ProtokólNr 6/07
z pos¡edzenia
Zarz4duPow¡atuMiñskiego
w dniu 6 lutego2007r.
W pos¡edzen¡u
uczestniczyli:
Ptzewodniczqcy
ZatzEdu- AntoniJanTarczyñski
Wicestarosta Krzysztof¡,4ichalik
czlonkowie
Zarzadu:Krystyna
Pazio
HenrykKsiezopolski
lvliroslaw
Krusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPow¡atu
TeresaBAk- Skafbnik
PowiatJanuszZdzieborskiDyrektor
PCPRw MiñskuMaz.
- Naczelnik
Czeslaw
Jackowicz
WVdz.Srodowjska
i Rolnich¡,/a
- Naczelnik
EmiliaPiofkow¡cz
Wvdz.Oéwiatv
¡ Kulturv
posiedzenia:
PorzEdek
posiedzenia.
Otwarcie
porzadku
Przyjecie
obrad.
posiedzenia.
Informacja
o dzialalnoéci
Starosty
w okresie
od poprzedniego
projektów
Ptzyjecie
uchwali innychmaterialów
na lV sesjQRadyPowiatu
Miñskiego.
Podjec¡e
uchwalyw sprawienabyciaw drodzebezprzetargowej
na rzeczPowiatu
Miñskiegoudzialuw n¡eruchomoéc¡
stanowiEcej
wlasnoéóMiastaSulejówek,
po.lo2onejw Sulejówkuprzy ul. ldzikowskiego,przeznaczonejpod realizacjg
inwestycj¡
Miejska
N 1 wrazz Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczna
,,Przychodnia
w Sulejówku".
6. RozstrzygniQcie
otwartegokonkursuofert na realizacjezada^ powialu przez
organizacjepozarzadowe
w 2007 t. w zakresiedzialaniana rzecz osób
niepelnosprawnych.
7. Sprawa wycjnki drzew na terenie Centrum KsztalceniaUstawicznego
w lvliñsku
Mazowieckim.
8. Podjec¡euchwalyw sprawieprzyznan¡anaIód za osiEgniecie
wysokichwyników
sportowych
dlazawodnika
i trenera.
9. Sprawyz zakresu
oéwiaty.
'10.
Podjecie
uchwaly
w sprawie
zmianw budzecie
Powiatu
na 2007rok.
11.Sprawyrózne.
12.Przyjecieprotokoluz posiedzen¡a
w d niu22 slycznia2007t.
'l3.Zamkniecie
posiedzenia.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad. I
Starosta- Antoni Jan Tarczyñskiotworzylposiedzenie
Zarz4duPowiatu
l\¡iñskieoo.

Ad. 2

porzEdek
posiedzenja,
Starostaprzedstawil
któryzostalprzyjetyjednoglosnie.
Ad.3

- AntoniJan Tarczyñski
poinformowal,
Starosta
i2 w okresieod poprzedniego
posiedzenia
zajmowal
sienastepujEcymi
sprawami:
- odbylo sie posiedzen¡e
KomisjiBezpieczeñstwa
i Porzadku,na którym
omawiano
bezpieczeñstwo
budowlane
na tereniepowiatu.
W posiedzeniu
uczestniczyli:
PowiatowyInspektorNadzoruBudowlanego,
przedstaw¡ciel
KomendyPowiatowej
PañstwowejStrazy Pozarnej,NaczelnikWydzialuArch¡tektury
i Budownictwa.
przezKPPSPstw¡erdzono
Na ok. 180 kontroliprzeprowadzonych
ponad
na obiektach
370 nieprawidlowosci,
które czg6c¡owo
zostalyusunietew trakciekontroli.Przy
70 odbiorach,
w którychuczestniczyli
straZacy,30 zawieralowady. Z informacji
przekazanych
przez PowiatowegoInspektoraNadzoruBudowlanegoprowadzonych
bylo 1200 postepowañ,w zakresie bezpieczeñstwawszczeto 4 postgpowania
egzekucyjne.
PonadtoKom¡sjaprzyjQia
sprawozdanie
z dzialalnoscj
w 2006r., plan
pracyna rok 2007otaz regulamin
pracy.Uzupelniono
skladKomisjio przedstawiciela
gminyJakubów,
którymzostalwójtStanislaw
P¡otrowski.
