Protokól Nr 57/08
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Mitiskiego
w dniu 2 czeruvca2008r.

:
W posiedzeniuuczestniczyli
Starosta- AntoniJan TarczYitski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlonkowie ZarzEdu'. KrystynaPazio
HenrykKsig2oPolski
M¡roslawKrusiewicz
oraz: TeresaBqk- SkarbnikPowiatu
DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
- naczelnikWydzialuOSwiatyi Kultury
EmiliaPiotrkowicz
- dyrektorPCPRw MiñskuMaz.
JanuszZdzieborski
AndrzejSolonek- dyrektorZDP w MiñskuMaz.
Porz4dekposiedzenia:
1. Otwarcieposiedzen¡a.
2. Przyjgcieporz4dkuobrad.
posiedzenta.
Starostyw okres¡eod poprzedniego
3. Informacjao dzialalnoéci
4. Sprawyslu2byzdrowia.
5. Sprawyz zakresupomocyspofecznel.
6. Podjgcieuchwalyw sprawie wysokoÓcidotacji na jednegoucznia(wychowanka)
niepublicznychszkól i placówek o5wiatowychdotowanychz bud2etu Pow¡atu
mrnsKrego.
7. Sprawyoswiatowe.
8. Sprawyz zakresudróg.
9. podjgiie uchwaly w sprawie przeznaczeniaórodków z PowiatowegoFunduszu
OchrrónySrodowiskai GospodarkiWodnej w Milrsku Mazowieckimna ,,Konkurs
ekologicznydla dz¡ecii mlodzie2yze szkólna tereniepowiatuminskiego"
10.Podjecieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna 2008 rok'
1'1. Sprawyró2ne.
w dniu 19 maja2008r.
l2.Przyjqcieprotokoluz posiedzenia
posiedzenia.
13.Zamknigcie
Ad. I
Starosta - Anton¡ Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenieZarzqdu Powiatu
M¡ñsk¡ego.
Ad.2

Starosta przedstawilporzqdek posiedzenia.Sekretarz Powiatu zwrócila si9
o wprowadzenie pkt 9 - Podjgcie uchwaly w sprawie ptzeznaczeniaórodkÓw
z PowiatowegoFunduszuOchronv Srodowiskai GospodarkiWodnej w Minsku

Mazowieckimna ,,Konkursekologicznydla dzieci i mlodziezyze szkol na teren¡e
pow¡atumiñskiego".
Z powy2szq zmian4 porzqdek pos¡edzenia zostal przyjgty jednogloónie (przy
nieobecnoóci
M. Krusiewicza).
Ad. 3
Starosta- AntoniJan Tarczynskipoinformowal
o nastepujacych
sprawach:
- z WicestarostE,
radnymiK. Plochockim,
St. Wojciechowsk¡m
iP. Wiktorowiczem
spotkalisig z zastgpc4dyrektoraSPZOZw OstrowiiMazowieckiel.
SPZOZposiada235
jest na
ló2ek,zatrudnieniena poziomie650 etatów,na ok. 100 lekarzy70 zatrudnionych
kontraktach.Realizacjazadan w zakresieuslug praln¡czychi kuchniawyprowadzone
zostaly na zewnqtz. Bud2et tej jednostki to kwota 43 mln zl. Jednostkaposiada
przychodnie specjalistyczne
bardzodobrzewyposa2one.
- KuratorOéwiatypozytywnie
zaopiniowal
likwidacjg
z dniem31 sierpnia2008r. PODN
w MitiskuMaz.i utworzenie
WydzialuMSCDNw MióskuMaz.
- spotkal sie z ksigdzem dyrektorem SalezjanskiegoGimnazjum i Liceum
Ogólnoksztalcqcegow Mirisku Maz., który poinformowalo pomysle dotyczqcym
dolqczeniedo istniej4cejplacówkiszkoly podstawoweji przeksztalceniu
w placówkQ
publiczna.
