l)rotok6l nr XXII/1'7
z sesji lladl' Pou'iatu Miriskiego
n dniu 2l cr.er*vca2017 r.
l.ista obccnoSci radny'ch stanovu'i zal. nr I do protoko,fu.
Lista obecnosci ostib zapl'oszon)'ch stanou'i zal. nr 2 clo protokolu.

I'orz4dek olbrad:

l. Otrvarcie scs.ii.
2. Przy'igciie porz4clku obrad.
3. Interpclac.je i zapvtatria radnych.
4. Sprau'o:zdanie Starostl z u ykonania
5.

Lrchvnal

ltaclv Porviatu

i

d:lialalnoSci

./,itr.,raclu

Pou,'iatur nt i qdz1, ses.j ami.

Sprar,vo:zdanie
luchrval

)

l,arzt1ill Pou'iatu

z

w',vkonania br-rclzetu polviatu

za 2016 r. I)odjccic

:

w

r;prau"ie zatwicrclzettia roczucgo sprar.rtrzclaLnia llnansor.r,cg,-r Por,ri,itLr r.r la,z, zc
sprawozdaniertr z n1'kontrnia buclzetLr t.a2016 t..
l) u' sprar,r'ie r-rdziclenia /.arz4clori Pou'iaLtu Minskiego absr:rlutoriunr z tr,tulLr
wvlionania bud2etu ttt20l(t r.
6. Sprarvo:zdatrie z clzialalnoSci Samodzielnego I)ublir:znego Zespolr-r Opiclii Ztlrtrriotrrci
r,r' Mirisku Mazovr'ieckim za 2016 r.
7. Pod-igcie ltchu'alv w' sprar,rie zat*ierclzenia sprariozdar-ria ljnansovr,:go Sanioclzlclle sg
Publiczrtego Zcspolu Opieki Zclrowotncj u Minsltu N/azow'ic:ckinr :ra .2016 r'
tl. I)ocilgcic Ltchu'alr,w sprauie zasucl uclzielania stl,pcnrJicirv u:znionr isrtudentont.
9. Pttcl.ir;cie uchuall u sprawic u,'\razenia zgodl'na znriaug. p()r()zunrii'ni;"r z dniu l(r rutrjir
201 I r, zarvartcgo pontigdzi' Por.liatem Minskirm a ,.iminq Sicnnica \\ sp;rrrl ie
przckazriit'tia do pror,vadzcnia szkol w'chodz4c1'ch vu sklacL Zcspolu Szkol inr. ll. iK.
Grroinsf:ich n Sicrtnicl,.
10. Pod.jqcic uchr.r'al1'w'spralvie rn'r'razenia zgodv na realizac'.jc pro.jetltu..Wszl.s;tliie licrlt,r.-r
lircatvu'noSci dla plzvszloSci uczni(ru," u' rantach prc,granru Erasmus'l
Il. Pod-iqcie uchrvaly zrnienia.j4ce'j Lrchr,ialg u,'sprauie urstaleniir wvsoko!,,;i dic.t clla ladn,cir i
zusad ich prz.r zrrirr,r arria,
12. Pod.igcit: uchu'alv zmienia.f qcc.i urchu alq u' spraw' jie r\""razcl-ria ;rgocil' na rcrLlizucir",
pro.jcktu ..Staze zagranicztre dla ucznitiu i trbsolr.lcntou, szk6l zawuclou r clt ()r'ir,1
rnobilnc,Sc kadrv ksztalccnia zar,voclorvego" \^ rantach prouremu l..rasurus +
13. Pod.iecic ttchwalr znrienia.jqcej Lrchr,i.alg v\ spralvie u'rrazcnia z,r,rocl\ nil rcrli.,'uc jc
pro.icktr"r ll rantach Rcgionalnego Prograrnu Opcracy,jnego \Vttjclvorjzl'wii MerzouiecliicLrr
tra lata 2011 2020. OS priorvtctou'a IX Wspicranic wla,:zcr-ria spolcczncgo i r,,,alka z
ub(rstuc't-tt. I)zialanie 9.I Akly'u,izacja spoleczno-zar,rorlovrii osilb nvklrrczorrr r:h i
przecir,l dzialanic n'vkl uczeniu spolccznenru.
14. Pod.iqcic uch*'all zrlieniaj4cc.i r"rchwaiE \\' spra\\, e okr,rsle niir p1z\ srlprio\\
konritnilcacf iny'ch. ktori'ch *la(cicielcm lub z.arz4r:J.za.j4q,ch .iest l)ou'ia1 N4irislii ur.uz
uarurnk(iu i zasad korzvstania z t1'ch prz1,s1ank6w.
15. I)od.igcie uchu'al)'*'spran'ie 'zalicz.enia clo l:ategorii d169 powiatovvl,ch clrogi grnirrn,.:j nr.
22121;1\rL na odcinkur od drogi porviatowc.i nr 221(rW do griLnicv pow'ia1r-r rniri-.rl<icgo.
16. Pod.igcic ttchualy u sprauie pozbar,r'ienia kat,:gorii drolri pulviiitr.:rne.j nr 22lti\\' rrrr
odcirtkLr od skrz\zttrvania z drog4 gminn4 nr 2,11214W clo granicl'pou,iatu rrririskicg,o.
1

.

