ProtokólNr 9/07
z posiedzeniaZarzaduPowiatuM¡ñsk¡ego
w dn¡ul2 marca2007r.
W pos¡edzen¡u
uczestn¡czyl¡:
Ptzewodniczqcy
Zatzadu- AntoniJanTarczyñski
W¡cestarostaKrzysztofl\,4ichalik
Zarzqdu
: Krystyna
Pazio
czlonkowie
HenrykKsiezopolski
l\¡iroslaw
Krus¡ewicz
- Skarbnik
Powiatu
oraz: DanutaStrejczyk
PowiatTeresaBEk Skarbnik
- Naczelnik
i Kultury
EmiliaPiofkowicz
Wydzialu
O6wiaty
Porz4dekpos¡edzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
L

posiedzen¡a.
Otwarcie
porz4dku
Przyjgcie
obrad.
posiedzenia.
Starosty
w okres¡e
od poprzedniego
¡nformacja
o dzialalnoóci
na stypendiadla
PodjQcieuchwalyw sprawiepodzialuérodkówfinansowych
szans edukacyjnych
na wyrównywan¡e
uczniów szkól ponadgimnazjalnych
w ramachDzialania
2.2ZPORR.
Sprawyoswiatowe:
- nabórdo klaspierwszych
w roku2007-2008,
- konkursy
dyrektorów.
na slanowiska
- wynagrodzenia
pracowników
pedagogicznych
i obslugi,
orazadministracyjnych
- potrzebyszkólpo przegladach
bhp,
- utworzenie
uczelni
wyzszej.
sportowego
dla
nagródi stypendium
Podjecieuchwalyw sprawieprzyznania
zawodników.
Sprawyrózne.
protokolu
Przyjecie
z posiedzenia
w dniu5 marca2007r.
posiedzenia.
Zamkniec¡e

Ad. I
ZarzqduPowiatu
Starosta- Antoni Jan Tarczyriskiotworzylposiedzenie
lvliriskiego.
Ad.2
porz4dekposiedzenia,
któryzostalprzyjetyjednogloónie.
Starostaprzedstawil

Ad. 3
- AntoniJan Tarczyñski
poinformowal,
i2 w okresieod poprzedniego
Starosta
posiedzenia
zajmowal
siQnastQpujecymi
sprawami:
- AdamemStruzikiem.
- spotkalsiQz l\.4arszalkiem
¡,4azowieckiego
Województwa
przyjalzaproszenie
i chcezobaczyó
inwestycjQ
do MiñskaMazowieckiego
Marszalek
powiatw tymzakresie.
w SPZOZ,
w DPSw Katachorazinwestycje
chcewesprzeó
- JackiemKQdziorq,
- spotkalsiez Komendantem
rozmawiano
Policji
Stolecznym
nt. oddzialówprewencji.Komendantpodtrzymalustalenie,ze powiat mialby
zakwaterowanie,
wyzywienieotaz zakup paliwa,gdyby czeééoddzialu
sf¡nansowaó
patrolena terenieinnychgm¡npowiatu,
odb!"wala
- 10marcabr.M¡ñskMazowiecki
Jurek.
wizvtowal
marszalek
Seimu- l\,4arek
Ad. 4