Ad.4
Wicestarosta- KrzyszlolMichalikpoinformowal,i2 do konkursuna stanowisko
dyrektoraSPZOZw MinskuMaz.wpiyngiydwie oferty:
- p. W¡toldaKozestaóskiego
z Pionek
- p. Bogus{awa
Ziemióskiego
z MiriskaMaz.
Dodal,i2 zgodniez Regulaminem
przeprowadzania
konkursuna stanowisko
dyrektora
SPZOZw MiriskuMazowieckimKomisjakonkursowa
w pelnymskladziedokonalaoceny
zlo2onychofert. W ofercie zloZonejptzez p. W. Kozestarlskiego
stwierdzonobrak
oówiadczeniao niekaralnoóciza naruszen¡edyscypl¡nyfinansów publicznych,
nieaktualnq
informacje
o niekaralnoóci
RejestruKarnegooraz nieaktualne
z Krajowego
zaówiadczenie lekarskie o braku przec¡wwskazando zajmowania stanowisk
kierowniczych.
W przypadkuoferty p. B. ZiemiriskiegoKomisjastwierdzilabrak opinii
i referencjiz ostatnich3 lat pracy.
Komisja konkursowaodrzucilawszystkiezlolone oferty. Konkursnie doprowadzildo
wybran¡a kandydatana stanowiskodyrektoraSPZOZ w Mirisku Maz. Komisja
konkursowa
wn¡oskuje
do ZarzqduPowiatuo uniewazn¡enie
konkursu.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna uniewa2nien¡e
konkursu.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikwyjaón¡|,2enie ma obowi4zku,aby dyrektor
SPZOZzostalwylonionyw procedurzekonkursowej.
Czlonek Zarzqdu - Mirosiaw Krusiewiczzaproponowal,aby przeprowadzió
rozmowyz p. AndrzejemPoziemskimw zakresieobjgciafunkcjidyrektoraSPZOZ.
CzlonekZarzqdu- KrystynaPazio opowiedzialasiq za wylonieniemkandydata
na stanow¡skodyrektoraSPZOZw drodzekonkursowej.
P. KrzysztofMichalikpowiedzial,2e bardzotrudnojest wybraów drodze konkursowej
kandydatana stanowiskodyrektoraSPZOZ,ponadtopodejmujacdecyzjgnale2ywziqó

pod uwage, 2e w najbli2szym czasie odchodzq na emeryturg z-ca dyrektora
ds. administracyjnych
StanislawWolynekorazglównaksiqgowaZofiaMorawska.
Zarzqd Powiatu upowa2nil StarostQ do przeprowadzenia rozmowy
z p. AndrzejemPoziemskimw zakresieobjeciastanowiskadyrektoraSPZOZw Minsku
Mazowieckim.
Starosta- Antoni Jan Tarczynskipoinformowal,
2e NFZ podwy2szylstawkgza
jedenpunktz 11 zl. na 12 zl.
Ad.5
Dyrektor PCPR - Janusz Zdzieborskipoinformowal,iZ program w ramach
Programu OperacyjnegoKapital Ludzki zostal przygotowanyi zlo2ony do Urzqdu
Marszalkowskiego.
Z przygotowanego
harmonogramu
wynika,Ze dziafaniarozpoczete
zostan4w dniu 2 czerwcabr. Czas podpisaniaumowyto okres I miesiqca,w zwi4zku
z tym zwrócil sig do Zarz4du Powiatuo zabezpieczen
ie Srodkówna sfinansowanie
projektu do czasu podp¡sania umowy i przyznania Srodków. Wyjaónil, 2e ma
zobowi4zania
wobecpracowników,
z któryminale2ypodpisaóumowy.
Wicestarostapowiedzial,ze dofinansowanie
bgdziew formiedotacji,którqmo2e
wprowadzióRada Powiatu, w zwi4zku z tym nalezy ten wniosek wprowadzióna
najbli2szqsesje RadyPowiatu.
