Protok6l nr XXVI/I7
sesji Rady powiatu Miriskiego
ry dniu 20 grudnia Z0l7 r.
Lista obecnoSci radnych stanowi zal. nr 1 do
llrotokolu.
Lista obecnosci os6b zaproszonycrr stanowi nil. nr 2 cJo protokorrr.

Porz4dek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjgcie porz4dku obracl.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4' Sprawozdanie Starosty z wykonania uLchwal Rady Porviatu i dzialalnosc t Zarz^cltr
Powiatu migdzy sesjami.
5' Podjgcie uchwaly zmieniaj4cej uchwaig w sprawie WieloJetniej proglozy lrinansowe.j
Powiatu Miriskiego na lata 20 17 _2024.
6' Podjgcie uchwaly zrnieniaj4ce.j uchwalg w sprawie uchwaly budzetorvej powiatr,r
Miriskiego na2017 r.
1 Podjgcie i"rchwaly w sprawie
ustalenia w.y,kazu wydatkow, ktore nie wygasaj4 z koricem
roku budZetowego 2017.
8. PodiEcie uchrvaly w sprawie wieloletnie.i prognozy
Fi'ans.wej Powiatu Miriskiego na
Iata 2018-2025.
9' Podjgcie uchwaly w sprawie uchwaly budzetowej Powiatu Miriskiego na 201g r.
l0' Podjqcie uchwaly rv sprawie wybom bir:glego rewidenta clo przeprowadzenia
baclania
sprawozdania finansowego powiatu Mirisl<ie go 2a2017 i 20lg;.
1l' Podjgcie r'rchwaly w sprawie wybolu bir:glego rewidenta co przeprowadzenia
badania
sprawozdania fittattsowego Sarttodzielnello Publicznego Ze,;polu Opieki
Zdrowotle.j w.
Miriskri Mazowieckim za2017 i 20i g r.
l2' Podjqcie trchwaly zmieniajqcei uchwalg w sprawie przyjq:cia Statutu Samoclzielnego
Publicznego Zespolu opieki Zdrowotnej r,v Mirisku Mazowieokim.
13. PodjEcie uchrvaly zmieniaj4cej uchwalg .w sprarvie okreslerria
zadah flnansowany,ch zc
Srodk6w Patistwowego Funduszu Ilehabiljtacji Os6b Niepeln,rsprawnych
w 2017 r.
14' Podjqcie ttchwaly w sprawie Powiatowcgo Programu Roz;woju pieczl,
Zastgpczc.j rv
Powiecie Miriskim na lata 2018 2020.
15. Podigcie uchrvaly_ w sprawie przekazania na rzecz Mia,;ta
Stoleczlego \\1arszau,),
trieruchomoSci polozonych w Warszawie: Wesolej, zajgtych pocl ulice Nienrcervicza
i
Armii Krajou,ej.
16' Podjqcie ucl'rwaly zrnieniaj4cej uchv,,alg w sprawie okreSlelia przl,stankor,r,
komunikacy.inych, ktorych wlaScicielem lub zarz4dzajqcvnr jest powiat Miriski
oraz
wantnkow i zasad korzystania z tychprzystank6w.
17. Podigcie uchwaly w sprawie wyrazeniir zgody na reaiizacjg projektu
,,Mobillgsc
kluczer-n do kariery" w ramach programu firasmus+.
18. Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na realizacjg projektu
.,Wyrniapa
doSr,viadczeri zarvodowych uczni6w. i kadr1, na europejskinr" rynku pr.ac1,,.
rv rarrrach prograutu Erasnrus-r-.
19. PodJgcie ttchwall' w sprawie wyrazenia zp:,ody na udzial Powiatu Miriskiego
u, realizac.ji

projektu,,Uu.riejgtnoSci kwalifikacvjne

i

praca"

w ramlch X Osi prioryteto1vc:j
-

Regionalnego Prograrnu Operacyjnego V/o.iew6dztwa Mazowieckieeo na iata 2014

2020.

