ProtokólNr 7/07
z pos¡edzenia
ZarzqduPow¡atuM¡riskiego
w dniu 19 luteqo2007r.
W pos¡edzen¡u
uczestn¡czyli:
Peewodniczqcy
Zatz4du- AntoniJanTarczyñski
WicestarostaKrzysztofl\¡ichalik
czlonkow¡eZarz4du:KrystynaPazio
HenrykKsiQzopolski
l\,4
iroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- Sekretarz
Powiatu
TeresaBak- Skarbnik
Powiatu
- Naczelnik
EmiliaPiotrkowicz
Wydz.Oéwiaty
¡ Kultury
- podinspektor
AnnaSmaterNagraba
w Wydziale
Oówiaty
i Kultury
SylwesterZbrzezny- Przewodnicz4cy
RadyPowiatulvliñskiego
- glównaksiegowa
Zofial\¡orawska
SPZOZw MiñskuMaz.
- z-cadyrektora
Stanislaw
Wolynek
SPZOZw MiñskuMaz.
pos¡edzen¡a:
Porz4dek
posiedzenia.
Otwarcie
porzqdku
Przyjec¡e
obrad.
posiedzenia
Informacja
o dzialalnoéci
Starosty
w okresie
od poprzedniego
Rozpatrzenie
wnioskówdo projektówuchwali innychmaterialów
na lV sesjQ
RadyPowiatu
lvliñskiego.
przychodów
z realizacji
za rok2006SPZOZw MiñskuMaz.
5. Informacja
i kosztów
projektu
6. Podjecieuchwalyw sprawieprzeprowadzenia
konsultacji
dotyczEcych
PIanuRozwoju
Lokalnego
Powiatu
Miñskiego
na lala2007-2013.
przyznania
7. Podjecie
uchwaly
w sprawie
stypendium
Starosty.
konkursów
8. Rozstrzygniecie
ofert na realzacjezadañpowiatuptzezotganizaqe
pozarzadowe
w 2007r. w zakresre:
- ochrony
i promocji
zdrowia,
- kultury,
sztuki,ochrony
dóbrkultury
itradycji,
- krajoznawstwa
orazwypoczynku
dziecii mlodziezy,
- upowszechniania
kultury
fizycznej
isportu.
nieruchomoéci
9. Podjecieuchwalyw sprawienabyciana rzeczPowiatu¡.4iñskiego
niezabudowanej
stanowiqcejwlasnoéóSkarbu Pañsh¡/abedacejw zasobie
polo2onej
gm.Ceglówoznaczonej
Wlasnoéci
RolnejSkarbuPañstwa
we wsi ¡,4ienia
jakodzialka102712
gruntów
w ewidencji
o pow.0,06ha.
10.PodjQcie
uchwaly
w sprawie
zmianw budzecie
Powiatu
na 2007rok.
'11.
Sprawyrózne.
protokolu
12.PrzyjQcie
z posiedzen¡a
w dniu6 lutego2007r.
13.Zamkniecie
oosiedzen¡a.
1.
2.
3.
4.

Ad. f

Starosta- Antoni Jan Tarczyñskiotworzylposiedzenie
ZarzEduPowiatu
M¡ñskiego.
Ad.2
porzedekposiedzenia,
Starostaprzedstawil
któryzostalprzyjetyjednogloénie.
Ad.3
- AntoniJan Tarczyñski
poinformowal,
Starosta
i2 w okresieod poprzedniego
posiedzenia
zajmowal
sienastQpujqcymi
sprawami:
- w dniach12-13lutegobr. w Ryniiodbylasie naradastarostów
i prezydentów
prawach
powiatu,
pzez Wojewodel\,4azowieckiego.
miast na
zorganizowana
Na
spotkaniuprzedstawionazostala informacjaz zaktesu zatzqdzaniakryzysowego,
pañstwai obronycywilnej.PowiatmiñskizajElll miejscew dziedzinie
obronnosci
bezpieczeistwa
obywateli.KomendaPowiatowa
Pañstwowej
Sfazy Pozarnejotrzymala
agregatprAdotwórczy
o wartoéciok. 18.000zl. NaczelnikWydzialuZarz4dzania
jest do skontrolowania
Kryzysowego
i SprawObronnych
zobowiazany
aktualizacji
planów
z zakresu
zarzAdzania
kryzysowego
w gminach.