DyrektorPCPRwyjasnil, 2e l4cznykoszt projektuto kwota500.848zl., z czego89,Sok
pokryta zostanie ze érodków zewngtrznych,10,5% pokryte zostanie ze Srodków
wlasnych.
Wicestarostadodal,i2 do czasupodjgciauchwalyw sprawiezmianw budzeciePowiatu
przezRadg Powiatunie moznawydatkowaóérodkóww tym zakresre.
DyrektorPCPR w MiriskuMaz. - JanuszZdzieborskizwrócilsig z proSbq
p. AgnieszkiKuchtydyrektoraDomu Dzieckaw Falbogachna czas
o zatrudnienie
jest w Domu Dzieckaod dn¡a 1 wrzeSnia
nieokreSlony.
Wyjaénil,i2 dyrektorzatrudniona
2000 r. ikoriczy sig drugakadencja.Dodal,i2 pozytywnie
oceniapracgp. Agnieszk¡
Kuchty.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgode na zatrudnieniep. AgnieszkiKuchty na czas
nieokreSlony.
Nastgpniepoinformowal,
2e przygotowanyzostalwn¡osekdotycz4cyutworzenia
SrodowiskowegoDomu Samopomocydla Osób UpoóledzonychUmyslowo.Wniosek
ten uzyskalpozytywnqopinig.
Ad. 6
NaczelnikWydzialuO5wiaty¡ Kultury- Emilia Piotrkowiczprzedstawilaprojekt
uchwa+yw sprawiewysokoScidotacjina jednegoucznia(wychowanka)niepublicznych
szkóliplacówekoówiatowych
dotowanych
z bud2etupowiatumiriskiego.
Wyjaónila,2e
dotacja obliczanajest w ka2dym miesiqcu na podstawieaktualnej liczby uczniów
(wychowanków).Uczniowiez chwilq ukonczeniaszkoly sq absolwentamii dotacjana
takich uczniów nie powinna byó naliczana.Sytuacjataka dotyczy 33 uczniów
Salezjanskiego
LiceumOgólnoksztalcqcego
MiriskuMaz.,2 uczniówSpolecznejSzkoly
PodstawowejSpecjalnej,,Otwartych
Serc"w Sulejówkui 8 wychowankówSpecjalnego
OérodkaWychowawczego
w lgnacowie.

Ponadtowyjaénila,i2 miesigcznawysokosódotacjina jednego ucznia (wychowanka)
wynosi.
- w SalezjanskimLiceumOgólnoksztalc4cym
w MiriskuMaz.-326,75zl.
- Spolecznej Szkoly Podstawowej Specjalnej ,,OtwartychSerc" w Sulejówku
z upo5ledzeniem
umyslowym
w stopniuumiarkowanym
lub znacznym1391,73 zt.,dla
ucznia z uposledzeniemumyslowym w stopniu glebokim, autyzmem lub
niepelnosprawnoóc¡am¡
sprzg2onymi
3176,77zl.
- SpecjalnegoOSrodkaWychowawczego
w lgnacowie- 1966,57zl.
Nastepn¡e przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd
Powiatuopow¡edzial
sigjednogloónie.
Zarzqd Powiatu podj4t uchwale Nr 262108w sprawie wysokoéci dotacji na
jednego ucznia (wychowanka) niepublicznych szkól i placówek oéwiatowych
dotowanych z bud2etupowiatu mirískiego.
Ad.7
NaczelnikWydzialuOówiatyi Kultury- Emilia Piotrkowiczpoinformowala,
2e
w dniu 27 maja br. niektóreszkolyi placówkioówiatoweprzystqpiiydo ogólnopolskiego
strajku (B jednostek).Dodala,2e w 3 jednostkachdo akcji protestacyjnejprzystqpili
pracownicy administracji i obslugi. Najwigcej nauczycieli przystqp¡lo do akcji
protestacyjnej
w ZS w Siennicy(760/0)
i ZS im. M. Sklodowskiej-Cur¡e
w MinskuMaz.