20. Podigcie uchwaly w sprawie planu prac.i Rady powiatu
Mifiskiego na 201g r.
21' Podjqcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia planu
kontroli i:omis]i Rervizyjnej na 201g r.
22' Podiqcie uchwaly w sprawie zarwierdzenia plan6w
pracy kornisji stalych Itady powiat,
na 2018 r.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytaniaradnych.
24. Wnioski i oSwiadczenia radnvch.
25. Sprawy rohne.
26. Przyjgcie protokolu XXV sesji Rady powiatu
Miriskiego.
27. Zarnknigcie obrad

Ad.

1

wiceprzewodnicz4cy Rady, pan Arram L'sr<olvski
otworzyr xxvl sesjg Rady
Powiatu Minskiego, a nastgpnie powiial radnych i gosci.
Stwier:dzil obec'osi 22 radnych. ccr

wobec ustawowego skladu Rady, stanowi *,y,r",ugon-. quorum.

Ad.2

pkt

Przelvodn i czqca przedstawiia porz4d ek obrad.
Starosta Antoni J:rn Tarczyriski, w imieniu zarzqdu
Powiatu, wniosl o uzupelnienie:
10, kt6ry otrzyma nastgpr,rj4ce brzmienie:
,,10. Podjgcie uchwaly w sprawle

i,vyborr-r
bieglego rewidenta do przeprowadzenia badania sprlwoz<lania
dnunro*.go pou,iatu
Miriskiego 2a2017 i2018 r."
Rada Porviatu Miiskiego, w obecnoSci 22 rad,nych, jednogloSnie
przyjgla wniosek.
I{ada Powiatu Miriskiego, w ob,ecnoSci 22 i'adn',,ch, jednoglo6nie
przyjqla
porz4dek obrad ze zmian4, rv porvy2szym trrzmieniu.

Ad.3
Radny Witold.Kikolski zap1,tal, cztr zostal rczstr.zygnigty
konkurs na stanoiviskcr
Kierownika Dzialu Administracji i obslugi w Samodzielnyrn pr,rblic
znyffr Zespole Opieki
Zdrorvotnej w MiriskLr Mazorvieckirn i kto go wygral.
Innych pytari nie byio.
Przybyli radni Wojciech KaraS i Andr::ej pieniak.

Ad. 1
Starosta Antoni lanTarczyhski zlo|yl sprawozdanie z uykonania
uchwal XXV sesji
I{ady Powiatu w dniu 25 pazclziernika20lT ,- otlaz z dzialalrtolci
ZarzEdtt rrowlatu w okresie
od26 pazdziernika do 19 grudnia 2017 r.
Radni nie zglosili p),taf do sprawozdania.
Rada Powiatu Miriskiego przyjgla przez aklamacjg srprawozdanie
z lvyl<onania
uchrval XXV sesji ll'ady Porviatu rv dniu 25 pai,rlziernika ',1017
r.
orAZ zclzialalnoSci
zarz4du Porviatu lv okresie od26 paidzierrika do l9 grudnia 2017 r.

Ad.5
Starosta przedstarvil projekt uchwaly zmieniaj4cej uchwalg w
sprau,ie wieloletnicj
Prognozy Finansowei Powiatu Miriskiego oraz projekt uchr.va ly
zmieniaj4cej uchrvalg rv
sprawie uchwaly budzetowej powialu Miriskieqo na2017 r.

Rada Porviatu Miriskiego rv obecnrlS ci 24 radnych, j,ldnogloSnie
podjgla uchrvalg
XXVI/311117 zmieniaj4cq uchrvalg w spr:rrvie *ielok:tniej prognozy
Finansorve.j
Poryiatu Mif skiego na lata 2017 _ 2024.

Nr

Ad.6

Starosta om6wil projekt uchwatl' zmieniaj4cej uchwalg
na20ll r.

budzetowej Powiatu Miriskiego

w

sprawie uchwah,

Rada Porviatu Miriskiego

rv obecnosci 24 radnych, jcdnogloSnie pocljgla uchrvalg
XJ{YI/3LZI17 zmieniaj4c4 uchrvalg w spralvie uch,waty
bud2etorvej porviatu
lVliriskicgo

Nr

na 2017 r.

