Protokól Nr 55/08
posiedzenia
Zarz4duPowiatuMitískiego
z
w dniu 12 maja2008r.
:
W posiedzeniuuczestniczyli
Starosta AntoniJan Tarczynski
- KrzysztofMichalik
W¡cestarosta
czlonkowie ZarzEdu: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBEk- SkarbnikPowiatu
- naczelnikWydzialuO5wiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
CzeslawJackowicz- naczelnikWydziaiuSrodowiskai Rolnictwa
'l
MalgorzataBeczek- kandydatna stanowiskodyrektoraZS Nr w MinskuMaz
Porzqdekposiedzenia:
1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjgcieporzqdkuobrad.
posiedzenia.
Starostyw okresieod poprzedniego
3. Informacjao dzialalnoóci
ie w M¡nsku
4. Sprawausunigciadrzewz terenuZespoluszkól im. M. Sklodowskie.l-cuf
Maz.
wnioskówo srodkiz PFoS¡GWw MinskuMaz. na dofinansowanie
5. Rozpatrzenie
przedsigwzigcia polegajqcego na wymianie elementÓw konstrukcyjnych
zawierajqcych
azbestw budynkachwchodzqcychw skladzabudowymieszkaniowej
lub zagrodowej.
6. Omówienie warunków najmu lokalu na potrzeby Poradni Psychologicznow Sulejówku.
Pedagogicznej
w spraw¡epowierzeniastanowiskadyrektoraZespoluszkól Nr 1
Podjgcie
uchwaly
7.
Wielkiego
w MiriskuMazowieckim.
im. Kazimierza
B. Podjgcie uchwaiyw sprawie udzieleniaupowa2nieniadyrektorowiZespolu Szkól
Wielkiego
w MiirskuMazowieckim.
im. Kazimierza
9. Podjqcie uchwaly w sprawie przekazaniana zecz m. StolecznegoWarszawy
nieruchomoóci,bqdqcej wlasnoéciqPowiatu Miñskiego,polo2onqw Warszawie
Wesolej,zajqtejpod ulicgWspÓlnq,stanowi4cqczgéÓdrogipowiatowe1.
10.Sprawyz zakresudróg.
11.Sprawyró2ne.
w dniu 5 maja2008 r.
12.Przyjqcieprotokoluz posiedzenia
posiedzen¡a.
13.Zamkniecie

Ad. I
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenieZarzqdu Powiatu
Miñskiego.
Ad.2

dot pkt 6 Starostaprzedstawilporz4dekposiedzenia,zglaszaiqcautopoprawkq
icznej
iczno-Pedagog
Omówieniewarunkównajmulokaluna potrzebyPoradniPsycholog
przyjgty
posiedzenta
porzqdek
zostal
w Sulejówku.Z wprowadzonqautopoprawkq
jednogloSnie.
Ad.3

sprawach:
o nastqpujEcych
Starosta- AntoniJan Tarczynskipoinformowal
- podpisanazostalaumowaporgczeniakredytudla SPZOZw MinskuMaz.
- nastqpilazmiana na stanowiskuprezesaWFOS|GWw Warszawie(Prezesemzostal
p. TomaszSkrzyczytiski)
,
- z inicjatywyposla Czeslawa Mroczka odbylo siq spotkaniez Minister Edukacji
zm¡an
zalo2eniaplanowanych
Narodowej- KatarzynqHall,któraprzedstawila
sprawach:
poinformowal
nastepujacych
o
Wicestarosta KrzysztofMichalik
- w ramach ogloszonego konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego
PublicznegoZespoluOpiekiZdrowotnejw MinskuMaz wplynqlydwie oferty,
- odbylosig spotkaniedotyczEceocenywykonaniazadañinwestycyjnych
i remontowych
w Wggrowie
podlegtych
drogowej
administracji
a
wojewódzkich,
na drogach
(w
roku bie2qcymzrealizowane
tego obwoduznajdujesig droganr 802
w administracji
zostanie przejócieprzez Latowicz)i czgóó drogi nr 637 (w roku bie2qcymnie s4
przewidywane2adne roboty inwestycyjne,natomiastbqd4 tnruatyprace zwiqzane
projektowej).
dokumentacji
z przygotowaniem
Ad.4