(ponad70%).
Naczelnik- Emilia Piotrkowiczpoinformowala,
2e wplynglytrzy pisma od kom¡tetów
strajkowych
z GiLOw MiriskuMaz.,CKP w Mirásku
Maz.iZS im. M. Sklodowskiej-Curie
w MinskuMaz.,w którychinformujqo akcjistrajkoweji zwracajqsiez proSbEo zawarcie
porozum¡en¡a
w sprawie nie potrqcaniawynagrodzenianauczycielomi pracown¡kom
n¡epedagogicznym.
Dodala,Ze zgodniez art.23 ust. 2 ustawyo rozwiqzywaniu
sporów
zbiorowychw okres¡estrajkuzorganizowanego
zgodn¡ez przepisamiustawypracown¡k
zachowuje prawo do Éwiadczeñz ubezpieczeniaspolecznegooraz uprawnienze
stosunkupracyz wyjatkiemprawado wynagrodzenia.
Ponadtowyjaániia,i2 zdaniem radców prawnychZarzqd Powiatunie jest stronq do
jest dyrektor.
pracodawcE
zawarciaporozumienia,
dla nauczyciel¡
Starosta AntoniJan Tarczynskiodczyta{pismo,którewplynglo30 maja br. od
ZNP Oddzialw MiñskuMaz.,w którymwpisanezostalyosobyupowa2nione
do rozmów
z ZatzqdemPowiatuw zakresienie potrqcaniawynagrodzen.
P. E. Piotrkowicz
dodala,¡Z zdaniemradcy prawnego- M. Wo2niakporozumienie
powinnobyó podpisaneprzedpodjgciemakcjistrajkowej,
a nie po strajku.
Wicestarosta KrzysztofMichalikpowiedzial,2e naleZyokreSlió,czy strajkten
byl skierowanyprzec¡wkopracodawcy,gdy2 wyartykulowane
2qdania nie kierowane
pracodawcy.
bylydo
Ad.8
Wicestarosta- KrzysztofMichalikpowiedzial,2e na ostatniejsesji Rady Powiatu
ptzyznanezostalydodatkoweórodkiw kwocie140.000zl. dla Miastai GminyKaluszyn.
W zwiqzku z powyZszqdecyzj4 przygotowanyzostal aneks do porozumieniaz dnia
24 marca 1999 r., w którymwprowadzonyzostal zapis ,, w 2008 r. Zarzqd Powiatu

Miriskiegoprzekazew terminiedo 30 wrzeónia2008 r. na przebudowgul. Barlickiego
w Kaiuszyniew kwoc¡e140.000zl.'
Zarzqd Powialu jednogloón¡ezaakceptowalpodpisan¡eaneksu ¡ okreSlenie
terminuprzekazania
Srodkówdo dnia30 wrzeóniabr.
Nastgpnie p. Krzysztof Michalik po¡nformowal,i2 rozstrzygnietyzostal przetarg
w zakres¡eodnów nawierzchn¡bitumicznychprzez polozenienowejwarstwynakladki.
Na realizacjg zada^ ptzeznaczone zosta{y órodki w kwocie 1.525.000 zl.
Najkorzystn
iejszq ofertg zlo2ylo Przedsigbiorstwo,,FEDRO' - lqczna warto5ó na
4 zadaniato kwota993.000zl. (pozostalyoszczgdnoóci
w kwocie531.000zl.).
przetarg
Ponadto
na dwa zadania wspólfinansowanew ramach Samorzqdowego
InstrumentuWsparciaRozwojuMazowszaprzyniósloszczgdnoóci
w kwocie187.000zl.
(órodkite musz4byówydatkowanena przedsipwzigcia
drogowe).