Ad.7
wiceprzervodnicz4cy przedstar,vil projekt ucirwaiy v,, sprawie
ustalenia rv1,'kazu
wydatk6w, kt6re
wygasai4 z koricem rokir birdzetoweso 201'r.
Radni nie 'ie
zglosili uwag,
Itada Porviatu Miriskiego rv obecnos ci 24 rarrnych, jednogrosnie
po4jgra uchrvalg
Nr XXVI/313/17 w sprawie ustarenia rvykazu rvyclatkdrv, k16re nie
rvy,gasaj4 z kofcem
roku bud2etorvego 2017.

Ad.8
wiceprzervodnicz4cy przedstawil projekt uchwaly w sprawie
wieloletniej prognozl,
Finansowej Powiatu Miriskiego na lata 201g - 2025.
wiceprzewodniczqcy Radl' 11.n.usz l?iasecki od,czytal pozytywnq
opiniE Regio'alnc.1
lzby obrachu'kowej o wpF powiatu Minskir:go nalata2Olg
2025.
Starosta om6rvil projekt wieloletniej I'iognozy Finansow:j powiatu
na 201g - 2025.
Radni nie zglosili uwag.

Rada Porviatu Mifskiego, rv obecnosci 24 re dnych, podjgla ucr*r,alq
Nr XXVI/314/17 rv sprarvie Wieloletniej Jl'rognozy Finanso ivej porviatu
Miriskiego

na

fata 2018 -2025liczb:1 23 glosrirv, przy biaku gtoronn przeciu
nych i rvstrzymuj4cych siq.
I osoba nie lvzigla udzialu rv glosorvaniu.

Ad.9
Starosta orrowil projekt uchl,,'al1, bur.lzetowej Powiatr-r l,4iriskiego
na201g r. yvraz.t
atrtopoprawkq Zarzqd.u Powiatu. Nastgpnie slarosta przedstawil projekt
budzets pgwiatu ,a
2018 r' w zestawieniu z rokiem 20ll r. w celach porownawr:zych.
Dochody na 20lg r.
przewtdziane sQ w wysokoSci 138927 281 zl, z czego najwiEksz:e
pozycje
stanowi4 udzial u,
podatku dochodowym i tozhczenia r6zne,
iw 1ym ,ub*eo.ja ojwiatorva). Wyclatki
zaplanowane s4 na poziomie 144 246 lg9 z,l, co spowodowal,:)
deficyt budzetu rv kw,ocie
5 3i8 908 zl. Projekt zaklada sfinansowanie cleficytri ze Srodko,,,
pochodzQcsrsllz kreclytou,.
w celu zbilansowania budzetu, maj4c ri,wniez na uwaclz:e splaty dotychczasorvych
zobowiqzari, konieczne bgdzie zaci4gniEcie w nastEpnynr roku
kredyiu nu blirt o 10,5 mln zl.
Starosta przedstawil prognozg splaty dlugu do 2025 r. Nastqr:nie
omowil agtopoprawke
Zarzqdv Powiatu do projektu br-rdzetu. Zmiany dotyczE przede ,vszystkim
oSwiaty, m.in. w
zwi4zku z wykresleniem z ewidencji szk6t piqlir, rrt6l
,,Pur.ul", . iunw zakresie projekt6w
szkolnych, uzttpelnienia Srodkow na zakup ZywnoSci w DPSI Sw.
J6zefa , przezttaczenie
irodkow'a budowg wyjscia ewakLracl,j'ego vv Domu Dziecka.