.

uchwaly w sprawie pozbawienia kategorii drol3i powiatowe.i odcir:rktiw drogi
powiatowe.i polozonych w miejscoworici stojiadta i zaliczenia ich do kategorii drrogi
gminnej.
18. Pod.igcie uchwaly w sprawie ogloszenia tekstu.jednolitego Statutu Powiatowe!.o Centrum
Ponrocy Rodzinie w Mirisku Mazowieckim.
19. Podjgcie r-rchwaly w sprawie ogloszenia tckstu
.jedno itego SitaLtutu Domu Pomocy
Spoleczne.i 5w. .l6zefa w Mieni.
20. Pod.igcie uchwaly w sprawie ogloszenia tekstu .jednolit:go Slatutu Dornrl lDziecka w
17. Podjgcie

Falbogach.
21. PodJgcie r-rchwaly zmieniajEcej uchwalg w sprawie uslaler.ia rozklaclu godzirrpracy aptek
og<ilnodostgpnych na terenie powiatu minskiego.
22. Podjgcie uchwaly zniienia.i4cej r.rchwalg w sprawie przyslqpienia Powiatu N,liriskiego clo
Grupy Zakurpowej lrnergi i Elektrycznej.
23' Pod.igcie r-rchwalv w sprawie zaciEgnigcia w 20lt7 roku kredytu dh,rgoterrninowego.
24. I'}od.igcie uchwaly zrnienia.jqce.j uchwalq w sprawie Wietoletniej P'rognozy liinansovye.i
Powiatu Minskiego na lara 2017-2024.
25. Pod.igcie uchwaly zmieniaj4cej r,rcl.rwalq w sprawie uchw,aly bud2etowej powiatu
Minskiego na2017 r.
26. Odpowiedzi na interpelac,je i zapytania radnych.
27. Wrrioski i oSwiadczenia radnych.
28. Sprawy r6zne.
29.l>rz5,.iqcie protokolu z XXI sesji Rady Powiatu N,lifiskiego.
30. Zamknigcie obrad.

,{d. I
Przer.l'odnicz4ca Rady. pani Anna Czy2ews;ka, otwor:ryla XX.ll sesjg Rady Po.',rriatu
Miriskiego" a nastEptrie porvitala radnych igoSci. Stwierdzila obecnoS(: 2t4 radnych, co u,obec
ustaworvego skladu Rady. stanowi wymagane quorum.

,{d.

2

Przewodn i czqca przedstarvila porz4d ek obra d.
Starrosta Antoni Jan Tarczyriski. w iniienir-r Zarzqdu l)orviatu, rriniosl o rozszer.zenie
porz4dkr-r c,brad o pr"rnkt: ..10. Podjgcie uchwerly vi sprawie ,ruyrazeniazg<>dy na realizac.jg
pro-iektLr ..'Wszystkie kolory kreatywnoSci dla przyszloSci u:zni(rw'' .uv ramach programlr
Erasrnus*."
Itadny Robcrt Grubek. w in-rieniu grupy radnych. r.vniosl o ra:.szerzenie porz4clku
obrad o punkt: .,ll.Pod.jgcie r-rchwaly zmieniaj4cej uchwalg vr sprawie ustalenia'wysol<oSci
diet dla radnych i zasad ich przyznawania".
Innych'uvr-rioskow nie bylo.
I{ada Powiatr-r Miriskiego. w obecnoSci 24 radnl'ch. jeCnogloSnie przl'jgla zgloszony
wrriosek. Zarzqdv Powiat u Miriskiego.
I{ada Porviatu Miriskiego w' glosowaniu nerd r.r,'trioskiem grupy radnl,ch ocldala 20
glosciw za i4 glos1, przeciw. przy braku glosow rvstrzy'muj4cych sig.
Itada Powiatu Mif skiego, lv obecnoScii 24 radnvch, jedlnoglo5nie przl'jgla
porz4dek crbrad ze zmianami, w powy2szyrn brzrnieniLu.

Ad.3
Radny Zbigniew Grzesiak r.i,ypowiedzial
wspolr.r'lasnoSci dzialki przy Zespole Szk6l Nr t

sig na temat :zasradnoSci wyjscia ze
zaproponowal wyst4pienie na clrogg
prawn4. I)ominlo rozm6w trwaj4cych .lu2 dlug<t. \A dalszym cri4gu temat nie :zostal

i

wyczerpany. a powiat przy kazdym dzialaniu inw€rstyc),inym na tyrn tr:,renie musi otrzvrnac
zgodg OHP. ktore posiada 8% udzialu w caloSci riziatt.i. Zaproponowal przekazanie
wspolutaS,;icielont odpowiedniq liczbg sal oraz prawo przechodu i pr:zejazdu. abv rnogly byi

realizowane ich zadania statutowe. NastEpnic powie:dziei.2.e zi4losila sig do niego nrieszl<anka
powiattr z orzeczettieur o niepelnosprawnoSci. ktora po olterac.ii otrzymala Swiadczenie
nirrie.isze ni2 prz.ed operacj4. dlatego odwolala s;iq ocl takie.i decyz.fi. Odivolanie bgdzie
rozpatrywetne na szczeblu wo.iew6dzkim i ciekavu'i g,:r. czy' na tym ,etapie konris.ia moze
.jcszcze znr ienic orzcczerric.
Raclny Piotr Stgpiefi zapyral czy w na.ibliZszvnt czasie s4 planowane na ulLicy
Sosnkowslriego jakieS prace. W ciEgu te.i ulicy jest I 1 p,rzejSi dla pieszl'ch, a tylko jedno.iest
u'idoczne clla r"r2ytkownik6w drogi rv zakresie oznak.owaLnia po:ziornego.
Raclny Adam Laskowski powiedzial. ze w r-rbielglym r,rku bylo ,wykonane malorvanie
pasow na ulicy Sosnkowskiego, ktorych po niedlr-rgim czas;ie nie b1,lo widai. Nastgprnie
zapytal o planowane prze.jScie pod torami kole.iowyrni w ci4gr_r tej ulicy'.
Raclny Grzegorz Wyszogrodzki zainteresowali siE, ,:zy od st,ycznia 2016 r. bylt,
wyplacane odszkodowania przez SI>ZOZ w Miriskr-L MaLzowier:kint za btgdy lekarskie, a
.ieSli
tak to ile i w .iakie.i n'ysoko5ci. Nastqpnie zwr6cil sig do )/,arzqdu Dr6g Powiatowl,ch o
szczegoln4 troskg o oznakowanie przejsc dla pieszych w poblizu szk6l.
Radlny Miroslaw Krusiewicz zapylal. na jakini etapie .jest spirr rlotycz4cy bylej pani
dyrektor Zespolu Szkol Agrotechnicznych u, Miriskr.r Mazowie ;kir.n.
Radny Zbignielv Pilatkowski zapytal o sytlracjE) na O<ldziale 'Wer,l'nqtrzrryrn SIr',1.O2.
Dotychczat; r,rzyskal wl,.iaSnienie. ze ograniczenie l6zek wynika z wvmogow. ab1. do ll6:Zka
szpitalnego byl dostEp z 3 stron (rv tym 2 dlu2szltch bok6w) i zapT'td: czy jest to gttir^rny
pow6d redukcji ijak u'1,gt4da s1'tuacja obecnie. Zapyl;.al r6uniez jali test wykorzysty'wany
now1, bJok operacyjny.
Radny' Wojciech Rastawicki zapytal o lirnkc.jonowanie nowego pawilonu
szpitalnego. w t),nt blokLr operacy'inego.
lnn','ch Dvtan nie bvlo.