- wizytowalwraz z WicestarostE
- Krzysztofeml,4ichalikiem
inwestycjew DPS
postepprac,
w Ketach,
i2jestznaczny
stwierdzono,
- w dniu 19 lutegobr. odbylosiQ spotkaniez Burmistrzem
SulejówkaWaldemarem
na którymrozmawiano
m in. nt. wspólnejinwestycji,
Chachulskim,
wspólpracyw zakresieReferatuArchitektury
i Budownictwa
oraz o sprawach
drogowych,
- wplynelainformacjao kwotachsubwencjioéwiatowej¡ udzialew podatku
dochodowym
od osóbfizycznych,
poinformowal
Nastepnie
Wicestarosta
o nastepujEcych
sprawach:
- wplyn4 protokólz kontroliN¡UWsprawdzajacej
celowoéódokonywaniawydatków
zwiqzanych
z realizacjqinwestycji
w DPSw K4tach,kontrolerzy
nie stwierdzili
uchybiei.
przeciwpozarowym
PojawilysiQrobotydodatkowe(m.in.zwiqzane
z zabezpieczeniem
hydranty
zasilane
odrebna
sieciqwodoci49owq).
- zlozonowniosekdo WFOS¡GW
w Siedlcach
o po2yczke
na wykonanie
zewnetrznej
sieci kanalizacyjnej
i odprowadzenie
wód opadowych.Wniosek cofnieto do
gdyZniemoznauzyskaó
pozyczki
uzupelnienia,
na przyl4cze
do s¡ecikanalizacyjnej,
- zlozonyzostalwnioseko pozyczkedo kwoty200.000zl. na termomodernizacje
sali
gimnastycznej
w ZSZNr 2 w MiñskuMazowieckim,
- wplyneta
informacja
z lvlinisterstwa
naboruwniosków
na
Transportu
o prowadzeniu
przed1 stycznia1999r. o dotychczas
dokoñczenie
budowydróg rozpoczQtych
nie
(nalezyudokumentowaó
zakoñczonych
W powiecie
finansowanie
tychprzedsiewziQó).
¡ Siennica Kolbiel.Przedmiotem
sq takiedw¡edrogitj. M¡ñskMaz. Ceglów i\,4rozy
odcinekprzedsamymCeglowem
wystqpienia
bylabydrogaMiñskl\442.-Ceglów-¡,4rozy,
Maz.przygotowal
wniosek,
wrazz budowE
zatokiautobusowej.
Dyrektor
ZDPw l\¡iñsku

ale nie ma on odzwierciedlenia
w budzeciepowiatu.Koszttego przedsiewziecia
to
kwota310.000zi., dofinansowan¡a
mo2nauzyskaódo 50% kosztów.ZatzqdDóg
proponujewystepióz wnioskiemna powy2szadroge do Ministra
Powiatowych
Transportu.
przedstawionE
propozycje.
ZatzEdPowialuzaakceplowal
Ad.4
Wicestarostawyjaénil,¡Z Komisje nie zglosily uwag do projektówuchwal
imaterialów
na lV sesjgRadyPowiatu.
Czlonek ZatzTdu - Krystyna Pazio poruszyla temat wniosku Krajowego
Towarzystwa
Autyzmuo kwote2.000zl. na organizacjq,,Darczyñcy
Roku".
przyznane
Starosta AntoniJanTarczyñski
wyjasnil,
i2 nie
zostalySrodki
na realizacje
tej imprezyze wzglqduna problemyzwiqzanez rozliczeniem
siQ tej organizacji
z ptzyznanych
órodkówprzezokres2 lat.
A d .5

GlównaksiegowaSPZOZ- ZofiaMorawska
wyja6nila,
2e plan przychodów
wynosil
37.848.258
zl.,wykonany
zostalw kwocie36.240.857,
tj. 95,75% planu.
Plan kosztów stanowil kwote 37.743.676zl. i wykonany zostal w wysokoéci
planu.