Kolejno poinformowal,2e przetarg na realizacjgdwóch zadaó wspolfinansowanych
z TFOGRprzyniósloszczednoSc¡
w kwocie234.O00zl.
przetargówpozostalo750.000zl. wolnych
W zwiEzkuz korzystnymrozstrzygnigciem
Srodków
powy2szeórodkina zakupsprzetu.
Wicestarostazaproponowal,
aby przeznaczyó
DyrektorZDP w MinskuMaz. AndrzejSolonekzaproponowal
zakupsprzetudo
realizacjirobótutrzymaniowych.
Poinformowal,
i2 firmaROLMEXprodukujesprzgt,który
jest zestawemciqgnikaz wyposazen¡em.Koszt ciqgnikato kwota 205.000zl., ramig
hydrauliczneto kwota ok. 70 000 zl. ponadtodo tego mo2na kupió osprzqt roboczy
(glowicedo traw ikrzaków - 34.000zl., poglebiarkado rowów,glowicado frezowania
pni, zamiatarka). Doda.l, 2e koszt c¡qgnika z niezbgdnym sprzgtem to koszt
ok 388.000zl.
Dyrektor ZDP - Andrzej Solonek wnioskowalo ptzeznaczenieórodków na zakup
ciqgnikaz wyposa2eniem.
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodq na zakup ciEgnikaz wyposa2eniemdla potrzebZDP
w MirlskuMazowieckim.
Nastgpniep. AndrzejSolonekzwrócilsig o wyra2eniezgodyna zakup remontera
w kwoc¡eok. 35.000zl.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodqna zakupremontera.
Zarzqd PowiatuzobowiqzaldyrektoraZDP do przedstawienia
na kolejneposiedzenie
propozycjirozdysponowania
pozostalychórodkówna zadaniadrogowe.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikprzedstawilpismo BurmistrzaMiasta Miñsk
projektow4ul. Dqbrówki
Mazowieckiinformujqce,
2e posiadaopracowanA
dokumentacjg
na odcinkuod ul. Lupiriskiego
do granicm¡astawraz z aktualnympozwolen¡em
na
jest
powiatowa
budowg.Z uwagi na to, 2e ul. Dqbrówki
miasto M¡ñskMaz. nie
drogq
mo2e sfinansowaótej inwestycji ze érodków bud2etu miasta. Szacowany koszt
inwestycjito kwota1.977.0O0
zl. zVAL
P. KrzysztofMichalikdodal, ze MiastoMiriskMaz. zaproponowalo
udzieleniepomocy
finansowejpow¡atowina wykonanietego zadaniana lata2008-2009.
Ustalono,Ze Zarzqd powróc¡do tematu na kolejnymposiedzeniupo analizieprzez
projektowel.
dyrektoraZDP dokumentacji

- KrzysztofMichalikprzedstawrl
NastgpnieWicestarosta
wnioskidrogowe:
- wniosekp. J. Dudeko wyra2enie
zgodyna dysponowanie
nieruchomoSci4
stanow¡AcE
droge pow¡atow4Kolbiel-Siennica
w zwi4zkuz zamiaremwykonanialazdów na dzia{ki
n r e w .4 4 / 6 , 4 4 1 7 , 4 4 1 8 , 4 4 1 9 , 4i 44141101w
1 m .Z a l e s i e
pozytywnie
ZDP w MiriskuMaz.
zaopiniowalpowy2szywniosek.
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomoSciq
nr ew. 54 na
cele budowlane w zwi4zku z zamiarem wykonania lazdów z drogi powiatowej
Nr 2738W Kolbiel-Siennica
na dz¡alkiff 4416i 4417(4azd wspólny),na dziatki44t8
i 4419(4azd wspólny)ozz na dzialkinr 44110i 44111(4azd wspólny)w m. Zatesie
gm. Siennica.