rzybyl radny Miroslaw Krusiervicz.
Wiceprzewodnicz4cy Ireneusz Piasecki odczytal pozytywn4
opinig Regionalnej Izb1,
obrachunkowej o p.ojekcie uchwaly budzetowej powiatu
Mirisl<iego 20lg rok.
Przervodniczqcy komisji stalych Raiy Powiatu
przedstawili pozytywne opinie
Komisji o projekcie budzetu na nastepnv roll.
Radny Zbignierv Pilatkorvski stwierdzil, ze drogi powiatowe
to newralgiczly p,'kt
obradowania
br"rdzetern. Powiedzial, 2^: 6 lat teriu zosr.ala
wykonana
dokume'tac.ja
'addrlgi2239w
odcinka 935 mb
wielgolas - F amionka i mieszkzLhcy .i"r.uif no wykonanie
te1
drogi' wyrazil przekonanie o sfinaliiowaniu ',2-adania.poniewaz
ta droga jest bardzo potrzebnzr
rnieszkaiicom gminy Latowicz, gdyz przy
droclze mlescl sig sz]<ola, o.-sroo.t zdrowia i pu'kt
apteczny, codzier.urie uczgszczajEt4 clrog4 ser:ki os6b.
Radny Grzegorz wyszogrodzki povriedzial, ze cieszy
tryo, i2w budzecie znalazly sig
srodki na rozpoczgcie budowy domu diiecka. zwrocil
uwag{i, ze nie wszystkie potrzebl,
oswiatowe znalazly sig w budzecie (w tym zsMSC i
zsz xi'zJl-*t."rii
iz tcpolrzeby bEd4 realizowane w miarg pojawiania sig
'adzie1g.
wolnych srodr<6w.
Innych glos6w nie bylo.
Rada Porviatu Miriskiego rv obecnosci 25 rarlnych jerlnogloSnie
podjgla uchrvalg
Nr XXVI/3l5/17 w sprarvie uchwaty butlZetorvej Polviatu Mi,r,rrurgo
na 201g rok.
P

Ad. l0
wiceprzewodnicz4cy przeclstawil prrojekt uchwaly vr sprawie
wyboru bieglego
rewidenta do przeprowadzenia badania sp.a*trdunia finanso\,/ego powiatu
Miriskiego za
2017 r.

i

2018 r.
Radni nie zglosili uwag.

Rada Porviatu Miriskiego rv obecnofci 25 raclnych, jer:lnogloSnie
podjgla

Nr XXVI/3l6ll7 w sprawie rvyboru bieglego rervidenta do prieprolvaclzenia uchrvalg
badania

sprarvozdania finansorvego porviatu Miriskitegozaz0lT
Radny Zbignierv pilatkowski opuScil salg obrad.

r.i

2(],lg r.

Ad. l1
Wiceprzervodniczqcy przedstawil pr:ojekt uchwaly w sprawie
ivyboru bieglego
rervide nta do przepror'vadzenia badania sp 'awozdania
fiira,r,
,u
z0I7 i 201 g r.
'r*ego
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Z,drorvotnej w Mirisl:u
Mazor,vieckim.
Radni nie zglosili uwag"
Rada Porviatu Miiiskiego rv obecnoSci 24 radnych, jeclnogloSnie podjgla
Nr XXVI/317/17 rv spralvie rvyboru bieglego rerviclenta clo pr-eprorvatlzenia uchn,alq
badania
sprarvozdania finansorvcgo za 2017 i 2018 r. Samodzielnego nubticznego
Zespolu Opicl<i
Zd rorvotnej rv Mirisku Nlazorvieckim.
Ad. t2

wiceprzervodnicz4cy przedstawit prqiekt uchwaly zmieniaj4cej
uchwalg w sprarvie
samodzielnego Pr-rblicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Nlinsku
l]:ii.19ti"
,Statutu
tvtazowlecKlnt.
Itadni nie zglosili uwag.
Rada Porviatu Miriskiego rv obecno5,ci 24 raclnych, jeclnogloSnie podjgla
uchrvalg
Nr XXVI/318/17 zmieniaj4cq uchrvalg rv sprarvie przyjgcia Stututu'Samoclziclnego
Publicznego Zespolu opieki Zrlrowotnej lv lvlirisku Mazorviecr<im.

Ad.

