49211
.
powy2szy
ZDP w MiriskuMaz.pozytywnie
wniosek.
zaopiniowal
nr ew. 997 na cele
Zarzqd P owialuwyrazil zgodq na dysponowanienieruchomoóci4
budowlanew zwiqzku z zamiaremwykonania4azdu z drogi powiatowejna dz¡alke
nr ew 49211
.
- wniosekp. J. Malesyo wyrazenie
w zwi4zku
nieruchomoáciE
zgodyna dysponowanie
hobotna
W¡elgolas
Brzezinski-Desno-C
zamiaremwykonanialazdu z drogipowiatowej
dzialkgnr ew. 309/4
ZDP w MiriskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
nr ew. 306 na cele
Zarzqdpowiatuwyrazilzgodg na dysponowanie
nieruchomoócia
budowlanew zwiqzku z zamia¡emwykonanialazdu z drog¡ powiatowejna dzialkp
o nr ew. 309/4.
- wniosekZEW-TDystrybucja
zgodyna dysponowanie
Sp. z o.o.w W-wieo wyra2enie
o napigciu
nreruchomoSciE
w zwi4zkuz zamiarembudowy utzEdzenenergetycznych
Desno-C
hobotKEty
0,4kV w pasie drogowymdrogi powratowej
WielgolasBrzeziñskiGo2dziejewskie
na dzialkqnr ew.177714
powyzszy
wn¡osek.
ZDP w MinskuMaz.pozytywnie
zaopiniowal
nr ew. 1779i 1741na
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
nieruchomoSciq
cele budowlanew zwiqzku z zamia¡embudowy urzEdzenenergetycznychw pasie
na dzialkgN ew. 177714.
drogowymdrogipowiatowej
- wn¡osekZEW-TDystrybucja
zgodyna dysponowanie
Sp. z o.o.w W-wieo wyrazenie
przylqczakablowego
nieruchomoSciE
w zwi4zkuz zamiaremulo2eniaenergetycznego
-Zwirówka
na dzialkgnr ew. 6.
w pasiedrogowymdrogipowiatowejHalinów-Cisie
powy2szy
wn¡osek.
ZDP w MiñskuMaz.pozytywnie
zaopiniowal
nr ew. BB na cele
Zarzqd powiatuwyrazilzgodg na dysponowanie
nieruchomoSc¡q
budowlanew zwiqzku z zamiarem ulozenia energetycznegoprzylqcza kablowego
w pasiedrogowymdrogipowiatowejna dzialkenr ew. 6.
Ponadtow przypadkupowyZszychwnioskówlokalizacjg,
warunkitechniczneoraz
zajqcie pasa drogowegonale2y uzgodnióz ZarzqdemDróg Powiatowychw Mitisku
Maz.
- wniosek Zakladu Elektrotech
nicznego ,,ZELTECH"o wyrazen¡e zgody na
dysponowanienieruchomoóci4
w zwiqzku z zamiarembudowy przylqczakablowego
na
energetycznego
nn w pasiedrogowymdrogipowiatowej
ul. 1-goMajaw Kaluszynre
dzialkio nr ew. 3023/3i 302312.
powyzszy
ZDP w MiriskuMaz.pozytywnie
wn¡osek.
zaopiniowal
nr ew. 1659na cele
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
nieruchomosci4
nn
budowlanew zwiqzku z zamiarembudowy przylqczakablowegoenergetycznego
w pasie drogi powiatowejna dzialkinr ew. 3023/3i 302312.Z uwagq,ze szczególow4
lokalizacjg
naleZyuzgodnió
z UrzgdemMiastaw Kaluszynie.
Ad. 13
Skarbnik Powiatu przedstawilaprojekt uchwalyw sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 r. Wyjaónila,ze zmiany polegaj4na zmianie planu dochodów
z bud2etu
i wydatkówzwiqzanychze zmianq kwot dotacjicelowychprzekazywanych