NaczelnikWydzialuSrodowiskai Rolnictwa- CzeslawJackowiczpoinformowal,
w MiñskuMaz
i2 wplyn4iwniosekdyrektoraZespoluSzkó{im. M. Sklodowskiej-Curie
jarzqby
pospolite,
o wyra2eniezgody na usunigciedwóchdrzew.WyjaÓnil,i2 sq to dwa
A.
do pawilonu
budow4lqcznika
którekoliduj4z planowanq
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodg na usuniqciedwóchjarzqbÓwpospolitychz terenu
w MitiskuMaz.
ZS im. M. Sklodowskiej-Curie
Ad.5
2e wplynglo85 wniosków
NaczelnikWydzialuSrodowiskai Rolnictwapowiedzial,
polega1Ecego
przedsigwzigcia
o érodkiz PFOS¡GWw MiñskuMaz.na dof¡nansowanie
na wymianie elementów konstrukcyjnychzawierajqcych azbest w budynkach
wchodzqcychw sklad zabudowymieszkaniowejlub zagrodowei,z czego 3 wnioski
zostalywycofane,dwa wnioskipo sprawdzeniunie kwalifikujqsig do dofinansowania,
gdy2 s4 to budynki uslugowe. Nastqpnie wyjaónil, iz chcEc przyznaÓdotacjg
w wysokoécido 4Oo/oniezbgdnajest kwota 145.000zl. Dodal, i2 nalezy zwigkszyc
dochodyPFOSiGWw MinskuMaz.o kwotg39.000zl.
Zarzqd Powiatu zaakceptowal przedstawionqWzez Naczelnika Wydzialu
Srodowiskai Rolnictwapropozycjg.

Ad. 6

2e umowanajmulokaluna potrzeby
wyjaSnil,
Starosta- Anton¡Jan Tarczyñski
icznejw sulejówkuzawaftabqdziepomigdzydyrektor
iczno-Pedagog
PoradniPsycholog
bqdziepow.214,5m'. umowa
Annq Padzik¡ p. Justyn4Pujdak- Osik.Wynajmowana
tozwlqzan
ia, gdyby
podpisanabqdzie na okres 3 lat z mozliwoóciEwczeÉniejszego
dla potrzeb Poradni.Czynsz
doszla do skutku budowa lub zakup nieruchomoóci
platnoÉÓ
nale2ydokonaÓza 4 mies¡4ce.
wyniesie7.000zl./m-c,a pierwsz4
przedstawione
warunk¡.
ZarzqdPowiatuzaakceptowal
Ad.7

Naczelnikwydzialu oswiaty i Kultury- Emilia Piotrkowiczprzedstawilaprojekt
stanow¡skadyrektoraZespoluSzkólNr 1 im. Kazimierza
uchwalyw sprawiepowierzenia
do
Dodala,i2 KuratorOéwiatynie wnióslzastrzezen
Wielkiegow MiñskuMazowieckim.
Maz
1w
Minsku
Nr
ZS
dyrektora
przedstawionej
kandydaturyna stanowisko

p. Malgorzaty
Beczek.
2010r.
na okresod 13 maja2008r. do 31 sierPnia
zostajepowolany
Dyrektor
podjqciem
uchwaly Zarzqd
glosowanie,w którym za
Nastepn¡eprzeprowadzono
sigjednogloSnie.
Powiatuopowiedzial

Zarzqd Powiatu podj4t uchwalg Nr 255/08 w sprawie Powierzenia
stanowiska dyrektora Zespolu SzkóNNr 1 im. KazimierzaWielkiegow Minsku
Mazowieckim.
Ad. 8