37.799.258
zl.,tj. 100,'15%
Wyjaénila,
Ze stratana dzieñdzisiejszy
wynosi'1.662.352
zl., zaé nadwykonania
na
kwoteok.300.000
zl.
planrzeczowy
przedstawia
Dodala,2e
signastepujEco:
- hospitalizowani
planu,
12.100,
wykonanie
11.4591|94,7O%
- punkty1.664.7'14,
planu.
wykonanie'1.548.001
tj. 92,98%
P. ZofiaMorawska
dodala,Ze nakladyponiesione
na zakupyinwestycyjne
to kwola
410.474,69
zl.,a wydatkinatencelto kwota293.203,82
zl.
jednak
(ze érodków
Wyjasnila,
i2 planowany
bylzakupkaretkiwypadkowej
ze zbiórki),
jedynie29.500zl.
natencelzebrano
kwotQ
Poinformowala,
iZ zatrudnienie
wynosi763etatyprzeliczeniowe,
a éredniaplacabrutto
na jedenetat przeliczen¡owy
z dyzuramilekarckimi
to kwota2.09'1zl., bez dyi.utów
s z p i t a l n y c h ' 1 .z9l .5 ' l
Starostastwierdzil,i2 na¡ezypodjaódzialania
niewykonan.
w celuminimazlizaqi
Glównaksiegowa
SPZOZwyjaSnila,
iZw miesiEcu
styczniu
br. nadwykonania
stanowi4
ok.14%,a w niektórych
oddzialach
nawet20%.
jakaczeéózobowiqzañ
W¡cestarosta
zwrócilsiez pytaniem,
to sEzobow¡Azania
wymagalne
wedlugstanuna koniecroku.
P. Zofia¡,4orawska
wyjasnila,
Ze zobowiqzaniami
wymagalnymi
sq inwestycje,
które
zaplaconezostalyw miesiEcustyczniubr. oraz skladkana PFRONw kwocie
ok.23.000zl.
jakijestczasptacylekaza
Ponadto
Wicestarosta
zapytal,
P. ZofiaMorawska
wyjaSnila,
iz czas pracylekarzaobejmuje5 dni w tygodn¡upo
pracyplatnes4oddzielnie
7 godz.35 min.,a dyzurypo godzinach
jest do przedstawien¡a
przypomnial,
Starosta
i2 do 15 marcabr.dyrekcja
zobowiazana
programu
naprawczego
sPzoz.
ZarzqdPowiatuprzeanalizowal
i przyjelprzedstawion4
informacjez rcalizacji
przychodów
i kosztówza 2006rok.

Ad. 6

- DanutaStrejczyk
wyjaSnila,2e
w roku2006RadaPowiatu
SekretazPowiatu
podjelauchwalQ
z mieszkañcami
w sprawiezasaditrybuprzeprowadzania
konsultacji
pow¡atumióskiego,
np. w sytuacjiopiniowania
PlanuRozwojuLokalnego.
Dodala,
PowiatuMiñskiego
na lata
iz przygotowany
zostalprojektPlanuRozwojuLokalnego
jakiej
przeprowadzane
2007-2013.Uchwala Rady Powiatu okreéla w
fomie
sE
konsultacje.
przeprowadzone
zostanEw formie
SekretarzPowiatupowiedziala,
2e konsultacje
otwartego
spotkania
z mieszkañcami,
na którymzebranezostanEopiniew sprawie
projektuPlanu,ponadtozebranezostanAopiniewójtów i burmistrzow,
organów
pozarzEdowych
z
opiniodawczo-doradczych
Starostyorazotganizaqi
terenupowiatu,
trzecie
formebQdzie
internetowe
forummieszkañców.
Usta¡ono,
ze opiniezb¡erane
bQdedo dnia26 marcabr.
W skladZespolu
P. DanutaStrejczyk
dodala,iz nalezypowolaó
Zespólds. konsultacji.
weszl¡:
- KrzysztofMichalik- Wicestarosta
Przewodniczqcy
Zespolu:
Krystyna
Pazio- Czlonek
ZarzqduPowiatu
Czlonkowie
l\¡iroslaw
KrusiewiczCzlonek
ZarzaduPowiatu
ZarzEdu
Pow¡atu
HenrykKsiezopolskiCzlonek
Witold Kikolski - PrzewodniczqcyKomisji Bezpieczeñstwa
i RozwojuPow¡atu
w BiurzeRadyi ZarzTdu
Agnieszka
Golcew podinspektor
przedstawi
Zespólds.konsultacji
wynikikonsultacjiw
dniu2 kwietnia
br.
projekt
Nastepnie
Sekretarz
Powiatuodczytala
uchwalyw sprawiepzeprowadzenia
projektuPlanuRozwojuLokalnego
Powiatul\¡itlskiego
na lata
konsultacji
dotyczEcych
glosowan¡e,w którym za podjeciemuchwalyzarzqd
2007-2013:przeprowadzono
Powiatu
opowiedzial
siejednogloénie
ZaEEd Pow¡atu pod¡ql uchwalQ Nr 49/07 w sprawie przeprowadzenia
projektuPlanuRozwojuLokalnegoPow¡atuM¡ísk¡egona
konsultacjidotycz4cych
lata 2007-2013.