pañstwaoraz przen¡esieniu
wydatkówm¡QdzySS w ramach tego samego dz¡alu
przeniesieniu
i
wydatkówz rczerwybudzetowej.
Nastqpnieprzedstawilawniosek NaczelnikaWydzialu OSwiatyi Kultury dotyczqcy
na organizacjg
Regionalnych
zwigkszenia
o kwotg1.000zl. Srodkówpzeznaczonych
Spotkañz Muzykqi Taócem Majówka2008.
Zarzqd Powiatuprzyznalkwotg 1.000zl. na organizacjgRegionalnychSpotkan
z Muzykqr Tancem- Majówka2008.
Kolejno p. Teresa Bak przedstawila wniosek Sekretarza Powiatu dotyczqcy
z i7zyka
kwoty3.000zl. na pokryciekosztówtlumaczeniadokumentÓw
zabezpieczenia
wloskiego
i francuskiego.
angielskiego,
ZarzqdPowiatuprzyznalkwotg3.000zl. na powy2szycel.
SekretarzPowiatu- Danuta Strejczykprzedstawilawniosek Komisji OSwiaty.
przyznania
kwoty5.000zl.
Kulturyi Sportuo udzielenie
informacji,
czy jest mo2liwoSó
dla KomisjiOówiaty,Kultury
na zorganizowanie
spotkaniawyjazdowego1-dniowego
i Sportui samorzqdówszkolnych.
ie wniosku.
Starostastwierdzil,i2 nale2yzwróciósig do Komisjio uszczególowien
przeniesienie
kwoty600 zl. do dzialupromocja
SekretarzPowiatuzwrócilasig o
jednostek samorz4du terytorialnegoz ptzeznaczeniemna wyjazdy slu2bowe dla
pracownikaStarostwa,któryuczestniczy
¡ promujepowiat.
w bigachdlugodystansowych
kwoty600 zl. na powyzszycel.
Zarz4dPowiatuwyrazilzgodgna przeniesienie
glosowanie,w którymza podjgciemuchwalZarzqdPowiatu
Nastgpnieprzeprowadzono
opowiedzial
sigjednogloSnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 253/08 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatuna 2008rok.
Ad.15
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na zawarciez FundacjqRozwoju Demokracji
Lokalnej w W-wie i M¡astemMirisk Maz. umowy partnerskiejdotyczqcejreal¡zacj¡
p. H. Michalskiej
projektuze SrodkówEFS oraz na upowa2nienie
do realizaqizadan
powiatuokreSlonych
w umowiepartnerskiej.
Zarz4d Powiatujednogloéniepodj4l uchwalq Nr 254108w sprawie wyra2enia
zgody na realizacjqprojektu w ramach lX PriorytetuProgramu Operacyjnego
KapitalLudzki.
Starosta- AntonrJan Tarczyóskiodczytalpismo BurmistrzaMiastaSulejówek.
w którym zwraca sig o objgciepatronatemi udzieleniewsparciafinansowegona
przygotowanie
w dniu 13 czerwca
widowiskaplenerowego
w zwiqzkuz inauguracjE
br. uroczystoSci
zwiqzanychz osob4MarszalkaJózefaPilsudskiego.
ie wn¡oskuw zakresie
Starosta stw¡erdzil.i2 nalezy zwróció sig o uszczególowien
powróci
wniosku.
kosztóworganizacjiimprezy.ZarzEd
do
którazwrócilasig o rozebranie
KolejnoStarostaprzedstaw¡l
wniosekKomisjiRewizyjnej,
pomnikaprzedbudynkiemStarostwaPowiatowego
i przekazanie
tablicydo Muzeum
ZiemiMiriskiej.
terenuprzed
Starostapowredzial,
2e Zazqd powrócido wnioskuprzy modernizacji
Starostwem.

wnioskiKomisjiOówiaty,Kulturyi Sportu:
Kolejnoprzedstawil
- dotyczqcyzrezygnowania
dwóch
ze stypendiówStarostyiw to miejscewprowadzenie
regulamrnówprzyznawaniastypendiów,nagród i wyró2nieópowiatu minskiego
w dziedzinieoswiaty i kulturyoraz utrzymanieregulaminuprzyznawaniastypendiów
¡trenerÓw.
dlazawodników
iwyró2nienpowiatumióskiego
sportowych
lezy takze po stronie
powiedzial,
uchwaiodawcza
2e ¡nicjatylva
Wicestarosta
komisjiRady Powiatu,w zwiqzkuz tym Komisjamoze przygotowacpropozycjew tym
zaKreste.
- dotycz4cypowolaniaPowiatowegoKoordynatorads. AnimacjiKulturalnych,zmiany
procesu koordynacji dzialan zwiqzanychz kultura oraz zatrudnieniaosoby, która
te zadania.
realizowalaby
starostawyjaónil,i2 dztalaniaw tym zakresiewykonujewydzial oówiaty i Kultury¡ n¡e
ma potrzebytworzeniastanowiskakoordynatora.
- dotyczqcywydaniaksiggi,w którejzamieszczone
bylybyosobyzaslu2onedla powiatu
medaluw zwi4zku
a tak2ewydanieokoliczno$ciowego
iwybitneosobisto$ci,
miriskiego
powiatów.
z 10-leciem
Natomiastw zakreslewydanla
Starosta powiedziai,2e medal jest przygotowywany.
wniosku' kto miaiby byc
Komisji
o
uszczególowienie
ks¡egi, nalezy zwróciósig do
skladanewnioski.
wpisanydo ksiqgii kto weryfikowalby
poinformowala,
2e w zwiqzkuz obchodami
Danuta
Strejczyk
Powiatu
Sekretarz
publikacjai zwrócila si9
przygotowana
10-lecia samorzEdupowiatowegozostanie
w tej publikacji
o sugestieodnoónieinformacji,któremialybysig znale2Ó
aby zamieSció¡nformacje
zaproponowal,
CzionekZarzqdu MiroslawKrusiewicz
inwestycjach.
o herbiepowiatuo realizowanych

w dniu21 kwietnia2008r. zostalprzyjqty.
z posiedzenia
Protokol
Ad.16

posiedzen¡e.
zamknAl
Starosta

PzewodniczqcyZarzqdu- AntoniJan Tarczyóski
- KzysztofMichalik
Wicestarosta
Zatzqdu KryslynaPazio
Czlonkowie

HenrykKsiQzopolski
lvliroslaw
Krus¡ewicz

