Protokril nr XXIV/I7
sesji Rady Powiatu Miriskiego
w dniu 23 sierpnia 2017 r.

Lista obecnoSci radnych stanowi zal. nr 1 do protokolu.
Lista obecnoSci os6b zaproszonych stanowi za\. rtr 2 do protokolu.

Porzqdek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przylgcie porz4dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Starosty z dzialalnoict Zarz4duPowiait migdzy sesjami.
5. Rozpatrzenie informacji Wojew6dzkiego Inspektora Oclrony Srodowiska o stame
Srodowiska na obszarze wojew6dztwa, ze szczegolnym uwzglgdnieniem powiatu
minskiego.
6. Rozpatrzenie informacji dyrektora Powiatowego UrzEdu Pracy w Mirisku Mazowieckim
o realizacji zadari powiatu w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy.
7. Podjgcie uchwaly w sprawie przyjgcia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacj i
lokalnego rynku pracy na I ata2017 - 2022
8. Podjgcie uchwaly w sprawie delegowania radnych do skladu Komisji Bezpieczefstwa i
Porz4dku.
9. Podjgcie uchwaly zmieniajEcej uchwalg w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek
o96lnodostgpnych na terenie powiatu mitiskiego.
10.

Podjgcie uchwaly
Administracyjnego

w
w

sprawie wniesienia Skargi do Wojew6dzkiego S4du
Warszawie na rozstrzygnigcie nadzotcze Wojewody

Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2017 r. znak LEX-1.4

1

3

1 .1

98.20

1

7.MR

ll.Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargg wniesion4 do
Wojew6dzkiego S4du Administracyj nego w Warszawie na uchwalE Nr XXIIl27l /17
Rady Powiatu Miiskiego z dnia2l czerwca2}IT r.
uchwaly zmieniaj4cej uchwalg w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Mifskie go nalata2077 -2024.
13. Podjgcie uchwaly zmieniaj4cej uchwalg w sprawie uchwaly budZetowej Powiatu
Mifskiego na 201'/ r.
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli zal pohocze 2017 r.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapy4ania radnych.
16. Wnioski i oSwiadczenia radnych.
17. Sprawy r62ne.
18. Przyjgcie protokoiu z XXIII sesji Rady Powiatu Miriskiego.
19. Zamknigcie obrad.

12. Podjgcie

Ad.

I

Przewodnicz4ca Rady, pani Anna Czy2ewska, otworzyla XXIV sesjq Rady Powiatu
Mifskiego, a nastgpnie powitala radnych i goSci. Stwierdzila obecnoSd 23 tadnych, co wobec
ustawowego skladu Rady. stanowi wymagane quorum.

Ad.2
Przewodnicz4ca przedstawila porzqdek obrad.
Rada Powiatu Mifskiego, w obecno5ci 23 radnych, jednogloSnie przyjgla
porz4dek obrad ze zmianami, w powyZsrym brzmieniu.

Ad.3
Radny Grzegorz Wyszogrodzki zapylal o rozstrzygnigcia dotycz4ce kierownictwa
Zespolu Szk6l Agrotechnicznych w Mirisku Mazowieckim i poprosil o kopie uzasadnienia
Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w tej sprawie.

Radny Leonard Zd,anowicz zapfial, na jakim etapie

jest

sprawa

z

konsultingow4 dotycz4ca roszczeh za doradztwo ws . partnerstwa publiczno-prywatnego
Imych pytaf nie bylo.

ftrm4
.

Ad.4
Starosta Antoni Jan Tarczyriski zloZyl sprawozdarie z dzialalnoici Zarz4drt Powiatu
w okesie od 1 5 lipca do 22 sierpnia 2017 r.
Przybyl radny Wojciech Rastawicki.
Radni nie zglosili p14an do sprawozdalia.
Rada Powiatu Miriskiego przyjel^ przez aklamacjg sprawozdanie z dzialalno5ci
Zarz4du Powiatu w okresie od 15 lipca do 22 sierpnia 2017 r.

Ad.5
Rada Powiatu Mifskiego nie wniosla uwag do informacji Wojewridzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska o stanie Srodowiska na terenie wojew6dztwa ze
szczeg6lnym uwzglgdnieniem powiatu miriskiego.