- uczestniczyl
w posjedzeniach
KomisjiZdrowiai SprawSpolecznych
oraz
Komisji
OSwiaty,
KulturyiSportu.Na posiedzeniu
KomisjiOéwiaty
omawiano
mo¿liwoÉó
pozyskiwania
érodków
nazadaniarealizowane
w zakresie
kulturyioswiaty.Posiedzenje
poswiecone
KomisjiZdrowia
bylofunkcjonowaniu
SPZOZ.W spotkaniu
uczestniczyl
dyrektorSPZOZ, przedstawiona
zostalasytuacjaszpitala.Wyjaónil,iZ Komisja
postanowila
przedstawicieli
zaprosióna kolejneposiedzenie
zwi4zkówzawodowych
funkc.jonujEcych
w SPZOZ,aby rozmawiaó
na tematproblemów
i protestów
w SPZOZ.
Dyskusja
odbgdz¡e
siew obecnoéci
dyrektora
Janusza
Sobolewskiego.
- uczestniczyl
w przekazaniu
samochodów
dla pol¡cji.Ptzy lej okazjispotkalsie
z Komendantem
StolecznymPolicjj JackiemKedziotaL,
z którymrozmawialm.in.na
temat powrotuoddzialówprewencji.Rozmowyw tym zakresiedofyczqprzydzielen¡a
tylko30 osób(zewzglqduna braknaborudo sluzby).
Powiatzobowiazany
bylbypokryó
pelnewyzywienie
(kosztdziennyok. 13-14zl.),zakwaterowanie,
media,kosztroczny
to kwotaok.200.000
zl. Nalezypodjqópróbeznalezienia
érodków
na tencel.
- wziEl udzial w spotkaniuz l\¡arszalkiemWojewództwaMazowieckiego
AdamemStruzikiem
zorganizowanym
w Siedlcach.
Tematemspotkania
bylyérodkina
lata2007-2013.
Dodal,Ze w dniu7 lutegobr. spotkasiQz Marszalkiem
w zakresie
SPZOZw Mirlsku
lvlaz.
- spotkals¡ez PfezeswFosiGW- ElzbietE
Lanc,rozmawiano
nt. pozyczek
na
gimnastycznej
termomodernizacjg
sali
ZSZ Nf 2 w MióskuMaz.orazrenowacje
stawu
w DPSw Katach.
- Krzysztof
przypomn¡al,
posiedzeniu
Wicestarosta
M¡chalik
i2 na poprzednim
ZatzEdv z-ca dyr. SPZOZ - StanislawWolynek sygnalizowaltemat instalacji
odwodnieniowej
i kanalizacj¡
dla Szpitalnego
Oddzialu
Ratunkowego.
PowyZszy
zakres
robót nie byl przewidziany
w ramachprzetargu.Instalacjaodwodnieniowa
byla
jednak
przygotowana
w ramachwnioskudo Funduszy
NoMesk¡ch
na dotacjQ,
nie ma

pozytywnych
informacji
w tym zakres¡e.Kosztwykonaniatych instalacj¡
to kwota
ok.500.000
zl. Tematpozyczki
na tencelporuszono
na spotkan¡u
z prezesWFOS|GW.
Formalnewnioskiz zalEcznikami
nalezyskladaódo 30 czerwca,udzialwlasnywynosi
'10%,chodzio poizyczke
w wysokoéci
450.000zl. Stosownywnioseko udzielenie
pozyczki
z WFOSiGW
w powyzszym
podpisano.
zakfesie
Ponadtodo WFOS|GWzlozonownioseko pozyczkqw kwocie2OO.OOO
zt. na
termomodernizacje
sali gimnastycznej
ZSZ Nt 2 w MiriskuMaz. (wafoéózadania
ok.400.000
zl.)
P. Krzysztoflvl¡chalikpoinformowal,
i2 rozmawialz Z-ca BurmistrzaMiasta
przejecia
Sulejówek
w zakresie
geodezji
zadañz zakresu
i nale2yprzygotowaó
wniosek
formalny
w tymzakresie.
poinformowal,
Nastepnie
iZ przystapiono
do wyborufirm wykonuj4cych
uslugi
w zakres¡e
pojazdów
usuwaniai parkowania
w przypadkach
okreélonych
w art. 50a
i art.130austawyPrawoo ruchudrogowym.