,td.

4

Starosta Antoni .lan 'farczyriski z.loiyl sprawozdanie z realtzacji uchwal lRacly
Powiatr: Minskiego podjgtych na XXI sesji Rady l)owiatu w dniu 27 k'wietnia2(117 r. oraz
sprawozdariezdz.ialalnoSci Zarzqdu Porviatu w okresie od 28 l:rvietnia do 20 czer\\'c.l 2(\1'7 r.
Innych pytari nie bylo.
lladta Powiatu Miriskiego przyjqla przez :lklam:rcjg sprarwozdanie Starosty
z realizacji uchlval Rady Porviatu Miriskiego, podjgl,vch nrl XXI r;er;ji Rady Powiatu w
rJniu2T kn'ietnia 2017 r. oraz sprawozdanie z clzialalnosciZarz4du Powiatu w okresie od
28 kwietnia do 20 czerwca 2017 r.

Ad,5

z r.vykonania br-rdzetur Powiatu Minsl,liego.
sprawozdanie z wykonania planu flnansowego SP Z:OZ oraz informacjg o stanie ntienia
Powiatu 2a.2016 r.
Wir:eprzewodnicz4cy Rady, Ireneusz Piasecki przedstawil opirrig Regionalne.i lzby
Obracl-runkowc'i o przedlozonynprzezZarzqd Powiatu Minskiego sprali,ozdaniu z wl,kclnania
budzetu 2a2016 rok.
Innych glosow nie bylo.
Rada Powiatu Miriskiego w obecnoSci 24 raclnych pocljgla uchwalq: Nr
Starosta przedstawil sprawozdanie

XXlIl265ll7 w sprawie zatwierdzenia rocznego spralvozdaniia Powiatu wrzrz ze
sprawozdaniem z wykonania budZetu za 2016 r. liczb4 l[i glosriw, przy braku glosach
przeciwnych i 6 glosach wstrzymuj4cych sig.
Prz,:wodnicz4cy Komisii Rewizl,ine.i Zbigniiew ,flrzesiak prze,Cstawil opinig Kcllris.f i
Rewizyjne.j o sprawozdaniu z wykonania buclzetu PowiaLtu MilLskiego rJriaz inforfiracji o stapie
mienia Powiatu 2a2016 r. i wniosku o r,rdzielenie absolutoriunt dla Zarzqdu Powiatu.
Wiceprzewodnicz4cy Rady Adam L:rsko'wski odczytal opinig Regionalnej Izbl-'
Obrachunkowe.i o wniosku Komis.ii Rewizyjnej RarJy Po,.r'iatr-r lliriskiego doty'cz4cym
absolutoriunt dla Zarzqdtt Powiatu 2a2016 r.
RacLnl' Leonard Z<lanowicz powiedzial. ze .jego wyporvieclz <lotyczy ocen wybor6w
na kierou'nicze stanowiska samorzqdowe ner przykladzie DPSi Sw. Jctz<:f'a w Mieni. W jego
ocenie w przypadku odwolari bylo duZo nerwowoSci i brak.jasnej argunnentac.ii. I,ocz4tkient
zanrieszania bylo odwolanie pani Clhwcdorr-rk rv kwietniu 201:i r..zakoitczenie procesu r,r.ic.j
sprawie tnvalo do kwietnia2017 r. i na l3 posiedzeniach Z.arz4du Povuiatu byia poruszana
ku'estia Dc,ntu. W ci4gu tych dw6ch lat placowkq t'.arze,rdzali: pan D4browski, pani Celiriska.
pani W4sowska i pani Wozniak. Ef'ektem takich dzia;.Ian Zt,rz4du.iest brak slabilizai:.ii ri'
zarzqdzanitr plac6wkanri powiatowyrni oraz pod:rial pracorvniktiw w placo'uvkach. 'faka
nerrvou'o6i dzialah nie przvnosi pozytywnych dzialeLri w'tych placowkach,.
Radny Grzegorz Wyszogrodzki powiedzial. 2e zaglosuje przecir.r'kc, uclzielenig
Zarz4dovr'i Powiatr"r. Przypomnial. ze u'tamtym roku wstrzymal sig od gl,rsu pominto tep,o. 2e
padaly dct Larz4dtL uw'zrgi. ale przy kazdyrn dzialaniu moZe pojawic r;ig bl4d. Jednak gdy
blqdy s4 pc)wtarzane i u'yplacane sq odszkodowania za prowaclzon4 polil1,kE kadrow4..jest 1o
czyttrtik. kt6ry przechodzi do bud2et6w kolejny'ch la1.. Stwierdzil" :Ze dyskus.ja r,r' Rilclzie
odbywa siq po dokonar.rych dzialaniach przez ZarzEd Powirrtu. a prz,.ecie2 lepsze bvtob)'
prowadzeniie dyskLrs.ji przed pod.jgcienr dzialah. co da.ie szirnse na unikanie blgdtiu'. '1'e
wszl,stkie dzialania przeklada.jq sig na br-ulZet. choi procenlolr,o w nieu'ielkinr rstopniu.
\\/1'razil narCzie.jg r.ra lepsz4 wspolpracg.
lnnliclt glosou, nie bylo.
Prz,en'odnicz4ca przedstawila pro.jekt uchwal'i \\' sprawie r-rdzielenia '/.ar:zt4dowi
Pow'iatu Miriskiego absolutorium z tytulu nykonania burlzetu 2a2015 r.
Racla Powiatu Mifiskiego w obecnoSci 24 radnych porJjgla uchwalg Nr
Xxlll266l1l7 w sprawie udzielenia Zarz4rJowi Po'wial;u Miriskiego abrsolutorium z h/tulu
wykonania budZetu za 2016 r. liczb4 l8 glosriw, przy 6 €ilosach prrzeciwny'ch i trraku
glos6w wstrzymuj4cych sig.