Ad.6

w

Minsku
Pani Gra2yna Borowiec Dyrektor Powiatowego Urzgdu Pracy
Mazowieckim przedstawila sprawozdanie z dzialalnoSci Powiatowego UrzEdl Pracy za 2016
rok oraz informacjg o realizacji zadan powiatu w zakesie promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy w I pokoczt20l7 r.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Miriskiego przyjgla sprawozdanie z dzialalno5ci Powiatowego
Urzgdu Pracy za 2016 rok oraz informacjg o realizacji zadari powiatu w zakresie
promocji zatrudnienia oraz aktywiz cji lokalnego rynku pracy w I prilroczu 2017 r.
przez aklamacjg.

Ad.1
Przewodnicz4ca przedstawila projekt uchwaly w sprawie przyjgcia Programu
promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2017 2022.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Mifskiego w obecnoSci 24 radnych, jednogloSnie podjgla uchwalg
Nr XXIV/286|17 w sprawie prryjgcia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy na lata 2017 - 2022.

Ad.8
Przewodnicz4ca przedstawila projekt uchwaly w sprawie delegowania radnych do
skladu Komisji Bezpieczeirstwa i Porz4dku i poprosila o zglaszanie kandydat6w.
Radny Robert Grubek zglosil kandydaturE radnego Grzegorza Wyszogrodzkiego,
kt6ry wyraztl zgodg na kandydowanie.
Rada Powiatu Miriskiego jednogloSnie opowiedziala sig za delegowaniem radnego
Grzegorza Wyszogrodzkiego do skladu ww. Komisji.
Radny Grzegorz Gariko zglosil kandydaturg radnego Andrzeja Krasuskiego, kt6ry
v,ryrazil zgodE na kandydowanie.
Rada Powiatu Miriskiego jednoglo5nie opowiedziala siE za delegowaniem radnego
Andrzeja Krasuskiego do skladu ww. Komisji.

Rada Powiatu jednoglo5nie, w obecno5ci 24 radnych, jednogloSnie podjgla
uchwalg Nr XXIV/287/17 w sprawie delegowania radnych do skladu Komisji
Bezpieczeristwa i Porz4dku.

Ad.9
Przewodniczqca przedstawila projekt uchwaly zmieniaj4cej uchwalE w sprawie
ustalenia rozkladu godzin pracy aptek og6lnodostgpnych na terenie powiatu miriskiego.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Miiskiego, w obecno5ci 24 radnych, jednoglo5nie podjgla uchwalg
Nr XXIV/288/17 nnieniaj4cq uchwalg w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek
o96lnodostgpnych na terenie powiatu miriskiego.

Ad. 10
Przewodnicz4ca przedstawila proj ekt uchwaly w sprawie wniesienia Skargi do
Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnigcie nadzorcze
Woj ewody Mazowieckiego z dnia 2l lipca 20 17 r. znak LEX-I.4 13 1. 1 9 8.20 1 7.MR.
Radni nie zgiosili uwag.
Rada Powiatu Miriskiego, w obecnoSci 24 radnych, podjgla uchwalg Nr
XXM289ll7 w sprawie wniesienia Skargi do Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego
w Warszawie na rozstrzygnigcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca
2011 r. znzk LEX-I.4131.198.2017.MR liczb4 19 glos6w, przy 5 glosach przeciwnych i
braku glos6w wstrrymuj4cych sig.

Ad.

ll

Przewodnicz4ca przedstawila projekt uchwaly w sprawie udzielenia odpowiedzi na
skargE wniesion4 do Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w Warszawie na uchwalg Nr
XXII|277 117 Rady Powiatu Miriskiego z dnia21 czerwca2017 r.
Starosta, w imieniu Zarz4drt Powiatu Minskiego, wni6sl o wykre6lenie $ 2 projektu
uchwaly w brzmieniu: ,,udziela sig odpowiedzi na skargg, o kt6rej mowa w $ 1, stanowi4c4
zal4cznlk do uchwaly" ze wzglEdu na fakt, ze kompetencje w zakesie udzielenia odpowiedzi
naleZ4 do Zarz4du, wigc odpowiedZ nie powinna stanowii zal4cznlka do uchwaly Rady.
Rada Powiatu Miriskiego, w obecnoSci 24 radnych, jednogloSnie przyjgla
zgloszon4 zmiang.
Rada Powiatu Mifiskiego, w obecnoSci 24 radnych, jednogloSnie podjgla uchwalg
Nr XXIV/289/17 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargg wniesionq do
Wojewr5dzkiego S4du Administracyjnego w Warszawie na uchwalg Nr XXlll277ll7
Rady Powiatu Miriskiego z dnia2l czerwca 2017 r.