Konkurs
ogloszony
zostalw m-cugrudniu,
a terminskladaniaofertuplywal29grudnia2006r. Wplynely3 oferty:
- Laskowski
F P.H.U
- K. Piotrowski
& G. Piotrowski
- Autoholowanie
Parking
SfzezonyWaldemar
GaÁko
powolanaprzezStarostQ
Komisjakonkursowa
dokonalaanalizyi ocenyzlozonych
ofert
w Starostwie,a lakae na miejscu u kaZdegoz podmiotów.Komisjastw¡erdzila,
przygotowane
i2 najlep¡ej
firmqjest Laskowski
F.P.H.U,nastepna
w kolejnoéci
firma
K. Piotrowski
& G. Piotrowski.
Ofertazlozonaprzezp. Waldemara
Gañkozostala
uznana za nie spelniajEc4wymogów(brak wlaéciwegosprzetu umozliwiajecego
Sw¡adczenie
uslug).Starosta
zdecydowal,
i2 powierzy
Swiadczenie
uslugw powy2szym
zakresie
fimom Laskowski
F.P.H.U
i K. Piotrowski
& c. Piotrowski.
Nastepnie
do Rady
Pow¡atu
nalezyustalenie
oplatza usuwanie
gdyzuchwata
iparkowanie
samochodów,
z 2002r. utrac¡la
moc.
KolejnoWicestarosta
podpisana
wyjaén¡I,
iZ z MiastemSulejówek
bylaumowa
pomocy
o
finansowej
w zakresie
uruchomienia
Referatu
Architektury
¡ Budownictwa
na
terenieSulejówka.
Samorzqd
zobowiEzal
sie do partycypacj¡
w okreélonej
wysokoéci
kosztówfunkcjonowan¡a
Referatu.Kosztutrzymania
Referatuw czesciprzypadajEcej
na
MiastoSulejówek
to kwota68.166zl. i aneksz wyliczonq
kwotEzostalprzeslany
do
podpisu,jednakBurmistrzSulejówkanie podpisaianeksu,tylko przedstawil
swoje
wyliczen¡e
kosztówna kwote44.147zl. Obnizonakwotawynikaz nie wyrazeniazgody
na zatrudnienietrzeciegopracownika(od poczatkufunkcjonowania
Referatu
jest3 pracowników).
zafudnionych
CzlonekZarzEdu- KrystynaPaziozwtócilasie do Starostyo zorganizowanie
spotkan¡a
z Burmistrzem
lvliasta
Sulejówek.
- WaldemaraChachulskiego
Starostapowjedzial,
¡Z zaprosiBurmistrza
na
spotkanie.
Wicestarosta- Ktzyszlofl\¡ichalikpowiedzjal,i2 jest mozliwoéókontynuacji
dzialañ zwiEzanychz opracowaniemkoncepcjiéciezek rowerowychdla powiatu

miñskiego.
Wplynelaofertafirmy M&G Consulting
Marketingw zakresierealizacji
projektu,,Zielonyszlak rowerowyl\,4azowsza".
WyjaSnil,i2 f¡rma próbujestworzyó
sieciowy projekt Sciezekrowerowychna terenie calego lvlazowsza.Odbylo s¡e
spotkanie,na którymprzedstawiciel
firmy zaprezentowal
idee. Dodal,2e aby powiat
zaistn¡alw ramach projektutrzeba byloby podjeó do koñca I kwartaluuchwalQ
o przystqpieniu
do projektui podpisaó
wstepneporozumienie.
Obecniew projekcie
uczestn¡czy
80jednostek.
Ad.4
Starostaprzystqpildo omówieniaprojektówuchwali innychmaterialów
na
lV sesjeRadyPowiatu.
- Sprawozdan¡e z dz¡alalno'c¡ Pow¡atowego Centrum Pomocy Rodz¡n¡e
przez dyrektoraPCPRwykazu
w M¡ñskuMazow¡eck¡m
za rok 2006.Przedstaw¡en¡e
pottzebw zakres¡e
pamocyspolecznej
DyrektorPCPR- JanuszZdzieborski
omówilspfawozdanie
z dzialalnoéci,
zwróc¡l
uwagena ztealizowanew 2006 r. poltzebyz zakresupomocyspolecznej.Ponadto
przedstawil
wykazpotrzebz zakresupomocyspolecznej
na rok2007:
- aktualizacja
programów
iwdrazanie
naprawczych
domówpomocyspolecznej,
- wdrazanieprogramudzialañ dochodzenia
do standardóww Domu Dziecka
w Falbogach,
- opracowanie
programudzialaniana rzecz osób niepelnosprawnych
w powiecie
miñskim.