- wniosekp. J. Dudeko wyra2en¡e
zgodyna dysponowanie
nieruchomoóciE
stanowiqcq
drogg powiatowEStaraWieó - Siodlo-Kufleww zwiqzkuz zamiaremwykonaniazjazdu
na dzialkgnr ew.54211wm. Piaseczno.
ZDP w MinskuMaz.pozytywniezaopin¡owal
powyzszywniosek.
ZarzEdPowiatuwyrazilzgodgna dysponowanie
nieruchomoSciam¡
nr ew.54212inr ew.
318 na cele budowlanew zwiazkuz zamiaremwykonaniazjazduz drogi powiatowej
Nr 2242WStaraWieé-Siodlo-Kuflew
na dzialken¡ 54211wm. Piasecznogm. Ceglów.
- wn¡osek p. J. Noskowiczo wyraienie zgody na dysponowanienieruchomoSci4
stanow¡acadrogq powiatowq w zwiEzku z zamiarem wykonania 4azdu z dtogi
powiatowejoraz wykonaniaprzylqczawodociqgowego
do dzialeko nr ew. 76216,76316
i764112w m Grodzisk.
ZDP w MiriskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
ZarzqdPowiatuwyrazilzgodgna dysponowan¡e
nieruchomoóciami
nr ew.76416,765t2
i 855 na cele budowlanew zwiEzkuz zamiaremwykonanialazdu z drogi powtatowej
Nr 2255W Mrozy-Topór-Lipiny
oraz wykonania przylqczawodociqgowegow pas¡e
drogowymww. drogi powiatowejdo dzialeknr ew. 76216,76316
i 764112w m. Grodzisk
gm. Mrozy.
- wniosek p. P. Gniado o wyra2enlezgody na dysponowanien¡eruchomoóc¡a
stanowiqcE drogg powiatowq Arynów-Cyganka-Ciqciwa
w zwiqzku z zamiarem
'157.
wykonania
na
dzialkg
nr
ew.
fazdu
ZDP w MiriskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoéciq
nr ew. 354 na cele
budowlanew zwiqzku z zamiaremwykonanialazdu z drogi powiatowejNr 221gW
Arynów-Cyganka-Cigciwa
na dzialkgnr ew. 157w m. Cygankagm. DebeWielkie.
- wn¡osekp W ¡D. Krupa o wyra2eniezgody na dysponowanie
nieruchomoSciq
stanowiqc4 drogg powiatowq Stara Niedzialka- Mistów w zwiqzku z zamiarem
lokalizacji sieci wodociqgowej do dzialek nr ew. 1008, 1014 oraz przylqcza
wodociqgowego
do dzialkinr ew. 1017.
ZDP w MinskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy|szywn¡osek.
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomoóciq
nr ew. 47112na cele
budowlanew zwiqzkuz zamiaremwykonaniasieci wodociqgowejw pasie drogowym
drogi powiatowe¡Nr 2224\NStara Niedzialka-Mistów
(ul. Stra2acka)do dzia.leknr ew.
1008 i 1014 (stanowiqcedrogi dojazdowedo pozostalychdzialek) oraz przylqcza
wodoc¡Egowego
do dzialkinr ew. 1017w m. StaraNiedzialkagm. MiriskMazowiecki.
- wn¡osekp. W. Krupao wyra2enie
zgodyna dysponowanie
nieruchomoóciq
stanowiqc4
droggpowiatowq
StaraNredzialkaMistówna dzialkinr ew. 1008¡ 1014.

ZDP w MirlskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywn¡osek.
nr ew. 47112na cele
Zarzqd Powiatuwyrazilzgodg na dysponowanienieruchomoóciE
budowlanew zwiqzkuz zamiarcmwykonaniazjazdówz drogi powiatowq Nr 2224V'l
(ul.Stra2acka)
drog¡
StaraNiedzialka-Mistów
na dzialkinr ew. 1008i 1014(stanowiEce
pozostalych
gm.