Ad.

12

Starosta przedstawil projekt uchwaty zmieniaj4cej uchwalg w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Miriskiego oraz proj ekt uchwaly zmieniajqcej uchwalg w
sprawie uchwaly budZetowej Powiatu Miriskiego M 2017 r. Starosta, w imieniu Zarz4du
Powiatu, wni6sl o przeznaczenie czg6ci dotacji dla SPZOZ na zaklpy inwestycyjne (zakup
klimatyzator6w wraz z montai em do laboratorium w wysokoSci 39 tys. zl. oraz dermatomu
dla Oddzialu Chirurgii w kwocie 50 tys. zl.). Wniosek dyrekcji SPZOZ dotyczy r6wme2
dostosowanie wysokoSci dotacj i do zakresu prac wykonanych w tym roku.
Rada Powiatu Mifskiego, w obecno5ci 24 radnych, jednogloSnie prryjgla
zgloszonq zmiang.
Rada Powiatu Mirfskiego w obecnoSci 24 radnych, jednoglo5nie podjgla uchwalg
Nr XXIV/291/17 zmieniaj4c4 uchwalg w sprawie Wieloletniej Prognory tr'inansowej
Powiatu Miriskiego na lata20l7 - 2024.

Ad. 13
Przewodnicz4ca przedstawila projekt uchwaly zmieniaj4cej uchwalg w sprawie
uchwaly budZetowej Powiatu Miriskiego na 2017 r.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Mirflskiego w obecnoSci 24 radnych, jednogloSnie podjgla uchwalg
Nr XXIV/292/17 zmieniajqc4 uchwalg sprawie uchwaly bud2etowej Powiatu
Miriskiego na 2017 r.

w

Ad. 14
Wiceprzewodnicz4cy

Komisji Rewizyjnej Wojciech KaraS

sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisj i Rewizyj nej za I p6hocze 2017

przedstawil

r.

Ad. 15

Starosta odpowiadajEc na pytanie radnego Leonarda Zdanowicza poinformowal, ze
postgpowanie s4dowe z pow6dztwa firmy doradczej ds. partnerstwa publiczno-prywatnego
caLy czas trwa przed Wydzialem Gospodarczym S4du Okrggowego w Lublinie. Najblizszy
termin rozprawy jest wyznaczony na 11 pu2dzremika br., wigc po tym terminie udzielone
zostan4 bliZsze informacj e.
Wicestarosta
odpowiedzi na pytanie radnego Grzegorza Wyszogrodzkiego
powiedzial, 2e Wojewoda Mazowieckim jako organ nadzoru wydal trzy rozstrzygnigcia
stwierdzaj4ce niewa2no36 uchwal Zarz4du Powiatu: w sprawie odwolania dyrektora ZSA, w
sprawie powolania komisji konkursowej w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora.
Wojew6dzki S4d Administracyjny w Warszawie utrzymal w mocy rozstrzygnigcie naAzorcze
Wojewody dotycz4ce odwolania dyrektora szkoly z funkcji, wskazuj4c na brak szczeg6lnie
uzasadnionego przypadku, kt6ry zgodnie z przepisami prawa o3wiatowego m6glby uzasadni6
odwolanie dyrektora z funkcji. Wojew6dzki S4d Administracyjny w Warszawie utrzymaL
rozstrzygriEcta nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzaj4ce niewaj:no3i uchwal
Zarz4duPowiafi w sprawie powolania komisji konkursowej celem wylonienia dyrektora ZSA
oraz w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora. Wyroki WSA w Warszawie oddalaj4cy
skargi na rozstrzygnigcia nadzorcze Wojewody zostaly zaskafione skargami kasacyjnymi do
Naczelnego S4du Administracyjnego. Obecnie czekamy na uzasadnienie Wojew6dzkiego
sprawie skargi na rozstrzygnigcie nadzorcze Wojewody
S4du Administracyjnego
stwierdzaj4ce niewaZno5i uchwaly Zarz4dt Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska

w

i

w

dyrektora ZSA. Po uzyskaniu uzasadnienia mog4 byd przekazane, jesli nadal jest taka wola,
2eby je otrzymai. Nastgpnie powiedzial, Ze sprawa przed S4dem Pracy w sprawie bylej
dyrektor ZSA zostala prawomocnie zakohczona tzn. S4d uwzglgdnil wniosek Zarz4dt i
apelacja w zakresie przywr6cenia do pracy zostala odrzucona, a zostalo zas4dzone
odszkodowanie przed S4dem I instancji w wysokoSci 22 672,80 21. Obecnie jest to jedyny
wyrok prawomocnie zakonczony.

Ad. 16
Radni nie zglosili 2adnych wniosk6w i oSwiadczen.

Ad. 17
Starosta powiedzial, 2e 2 wrzeSnia br. z inicj atywy Prezydenta Rzeczypospolitej
odbgdzie siE Narodowe Czytane - w tym roku ,,Wesela' Stanislawa Wyspiaiskiego i Powiat
Miriski r6wnie2 przylqcza sig to tej akcji. Zaprosil wszystkich do wsp6lnego czltania w dniu
2 wrze(;nia w godzinach 11.00 13.00 przed budynek Starostwa Powiatowego w Mirisku
Mazowieckim.
Wiceprzewodnicz4cy Ireneusz Piasecki poinformowal, 2e w dniu 4 lipca odbylo sig
spotkanie pani Senator Maria Koc i czlonkiem Zarz4du PKP Antonim Jasifrskim, na kt6rym
byl obecny r6wnie2 pan Wicestarosta. Spotkanie dofyczyly parking6w przy trasie kolejowej
F.20. Zapytal, czy s4 podjEte jakieS decyzje w tej sprawie.
Wicestarosta powiedzial, 2e spotkanie przede wszystkim dotyczylo utworzema
kierunk6w kolejowych w szkolach powiatowych. Propozycja dotyczy utworzenia klas
patronackich w ZS Nr 1 - technikum budowy dr6g i most6w kolejowych oruz ZSZ Nr 2 technikum sterowania ruchem kolejowym. ZachEt4 jest wyplacane stypendium od Ii do IV
klasy. Korzystaj4c z obecnoSci na spotkaniu czlorska Znz4dt PKP, zapy'tal o moZliwoii
nawi4zNia wsp6lpracy Kolei z gminami, aby tereny, sluZ4ce parkowaniu dla pojazd6w
podr62nych, mogly by6 zagospodarowane przez gminy poprzez utwardzenie. Pan Jasifski
wyrazil otwartoSi na zagospodarowanie tych teren6w w ten spos6b. Wicestarosta powiedzial,
2e w przypadku zainteresowania gmin takim rozwi4zaniem, oferuje swoj4 pomoc w
rozmowach z PKP.
Przewodniczqca Rady poinformowala, 2e wplynglo pismo w sprawie zmiany
regulaminu przyznawania Nagrody Powiat Miriskiego, kt6re przedstawila na posiedzeniu
Komisji O6wiaty, Kultury i Sportu. Opracowaniem zmian do regulaminu zajmie sig Komisja i
przewodnicz4ca Komisji poinformuje radnych o terminie komisji, aby kazdy radny m6gl
przedstawii swoje propozycje do regulaminu.
Innych spraw nie bylo.

Ad.

18

Rada Powiatu Miriskiego przyjgla protok6l z XXIII sesji Rady Powiatu Liczb4 23
glos6w, przy braku glos6w przeciwnych i 1 glosie wstrzymuj 4cym siq.

Ad. 19
Wobec wyczerpania porz4dku obrad, pani Anna Cry2ewska zamknEla XXIV sesjg
Rady Powiatu Miriskiego.
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