- Sprawozdaníe
pow¡atowych
ZarzqduPow¡atudotyczEceumarzen¡aw¡erzytelnoíc¡
jednostekorgan¡zacyjnych
z tytulunaleznaíc¡p¡en¡e2nych,
do którychrle sfosu/'esle
przep¡sów
ustawy- Ardynacjapodatkawa.
Starostawyjaénil,2e Zazqd Powiatupodjal3 uchwalyumarzajEce
wierzytelnoéci
na
l4cznqkwote38.133,83
zl.W dwóchprzypadkach
umorzono
wierzytelnoéci
Specjalnego
Szkolno-Wychowawczego
w MiñskuNIaz.(1.779,40
zl.) i ZespoluSzkólNr 1
Oérodka
im.K.Wielkiego
w MiñskuNlaz.(36.354,43
zl.).
- Sprcwozdan¡e
Starostyz dz¡alalnoÉc¡
Kom¡sj¡
Bezp¡eczeñstwa
¡Porzqdkuza 2006r.
Starosta powiedzial,ze w sprawozdaniupodany zostal sklad Komisj¡,
a nastepn¡e
zostaly4 posiedzenia
KomisjiBezpieczeñstwa
¡ Pozedku,które
omówione
odbylysiew 2006f.
- Podjec¡euchwalyzm¡en¡ajEcej
jednego
uchwalQw spraw¡euzgodn¡en¡a
waftoSc¡
punktu dla potrzeb spotzEdzen¡atabel m¡es¡ecznychstawek wynagrodzen¡a
jednostkach
pracown¡ków
zasadn¡czego
w pow¡atowych
samozEdowych
zatrudnionych
organ¡zacyjnych.
SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykwyjaénila,i2 zgodniez przepisami
tozpo.zqdzeniaw sprawie zasad wynagradzaniapracownikówsamorz4dowych
jednosteksamorzeduterytorialnego
zatrudnionych
w jednostkachorganizacyjnych
punktu
potrzeb
wartoéci
1
dla
sporzEdzenia
tabelmiesiecznych
stawekwynagrodzen¡a
jednostk¡.
zasadniczego
RadaPowiatuna wniosekkierownika
Wn¡oski
wraz
uzgadnia

jednostekoSwiatowych
z nowymjtabelamizlozylo9 jednostek.
W przypadku
nowe
wartoécipunktuzaopiniowane
byly ptzez ZNP Oddzialw MiñskuMazowieckim,
w przypadku
DPS ,,Jedlina"
w MieniprzezNSZZ'Solidarnoéó"
KomisjeZakladow4.
Najnizsza
wartosópunktupozostala
w DPS Sw. Józefaw l\¡ieniiwynosi 3,50 zl.,
gdyz w jednostces4 premie
uzasadniono,
2e kwotata nie zostalazwiekszona,
KolejnoSekretarzPowiatuodczytalapismoPrezesaZNP Oddzialw MiñskuMaz.
o zwrócen¡e
pracowników
uwagina dysproporcje
w wynagrodzeniach
administracji
poszczególnych
jednostkach
¡obslugi w
oSwiatowych
oraz wprowadzenie
wartoéci
jednostek.
1 punktuna poziomie
6 zl.dlawszystkich
powjedzial,2e
Starosta
nale2yujednolició
nazewnictwo
stanowisk
we wszystkich
jednostkach.
pracowników
Ustaleniewynagrodzenia
dla poszczególnych
nalezydo
dyrektorów.
CzlonekZazqdu - MiroslawKrusiewicztakze stwierdzil,iZ nalezyujednolició
nazewnictwo
Stanow¡sk.
Wicestarostawyjaénil, iZ aktualne ustawodawstwo
daje upowaznienie
poszczególnym
dyrektorom,
ZarzadPowiatunie mozew tym zakresienic narzucaó,
prawa.Dyrektof
jest zobowiEzany
naruszaloby
to przepisy
do wystqpienia
o ustalenje
jednegopunktu,abymócstworzyó
wartoéci
w swojejjednostce
tabelewynagrodzenia.
ptzeznacza
To czyw danejjednostce
organizacyjnej
na ruchome
czgéciwynagrodzenia
jest
jednej
si9 10%,czy 15%to
to kwestiaregulaminu
wyna$adzania.