Ad.6
Pan Artur Wigckowski dyrektor San'rodzielnego Publicz:nego Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckim om6wil spra',vozdanie z dzialalnc,Si SPZ-,OL, r.v 2t)16 r.
oraz pozitJm i dostgpnoSi do udzielanych Swiadczeri medycznych. Crdnosz4c sig do k,westii
oddzialu wewngtrznego. dyrektor powiedzial. 2e Minister Zdrow,ia q,y'dal rozporz4cl;zenie.
ktore regr-rlu.ie standardy w placowkach zdrowira. S:,PZOZ w 2012 r. przyltyl program
dostosowawcz.y zakladaj4cy zninie.jszenie liczby loZck, poniewaz powierzchnia sa[
.ies1
niewystarcza-i4ca na dotychczasow'E liczbg hizek Po wykc,naniu prac moclernizacyjnych
zostanie przeniesiona pracowltia endoskopowa, aF,tekar. labot.atoriumL i pozniej diagnostyka
kardiologiczna, co pozwoli zwigkszyi liczrbg l62ek. 1'o dziaianie zbieglo siq z tyrn. ze
cztereclr lekarzy optrScilo oddzial w-ewngtrzny. W tv'm rniesi4cu rozpoczill prace I lekar:r. a w
lipcu kadrzr oddzialu powigkszv sig o dwoch lekarz.r,ivr sierpniu przy.idz,"ie kolejnl, lekanz. W
ten spos6b, sytuac.ia na oddziale wewngtrznyrr usrtabilizu.je sig. W oclniesieniu do kwestii
odszkodowan powiedzial,2e w roku ubierglyni byly wyplacane ocl:;zkodowania w,raz z
ubezpieczenient. W przvpadku lekarza zatrudnionetrto na umowq o pracg, szpitralowi
przyslueujr: roszczcnie rcgresowe wobec lekarz.a d,c 3-krotnoSci rqrnagroilzenia. a w
przypadku lekarza kontraktowego do pelnej kn'oty..1eSli wina'est uznana. Nastgpnie dyrektor
wypowiedilial sig na temat funkcjonowania nowello pawilonLr. Powierjlzial, ze u,ykonawca
zatn6wieniaopo2nil sig z dostawq o ponad rliesi4c" przJzco zostaly naliczone karv urnuwne.
Dotychczal; nie przeniesiono Oddzialu Intens1,r,y1-1gj Terrapii. Jtatego na bloku operacl,jnynt
nie wykonuie sig .ieszcze zabieg6w. po kt6rych prac.je:nt wyxaga prtb.ytu na OIT. Zostala
uruchorniona sterylizatornia. do laboratorium.iest dostarczone wyposa;Zenie i kolejne clos;tawy
zostanE rriedl ugo zrcal izowarre.

Radlny Zbigniew Pilatkowski odniosl sig do praLcy szpitalnego orldzialu ralunkowego
na przyklarlzie konkretne.j sytr"rac.ji, w kt6rej zespol z karetki pogotorviaL kwalifikLr.je choregct
do szpitala. Chory przebywa na szpitalrTym oddziale ratunkovrvn'r kill<a godzin, nastqpnic ze
szpitala jest telefbn do clomu o 2 u" nocy. aby ktoS przy.iechal i odebreLl pac.ienta. 7.ay:ytal c.r.y
.jest to pralvidlowe postgpowanie z chorym.
Dyrektor powiedzial. ze w szpitalnyrn oddziale ;ratunkowynr prlc.ient mo2e prz,ebyrvai
godzin.
do 72
Po udzieletriu pomocy na SOI{. lekarz decycuie" cz'y dana osoba wyr-nagzr
hospitalizac.ji czy moze wrcicii do don-u. jeSlri nie ma wskazania le2eniii na oddziale.
Radny Leonard ZrJanowicz stu'ierd:uil" ze dzwonienie ze szpitala w noc\/ do donru
pac.icnta to nie .iest dobry czas. poniewaz rod;zina spodz:ierva sig wtedy t1'lko ,zlych
wiadornoSci.