MiriskMazowiecki.
dojazdowedo
dzialek)w m. StaraNiedziaika
- wniosek p. Z. Sadoch o wyra2eniezgody na dysponowanien¡eruchomosc¡E
stanowi4cqdrogg powiatowqKonik Nowy - Dluga Koócielnaw zwi4zkuz zamiarem
lokalizacjiprzylEczakanalizacjisanitarnejna dzialkgnr ew. 118/7.
ZDP w MinskuMaz.pozytywniezaopiniowalpowy2szywniosek.
nr ew. 117 na cele
Zarzqd Powiatuwyrazil zgodg na dysponowanienieruchomoSc¡E
budowlanew zwi4zkuz zamiaremwykonaniaprzylqczakanalizacjisanitarnejw pasie
(ul Spacerowa)
drogowymdrogipowiatowej
Nr 2201WKonikNowy- DlugaKoócielna
przejócie
poddrog4 do dziaikinr ew. 118/7w m. DlugaKoScielna
gm. Halinów.
Ponadto w przypadku wszystkich powy2szychwniosków szczególow4lokalizacjg,
warunk¡ umieszczeniaurzqdzeniaw pasie drogowymoraz zajqcie pasa drogowego
nale2yuzgodnióz ZarzqdemDrógPowiatowych
w MirlskuMazowieckim.
Ad.9
Starosta - Antoni Jan Tarczynski odczytal projekt uchwaly w sprawie
przeznaczeniaérodkówz PowiatowegoFunduszuOchronySrodowiskai Gospodarki
Wodnejw MirískuMazowieckimna ,,Konkurs
ekologicznydla dziecii mlodzie2yze szkól
przeprowadzono
glosowanie,w którym za podjgciem
na terenie pow¡atum¡frsk¡ego";
uchwalyZarz4dPowiatuopowiedzialsig jednogloSnie.
Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 263/08w sprawie przeznaczeniaérodków
z PowiatowegoFunduszuOchrony Srodowiskai GospodarkiWodnej w Mirísku
Mazowieckimna,,Konkursekologicznydla dzieci imlodzie2yze szkól na terenie
powiatumiñskiego".
A d .l 0
Skarbnik Powlatu przedstawilaprojekt uchwalyw sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 rok. Wyjaónila,2e zmiany polegaj4 na zmianie planu dochodów
iwydatków zwiq"zanych
ze zmianq kwot dotacjicelowychprzekazywanych
z bud2etu
pañstwa, przeniesieniuwydatków migdzy $$ w ramach tego samego dzialu o¡az
przen¡es¡eniu
wydatkówz rezevy bud2etoweji dotyczq:
- StarostwaPowiatowego
w MiñskuMaz.
- Domu Pomocy Spolecznejw K4tach (dodatkoweórodki na remont samochodu
w kwoc¡e3.200zl.),
Skarbnik Powiatu przedstawilawniosek NaczelnikaWydzialu OSwiaty i Kultury
dotyczqcy zabezpieczeniaórodków na zwigkszonewynagrodzeniedla ekspertów
zasiadaj4cychw komisjach egzaminacyjnychw zakresre awansu zawodowego
nauczycieli.Dotychczasowe
wynagrodzenie
wynosilo60 zl., a obecniekwotata zostanie
zwiqkszonado 100 zl.
SekretarzPowiatu- Danuta Strejczykzasygnalizowala,iz mogq sig pojawic
dodatkowekosztyzwi4zanez wprowadzenieMSIP.
Starosta - Antoni Jan Tarczyñskizwrócil sig o wyra2eniezgody na zakup
3 pucharówdla zawodnikówuczestniczqcych
w ManewrachStra2ackich,któreodbqdE
sig w dniu 7 czerwcabr.

ZarzqdPowiatuwyraziizgodqna ufundowanie
3 pucharów.