Ustanowienie
wartoscipunktu,po to aby stworzyéjednqtabele,któraobowiEzywalaby
we wszystkich
jednostkachbylobysprzecznez prawem.Pozatym nie zlikwidowaloby
to dysproporcj¡
pracowników.
w wynagrodzeniach
- PodjQc¡e
po@zdow
uchwalyw spraw¡eustalenía
oplatza usun¡QC¡e
¡ parkowan¡e
'130a
Wicestarosta
wyjaénil,iZ zgodniez art.
ust. 6 ustawyPrawoo ruchu
pojazduz dtogi j jego pafuowanjeuslalaEda
drDgoww }'ysokoÉcDplatza usuniecie
powiatu.Poprzednia
uchwalaustalaj4ca
wysokoéé
oplatza usuniQcie
i parkowanie
pojazdów
w przypadkach
okreélonych
w art. 50a i art. 130aust. 1 i 2 ww. ustawy
podjQta
bylaw 2002t. i do chwiliobecnej
nie bylazmieniana.
W trakcieobowiqzywania
podwyzszenia
tej uchwalyzglaszanebyly wnioskidotyczAce
stawek,jednakzmian
takichniedokonano.
pojazdów
Jednostkg
do usuwania
i ichparkowania
wyznacza
starosta,
bioracpod
uwagem.in. proponowane
ceny za Swiadczone
uslugi.Do ogloszonego
konkursu
zglosily
sietrzypodmioty,
z których
wymogiokreélone
w regulaminie
konkursu
spelniaj4
dwieflrmy.
Zaproponowane
w S 1 uchwalywysokoéciop.latstanowiEéredni4cen przedlozonych
przezdwiefirmyspelniajEce
wymogi.
Ustalaj4cnowe wysoko6cioplat za uslugi uwzgledniono
m.in. wzrost kosztów
zwiEzanychz ufzymaniem pojazdów niezbednychdo holowania oraz wzrost
pracowników.
wynagrodzeñ

- Podjec¡e
uchwalyw spraw¡ezm¡anw budzec¡e
Paw¡atuna 2A07r.
Skarbnik
Powiatu
wyjaénita,
i2 zmianydotycz4:
- wprowadzenia
zadaniainwestycyjnego
w ZSZ Nr 2 w Miñskul\¡az.(wartoéó
zadania
pozyczka
ok.400.000
zl.,
z WFOSiGW
wyniesie
200.000
zl.),
- dokumentacja
na modernizacje
internatu
ZSEw MióskuMaz.
- wprowadzenie
przezpowiatsprawpaszportowych,
dotac.ji
na prowadzenie
- kontynuacja
pomocydlauczniów
(stypendia),
istudentów
- wprowadzenie
dotacji na prowadzenie
LokalnegoPunktu Informacyjnego
dla
pozarzEdowych.
organizacj¡
SekretarzPowiatupoinformowala,
Ze wsród ofert na realizacjgzadañ w zakresie
przezPCKznajduje
ochrony
i pfomocj¡
zdrowia
zlozonych
sienowyprojektpn.,,Festiwal
Piosenk¡
o Zdrowiu".W zwiqzkuz faktem,2e po ogloszeniu
konkursunie mozna
puli
przeznaczonych
zwiekszyó érodków
na zadania\ v,/. zakresie,ZarzadPowiatu
postanowil,
ptzezStarostwoi dofinansowany
2e festiwalmozebyówspólorganizowany
przezPCKodpowiedniego
kwote1000zl. na zakupnagródpo zlozeniu
wniosku.
Zarz4dPow¡atuprzyj4 materialyna lV sesjeRadyPowiatu.
Ad.5
Wicestarosta- KtzyszlofMichalikwyjaénil,i2 na zlecenieMiastaSulejówek
polozonej
przy ul. ldzikowskiego
wykonany
zostaloperatszacunkowy
nieruchomoéci
przychodni
w Sulejówku,
na którejma byówybudowany
budynek
na potrzeby
¡ Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
Udzialwe wlasnosc¡
tej nieruchomoéci
bedziemial
powiatmiñski.Wedlugoperatuszacunkowego
wartoéó1 m' okreélona
zostalana
powiatu
127zl., waftoíécalkowitanieruchomoóci
w dzialce
to kwota242.062zl. Udzial
wynos¡2,26'18,
co stanowikwote63.371,83
zl. netto,zaé bruttokwote77.313,63
zl.