Dyrektor powiedzial. 2e telefbn w nocry zapewlte zbtrz,yl spokoj dontownikour. alc
nie zna te.i sytuacii. ab1'Lrdzielii dokladnie.iszych wljaSnieri.2la odeslanie pac.ienta clo tlomu
odpowiada lekarz dv2urLrjqcy" ktory podejmLrje c.lec1'z-ig rv konkretny'm pr:rypadku.
Wiceprzewodniczacy Radl' Adam Laskowr;ki :;lwierdzil. ze rrcz:mow)/ na ten ternat
powintrv byc prowadzone podczas posiedz:erl kornis.ji zdrorvia lub rady spoleczne.j prz1,
SPZOZ
l{adny Zbigniew Pilatkowski stwierdzil, ze na ob,:cnej sr:sji nie porvinno byi
ogratiiczen w tynr tentacie. pc-rrtiewaz w dniu dzisiejszyrn porzldek pr:zew'iduje sprau,oz<1anie
z dzialalno:ici SI'}ZOZ i nie zadaje takich pytaf na l<azde.j ses.ji. Poza tyrn nie.jest czlorrkiem
ani komis.ii zdrowia, ani rady spoleczne.j.
Przy$yf radny Andrzej Pieniak.
llada Powiatu Miriskiego przez aklamacj,g przyjgla sprawozrclanie z, dzialalnoSci
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckir,n za
2016 r.

Ad,7

Artur Wigckolvski dyrektor

SE'ZOi'/. w Mifsku Ma;zovyieckim przedr;tarvil
sprawozdanie flnansowe 2a2015 r. i odczytal opiniq: niezale2ntgo rer,vidr:,nta o sprawozclaliu.
Salr; opr,rScili radni Adarn l.askor,vski i Robert Grubek.
Radni nie zglosili uwag.

Parr

Rarla Powiatu Miriskiego w obecnoSci 2,3 rarlnych podjgla uchwalql Nr
tv sprawie zatwierdzenia spravrozcnania finanso,wego Samodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckinn zza 2016 r.liczba l9
XXll1267l17

glos6w, przy braku glos6w przeciwnych i ,l glosar;h wstrzy'nruj4cych riig.

Ad,

8

Przewodnicz4ca przedstawila projekt uLchwaly v,,'sprar,arie zasad udziclania
stypendi6i.v uczniom i studentom.
Raclni nie zglosili Lrwag.
Ra<la Powiatu Miriskiego, w obecnoSci 23 radnych,,jednogloSrnie podjgla uchwalg
Nr XXIli268117 w sprawie zasad udzielania stypendirSw uczniom i stuLdentom.

Ad.9
Przewodniczqca przedstawila pro.iekt r-rchwal1, w sprav,'ie wyreLzenia zgody na zrniang
porozumienia z dnia l6 maja 2012 r. zawartego ponrigdzy Poq,iat,en:L Mifiskim a Crr-rin4
Siennica w sprawie przekazania do prowadzenia sz:kol r.vchodz4cych w sklad Zespolr-r iizkol
im. H. i K. Gnoiriskich rv Siennicy.
Radni nie zglosili uwag.
Ratla Powiatu Miriskiego, w obecnosci 23 radnych,.jednoglo5nie podjgla uchwalg
Nr XXII/269117 w sprawie wyra2enia zgody' na zmiang porozumiienLia z dnia 16 rna.ia
2012 r. z:awartego pomigdzy Powiatem Minskim a (imin4 Siennica n sprawie
przekazania do prowadzenia szk6l wchodz4cy'ch w skladt Zespolu Szk6l im. tl. i K.
Gnoifi skictr w Siennicv.

,{d. l0
Przervodnicz4ci przedstarvila pro.jekt uchu'alv w:;prau'ie u,vrazenia zgod1, na
realizac.iE pro.iektr-r ..Wszvstkie kolory kreatl"wno:;ci dla przyszloSci uczrriow" lv ramac:h
pl'()gl'anl u [:rasltttts -.

Racla Powiatu Miriskiego, w obccno5ci 23 radnych, jednoglosnie podjgla uchwalg

Nr XXII/270117 w sprawie wyra2enia zgodl' na reallizacjg proiektu ,,Wszystkie kolory
kreatylvno5ci dla przyszloSci uczni6w" w ramach programu Erasmus*.
.,\d. 11
Przewodnicz4ca przedstawila pro.iekt uchwal;y zmit:nia.j4cej uchnalE w sprawie
ustetlenia wysokoSci diet dla radny,ch i zasad iclt przT,znau,ania.
I{adni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Miriskiego, rv obecnoSci 2:3 radnych, lpodjQla uchwalg Nr
XXlIlz711L7 zmieniaj4c4 uchwalg w sprawie ustalenia wysoko5r:i diet dla radnl,ch i
zasad ich przyznawania liczbq 16 glos6w, pr;Lr, 6 glosach pr:zeciwnych i t glosie
wstrzymuj4cym sig.
Na s;alE powrocil radny l-ukasz Bogucki.

Ad. t2

Przewodnicz4ca przeclstawila projekt uchwall' zmieniaj4cerj uchwalg w sprar.l.ie
wyrazenia zgody na realizacjg projektr,r ,,Staze zagranicz.ne cllrr uczni(rw i absolwent(rw szk6l
zawodowych oraz mobilno56 kadry ksztalcenia zawodorruego" w rarna(:h programu Erasnnus-l-.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Miriskiego, w obecnoSci 2zl radnych, jednogloiinie podjgla uchwalg
Nr XXII/272117 zmieniaj4c4 uchwalg w sprawie rvyraZenia zgorly ,ru ..uliru.jg projektu
,,Sta2e zagraniczne dla uczni6w i absolwentriw szk6l zawoclowych oraz mobilnoSd kadry
ksztalcenia zawodowego" w ramach programu Erasrnust.
Sa|; opuScil radny Woj ciech Rastawicki.