iz powiat
Naczelnik
WydzialuOéwiatyi Kultury- EmiliaPiofkowiczwyjasnila,
tj. kwote141.750zl. (na okresfzech
otrzymaldrugatranszeSrodkówna stypendia
powiedziala.
p.
wynosi105zl.
ze stypend¡um
miesiQcy).
Nastepn¡e EmiliaPiotrkowicz
jest 450. Dodala,i2 prawo do stypendium
utracilo
miesiecznie,
a stypendystów
28 uczniów.
kwotaSrodkówna stypendiadla poszczególnych
szkólto kwota47.250zl.
l\¡iesieczna
¡nformacjQ
o podziale
érodków
na poszczególne
szkoly:
i przedstawila
jL¡ceum Ogólnoksztalcace
- G¡mnazjum
im. Polsk¡ejl\¡acierzy
Szkolnejw Miñsku
Mazowieckim10.7'10
zl.
- ZespolSzkólNr 1 im.K.Wielkiego
w Miñskul\¡az.- 45.045zl.
- Zesoo.l
SzkólZawodowvch
Nr 2 w l\¡iñskuMaz.- 20.685zl.
- ZespolSzkólim.M. Sklodowskiej-Curie
w MiñskuMaz.- 22.260zl.
- ZespolSzkólEkonomicznych
w MinskuMaz.- 27.825zl.
- 4.620zl.
- Zespo.l
w Siennicy
Szkólim.H. i K. Gnoiñskich
'10.605
- ZespólSzkolAgrotechnicznych
w Janowie
zl.
podzialu
Srodkówflnansowych
na
NastQpnie
odczytanoprojektuchwalyw sprawie
szansedukacyjnych
dla uczniów
szkólponadgimnazjalnych
na wyrównywanie
stypend¡a
glosowanie,
w którymza podjeciem
2.2.ZPORR,przeprowadzono
w ramachDzialania
ZarzEdPow¡atu
opowiedzial
siQjednogloénie.
uchwaly
ZanEd Powiatu podjEl uchwal9Nr 59/07w sprawie podz¡aluérodków
na
finansowych na stypend¡a dla uczniów szkól ponadg¡mnazialnych
2.2.ZPORR.
wyrównywan¡e
szansedukacyjnych
w ramachDz¡aNan¡a
Ad.5
sprawz zakresuoswiaty.
Zanqd Powialuprzystepildo omówienia
- nabórdo klaspierwszvch
w roku2007-2008,
wyjasnila,
i2 plannaborudo
i Kultury- Em¡liaPiotrkow¡cz
Naczelnik
Wydzialu
Oéwiaty
klas pierwszychna rok szkolny2007-2008nieznacznierózniesie od planuna rok
bie2acy.
Wn¡oskidotyczyly:
- dyrektor
o 1 oddzialw liceum
ZS Nr '1w l\¡iñskuMaz.zwtócilasie o zmniejszenie
mniejw zasadniczej
szkolezawodowej
specjalnej,
i '1oddzial

- dyrektorZSZ Nt 2 w l\¡iiskuMaz. zwtóc|lsie o 'l oddz¡alwiQcejw technikum
(technikum
informatycznym
i chce prowadziónabór do szkól uzupelniajEcych
policealnej),
uzupelniajEcego
i szkoly
- dyrektor
ZSAw Janowiezwróciia
siQo wyrazenie
zgodyna prowadzenie
naborudo
zasadniczej
szkolyzawodowej
w zawodzieogrodnik,
- dyrektorZS w Siennicychce utrzymaó
liczbeoddzialów
na tym samympoz¡omie
w liceumtj. 2 oddzialyi prowadzió
nabórdo 3 oddzialówgimnazjum.
Natomiast
Naczelnik
zaproponowala
2 oddzialyw gimnazjum
i 2 oddzialyw liceum.Ponadto
dyrektor
wnioskuje,
moznabylorealizowaó
naukedla
abyod przyszlego
rokuszkolnego
przedmiotach
klasy
1
w¡elozawodowej
w
ogólnoksztatcqcych.
ZdaniemNaczelnik
Piofkowicz
niejestto zasadne.
P. EmiliaPiofkowiczdodala,i2 w szkolachponadgimnazjalnych
ogólnodostepnych
'1590
jest
gimnazja
(bezuzupelniajecych
¡ specjalnych)
miejsc,
koñczy1564uczniów.
Starostapoinformowal,
i2 w trakciewarsztatówozywieniagospodarczego
problem
wskazywano
kierunków
ksztalcenia
do potrzebrynkupracy.
dopasowania
ksztalcenia
Dodal,i2 nalezyiSów kierunku
zawodowego.
i2 nalezyrczmawiaó
z dyrektorami
CzlonekZaz4du - KrystynaPaziostwierdzila,
podwyzszenia
w celu
kryteriów
naborudo liceum.
na
CzlonekZarzEdu- MjroslawKrus¡ewicz
stwierdz¡I,i2 nalezyodpowiedzieó
apele przedsiQbiorców
dotyczEce
ksztalcenia
zawodowego.
Nalezyokreélióliczbe
jednakmozepojawiósie
ogólnoksztalc4cych
w poszczególnych
szkolach,
oddzialów
problem,
nie pójdziedo szkólzawodowych
tylkoprzejdado jnnychliceów
2e mlodziez
oozaterenem
Dowiatu.
problem lokalowy SpecjalnegoOSrodka SzkolnoNastepniezasygnal¡zowal
im.
Korczaka
w Miñskulvlaz.
Wychowawczego J.
zostanie propozycjadotyczEca
Ustalono,iz dyrektoromszkól przedstawiona
podwyzszenia
ZS im. M. Sklodowskiej
kryteriów
naborudo liceóworazdyrektorowi
powstala
1 klasazawodowa.
Curiew MiñskuMaz.,abyw miejsce1 klasyliceum
i2 pojawilsie pomysl,ze zakladyfundowalybystypendiadla
Starostapoinformowal,
uczniówszkólzawodowych.
poddalpodanalize
w powiecie.
Ponadto
Starosta
tematoówiaty
propozycjQ
Zatz4dPowialuprzyjElp'zedstawionE
- konkursv
na stanowiska
dvrektorów:
iz w rokubiezacym
koñcz4sie
Naczeln¡k
Wydzialu
Oéwiatyi Kulturywyjaénila,
kadencje6 dyrektorów,
tj.:
- ZSEw MiñskuMaz.- Stefana
Stepniewskiego,
- ZSZ Nr 2 w l\.4iñsku
Maz.- ZdzislawaMazanki,
- ZS im.H. i K. Gno¡ñskich
- Stanislawa
w Siennicy
Czajki,
- JanaWiéniewskiego,
- Centrum
lvlaz.
Ksztalcenia
Ustaw¡cznego
w l\¡iñsku
- Specjalnego
l"¡az- lrenyKielak,
Oérodka
Szkolno-Wychowawczego
w l\¡irisku
- Poradni
[,4a2. Hannyl\¡ichalskiej.
Psychologiczno-Pedagogicznej
w N,4irisku
Naczelnik
wyjaénila,
iz zgodniez art. 36a ustawyo systemieoswiatystanow¡sko
Kandydata
wylaniasie
dyrektofaszkotylub placówkipow¡erza
organprowadzqcy.
powolujekomisjekonkursowE
w skladzie:
w drodzekonkursu.Organprowadz4cy