NastepnieWicestarostaodczytal projekt uchwaly w sprawie nabycia w drodze
bezprzetargowej
na rzecz PowiatuMiriskiego udzialuw njeruchomoÉc¡
stanowiEcej
wlasnoéól\y'iastaSu¡ejówek,polozonejw Sulejówkuprzy ul. Idzikowskiego,
przeznaczonej
pod realizacje
inwestycj¡
Miejskanr 1 wtaz z Poradn¡a
,,Pzychodnia
przeprowadzono
glosowanie,
Psycholog¡czno-Pedagogiczna
w Sulejówku",
w którymza
podjeciemuchwalyZazqd Powiatuopowiedzial
siejednogloénie.
ZarzEd Pow¡atu podi4l uchwalQNr 45/07 w sprawie nabyc¡aw drodze
bezprzetargowei na tzecz Powiatu M¡ñskiego udzialu w nieruchomoéc¡
stanowiEcej wlasnoéé M¡asta Sulejówek, polo¿onej w Sulejówku przy
przeznaczonej
pod realizacjeinwestycji,,Przychodnia
ul. ldzikowsk¡ego,
Miejska
nr I w¡azz Poradni4Psychologiczno-Pedagog¡czñe
w Sulejówku".
Ad.6
- JanuszZdzieborski
Dyrektor
Pow¡atowego
Centrum
PomocyRodzinie
wyjaénil,
ptzeznaczona
2e na dz¡alaniana rzecz osób niepelnosprawnych
zostala kwota
20.000zl. Do konkursuprzystqpily
3 stowarzyszenia:
- Stowarzyszenje
naRzeczDziecizN,4ózgowym
Porazeniem
Dzieciecym,
którezlo2ylo
progfamu,,Pomocdzieciomniepelnosprawnym
oferte na przeprowadzenie

ptzyznanie
Przelamaó
dzieciom
izolacje",
Komisja
zaproponowala
kwoty12.000zl.
( érodkiz przyznanej
przeznaczone
dotacjiniezostanE
na oplacenie
koordynatora)
,
- Stowarzyszen¡e,,Koniczynka"dz¡alajece w Specjalnym Oérodku SzkolnoWychowawczymw lvliñskuMaz., przedstawiloprogram wyjazdowy- kolonie
programów
profilaktyczno-wychowawczych
terapeutyczne
z elementami
,,Nadmorze
po uémiechi zdrowie"Komisjazaproponowala
kwotQ 3.500 zl. (dotacja
przeznaczonazoslan¡ena czeéc¡owepoktycienoclegu¡ wyzyw¡enia),
- Stowarzyszenie
Radoóé"
na RzeczDzieciUpoóledzonych
Umyslowo,,Dzieciom
programu
dla rodziców
w lgnacowie
zlozyloofertena przeprowadzenie
,,Szkolenia
dotacja
Jak zagospodarowaó
czas wolny dziecku niepelnosprawnemu",
ptzeznaczona
bedzie na realizacjeszkolen¡a,utworzeniestrony internetowej,
plastycznych
i materialów
biurowych,
Komisja
wywolanie
zdjeó,zakupmaterialów
przyznanie
zaproponowala
kwoty4.500zl.
NastQpnieodczytanyzostal projekt uchwalyw sprawie rozstrzygniecia
otwartego
konkursu
dotacjina real¡zacjQ
w 2007t. zadañw zakresie
dzialania
na
oferti udzielenia
przeprowadzono
glosowanie,
podjeciem
w którymza
rzeczosóbniepelnosprawnych;
uchwalyZatzEdPowiatuopowiedzial
siQjednogloénie.
ZazEd Powiatu podjEf uchwale Nr 46/07 w spraw¡e rozstrzygn¡ecia
otwartego konkursu ofert ¡ udz¡elen¡adotacj¡ na realizacje w 2007 r. zadañ
w zakres¡e
dz¡alan¡a
na rzeczosóbn¡epelnosprawnych.