Ad, 13
Przewodnicz4ca przedsta'uvila pro.jekt uchwaly zmi:niaj4cej uchwalg w sprau,ie
r'l'yrazenia zgody na realizac.jg projektu w ramach Regionalnego Programu Operacl,.inego
WoJewodztu'a Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, OS priorl'letowa IX Wspie,rani"
w'l4czenia rspolecznego i walka z ub6stwem. Dzialanie 9.1 Aklyu'iz.ac.ia s;poleczno-zawoclou,a
osob wykluczonych i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznernu.
Raclni nie zglosili uwag.
Rada Porviatu Mir[skiego, w obecnoSci 23 radnych, .jednoglo5rnie podjgla uchwalg
Nr XXII/273117 zmieniaj4c4 uchwalg w sprawie'wyra2enia zgody' nar realizacjg pro.iektu
lv ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewrirlztwa h4arzowieckiego na lata
2014 - 2020, OS priorytetolva IX Wspieranie wl4,czenia spoleczneso ji walka z ubtistwem,
Dzialanie 9.1 Aktywizacja spoleczno-zawodowa osrilb wykluczonych i przeciwdzialanie
wykluczeniu spolecznemu.

,{d. l4
Przewodnicz4ca przedstawila projekt uchwall, zniit:nia.j4ce.j uchwalq rv spraw'ie
okreSlenia przystank6w komunikacl,jnych. ktory'ch lvlaScicielern lub zarz4dzaj4c1'nr .iest
Powiat Miilski oraz warunkow i zasad korzystania z tycLr przysr.ankow.
l{adni nie zglosili uwag.
Racla Pou'iatu Miriskiego, lv obecno6ci 23 radnl'ch, jednoglo5nie podjgla uchw,alg
Nr Xxlllz7lll7 zmieniaj4c4 uchwalg w sprawie okre Slenia przystank6rv
komunikar:yjnych, kt6rych wlaScicielem lub zarz4rJlzaj4cy'm jest f'owiat Mifiski ornz
warunk6w i zasad korzystania z tych przystank6rv.
Na r;alq porvrocil rac'lny Ilobert Grubek.

r\d.

15

Przewodnicz4ca przedstawila pro.jekt uchu'aly u, sprauie zalic,zenia do kategorii drog
por.r'iatowych drogi gminnej nr 221214W na odcinku od drogi powiatowe.i nr 2216!V c1o
granicy powiatu miriskiego.
Radni nie zglosili uwag.
Ilada Powiatu Miriskiego, w obecnoSci 2l radnych, jednogloSrmie podjgla uchwalg
Nr XXII/2'75117 rv spralvie zaliczenia do kategorii dr6g powiatow.rch drogi gminnrd nr
22l2l1W na odcinku od drogi porviatowe j nr Z2lriW do granicy powiiatu miriskiego.

Ad. l6
P rzew od n i cz4ca przed stawi la pro.j ekt uchwi,rly rv sprarvie poztra";vienia ka.tegorii drogi
powiatowe:j nr 2216W na odcinku od skrzy2owania z clrog4 gminn4 rtr')-21214W do granicy
powiatu miriskiego.
Radni nie zgiosili uwag.
Rarda Powiatu Miliskiego, w obecnoSci24 radnych, jednoglo$nie podjgla uchwalg

Nr

XXlt/276117 w sprawie pozbawienia kategoriii drogi powi:ltrorwej nr 2216W na
odcinku od skrzy2owania z drog4 gminnq nr 2212141$/ do g;ranicy powiatu miliskiego.
Na salg powr6cil radny Wolciech Rastawicki.

Ad. t7
Prz'ew'odnicz4ctr przedstawila pro.iekt uchrvaly r,l' spravrie pozLrav,'ienia kategorii tlrogi
powiatowei odcinkow drogi powiatowe.j polozonycli w nrie.jscowoSci litr:rjadla i zaliczenia ich
do kategonii drogi grnir.rne.j.
Raclni nie zglosili Lrwag.
Rada Powiatu Miriskiego, w obecno5ci 25 radnych,.iednoglo5rnie podjgla uchwalg

XXII/277117 w sprawie pozbawienia kategorii tlrogi powiatorvej odcink6rv drogi
powiatowej polo2onych w miejscowoSci Stojadla i zalicz:enia ich do kategorii rlrogi

Nr

gminnej.

Ad.

18

w sprar.rrie ogloszenia t,ekstu
.iednolitego Statutu Porviatowego Centrum Pomocy lRod;zinie w Mirisku lv4azowieckinr.
Radni nie zglosili uwag.
Racla Powiatu Miriskiego, lv obecno5ci 25 radnych, .iednogl,oSrrie pocljgla uchwalg
Nr XXII/278117 w spr:rwie ogloszenia tekstu jednolitego Statutu P'ovyiatowego Centrum
Pomocy Rrodzinie w Mirisku Mazowieckim.
Przewodnicz4ca przedstawila projekt Lr,ohwiirly

Ad. t9
Przewodnicz4ca przedstaw'ila pro.jekt ur:hwaly w spravn'ie ogloszenia tr:ks1u
.jednolitego Statutr-r Domu Pomocy Spoleczne.j Sw. J(izefa w Mi:ni.
Iladni nie zglosili uwag.
Radla Powiatu Mifiskiego, w obecnoSci 25 radmych, jednogloSrrie podjgla uchwalg
Nr Xxlllz79l17 rv sprarvie ogloszenia tekstu jerlnolitego Staturtu Domu Pornocv
Spolecznej Srv. J6zefa lv Mieni.
Ad.20
Przewodnicz4ca przeclstawila pro.jekt r-rchwaly w sprall,ie ogloszenia tekstu
jednolitego Statr-rtu Dontu Dziecka n, Falbogach.
f{adni nie zglosili uw,ag.
Itadta Powiatu N{iriskiego, lv obecnoSci 25 radnych, jednogloSrmie podjgla uchwalg
Nr XXII/2"80117 w spralvie ogloszenia tekstu jiednolitego Staturtu Domu Dzieck.a w
Falbogach.