3 przedstawiciel¡
przedstawicieli
organuprowadzacego,3
organusprawuj4cego
nadzór
pedagogiczny,2
przedstawic¡eli
przedstawicieli
radypedagogicznej,2
po
radyrodziców,
jednymprzedstawicielu
zakladowych
organizacji
zwiazkowych.
powierza
Stanowisko
dyrektora
siena okres5lat.
powiedzial,
Starosta- AntoniJan Tarczyóski
2e jest za utfzymaniem
zasady
wylaniania
dyrektorów
w drodzekonku|Sowei.
CzlonekZazEdu - l\,4iroslaw
Krusiewiczzaproponowal,
aby dyrektorom,
którzy
dobrzewykonujqswojEprace,majq wysokieosiagniecia
ptzedlu2aé
kadencjebez
orzeprowadzania
konkursu.
glosowanie,
Przeprowadzono
w którymza wylonieniem
5 dyrektorów
szkóli placówki
w drodzekonkursowej,
przedluZenia
z wyjEtkiem
(bezkonkursu)
kadencji
dyrektora
ZSE
w MiñskuMaz.o 1 rokopowiedzialo
sig4 czlonków
Za.zEdu,1 osobawstrzymala
siQod
glosowanie.
Nastepn¡e
ustalono,
i2 konkursy
na stanowiska
dyrektorów
odbedasiQw nastQpujEcych
terminach:
28 maja,29 majai 4 czeMcabr.
Zazqd Powialu postanowil, i2 ufizymana zostaje zasada dotyczaca
przeprowadzania
konkursówna stanowiskadyrektorów,z jednym wyjatkiem
tj. przedluzonazostanie kadencja dyrektora ZSE w Miñsku Mazowieckim
- Stefana
Stepn¡ewskiego
na 1 rok.
- wvna0rodzenia
pracowników
oedaoooicznVch
orazadministracvinvch
iobsluoi,
Naczelnik- Emilia PiotrkowiczptzedlozylaZatzEdowiinformacjQo wysokoscj
wynagrodzeñ
w placówkach
oéwiatowych.
Starosta
wyjaénil,i2 ze wstepnych
danychwynika,iZ nie ma mo¿l¡woóci
wyplaty
podwyzekz kwotysubwencjioéwiatowej,
po
a nalezysiegnEó wolneSrodkiz 2006r.
Skarbnik
Powiatupow¡edziala,
Ze wolneérodkiz 2006r. to kwotaok. 1.800.000
zl.
Ponadtododala,i2 z ostatniejinformacji
MinistraFinansówwynika,Ze subwencja
jest wy2szao 177.O00
oswiatowa
zl.
NaczelnjkWydziatuOSwiatyi Kultury powiedziala,Ze planujEcpodwyzki
'1,9%,
poslugiwano
jest
wynagrodzeri
dlanauczycieli
sigwska2nikiem
natomiast
obecnie
informacjao 5% podwyzce.RóZnicawynikajAca
z tych wielkoécito miesieczn¡e
kwota
41.271
zl.
Skarbnik
Powiatudodala,
Ze kwotata dotyczy
wynagrodzenia
zasadniczego,
czQsci
dodatków
do wynagrodzenia
orazgodzinponadwymiarowych.
Laczn¡e
na uruchomienie
podwy2ek
brakuje
kwoty610.000
zl. (wrazz pochodnymi).
CzlonekZazEdu KrystynaPaziozwrócilauwagg na rozbudowane
ksiegowoéó
w nlektórych
szkolach.
- AntoniJanTarczyriski
jest glebszaanaliza
Starosta
powiedzial,
iZ konieczna
tego
tematu.
- ootrzebv
szkólpo przeoladach
bhp,
- EmiliaPiotrkowicz
Naczelnik
wyjaénila,
i2 zgodniez rozporzadzeniem
l\¡inistra
EdukacjiNarodowej
w sprawiebezpieczeóstwa
¡ higienyw szkolachi placówkach,
dyrektor
zapewnia
bezpieczne
¡ higieniczne
warunkipobytuw szkolei placówce.
Jezel¡