Ad.7

wyjasnila,
ze Prezes
Naczelnik
Wydz¡atu
Oéwiaty
i Kultury- EmiliaPiotrkowicz
Akademickiego
KlubuSportowego
Zarz4duKlubuUczelnianego
AkademiiPodlaskiej
gminyKaluszyn)
(mieszkañca
lvlroczka
zlozytwnioseko stypendium
dla Krzysztofa
przygotowanie
przeznaczone
zawodnika
sekcjilekkiejatletyki.
Stypendium
bylobyna
do
l\¡istrzostw
PolskiJuniorów,
któreodbedesiew m-culipcuw Szczecinie.
Zaproponowala
w wysokoéci
200 zl. miesigcznie
na okres5 miesiQcy
stypendium
(odmarcado lipcabr.).
projektuchwaly
NastQpnie
odczytala
w sprawieprzyznania
stypendium
sportowego
dla
glosowanie,w którym za podjeciemuchwalyZazqd
zawodnika;przeprowadzono
Powiatu
opowiedzial
siejednogloénie.
Zarz4dPowiatupodjEluchwaleNr 50/07w spraw¡eprzyznan¡a
stypend¡um
sportowegodla zawodnika.

Ad. 8

projektuchwalyw spraw¡e
SekretarzPow¡atu- DanutaStrejczykprzedstawila
rozstrzygniQcia
otwartegokonkursuofert i udzieleniadotacjina rcalizacjQ
w 2007 t.
przeprowadzono
glosowanie,
w którymza
zadañw zakresie
ochronyi promocji
zdrowia;
podjQciem
uchwaly
ZarzadPowiatu
opowiedzial
siQjednogloSnie.
Zarz4d Pow¡atu podj4l uchwale Nr 51/07 w sprawie rozstrzygniecia
otwartego konkursu ofert i udz¡eleniadotacji na realizacjew 2007 r. zadaí'l
w zakres¡e
ochrony¡ promocjizdrow¡a.
- EmiliaP¡otrkowicz
Naczeln¡k
wyjaénila,
Wydz¡alu
Oéwiaty
i Kultury
i2w zakresie
kultury,
sztuki,ochrony
dóbrkulturyi tradycji
wplynQlo
17 ofert,z których2 niespelnialy
przeznaczona
wymogów.
Na realizacje
zadañw tymzakresie
zostalakwota90.000zl.
Zadanie 1
Wspieranierozwojukultury muzycznejw powieciemiñskim,w tym
przegledów
koncertów,
organizacja
i lestiwali
muzycznych:
- Stowazyszenie
NiezaleznaInicjatywaKulturalna- propozycjaKomisjidotacja
w wysokoéci16.000zl. (Zatzqdzaproponowal
kwote12.500zl.),
- MiñskieTowarzystwo¡,4uzyczne
- propozycjaKomisjidotacja31.500zl (ZaEEd
zaproponowal
kwote35.000zl.),
Zadanie2 - Organizacja
imprezkulturalnych,
konkursów,przeglqdówi wystaw
powiecie
artystycznych
w
miñskim:
- TowarzystwoPrzyjaciól Mióska Mazowieckiego- propozycjaKomisji dotacja
w wysokosci
1.600zl.