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczykodczytalaprojekt uchwaly w sprawie
dyrektorowiZespoluSzkól Nr 1 im. KazimierzaW¡elk¡ego
udzieleniaupowa2nienia
glosowanie,w którymza podjqciemuchwaly
przeprowadzono
w MiñskuMazowieckim;
Zarzqd Powiatuopowiedzialsig jednogloSnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 256/08 w sprawie udzielenia
upowa2nieniadyrektorowiZespoluszkól Nr 1 im. Kazimierzawielkiegow Minsku
Mazowieckim.
Starosta- Antoni Jan Tarczyúskiprzekazalp. MalgorzacieBeczek uchwale
w sprawie powierzeniastanow¡skadyrektoraZespoluszkól Nr 1im. Kazimierza
oraz uchwalgw sprawieudzieleniaupowazn¡enia
Wielkiegow MinskuMazowieckim
W¡elkiegow MiñskuMazowieckim.
ZespoiuSzkólNr 1 im. Kazimierza
dyrektorow¡
Ad.9

W¡cestarosta- Krzysztof Michalik przedstawilprojekt uchwaly w sprawie
bgd4cejwlasnosciq
przekazaniana Eecz m. Stolecznegowarszawy nieruchomosc¡,
pod
ulica WspÓlnq
Powiatu Miriskiego,poio2onq w Warszawie Wesolej' zajqtej
glosowanie,w którym
stanowiqc4czgéódrogi powiatowej.Nastqpnieprzeprowadzono
jednogloSnie.
sig
za podjqciemuchwalyZarzqdPowiatuopowiedzial
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 257108w sprawie przekazania na rzecz
m. Stolecinego Warszawy nieruchomoéci, bgd4cej wlasno5cie Powiatu
Miñskiego, polo2onEw WarszawieWesolej,zajqtej pod ulicq Wspóln4 stanowiqcq
czqéó drogi powiatowej.

Ad. 10
- KrzysztofMichalikprzedstawil
wnioskidrogowe:
Wicestarosta
- wniosek p.G. Zychowiczao wytazeniezgody na dysponowanie
nieruchomoSciq
przylqcza
w
m.
Cisie
na dzialkg
wodociqgowego
w zwi4zku z zamia¡emwykonania
nr 32211
powyzszywniosek.
ZarzqdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowal
nr ew. 372 na cele
Zarzqd P owtatuwyrazil zgodq na dysponowanien¡eruchomoSciE
budowlanew zwiqzku z zamiaremwykonania przylqczawodoc¡agowegow pas¡e
na dzialkgnr ew 32211.
drogowymdrogipowiatowej
Okuniew-Halinów-Brzeziny
- wniosekp. B. WiSniewskiego
n¡eruchomoSciE
zgody na dysponowanie
o wyrazen¡e
w zwiqzku z zamiaremwykonaniaprzylqczawodociqgowegoi kanalizacjisanitarnej
na dzialkgnr ew. 333/16.
w pasiedrogowymdrogipowiatowej
Halinów-Krzewina-Desno
powyzszywniosek.
ZarzEdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowal
nr ew. 411 na cele
n¡eruchomoSciA
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodg na dysponowanie
budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonaniaprzylqczawodociqgowegoi kanalizacji
na dzialkg
sanitarnejw pasie drogowymdrogi powiatowejHalinów-Krzewina-Desno
nr 333/16.
- wniosek p. G. Wójcika o wyrazeniezgody na dysponowanienieruchomoSciq
w pas¡edrogowymdrog¡
w zwi4zkuz zamiaremwykonaniaprzylqczawodoci4gowego
powiatowej
Jakubów-Wi5niew-Kluki
na dzialkgnr 31/l w m. Turek
pozytywn¡e
ZarzqdDróg Powiatowych
zaopiniowalpowyzszywniosek.
nr ew. 102 na cele
Zarzqd Powialuwyrazilzgodq na dysponowanienieruchomo5ciE
budowlanew zwi4zku z zamiaremwykonania przylqczawodociqgowegow pas¡e
na dzialkqnr ew. 31/1.
drogowymdrogipowiatowej
Jakubów-Wióniew-Kluk¡
- wn¡osekp. A. Piekarzo wyrazenie
n¡eruchomoéc¡a
w zwiEzku
zgodyna dysponowanie
powiatowej
pasie
przylqcza
w
drogowym
drogi
z zamiaremwykonania
wodociqgowego
GroszkiStare-Kruda-Grodzisk
na dzialkgnr ew. 171w m. Grodzisk.
pozytywniezaopiniowalpowy2szywn¡osek.
ZarzqdDrógPowiatowych
nr ew. 271 na cele
ZarzqdPowialuwyrazilzgodg na dysponowanie
nieruchomo5ciA
w pasie
budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonaniapzylqcza wodociqgowego
powiatowej
na
dzialkq
nr
ew. 171
drogowymdrogi
GroszkiStare-Skruda-Grodzisk
w m. Grodzisk.
- wniosekp. A. Kwiatkowskiej
nieruchomoSciq
o wyra2eniezgody na dysponowanie
powiatowej
w zwiqzkuz zamiaremwykonanialazdu z drogi
na dzialkgnr ew. 37i13
w m. Oldakowizna.
pozytywniezaopiniowalpowyzszywn¡osek.
ZarzqdDrógPowiatowych
nr ew. 43 na cele
Zarzqd Powialu wyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoóciq
budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonanialazdu z drogi powiatowejStanislawówOldakowizna
na dzialkgnr ew. 37/13.
- wniosekp. M. Kaminskiego
nieruchomoSciq
o wyra2eniezgody na dysponowanie
powiatowej
na dzialkgnr ew. 23612
w zwi4zkuz zamiaremwykonaniazjazdu z drogi
w m.Ruda.
pozytywniezaopiniowalpowyzszywn¡osek.
ZarzqdDrógPowiatowych