PonadtoStarostazwrócilsig o wyra2eniezgody na przeznaczenie
kwoty 5.000 zl. na
nagrodydla KomendantaPowiatowegoPSP oraz dwóchzastgpcóww zwi4zkuz Dniem
Strazaka.
Zarzqd Powiatu pzyznal kwotg 5.000 zl. na nagrody dla kierownictwaKomendy
PowiatowejPSP.
Przeprowadzonoglosowan¡e,w którym za podjeciem uchwaly Zarz4d Powtalu
opowiedzialsig jednogloÉnie.
Zarzqd Powiatu podjqt uchwale Nr 264/08 w spraw¡e zmian w bud2ecie
Powiatu na 2008 rok.
Ad.11
CzlonekZarzqdu- MiroslawKrusiewiczpoinformowal,lZ lV Forum Sportowe
odbedziesig 19 czerwcabr. w auli ZespoluSzkól Nr 1 w MinskuMaz. Nastgpnie
przedstawiipropozycjqporz4dkuobradForumoraz listggoéci.
NaczelnikWydzialuOÉwiatyi Kultury- Emilia Piotrkowiczprzedstawilapismo
pucharówdla zwycigzcówbiegów
Wójta GminyCeglów,któryzwracasig o ufundowanie
przelajowychMTB.
ZarzEdPowiatuwyrazilzgodgna ufundowanie
3 pucharówdo kwoty400 zl.
KolejnoomówionyzostalwniosekAutomobilKlub Centrum,któryorganizuje
Xll Realy
pucharów.
MinskMazowiecki
i zwracasiq z proébqo ufundowanie
Zarzqd Powiatu wyrazil zgode na ptzeznaczeniekwoty 200 zl. na zakup
2 oucharów.
przedstawilpismo wójta Gminy
Wicestarosta- KrzysztofMichalikinformacyjnie
Latowicz Bogdana Swiqtka-Górskiego,
który zwraca sie o akceptacjgpodpisania
umowy o pomocy Eeczowej pomigdzy Gmin4 Latowicz a powiatem miriskim na
realizacjg inwestycji- Przebudowadrogi powiatowejKiczki - Kamionka-LatowiczWymyólena odcinku 2270 mb. W latach 2005-2007zostal wykonanyna tej drodze
odcinek o dlugo5ciok. 1750 mb. Dodal, 2e wartoóózadaniato kwota 600.000zl.
Wniosek ten nale2alobywprowadziódo zm¡an w bud2eciepowiatu na sesji Rady
Powiatu.
Skarbnik Powiatu przedstawilawniosek p. J. JóZwiak-Gawrondotyczqcy
wyra2eniazgody na osobistedokonywaniesplatyzalegloóc¡
za u2ytkowaniewieczyste
gruntów(kwotaok. 6.000zi.). P TeresaBqk dodala,2e dotychczaszaleglo5ciSc¡qgane
byly przezkomornika.
PonadtowyjaSnila,2e zdaniemradcy prawnegozgoda Zarz4duPowiatupowinnabyó
wyra2onaw formie uchwalyoraz nale2alobywyslaów tym zakresiezawiadomienie
do
komornika.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na osobiste dokonywaniesplaty zalegloSciprzez
o. J. Jó2wiak-Gawron.
ZarzEd Powiatu jednogloénie podj4l uchwale Nr 265/08w sprawie rozlo2eniana
raty nale2noéciz tytulu u2ytkowaniawieczystegonieruchomoécigruntowej.
Ustalono,
2e kolejneposiedzenie
odbgdziesig 9 czerwcabr. o godz.14.00.

Ad.'12
w dniu 19 maja2008 r. zostalprzyjqtyjednogloénie
Protokólz posiedzenia
Ad. 13
posiedzenia.
Zamkniecie

Zazqdu - AntoniJan Tarczynski
Przewodniczqcy
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
Zarzadu:KrystynaPazio
Czlonkowie
HenrykKs¡Qzopolski
Krusiewicz
lvliroslaw