- Stowarzyszenie,,Koniczynka"
- Komisjanie przyznalaérodków(sprawozdan¡a
z rcalizaqizadañw 2006r. zlozonebylypo terminie),
- PolskieTowarzystwoTurystyczno-Krajoznawcze
- Kom¡sjanie przyznalaérodków
(zadaniaz 2006 r. zrealizowane
Srodki
zostalyniezgodniez umowe,wydatkowano
niezgodnie
z kosztorysem),
- propozycja
- Stowarzyszenie
Komisjidotacja
RozwojuKultury,,Kulturalna
Przystañ"
w wysokoóci
2.987,5O
zl. na realizacjQ
wystawyhistorycznej
,,Helmybojowe1917-2004"
- do wyjaén¡enia
problem
zakupugrodka
tMalego,
- Stowarzyszenie
RozwojuKultury'Kulturalna
Przystai"- propozycja
Kom¡sji
dotacja
- do
w wysokoéci
6.475zl. na realizacje
wystawymalarskiej
uwiecznione"
,,Pgdzlem
problem
wyjaSnienia
z zakupem
zwiazany
sztalug,
- ofertaniespelnia
- LudowyUczniowski
wymogów
formalnych,
KlubSporlowy
,,PiEtka"
- l\¡iñskieTowarzystwo
propozycja
Muzyczne
Komisjidotacjaw wysokoéci
7.000zl. na
organizacjQ,,Festiwalu
Chleba",
Zadanie 3 - Wspieraniedzialalnosc¡wydawniczejpromuj4cejdorobek kulturalny
¡ historie
Powiatu
Miñskiego:
- Towarzystwo
- propozycjaKomisjidotacjaw wysokoóci
PtzyaciólZiemiKaluszyñskiej
2.500zl.
- PolskieTowarzystwo
- zadaniaw 2006r. realizowane
byly
Turystyczno-Krajoznawcze
niezgodnie
z umow4,Komisja
nieprzyznala
dotacji,
- GminnaBiblioteka
- ofertaniespelnia
formalnych,
Publiczna
w l\¡rozach
wymogów
- TowarzystwoPrzyjaciól M¡ñska l\¡azowieckiego- ptopozycja Komisji dotacji
w wysokoóci
2.400zl.

- Slowarzyszenie
NiezaleznaInicjatywaKulturalna- propozycjaKomisjidotacja
w wysokoóci6.937 zl. na wydanieplyty promujacejtwórczosóm¡ñskichzespolów
muzycznych,
powiat
Zadanie4 - Dzialaniawspomagajqce
artystówamatorówreprezentujEcych
miñskiw przeglEdach,
festiwalach,
konkursach
o zasieguwojewódzkim,
ogólnopolskim,
miedzynarodowym:
- Komisjazaproponowala
- Stowarzyszenie
dotacje
Niezalezna
Inicjatywa
Kulturalna
w wysokoéci
1.500zl.
- EmiliaPiotrkowicz
przedstawila
Nastqpnje
Naczelnik
Wydzialu
Oówiaty
i Kultury
wypoczynku
dziecii mlodz¡eZy:
ofertyw ramachKrajoznawstwa,
i innychimprezpopularyzujAcych
Zadanie Oryanizaqa
rajdów,szkoleñ,konkursów
turystykQ,
za wyjEtkiem
wycieczek,
obozówikolonii:
- zadaniew 2006r. realizowane
- PolskieTowarzystwo
bylo
Turystyczno-Krajoznawcze
przyznala
niezgodnie
z umowE,
Komisja
nie
dotacli,
- Stowarzyszenie
Radoéó"
na RzeczDzieciUpoóledzonych
Umyslowo
,,Dzieciom
Komisja
zaproponowala
dotacje
w wysokoóci
2.500zl.
- Kom¡sjazaproponowala
- l\¡iQdzyszkolny
Uczniowski
Klub Sportowy,,KORONA'
4.000zl.
dotacje
w wysokoéci
fizycznej
isportu:
NastQpnie
omówione
zostaiyofertyzlozone
w ramachKultury
powiatowego
sportowego
dzieci
Zadanie1. Organizacja
systemuwspólzawodn¡ctwa
i mlodziezy:
- PowiatowySzkolnyZwiEzekSportowy- Komisjazaproponowala
dolacjew wysokoóci
dla
33.000zl. (z uwagq,¡2 z tej kwotyn¡e moze byó wyplacanewynagrodzen¡e
koordynatora),
Zadanie2 - Orcanizaqaimprez i zawodówsportowychw powieciemiñskim
pilka n02na,pilkakoszykowa,
pilkasiatkowa,
sporty
w dyscyplinach:
lekkoatletyka,
warcaby,
¡nne;
silowe,
sportywalki,szachy,
tenisstolowy,
tenisziemny,
- Parafialno-Uczniowski
Komisja
zaproponowala
kwote2.500zl.