Ad.7

- CzeslawJackowicz
wyjaénil,
i2
Naczelnik
Wydz¡aluSrodowiska
i Rolnictwa
wnioseko wyrazen¡e
zgodyna usuniec;e
2 drzew(topoliwloskich)z terenuCKU
- Jan Wiéniewski.
Drzewase
im. Stanislawa
w Miñsku¡,4a2.
zlozyldyrektor
Staszica
przez
Konarydrzewspadaja
na boisko
zainfekowane chorobyi sa w staniezamierania.
i patkingzagraza)Ec
bezpieczeñstwu.
ZarzEdPow¡atuwyrazilzgodQna usuniQcie
2 topoliwloskichz terenuCKU
w ¡,4¡ósku
Mazow¡eckim.
Ad.8

przedstawila
wniosek
Naczelnik
Wydzialu
Oswiatyi Kultury- EmiliaPiotrkowicz
przyznanie
o
nagrody
za
Klubu
Sportowego
Jutrzenka/TQcza
Piaseczno
Ludowego
RafalaJackiew¡cza
itrenera
osiqgniecie
wysokich
wynikówsportowych
dla zawodnika
uzyskal
tytulMistrza
Swiataw boksie.
AdamaZwierza.
Dodala,
2e p. RafalJackiewicz
zwróciluwagena fakt,i2 p. AdamZwierz
CzlonekZarzedu- l\¡iroslawKrus¡ewicz
jest trenerempilkinoznej.
ZarzEdPowialupostanowilprzyznaónagrodew wysokoóci500 zl. dla zawodnika
RafalaJackiewicza.
Nastepn¡e
odczytanyzostal projektuchwalyw sprawieprzyznanianagrodyza
przeprowadzono
glosowanie,
osi49niecie
wysokich
wyników
sporlowych
dlazawodnika;
Zarz4dPowiatu
opow¡edzial
siQjednogloénie.
w którymza podjeciem
uchwaly
podj4l
Zar¿4dPow¡atu
uchwaleNr 47107w sprawie przyznanianagrodyza
osiegniecie
wysokichwynikówsportowychdla zawodnika.

Ad.9
Starostapoinformowal,
2e wplynQloduzo wnioskówdotyczqcychdodatkowego
placówkach
pedagogicznych,
zatrudnienia
w
oswiatowych,
zarównopracowników
jak i obslugi,ponadtowplynQlywnioski o dokonaniezmian
administracyjnych,
zmianwynikajEcych
z wniosków
to
w organizacji
rokuszkolnego.
Skutkiwprowadzenia
'180.000
kwotaok.
zl.
poinformowal,
potrzeba
Nastepnie
2e zaistniala
dokonan¡a
zmianyw organizacji
roku
szkolnego
tj. wprowadzenie
nauczania
indywidualnego
dla 3 uczniówz ZespoluSzkól
w ¡/iriskuMaz.w wymiarze12 godzinna jednegoucznia,
im. M. Sklodowskiej-Curie
wynios4
z tegotytuluskutkifinansowe
33.000zl.
podp¡sze
Starosta
wyjaénil,
ze
takEzmianedo arkusza
organizacyjnego.
- EmiliaPiotrkowicz
Naczelnik
wyjaénila,
2e 21 lutegouplywaterminskladania
wniosków
o odznaczen¡a
iwyrózn¡enia
i pracown¡ków
oéwiaty.
NastQpn¡e
dlanauczycieli
jak¡e
jednostek
przedstawila
infofmacje,
nagrodyi odznaczenia
uzyskalidyrektorzy
oéwiatowych.
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski przedstawil propozycje nagród
¡ odznaczeñ
dladyrektorów:
- medalKEN
- JaninaBrzeszkiewicz
- Stanislaw
Czajka SrebrnyKrzyzZaslugi
- lrenaKielak- nagroda
Starosty
- ZdzislawMazanka- medalKEN
- Brezowy
- HannaMichalska
KrzyzZaslug¡
- medalKENlub BrezowyKrzy2Zaslugi
- KrystynaMilewska-Jakubowska
- AnnaPadzik- Brazowy
KrzyzZaslugi
- JadwigaOstrowska-Dzwigala
- Br4zowyKrzyzZaslugi
- Wieslaw
Kuratora
Rogala nagroda
- StefanStepniewskinagroda
MEN
- TeresaWargocka- BrqzowyKtzyzZaslugi
- JanWiSniewskinagroda
Kuratora
powyzsze
propozycje.