nr ew. 608/'1na cele
Zarz4d Powialuwyrazilzgodg na dysponowanien¡eruchomoóc¡E
budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonanialazdu z drogi powiatowejDqbe Wielkiew m. Ruda.
na dz¡alkenr ew.23612
Chro5la-Kgdzierak
- wniosekp. D. Polako wyra2enie
w zwiqzku
n¡eruchomoéciq
zgodyna dysponowanie
m
56/7
w
Cisie
powiatowej
nr
ew.
na
dzialkq
z zamiaremwykonanialazdu z drogi
powy2szywn¡osek
ZarzqdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowal
nr ew 88 na cele
nieruchomoóciq
na
dysponowanie
wyrazil
zgodg
Zarz4d Powialu
powratowej
Halinów-Cisiebudowlanew zwi4zkuz zamiaremwykonaniaziazduz drogi
Zwirówkana dzialkgnr ew. 56/7w m. Cisie.
- wniosekp. J. JQdrzejewskiej,
i l. ZielióskiejE. Jqdrzejewskiego
G. Jgdrzejewskiego,
w zwiqzku
Jgdrzejewskiejo wyra2enie zgody na dysponowanienieruchomoÓciq
nr
ew. 10112
na
dzialkq
powiatowej
Asfaltowa
ul.
z zamiaremwykonania4azdu z drogi
w m. Sulejówek.
pozytywniezaopiniowalpowyzszywn¡osek.
ZarzqdDrógPow¡atowych
nr ew. 93/4 na cele
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodq na dysponowanienieruchomosciE
budowlanew zwi4zkuz zamiaremwykonania4azdu z drogipowiatowejul. Asfaltowana
w m. Sulejówek.
dzialkgnr ew. 10112
- wniosek p. A. Tyczynskiejo wyraZeniezgody na dysponowanie
nieruchomoSciq
pasie
drogi
gazowego
drogowym
w
przylqcza
wykonania
zwi4zku
z
zamiarem
w
powiatowejw m. DlugaKoócielnana dzialkgnr ew. 400.
ZarzqdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek
nr ew. 216/1 na cele
zarzqd P owiatuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomosc¡a
budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonaniaprzylqczagazowegow pasie drogowym
na dzialkgnr ew. 400 w m. DlugaKoécielna.
drogipowiatowejHalinów-cisie-Zwirówka
- wniosekp. A. iP. Parobczako wyra2eniezgodyna dysponowanie
nieruchomoSciq
w zwi4zku z zamia¡em wykonania lazdu i przylEczawodociqgowegow pasie
na dzialkq
drogowym drogi powiatowej Stara Wie5-Wólka Dlu2ewska-Starogród
nr ew. 298/1w m. StaraWieó.
powyZszywn¡osek
ZarzqdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowal
nr ew. 245 w zwiqzku
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodq na dysponowanienieruchomoóci4
z zamia¡emwykonaniaz¡azdui przylqczawodociqgowegow pasie drogowymdrogi
na dzialkgnr ew. 298/1w m. Slara
powiatowejstara wieé-wólka Diu2ewska-starogród
WieS.
- wniosekNadleénictwa
nieruchomosc¡E
Minsko wyra2eniezgody na dysponowante
pasie
w
drogowym
w zwiqzku z zamiaremwykonania przylqczawodociqgowego
ul. Tartacznejw m. Mrozyna dzialkgnr ew. 354.
pozytywniezaopiniowalpowyzszywniosek.
ZarzEdDrógPowiatowych
nr ew. 2336w zwi4zku
nieruchomoóci4
zgodgna dysponowanie
Zarz4dPowiatuvrryrazil
pas¡e
ul. Tartacznej
drogowym
w
przylqcza
wodociqgowego
z zamia¡emwykonania
w m. Mrozyna dzialkgnr ew. 354.
o wyrazenre
- wniosekspólkiakcyjnejBIATELDepartament
DostqpuMultimedialnego
lini¡
vvykonan¡a
zgody na dysponowanienieruchomoéciaw zwiqzku z zamiarem
w Wólce Minskiejiw m. Stara
w pasie drogowymul. Malaszczyckiej
éw¡atiowodowej
Niedzialka.
ZarzqdDrógPowiatowychpozytywniezaopiniowalpowyzszywnroseK'