KlubSportowy
,,Mewa"- Stowarzyszenie
przyznala
dolacji (sprawozdania
,,Koniczynka" Komisjanie
z rcalizaqizadaf'w 2006r. zlozonepo terminie),
- ¡/¡ñsk¡
- do- ofertaniespeln¡a
formalnych,
Taekwon
wymogów
KlubSportowy
- TowarzystwoKrzewieniaKultury FizycznejOgnisko 'Albatros"- Komisja
lll GradPrix¡razowsza
zaproponowala
dotacjgw wysokoéci
2.000zl. na organizacje
w BrydzuSportowym,
- TowarzystwoKrzewien¡aKultury FizycznejOgnisko ,,Albatros"- Komisja
Vlll Ligi PilkiNoznej
zaproponowala
4.000zl. na organizacje
dotacjew wysokoéci
Halowej,
- Uczniowski
- Komisjazaproponowala
KlubSportowy
dotacjew wysokoéci
'Halinów"
'1.800
zl.
- UczniowskiKlub SportowyJudo ,,Kontra"- Komisjazaproponowaia
dotacje
w wysokoéci
1.500zl.
- PowiatoweZrzeszenieLudowe Zespoly Sportowew Mrozach- Kom¡sja
zaproponowala
dotacjQ
w wysokoóci
16.000
zl.
- Miñsko-Mazowiecki
KlubSiatkarski Komisjazaproponowala
dotacjew wysokoéci
1.000
zl.

- MiejskiKlub Sportowy'Mazovia"- Komisjazaproponowala
dotacjew wysokosci
w warcabach
100-polowych)
Mistrzostw
Powiatu
l\¡iñskiego
2.000zl. (naorganizacje
- N4jejski
Klub Sportowy'M1azovia"Komisjazaproponowala
dotacjew wysokoSc¡
Xll l\¡azowiecka
Pietnastka),
4.000zl. (naorganizacje
Ogólnopolskiego
BieguUlicznego
- Uczniowski
wymogów
formalnych,
KlubSportowy
,,Orliki"ofertan¡espelnia
- Miedzyszkolny
KlubSportowy'TomBoxingTeam"- ofertanie spelnia
Uczniowski
wymogów
formalnych,
- Komisja
- Stowarzyszenie
dotacjew wysokoéci
6 000zl.
LigaN¡iejska
zaproponowala
pitkanozna),
(naorganizacje
w dyscyplinie
imprezsportowych
izawodów
- Komisja
- l\¡iedzyszkolny
KlubSportowy,,Korona"
zaproponowala
dotacjQ
Uczniowski
Powiatu
w b¡egach
naorientacje)
w wysokoéci
1.000zl. (naorganizacje
Mistrzostw
- Komisja
- l\riQdzyszkolny
zaproponowala
dotacje
Uczniowski
KlubSportowy,,Korona"
'1.000
p¡lce
(na
w
zl.
organizacj9
Mistrzostw
SzkólPonadgimnazjalnych
w wysokoÉci
noznejhalowejdziewczato PucharWiosny).
pow¡at miñski
Zadanie 3 - Wspieranieudzialu sportowcówreprezentujEcych
ogólnokrajowym
i miedzynafodowym:
w zawodach
sportowych
o zasiegu
wojewódzkim,
- propozycja
- Towarzystwo
Komisji
Krzewienia
KulturyFizycznej
Ognisko,,Albatros"
'1.000
zl.
dotacja
w wysokosc¡
- l\riósko
- Mazowiecki
érodków,
KlubSiatkarskiKomisja
nieprzyznala
- Powiatowy
dotacjQw wysokosci
Sportowy- Komisjazaproponowala
Szkolny-Zwiezek
3.000zl.
- ft¡iQdzyszkolny
Uczniowski
KlubSportowy
,,TomBoxingTeam"- oferlanie speln¡a
formalnych,
wymogów
kosztykoordynatorów.
Ustalono,
ze z dotacjiniemog4byófinansowane
powrócido tematuna kolejnym
pojawiajacych
si9 problemów,
ZarzEdpo wyjasnieniu
posiedzeniu.