przerwaw dzialalnoscioéwiatowejszkoly wynosi co najmniej2 tygodniedyrektor
dokonuje
kontroli
obiektu.
po feriachzimowychi komisje,które dokonywaly
Dokonanotakich przeglEdów
przeglqdów
zlozylyw tym zakresiewnioski:
- SpecjalnyOórodekSzkolno-Wychowawczy
w l\,4iñsku
l\¡az. - wnioseko wymiane
ogrodzenia
¡ slupków
od stronylasu,wycinka
drzewzagra¿aj4cych
budynkom,
- Gimnazjum
i LiceumOgólnoksztalcqce
w l\¡iñsku
l\¡az.- wnioseko przeprowadzenie
remontu
sallekcyjnych
i terenuszkolnego
zgodnie
z opracowane
dokumentacjA,
remont
gimnazjum,
centralnego
ogrzewania
iwymianaokienw starejczgócibudynku
- ZespólSzkótw Sjennicy
- koniecznoSó
szczególnego
nadzorupracowników
obslugi
po
szkolyinauczycieli
w czasiesilnychwiatrów, zakoñczonych
robotach
budowlanych
pokrycia
wym¡any
dachu,dokonaó
remontupomieszczeñ
i sal lekcyjnych,
którezostaly
zniszczone
w wynikuzacieków,
remontsaligimnastycznej.
- ZespólSzkolEkonomicznych
w MiñskuMaz.- kapitalny
remontinternatu.
- utwofzenie
uczelni
wvzsze¡.
posiedzeniu,
Starosta
zaproponowal,
abytemattenzostalomówiony
na kolejnym
na
przedstawiciele
którezaproszeni
zostanq
uczelniwyzszejz Józefowa.
Ad.6

- Emil¡aPiotrkowicz
Naczelnik
wyjaSnila,
i2 wplynelydwawnioskio przyznanie
nagródsportowych
dla:
- M¡chalaKopczyñskiego
reprezentanta
Parafialno-Uczelnianego
KlubuSzachowego
RODLO OPOLE za zajecie Vlll miejsca w l,/istrzostwachPolsk¡ w szachach
blyskawicznych,
- Grzegorza
Polkowsk¡ego
reprezentanta
lJczniowskiego
KlubuSportowego
za
,,Laski"
zdobycie
dwóchzlotychmedaliw plywaniu
na l\¡istrzostwach
Swiataw RPA.
Naczelnika
WydzialuOéwiatyi Kulturyzaproponowala
nagrodyw wysokoéci
240 zl. dla
l\¡¡chala
Kopczyñskiego
i 500zl. dlaGtzegotzaPolkowskiego.
Nastepnieprzedstawilawniosek o stypendiumdla Gtzegotza Polkowskiego
z ptzeznaczeniem
na przygotowanie
do Olimpiady
w Pekiniew 2008 r. P. Emilia
Piolrkow¡cz
zaproponowala
stypendium
w wysokoéci
200 zl. miesiQcznie
na okres
10m-cy.
Odczytanoprojektuchwalyw sprawieptzyznanianagródi stypendiumsportowego
dla
glosowan¡e,
podjeciem
zawodnikówiprzeprowadzono
w którymza
uchwatyZatzqd
Powiatu
opowiedzial
siejednogloénie.
ZarzEd Powiatu podiql uchwale Nr 60/07 w spraw¡e pzyznania nagród
i stypend¡um
sportowegodla zawodników.
Ad.7