nr ew. 50 i 800/1
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodg na dysponowanie
nieruchomoóc¡am¡
w zwiqzku z zamiarcm wykonania linii Swiallowodowejw pasie drogowym
ul. Malaszczyckiej
w WólceMinskieji w m. StaraNiedzialka
- wniosek Zawadzka,BEk ,,INWEST-POL"
o wyrazeniezgody na dysponowanie
nieruchomoSci4
w zwiqzku z zamiaremlokalizacjisieci kanalizacjisan¡tarne.l,
s¡eci
wodociqgoweji gazowej w pasie drogowym drogi powiatowejMiirsk Maz.- Wólka
Czarniñska.
pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
ZarzqdDróg Powiatowych
Zarzqd P owiatuwyraz¡lzgodg na dysponowanienieruchomoScia
nr ew. 50 w zwiqzku
z zamiaremlokalizacjisieci kanalizacjisanitarnej,sieciwodociEgowej
i gazowejw pasie
drogowymdrogipowiatowej
M¡ñskMaz.-WólkaCzarninska
ul. Malaszczyckiej.
Ponadtow przypadkupowyzszychwnioskówlokalizacje,
warunkitechniczneoraz
za1gciepasa drogowegonalezy uzgodnióz ZarzqdemDróg Powiatowychw Minsku
Maz.
- wniosek Mazowieckiego
OperatoraSystemuDystrybucyjnego
Sp. z o.o. Oddzial
gazociqgu
ZakladGazowniczy
w Warszawie
Sredniego
dot.wydaniaopiniina lokalizacjg
ciénieniaw pasiedrogipowiatowej
Halinów-Cisie-Zwirówka
ul 3-go Majaw Halinowie
ZDP zaopiniowalnegatywnie.ZarzEdPowiatupozostawilwniosekdo rozpatrzeniana
kolejnymposiedzeniu.
A d .1 1
przedstawila
Naczelnik- EmiliaPiotrkowicz
wniosekKlubuDawnychMotocykli
który w dniach 30 05-01.06.2008r organizujeXlll MazowieckiRajd
,,1\4agnet",
Weteranów
Szosizwracasig o wsparciefinansowe
lub nagrodytzeczowe.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodqna ufundowanie
1 pucharu.
Nastgpnieprzedstawionyzostal wniosek p. Anny Padzik - dyrektora Poradni
Psycholog
iczno-Ped
agogicznej w Sulejówku,która zwraca siq o dodatkow1y4 etalu
sekretarkiod wrze3nia2008 r. (tygodniowy
wymiarczasupracyto l0 godz.,kosztod
miesiqcawrzeóniado grudniabr. to kwota2.50Ozl. brutto).DodatkowaczgSóetatu
pozwolina obslugginteresantów
w godzinach
16.00-18.00.
posiedzeniu.
ZarzqdPowiatupowrócido wnioskuna kole.¡nym
Starosta powrócil do wniosku Burmistrza Miasta Sulejówek dotyczqcego
dofinansowaniaimprezy plenerowej.Wniosek zostal uzupelnionyo koszty rcalizaqi
przedsiewz¡gcia,
które wynoszq 117.250 zl., natomiastdof¡nansowan¡e
ze strony
powiatumialobywynieSó
30.000zl.
ZarzEd Powiatu przyznal kwotg 10.000 zl. na organizacjg uroczystosci
zwiqzanychz osobqMarszalkaJózefaPilsudskiego.
Kolejnoomówionyzostalwniosekp.o. dyrektoraSPZOZw MiñskuMaz. dotyczqcy
sfinansowania
zakupumyjniw kwoc¡e22.000zl. +VAf.
Zarzqd Powiatuzaakceptowalpowyzszywnioseki postanowilo wprowadzeniu
go do materialów
na sesjpRadyPowiatu.
Nastgpnyomówionyzostalwniosekp.o. dyrektoraSPZOZw MiñskuMaz.dotyczqcy
(kosztok.22.000zl.)
wyra2enia
zgodyna zakuprefraktometru
w form¡eleasingu
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodqna zakuprefraktometru
w formieleasingu.
Sekretarz Powiatu
Danuta Strejczyk powiedziala,iz w roku bie2acym
obchodzimy1O-leciefunkcjonowania
samorzEdupowiatowegoiw zwi4zkuz tym,