13

wiceprzervodnicz4cy przedstawil projekt
uchwaly

ffffi:-"tych

ze srodk6w

lv sprawie okreslenia zadati
putirt*o*.go Furduszu
Rehabilitacji os6b Niepetnosprawnych
$,

Na salg powr6cil radny Zbigniew pilatkowski.
Radni nie zglosili uwas.

Rada Powiatu MiriskJego rv ob.ecnosci
25 radnych, jr:dnoglosnie podjgla
uchwalg
Nr XXvI/319117 w spralvie okreslenia
zadaft finanso"wanyr:h ze srodk6iv parishvo*,ego
Funduszu Rehab'itacji osrib Niepelnosprawnych
w 2017 r.

Ad.

14

wiceprzervoclnicz4cy przeclstawil-pr<rjekt
uchwaty w sprawie porviatowego programu
Rozwoju Pieczy Zastgpczq w powiecie
Miriskirn na lata 20l g - 2020.
Radni nie zglosili uwas.
Rada Powiatu Miriskiego w obecnosci
25 raclnych, jerrnoglosnie poctjgla uchwalg
pi;;,;' lastspczej w
Roz wol
X"

;;*Iylf,il,_11
Ad.

;;;;;i

rr_"*iuto,u.go

t;;;;;;

i

15

wiceprzervodnicz4cy przedstau,il projekt
uchwaly w s:rawie przekazania nit rz,ec.z
Miasta Stoleoznego warszar'q' nieruchomosci
polozony.i, * \y'arszawie wesolej, za.jgtl,ch
pod ulice Nierncewicza i Armil Ift.aiowei.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Miriskiego rv obecno(ci 25
radnych, jerlnoglosnie podjgla uchrvalq
Nr xxvrl32l/17 *. sprarvie przekazani't na
,r"") Mias fa stolecznego warsza*,1,
nieruchomosci polo2onych nu fuurrrolvie
wesolej, zajgtych pod ulice Niemcervicza i
Armii Krajorvej.

Ad. l6
Wiceprzervodnicz4cy przedstawil.projekt
uchwall, zmie niaj4cej uchu,alg w spr.au,ie
ok'eslerria przysta.k6w komirnikacyJnycii,
i,tory.n wraiciciel:,.-iut zarz4d,zaj4cy'r
Ls'L':
Por'iat Miriski o.az warllnk6w i zasad''korzystania
.jcsr
ztychp.ryr,u'r.J*.""
Radni nie zglosiii uwag.
Rada Porviatu Miriskiego, rv obecnorici 25 raclnych,. jerrnoglosnie
podjgla

Nr xxvrl322ll7

, z.mieniaj4c4 uchrvalq: w spranvie okresreni:i
ktrirych

uchrvalg

przystank6*,
komunikacyjnych,
rviascicielem lub ,orr4iooi4cymr jest powiat
Nlifski oraz
ryarunk6rv i zasad korzystani a z tych przysl;ank6lv.
Przyszedl radny Robert Grubek.

Ad.

17

Wiceprzewoclnicz4cy przedstawil prcrjekt
uchwaly w sltrawie wl,razenia zgocty
realizacjg projektu ,,MobilnoSi kluczem
do kaliery" w ramach prc)lltamll Erasmus*.
Radni nie zgtosiii Lrwag.

1ra

Rada Porviatu Miriskiego w obecnoSci 26
radnych, je,dnogloSnie podjgla uchrvalg
Nr XXVI/3Z3||7 rv sprarvie w/raienia zgorly
na realizacjg projektu,,MobilnoSd kluczem
do kariery" w ramach programu Erasmus*.

Ad.

18

wiceprzewodnicz4cy przedstawil p,rojekt uchwaiy
w sprawie wyrazenia zgody r-ia
realizacjg proJektu ,,wymiana doswiadczei,
za*odo*y.h u.r'i6w i kadry
europe.iskir.r.r
rynku pracy" w ramach programu Erasmus+
'a
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Miriskiego w obecnosci 25 radnych, jr:dnoglosnie
poctjgla uc6rvalg
y sprawie rvyra2enia, zgody
na
reari;zacjg projektu ,,wymiana
*nn
doswiadczeti zarvodowych ucznidrv i kad.y
iuropejskirrn rynku pracy,, w ramach
programu Erasmus-r.