powiedzial,
Starosta- AntoniJan Tarczyñski
Ze 13 marcabr. odbQdzie
siQ
posiedzenie
KomisjiZdrowiai SprawSpolecznych
i chcialby,aby Zaz4d dat Komisji
podrozwage
dwiepropozycje
dotyczace
umowyz firma,,Exitus":
- 6ptzeda2bezprzetargowa
przyponownejwycenie,w tym przypadkup. Slawomirl\,4och
nieutracilby
korzyéci,

- przetargnieograniczony,
wówczas nalezalobyzwtócié p. Slawom¡rowil\,4ochowi
poniesione
naklady
¡ utracone
korzyóc¡.
Zarz4d PowiatuupowaznilStarostgi W¡cestarostedo przedstawienia
powyzszych
propozycji
Komisji
Zdrowiai SprawSpotecznych.
Sekretarz
przedstaw¡la
Powiatu- DanutaStrejczyk
wniosekVillaDevelopment
sp.j. o wyrazenie
ptzylqczy
zgodyna lokalizacjq
w pasiedrogowym
ul. Koéciuszki
do
projektowanego
budynkumieszkalnego
wielorodzinnego
z uslugami
na roguul. Okrzei
i Koéciuszkiw
l\,4iñsku
l\¡azowieckim
nadzialce
o numerze
ewidencyjnym
3941/4.
pozytywnie
Dodala,i2 wniosekzostal
ptzez ZatzqdDróg powiatowych
zaopiniowany
w [¡iñskuMaz.
ZarzEd Powiatuwyrazil zgodQna lokalizacjepzyl4czy w pasie drogowym
ul.Koéciuszki
na dzialkQ
o nr ew.3941/4.
przedstaw¡la
Nastgpnie
wniosekspólkijawnejVillaDevelopment
o wyra2enie
zgodyna
parkingowych
lokalizacje
pasie
19zatok
przyprojektowanym
w
drogowym
ul.Koóciuszki
budynku
mieszkalnym
w¡elorodzinnym
na dzialce
o nr ew.394'1/4.
Wniosek
zostalpozytywnie
przezZDPw ¡/iriskuMaz.
zaop¡niowany
Zazqd Powialuwyrazilzgod9na lokalizacjQ
19 zatokparkingowych
w pasie
drogowym
ul. Koéciuszki
z uwagE,iZ warunkitechniczne
zatokpaftingowych
nalezy
uzgodnié
z Zatzqdem
DrógMiejskich
w Miñskulvlaz.
przedstawila
Kolejno
Sekretarz
Powiatu
wniosek
dyrektora
DPS,,Jedlina"
w ¡,4ieni
o wyrazenie
zgodyna przekazanie
powstalego
drewna
z wycinki14drzewz terenuDPS
dlaZespolu
SzkólAgrotechnicznych
w Janowie.
ZarzEdPowiatu
wyrazllzgodQ
na przekazanie
drewnadlaZSAw Janowie.
- EmiliaPiotrkowicz
przedstawila
Naczelnik
wniosek
dyrektora
PoradniPsychologicznoPedagogicznej
w lvliñsku
Maz.o Srodk¡
w kwocie5.000zl. na organizacje
Vl Forum
Wymiany
Doswiadczeñ
Nauczycielj
Twórczych
i Poszukuj4cych.
pozostawiono
Wniosek
posiedzeniu.
do wyjaónienia
izostanie
rozpatrzony
na kolejnym
Kolejnop. EmiliaPiofkowiczprzedstawila
wnioseklvlazowieckiego
CentrumKultury
iSztuki o ufundowanie
nagrodypienieznej
lub rzeczowej
dla zespolu,któryzajmie
I miejsce
w XXVIIPrzeglEdzie
Zespolów
Tanecznych.
ZatzqdPowialunegatywnie
powyzszywniosek.
rozpatrzyl
Ad.8
Protokol
jednogloénie.
z posiedzenia
w dniu5 marca2007r. zostalprzyjQty
Ad.9
Zamkniecie
Dos¡edzenia.
t

PeewodnczqcyZa.zqdu- AñtoniJanTarczyñski
- Krzysztof
Wcestarosta
I\,chark
Czlonkowie
Zazqdui KrystynaPazio
Henry\KseZopolstl
lt iroslawK¡usiewicz

-

4

-