ze koszt 300 szt.
medal. NastepnievúyjaSnila,
wydany zostanie okol¡cznosc¡owy
(55 zl.lszt.\medalito kwota20.000zl., a 400szt. (50 zl./szt.)to kwota24 000 zl.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zamówienie 400 sztuk medal¡
okolicznoéciowych.
Starostapowróc¡ldo wnioskuKomisjiRewizyjnejdotycz4cegoprzeprowadzenia
kontroli dwóch przetargówzrealizowanychprzez SPZOZ w Minsku Maz Dodal, 2e
kontroli.
odmówilprzeprowadzenia
PrezesUrzgduZamówienPublicznych
przeprowadzili
kontrole
aby
powyzszym
zaproponowal,
Starosta
W zwi4zku z
jedna
i
pracownicy Starostwa tj.
osoba z Wydzialu Finansowego jedna osoba
z WydzialuInwestycji.
sig 19 majabr. o godz.14.00
odbqdzie
2e kolejneposiedzenie
Ustalono,
Ad.'t2
w dniu 5 maja2008r zostalprzyjgtyjednogloSnie.
Protokólz posiedzenia
Ad. 13
StarostazamknAlposiedzenie.

Pzewodniczqcyzarzqdu- Antoni Jan Tarczyóski
- KrzysztofMichal¡k
Wicestarosta

'¡!4\"
'JN\;?^'',,,

ZazEdu: KrystynaPaz¡o
Czlonkow¡e
HenrykKsiezopolski
MiroslawKrusiewicz

)
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