ZarzAd
Powiatu
zaakceptowal
p.
przedstawila
NastQpnie Emilia Piotrkowicz
wniosek dyrektoraDomu Kultury
dla
w Kaluszynie,
któryorganizuje
w czasieferiizimowychturniejtenisastolowego
pucharóww kwocie
dziecii mlodziezyz gminyKaluszyni zwracasie o ufundowanie
30Ozl. ZarzqdPowiatuprzyznalkwote300zl.
Staroste
do dokonywania
zakupupucharów.
ZarzedPowiatu
upowaznil
przedstawiony
Nastepnie
zostal drugi wniosek dyrektofaDomu Kultury
konkursuna palmQistroik
w Kaluszynie
o ufundowan¡e
nagróddla uczestników
jest
W¡elkanocnego",
w kwocie
wie¡kanocny,
któryorganizowany w trakcie,,Jarmarku
1500zl.
ZarzEdnegatywnie
rozpatrzyl
wnioseki nie przyznalórodków.
A d .1 0
projektuchwalyw spraw¡ezmian
SkarbnikPowiatu- TeresaB4k przedstawila
(.
w budzecie
Powiatu
na 2AO7
wydatków
miedzySS
wyjaénila,
2e zmianypolegaja
na pzeniesieniu
Skarbnik
Powiatu
w ramach
tegosamegodzialuidotycza;
- Starostwa
Powiatowego,

-.G¡mnazjum i Liceum Ogótnoksztalcecego
im. potskiej lvlacierzySzko¡nej
w Miñskul\,4azowieckim,
- Zespolu
SzkólNr im.Kazimierza
Wielkiego
w ¡,4iñsku
¡,4a2.
- Zespolu
Szkólim.M. Sklodowskiej-Curie
w MiñskuMaz.
- Zespolu
SzkólEkonomicznych
w MiñskuMaz.
- Zespolu
SzkólAgrotechnicznych
w Janowie,
- ZespoluSzkólZawodowych
Nr 2 im. Powstaóców
Warszawyw ¡/liñskuMaz.
- Centrum
Ksztalcenia
Ustawicznego
im.Stanislawa
Staszica
w MiñskuMaz.
- Centrum
Ksztalcenia
Praktycznego
w l\¡¡ñsku
N¡az.
- Specjalnego
Oórodka
Szkolno-Wychowawczego
im.Janusza
Korczaka
w ¡.4iñsku
Maz.
- Zespolu
SzkolSpecjalnych
w lgnacowie,
- Poradn¡
Psychologiczno-Pedagogicznej
w ¡/iñskul\¡az.
- Poradni
Psycholog¡czno-Pedagogicznej
w Sutejówku,
Przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgc¡emuchwaly Zarzad powiatu
opowiedzial
siQjednoglosnie.
Zar¿4d Pow¡atu podjel uchwale Nr 48/07 w spraw¡e zm¡an w bud¿ecie
Pow¡atuna 2007rok.
A d .1 l
Skarbnik
Powiatu
zwrócila
sieo wyrazen¡e
zgodyna uruchomienie
w m-culutym
érodkówna jednorazowqwyplatedodatkowego
wynagrodzenia
rocznegotzw. ,,13-tki',.
L4cznykoszwyp{atydodatkowego
jednostkach
wynagrodzenia
we wszystkich
to kwota
3.066.444
zl.
ZarzAd Pow¡atuwyrazil zgode na wyplatQdodatkowegowynagrodzenia
rocznego.
Ustalono,
posiedzenie
Zekolejne
odbQdzie
sie 19 lutegobr.o godz..13.30.
CzlonekZatzEdu- MiroslawKrusiewiczzasygnalizowal
temat ustalen¡asieci
szpital¡.
Starostawyjasnil,i2 przewidziane
jest ustatenie
siec¡szpitali,przytypowaniu
pod
szpitali
bedebrane
uwagem.in.plynnosó
finansowa,
zadluzenie,
baza¡ sprzet.
Ad.12
Protokótzostalprzyjetyjednogloónie.
A d .l 3
posiedzenia.
Zamkn¡ecie
Przewodniczqcy
ZazEdu- AntoniJanTarczynski
- KzysztofMichalik
Wicestarosta
Czlonkowie
Zazqdu: Krystyna
Pazio
HenrykKsipzopo
ski
I\¡iroslaw
Krusiew
cz