Nr

xxvr/324117

Wicestarosta opuSoil salq obrad.

Ad.

19

wiceprzervodnicz4cy przedstawil projekt uchwaly
w :;prawie wyrazenia zgody
ttdzial Powiatr: Miriskiego w realizacii pio,ieitu
,,umiejgtnosc:i kwalifikacyjne i praca,. 'a
w
ramach x osi
Regionalnego e.ogru-u (,)peracyjnego wojew6dzru,a
friolv^t9t9w9j
Mazowieckiego na lata2014 _ 2020.
Radni nie zglosili Lrwag.
Rada Porviatu Miriskiego rv obecnofci 25 raclnych, jerlnoglosnie
pocljgla uchrvalq
Nr XXVI/325117 rv sprarvie rvyra2enia zgody na udzial powiatu
w realizac.ji
projcktu ,,Umiejgtnosci kwarifikacyjne ,i praca,, w ramach Miriskiegopriorytctorvej
x
osi
Ilegionalnego Programu operacyjnego \A/ojelv6dztlya
Mazowieckiego na lata z0ll -.

2020.

wiceprzelvodnicz4cy zarzqd,zir przer\vQ. po przerwie
wz rowil obrady.
Po przerwie na salg powr6cilo 26 radnvch.

Ad.20
wiceprzewodnicztlcy przedstawil projekt uchwaly

Porviatu Miriskiego na 201g r.

w

sprawie plang pracy ltacil,

Radny Zbignierv Grzesiak wni6sl o uzupelnienie pianrL
pracy rady w htym pkt
,'Sprawozd ania z dzialalnosci komisji stalych Rad^y powi arLr za
'
2017 r.,, oru, * pazdzier.nikLr
o pkt,,Podsumowanie pracy Rady powiatu Miriskiego
v kade'cji,,.
wiceprzewod'icz4cy Rady poddar wnioski p-od glosowa're.
Rada Poq'iatu Miriskiego' w obecnosci 26 iadnlch, jednr>glosnie
przyjgla rvniosek u,
sprarvie rozszerzenia planu w lutym o pkt 6
"komisji
,,sprawozdania z izialalnosci
staiych
Itady Por,vi aILL za 2017 r.,'
Rada PorviatLr Miriskiego, w obect.roSc ,. 26 radnycir, jednogloSnie
przyjqla wniosek r,v
sprawie rozszerzenia planu w pazdzierniku o pkt
,,Podsumor,vanie pracy Rady powiatLr
Minskiego V kadencii".
Innych glos6w nie byio.
Rada Powiatu Miriskiego rv obecnosr:i 26 radnych, jednoglosnie
pocljgla uchlvalg
Nr XXVI/326/77 w sprawie pranu pracy Radty porviatu
Miriskliego na 201g r.

Ad.21

.kontroliWiceprzewocln icz4cy przedstawil projekt
Kornisj i Rewizyjnej-nu Z0 t S ..
Radni nie zglosili uwag.

uchwaly

w

sprawie zatwierdzenia planir

Rada Powiatu Miriskiego rv obecnoSci
26
jednogloSnie potljgla uchrvalg
Nr XXVI/327/17 rv sprarvie zattvierdzenia planu .radnych,
kontroli Komisji Rewizyjnej na 201g r.

4d.22
wiceprzewodnicz?cy przedstawil, proj
ekt uchwaly
pracy komisji stalych Racly powiatu
na 20i g r.
Radni nie zglosiii Lrwas.

w r;prarvie

zatwierdzerria

pla'ow

Rada Powiatu Mifisklego rv obecnosci
26 raclnych,.jt:dnoglosnie podjgla uchw,alq
rv sprawie zitwierdzenia ptan6w p;;;y
komisji starych Racly powiatu
)j'rTfJ.1328/r7

Ad.23
Pan

Artur wigckowski

dyrektor
}Pzoz odpowiedzial na pytanie rad'ego witolda
Kikolskiego' Konkurs na stanowisko kierownika
Dzialu Aclministracji
^^'"'^'."'""-vJ1 1
i \obslugi zostal
rozstrzygnigty w listopadzie

br. Zgiosii sig j.e den t<anayaat,
zostal jednomyslnie zaaprobo*utiy przez
kornisjg konkursowl

i

ktor.y

zostal zatrudniony

Innych glosow nie bylo.