Ad.2l
Przewodnicz4cn przedstawila projekt uchwaly zmieniaj4cei uchwaiE w sprau,ie
ustalenia rrlzkladu godzin pracy aptek ogolnodostgpnych na telenie po.wiatu ntirislkiego.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Miriskiego, w obecnoSci 25 radLnych, jednoglo$nie podjgla uchwalg
Nr XXII/281117 zmieniaj4c4 uchrvalg w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy lptek

ogrilnodostgpnych na terenie powiatu miriskiego.

rz:ew o d n i cz4ciyzarzEdztla przerwg. po przr:rwi e wznc,wi la obracly.
Na sali zna.jdr-rie sig 18 radnl'ch.
P

Ad,,22

Prz,ewodnicz4c2. przedstau,ila projekt r.rctrwaly zmieniaj4cej r-rchwalg w sprau,ie
przyst4pienia Powiatu N4inskiego do Grupy Zakuporve.j Energi f:lektry6;7,nej.
Raclni nie zglosili Lrwag.
Rada Powiatu Miriskiego, w obecnoSci l8 radnych,.ietlnoglo5rnie podjgla uchwalg
Nr XXII/282117 zmieniaj4c4 uchwalg w sprawie przyst4trrienia P'o.ryiatu Miriskiego do

Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
Na salg powrocili radni Marek Pachnik, Adam Lilskowski. Leonard Zdanowicz,.

4d.23
Przewodnicz.qca przedstarvila pro.iekt r.rchrvaly w sprawie zaci4gnigcia rv 2017 rokr,r
kredl,tu dlugoternti nowego.
Radni nie zglosili Lrwag.
Racla Powiatu Miriskiego, w obecnoSci 2l radnych,.iednogl,oSnie podjgla uchwalg
Nr XXll/283117 w sprawie zaci4gnigcia w 2017 ro,ku l<reclytu dlugoterminowego.

4d.24
Stanosta przedstawil projekt uchwaly zmieniaj4cej r-rchwalg rv sprawie Wieloletnie.i
Prognozy lFinansowe.i Pou,iatu Miriskiego oraz projel,rt Llch\valy zmienia-j4ce.i uchwalg r,v
sprawie uchwaly br-rd2et,twej Powiatu Miriskiego na2017 r.
Radni nie zglosili Llwag.
Rada Powiatu Miriskiego lv obecnoSci 21 radnvch, jerlnogloSrmie podjcla uchw,alg
Nr XXIIi284116 zmieniaj4cq uchwalg w spran,ie 'Wieloletnie.i Prognozy Finansorvej
Pon,iatu Miriskiego na lata 2017 -2024.
Nzr s;alg powrocili radni Andrzei Pieniak i Grz.egorz Gariko.

Ad.25
Przervodnicz4ca przedstawila pro.iekt uchwalv zrnie:niai4ce.j uchwalg

rv

rspr.au'ie

r-rclrwall' br-rdzetowe.i Porviatu Miriskiego na 2017 r.

I{adni nie zglosil:i urvag.
Rada Powiatu N4ifskiego rv obecno5ci 23 radnych, jednogloSnLie podjq:la uchwalg
Nr XXII/2tlll17 zmieniajqcq uchwalg w sprawie uchwaly bud2etorvej Porviatu Miriskiego
na2017 r.

4d.26
Starosta na temat przejScia dla pieszl,ch rv tunelu p,td torarni kolejowymi w ulicy
Sosnkowsliiego powiedzial. ze koncepcjaiest odebrana ipror,vadzone s4 obecni,: rozmowl,z
Miastem ,Mifrski Mazowiecki i Gmin4 oraz Krolej4 na temat realizowanizr l,n'stgpnvch
deklaracji o wsp6lfinansowaniu zaclania. Wstgpna warrtoSi inwestycji s:zacowana.jest r:ra 2.2
n-rln zl.