Ad. 9

- Krzysztof
podiela
powiedzial,
2e w 2006r. RadaPowialu
Wicestarosta
Michalik
nabyciana rzeczPowiatuMiñskiego
uchwalQ
w sprawiewyrazenia
opiniidotyczEcej
wlasnoóóSkarbu Paóstwabedacej
nieruchomoéci
niezabudowanej
stanowiEcej
polozonej
gminaCeglów.
we ws¡ lvlienia
w ZasobieWasnoéciRolnejSkarbuPañstwa
jest
powierzchni
ócieków
0,06
ha
droga
dojazdowa
do
oczyszczalni
Nieruchomoéó
o
to
w DPSéw.Józefaw Mien¡.
Nastepnie
odczytalprojektuchwalyw sprawienabyciana rzeczPowiatu¡,4itiskiego
n¡eruchomoéci
niezabudowanej
stanowiacejwlasnoéóSkarbu Pañstwa,bqdEcej
polozonej
gminaCeglów,
we ws¡l\¡ienia,
w Zasobie
WasnoéciRolnejSkarbuPañstwa,
jako
powietzchni
gruntów
o
0,0600ha;
w ew;dencji
dzialkanr 102712
oznaczonej
przeprowadzono
glosowanie,
w którym za podjeciemuchwalyZarzed Powiatu
siejednogloSnie.
opowiedzial
Zarz4d Powiatu podiel uchwale Nr 52107w sprawie nabycia na rzecz
wlasnoééSkarbu
n¡ezabudowanei
stanowiqcei
Po\¡viatu
Miisk¡egonieruchomoéc¡
PaÉstwa,bedEcejw ZasobieWasnoéc¡RolnejSkarbu Pañstwa,polozonejwe wsi
w ewidencj¡gruntówjako dzialkaN 102712
Mienia,gm¡naCeglów,oznaczonej
o pow¡erzchn¡
0,0600ha.
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projektuchwalyw sprawiezmian
SkarbnikPowiatu- TeresaBak pzedstawila
polegajEna przeniesieniu
2e
zmiany
w budzeciePowiatuna 2007 r. Wyjaénila,
wydatków
wydatkówmiedzySS w ramachtego samegodzialuotaz przeniesieniu
z rezeMybudzetowej
i dotycze:
- StarostwaPowiatowego,
- Zespolu
Wielkiego
w Mirisku
N4az.
SzkólNr 1 im.Kazimierza
- Zespolu
w l\¡iñsku
Maz.
Szkólim.M. Sklodowskiej-Curie
- Zespo.lu
w Janowie,
SzkólAgrotechnicznych
- Centrum
w MióskuMaz
Ustawicznego
im.Stanislawa
Staszica
Ksztalcenia
- Centrum
l\¡az.
Ksztalcenia
Praktycznego
w l\4iñsku
- Zespolu
w lgnacowie,
SzkólSpecjalnych
- Poradni
w l\4iñsku
Maz.
Psychologiczno-Pedagogicznej
- Poradni
w Sulejówku,
Psychologiczno-Pedagogicznej
- Komendy
w Mi!iskul\¡az.
Pañstwowej
Stra2yPozafnej
Powiatowej
- DomuPomocySpolecznej
ów.Józefaw l\¡ieni
przedstawila
dyrektora
CKPw ¡/iñskuMaz.dotyczEcy
Powiatu
wniosek
Skarbnik
jednorazowego
zwiQkszen¡a
harmonogramu
na ¡ kwartalo kwote65.800zl.
zwiSkszenie
harmonog€mu.
wyrazilzgodqnajednorazowe
ZarzqdPowiatu
l\rlaz.
o kwotQ1.000zl.
Przedstawiony
zostalwniosekdyrektoraGiLO w Miñsku
w którym
z ptzeznaczeniem
organizacjqKonkursuPoezji i Prozy Obcojezycznej,
powiatu
23
uczniów
z
terenu
miñskiego.
we¿mie
udzial
przyznal
cel.
Zarz4dPowiatu
kwotQ1.000zl. na powyzszy
- EmiliaPiotrkow¡cz
zgodyna zakup
zwrócilasiQo wyrazen¡e
NastQpnie
Naczelnik
dla
arkuszaorganizacyjnego)
licencjioprogramowania
Vulcan(wersjaelektroniczna
Zakuplicencjito kwota7.768zl.,
WydzialuOswiatyi Kulturyi szkólpowiatowych.
teczny
Wydzialu
to kwota6.606zi. (9 szkoleñ),
natomiast
szkolenie
dla pracowników
kosztto kwota14.374zl.