4d.24

Radny Grzegorz wyszogroclzki
Pogratulowal Staroscie
"r.ri wszystkir'. ktorzl,
zajmowali sig organizacj4 tegorocznego For-um
Kultury, tior.
ir';;; do jednego z
ttajlepszych, w ktor.ych

uczestniczyi. Na-szcz,rg6ln4 ,;"gg zaslurguje
turystyczna prezentac.ja
porviatu w1'konana przez olobg profesj
o'arnie iai miri 4.a Iig turyrityk4.
Nastgprrie radny Grzegorz wysiogrodzki
odni6si riiao f,nkcjorLowania szpitara i zwr(rcii
sig
do dyrektora sPZoz ze slowaJi podzigkcrwania
i
uznania ,ila pracy lekarzy ocldzial'
Wervngtrznego i pielggniarek oru, p..ronelu
premsq6 r"rngo.

Ad.25
wiceprzervodnicz4cy por,viedzial, i:e_ do Rady. pov,,iatu
wpryngla skarga ,a
dzialalnosc dyrektora Powiatowego certrum pomocy
Rodzinie w Mirisk, Mazowieckir' i
poddal pod glosowanie
przekazanie jej do r.ozltoznania.

Rada Porviatu Miriskiego za pri;ekazaniem
ni91a do rozpoznania Komis.f i
Rewizyjnej oddala 20.glos6w, przy braku gios<iwprzeciwnych
i r.r,strzymui4cycrr sig.
Rad'y Zbignierv Grzesiak przypomnioi, z" na poprz:dniej
sesji Rada po*,i,tu
przekazala

pismo do rozpoznania Kornlsji Rewizyjnej powi,:dzial,
ze pismo przeslanc
telefb'iczr.rie do Ministerstwa Rodziny i politvki
spieczne1, nar;tqpnie wec-l1-rg wlascirvosci
do Rady Po"viatu nie zawiera nazwiska
ani innych danych nacrawt:y. Zgodniez przepise'r ,.\ g
t-tst' I tozporz4dzenia Rady Ministr6w
z dnia 8 stycznia 200,)- r. w sprawie organizac.ji
przl'jmowania i rozpatrywania skarg i wniosh6w,
skargi i wnior;ki niezawieraj4ce imienia i
nazwiska oraz adresu wnosz4cego pozostarvia
siE lez rozpoznania. Dlatego Komisja

il:frln'

pismo posiada znamiona anonimu,
a nie skarl;i

i

pozostawii

.ie bez:
'alezy
Pan Zbigniew piqtkowski r.edaktor naczelny
tygc<lnika ,,Co slychai?" zloi,yl
wszystkim zyczenia na Boze Narodzeni:
i
Nowy not. p,odzigkowar Radzie Powiatu
Miriskiego za wsparcie XIII Fesliwaru chleba,
zaofero*,al pomoc przy organizacji
powiatowego
.ze

Swigta Rl.o16w, z kt6rego obchod6w nie
warto rez:./gnowac,

Innych spraw nie bylo.

4d.26
Rada Powiatu Miriskiego.iednoglosnie
przyiglaprotok6l

zXXy sesji Rady powiarLr.

4d.27
wiceprzelvoclnicz4cy przed zamkligciem
obrad zaprcrsil wszystkich na spotkanie
wigilijne, kt6re odbgdzie sig posesji w stol6,,vce
zespoluszk6l likono'ricznych.
porzqiktr obrad, pan Adam Last,rorvski

o"oro},i:,T#ffi:J:ania

Protokolowala:

u{1,rt*

l.K

u,lndrt{.1,

.i^unat XXVr

ses,s