Na salg powr6cil radny Wojciech Rastawicki.
Wicestarosta odni6sl sig do kwestii postgpowania w, str,rzrwie bylej pani d,rrektor ZSA.
W ostatninn czasie odbylo sig posiedzenic w S4dzie Pracy, al<: orzeczenie ma b),i wydane w
dniLr 28 c;zerwca. Natontiast rozprawa w sprawie, uchwal 2'.arz4du uniewaznic,,-ry.l-r p.r.,
wojewodg Mazowieckiego.iest zaplanowana na dzi,:ri I 7 sierpnia.
Pan Andrzej Solonek dyrektor Zarzqdu Dr6g, Powiatowych n,ypowieclziail sig pa
temat stanu i zaplanowanych robot dr.ogowych na ulic1, Sosnllowskiego. Droga zostala u-jEta
n' planie viykonatria nakladek (odcinek o dlugoSci 345 mb i.r. pobliZru clworci) i malor"ania
oznakowarria poziomego. Pozostale odcinki te.l drogli bgd4 ren,lontowane w ramach biezEcego
utrzymania. Odnowy oznakowania poziomego bq:d4 wykonywane w lipcu i sierpniu. w
szczeg6lnoSci przy szkolach.
Na salg powr6cili radni Lukasz Bogucki i piotr Vy'ieczor.ek.
Wiceprzewodnicz4cy Ireneusz Piasecki wl,por,viedzial sig neL lemat kategorii dr<ig,
stwierdzajq.c. 2e duZo dr6g nie powinno byc zaliczonych do obecnie posiadanycli kutegu.il.
Przepisy transportu drogowego przecie2 okreSlajq jal<ie furrkcje povrinny spelniai drogi
powiatowe. ze powinn)' stanowii szybkie pol4czenie ,migdzl miastami i sieclzibami
lrrnin.
NaleZy uregulowac rciwniez stan drog. Zwrocil uwagq na poprawg bezpieczer|stwa
drogowego w okolicach szkol.
Salq: opuScila radna .lolanta Oniszk-palacz.
Radny' Zbigniew Grzesiak stwierdzil. 2e zacllu2t:n ie powiatu sigga 20 nrlrr' z) i zgt-t<lzil
sig z wypowiedzi4 przedmowcv, ze obecnie nie wszystkie crogi powiatowe porvilnj,bl'c
zakwalifikowane do takie.i kategorii. ale sarnorzEdv grninne nie chcil ich prze.i4c. Ob,lcriie
ponad 50 knl dr6g posiada nawierzchnig gruntorvq. Powiedzial.2e Komis.la Rewi;ryjla
interesowala sig procedur4 rozpocz,\nania zadafi inrvestycyjnych i pe\r/ne wnioski zaw,rze w
swoittt sprilwozdaniu. Nastgpnie odniosl siq do trrrobtematyki zespolu opieki ztlrolvotne.j
zwi4zane z flnansowaniem szpitala po znrianach przepisow. LJmolva z lrlFZ jest za'warla do
korica czerwca. a od I pa2dziemika tlnansowanie bgclzie sig odbyv,rac poprze?. ry,czalr
szpitalny. a pv.ez na.jblizsze 3 miesi4ce nie ma infbrmacji odn,rsnie flnansorvania swiacjr:zeri.
Z irrfbrrrracji prasowych wynika.2e sz.pitale znajdujqce siE w sieci s;zpitali bqd4 rrogly
Swiadczyc uslr-rgi odplatnie. ale glosy s4 rclzne w tei sprawie. rJ[egri. sytuacja.ir:st niejasni.
St"l'icrdzil. ze warto dyskutowac o sluzbie zdrowia. poniewaz mogil p,JjaLwic sig pr.oblemy rv
zakresie zamknigte.i ptrbliczne.i sluzby zdrowia ze wzglgdn na zbyl rnal4 iiczbq lekrarzr,.
Zwrocil Llwagq. 2e w kazdynr szpitalu znajduj4 sig plzyc.trodnie przyszpritalne. czelto nie rna w
szpitalu nririskin.r.
Inny'ch glos6rv nie bylo.

Ad.27
Radni nie zglosili oSwiadczeri i wnioskow

Ad.28
Radny Grzegorz Wvszogrodzki skierowal slovya pochwaly zit o,rganizac.je i prz:ebieg
gali wrgczenia nagrody Laura. Nastgpnie odni6sl srig do wyp,rwiedzi u,iceprzer.r,odnicz4cego
Adama Laskowskiego. Powiedzial. 2e sesje rady to miejsce, g<Lzi<: radni mog4 por.uszac
waZne dla nich sprawv. .iak i dla mieszkaficriw prowiatu miriskiego. .21apewne posieclzenia
konrisji da.i4 szansg dluzsze.i wypowiedzi, ale nieraz.jest .ak, ze infoimac.ia dociera po
kornis.ii. Natorniast w przvpadkLr wypowiedzi nie na temat p.o*udz4.a obrady
przewodrliczqca rady nta prawo do przywolania do rze(:zJ lub r:xlebrania glosu czy

zamknigcia dyskLrs.j i.
Wir;eprzewodnicz4cy Rady Adam Laskorvski stwierdzll. Z,= jego rvypgwiedz lie
ntiala na celu odebranie glosu kor-nuS, ale uwa2a- Ze rie nak,Zy stavritri hipotetycznych tez
dotycz4cych .iakiegoS zdarzenia..lego zdaniem nalezy prorozmawiai z dyrekiorern szpitala na
ternat konllretnego pac.ienta w danej sytuac-ii. poniewaz, na ser;ii mowierrie o indyr,vidualnych
przypadkach nie.jest wlaSciwe.
Raclny Piotr Stgpieri jako przewodniczqcy lKomisji Zcrowia p,oczlll sig ,uv obowi4zku
przekazania informacji o spec.ialistycznym szpitalu w Rudce, w kt6nyrn 35% pacjent<iw tcr
ntieszaricy powiatr"r mifiskiego. W ubieglym roku pojaLwialy sig r62ne niepokof4cL sy'g1aly
dotycz4ce przyszloSci te.i placowki, dlatego zzrprosil na posie dzenia komisii przedslau,icicli
szpitala i Burmistrza Mroz.ow. Poinformowal. te prulmonologia jaho wiod4cy oddzial
pozostanie rn te'j placowce.
Nastgpnie powiedzial, wraz z Przewodnic't4cq Rad'y postanora,ili oglosirJ, konkurs wykonania
projektu przestrzennego zagospodarowania terenu Donru Pcmocy Sip,crlecznej r.r, K4tach i
zachgcii inLnych do ob.igcia go patronatern. Teren.jednostki je:;t objgtl' ochronq konseru,atora
zabytkow. Konkurs bqdzie ogloszony m.in. w Zespo,le Szkol Agrotechnicznych.
Pan Zbigniew Piqtkowski podzigkowal za coroczne wsparcie organizac.ji Festiwali
Chleba oraz Mivetta Etno Kabaret. Zaprosil wszystl:ich na XIIt Festiwal Chleba. kt6ry rar tvm
roku odbgdzie sig w dniu 10 wrzeSltia.
Inn,ych spraw nie bylo.

Al.29
Rada PowiatLr Miriskiego .jednogloSnie przyjq:la protok6i: z

XXI

ses;ji Rady Powiatru.

Ad.30
Wobec wyczcrpania porzqdku obrad. pani .Anna Czy2ewska zramkngla
Radr Powirtrr Minskiego.

Protokolowala:

XXII

seste