Vulcan.
zarz4dPowiatu
wyrazilzgodena zakupprogramu
pismo
p. EmiliaPiotrkowicz
PrezesaZNP - RomanaJaguécika
odczylala
Nastepnie
podwyzszenia
pracowników
administracji
iobslugipowiatowych
wynagrodzeñ
dotyczace
jednostekoéwiatowych
¡2 ta grupa
zasadniczego,
mot!"wujac,
o 25% wynagrodzenia
podwyzek
pracowników
wynagrodzeñ.
od 10 latnieotrzymala
z podatku
iz w bie2acymroku udzialwe wplyvvach
Skarbn¡kPowiatupoinformowala,
zmniejszony
zostalo 268.555zl., a subwencja
dochodowego
od osób fizycznych
zl.
zwiekszona
zostala
o kwote177.061
oéwiatowa
glosowanie,
w którymza podjqciemuchwalyw spraw¡ezm¡an
Przeprowadzono
siejednoglosnie.
opowiedzial
w budzecie
Powiatu
na 2007tokZatz4dPowiatu
ZarzEdPowiatupodjel uchwalgNr 53/07w sprawiezm¡anw bud¿ec¡e
Powiatuna 2007rok.
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ZarzedPowiatujednogloÉnie
podjEluchwalQNr 54/07w spraw¡eudz¡elenia
upowa¿nien¡a
dyrektorowiG¡mnazjum
iLiceum Ogólnoksztalcecego
im. polskiej
Macierzy
Szkolneiw MióskuMazowieck¡m
do prowadzenia
inwettyc¡i
Skarbnik
Powiatuprzedstawila
wniosek
ZespoluSzkólim. M. Sklodowskiej_Curie
w [,4¡ñskuMaz. dolyczqcyjednorazowego
zwigkszeniaharmonogramu
na I kwartal
o kwote24.000zl.
ZarzEdPowiatuwyrazilzgodenajednorazowe
zwiekszenie
harmonogramu.
Sekretarz
przedstawila
Powiatu
pismo
NaczelnikaWydzialu Zarz4dzania
._
Kryzysowego
iSpraw Obronnych
o wyrazenie
zgodyna wykorzystanie
pomieizczeñ
internatu
ZSZ Nr 2 w MiñskuMaz.i zawatcie
umowyw zakresie
udostepnienia
lokalu
na potrzeby
Powiatowej
Komisji
Lekarskiej
na czaspoboru.
ZatzEdPowialuwyrazilzgodena wykorzystanie
pomieszczeó
internatu
ZSZNr 2
w [,liriskul\i]az.
- KtzyszlofMichalikprzedstawilwniosekp. Katarzynyi ¡/arcina
Wicestarosta
Malkao wyrazenie
zgodyna lokalizacjg
zjazduz drogipowiatowej
ul.lvlalaszczyckiej
na
dzialkeN 5272116.
ZarzEd Powiatuwyrazil zgode na lokalizacjgzjazdu, natomiastwarunki
techniczne
zjazduokreéli
ZarzEdDróg[.4iejskich
w ¡,4irisku
Maz.
NastQpnie
poinformowal,
Wicestarosta
i2 do ZDp w MiñskuMaz.wptynQla
oferta
z firmySEWPOLp. WaclawaJakubikaz BielandotyczEca
nieodplatnego
wyctnanta
topolirosnqcych
na poboczach.
Firmazabiera
wycietedrzewa.
CzlonekZazTdu Powiatu- l\,4iroslaw
Krusiewiczzaproponowartozszerzente
wycinkina terenpowiatowych
jednostek
organizacyjnych.
Zarzqd PowialuwyrazilzgodQna podjeciewspólpracyZDp w ¡,4ióskulvtaz.
z firmap. Waclawa
Jakubika.
powiatowego
poinformowal,
policjip. Edward
Starosta
i2 Zastepca
Komendanta
Kostrzewa
odchodzi
do Komendy
PolicjiwLegionowie.
Zazqdwytazilzgodgna zakupupominku
na po2egnanie
zastepcy
komendanta.
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jednogloénie.
Protokól
zostalprzyjety
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posiedzenia.
Zamknigcie
Peewodniczqcy
Zatzqdu AntoniJanTarczyñski
- Krzysztof
Wrcestarosta
lVtchark
Czlonkowie
Zazadu KrystynaPazio
HenrykKsie2opolski
ll,4roslawK¡usiewrcz

