
Protokól Nr .l0212006
z posiedzenia zarządu Powiatu Mińskiego

w dniu 20 marca 2006 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Przewodniczący zarządU _ Antoni Jan Tarczyński
Wicestarosta - Krzysztof l\tichalik

członkowie zarządu: Krystyna,Pazio
Henryk Switkowski
Roman Jaguścik

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powratu
Teresa Bąk _ ska|bnik Powiatu
EmiIia Piotrkowicz _ NaczeInik WydZiału ośWiaty i Ku|tury
JanUsz Sobo|ewsk _ Dyrektor SPZoZ W MińSku Maz'
Zofia Morawska _ głóWna kSięgowa SPZoZ w Mińsku Maz'
Stanisław Wołynek _ Z-ca dyrektora SPfoZ w Mińsku Maz,

Porządek posiedzenia:

1 nhł. rć|Ań^<iA. ]7An| '

2' P|zyjęcie porządku obrad
3' Informacja o działaIności StaroSty W okresie od poprzedniego posiedzen]a'
4' omóWienie WynikóW finansowych samodzie|nego Pub|icfnego Zespołu opieki

Zdrowotnej W |V]ińsku |\,4azowieckim za 2oo5 rok oraz p|anu finansowego
i inwestycyjnego na 2006 r.

5. Rozpatrzenie sprawy wydzierzawienia karetek dla ,,NilEDlTRANS" Sp z o.o.
w Siedlcach

6. Pod]ęcie uchwaty zmieniającej uchwałę W sprawie wzyznawania stypendióW na
ponadgirnnazjaInych W ramach Działanla 2'2 zPoRR'

7' Wybór ofert na rea|izację zadań powiatu W zakresie upowszechnian]a ku|tury
fizycznej i Spońu W 2006 r'

8' Sprawy rózne
9' Przyjęc]e protokołu z posiedfenia W dn|u 13'03'2006 r'
1 0'Zamknięcia posiedzenia'

Ad.  1
starosta _ Antoni Jan Tarczyński ohvorzył posiedzenie Zarządu Powiatu

|\,4ińskiego'

Ad.2
Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie'

Ad.3
starosta poinfo|mował. iz W okresie od poprzedniego posiedzenia zajmował

się następu]ącymi sprawami:
- uczestniczył W |X Zgromadzen U ogó|nym Związku PoWiatóW Po|skich odbyły się

Spotkania m.in' z Wlceprezesem Rady I/inistróW Ludwikiem Dornem.



sekretarzem stanu W |V1sWiA - Arkadiuszem czańoryskim. |V]inistrem zdrowia _
Zbigniewem Re|igą' omawiano m'in' sprawy dotyczące słuŻby zdrowia, podziału
zadań między administrację rządową i samorządoWą W zakresie innego
podporządkowania Po|icji, lnspektoratóW nadzoru budow|anego i inspektoratóW
Weterynarii' Akcentowane było stanowisko Związku PowiatóW dotyczące
podporządkowania \Ąl./u' instytucji staroście przy odpowiednim zabezpieczen]u
środkóW, |V]inister Zdrowia poinformował Zgromadzonych' iż zadłużen e szpita|i
powiatowych Wynosi 3,5 m|d zł o|az Zapowiedział oddłużenie Szpita| . a po
dokonaniu ana|izy stanu fapotrzebowania na usługi szpita|ne
W poszczegoInych cześciach h.a]u oIreś|en e s'ecI szpIta||

- odbyło się pośWięcenie i oficja|ne odebranie nadbUdowy starosiwa Powiatowego
oraz Wręczenie Nagród Powiatu |V]ińskiego .Laura..

- uczestn]czył W su|ejóWku W Uroczystości podpisania umowy pańnerskiej |\,4iasta
SUlejóWek Z miastem Bourg-|a-Re]ne'

- odbyło się spotkanie z przedstawicie]ami Urzędu |\i]a|szałkowskiego W związku
z Wnioskiem o środki na rozbudowę DPs W Kątach' Wiz}.towa|i DPs iWysoko
oceniIi tą pIacóWkę'

- odbyło się spotkanie organizacyjne związane z przygotowaniem ||| Powiatowego
Forum srodowisk Sportowych W IV]ińsku Maz'

Następnie Starosta poinformował, iż na dzień 21 marca br' Zapowiedziana została
wizyta p' RomUa|da WoŹniaka _ z-cy dyrektora Wydziału Ro|nictwa i Rozwoju Wsi
W związku ze złoż.onyni Wnioskami drogowymi' Ponadto starosta został zaproszony
na spotkanie W dniu 22 marca Ń ' W Deparlamencie Funduszy struktura|nych Urzędu
|V]arSzałkoWSkiego'

Wicestarosta _ K|zysz|of Micha|ik poinformował. iz spotkat się Z arch]tekt
JoIantą Justyniak ' |V]a|etką W zakreSie mozIiWości przygotowania koncepcji
przestrzennej ha|i Widowiskowo-spońowej' Po zapoznan|U się z zakresem robót
architekt okreś|iła, ze koszt opracowania koncepcji to kwota ok' 80'000 zł' netto,
W takie] sluacji opracowanie dokumentacji projektowej Wyn]esie ok' 500-600 tys' zł
Następnie poinformował Ze 4 Wnioski ZłoŻone w ramach Samorządowego Programu
Rozwoju Mazowsza zostały przyjęte i przyznana została n]aksyma|na kwota
500 tys' zł
Wyjaśnił ponadto' Że będz|e korekta subwencji ośWiatowej. tj niŹsza o kwotę
627 '0o0 zł' W związku z tym konieczne będzie dokonanie oszczędności W budżecie
powiatu na kwotę ok' 456'800 zł'

Ad. 4
Dyrektor SPzoZ W Mińsku |\,4aZ. _ JanUsZ sobolewski przedstawił informację

z rea|izaąi przychodóW j kosztóW SPZoZ za 2005 r' Wyjaśnił. Że p|zychody
zteaiizowano W kwocie 36'646413 zł, tj' 100.5 % p|anu' Koszty z|ea|izowana
W Wysokości 36'291'BB4 Zł' tj. 99'53% p|anu. sPzoz Wypracował W 2005 r' Zysk
W Wvsokości 294 064 zł'
Następnie dyrektor omóWił Wydatki poniesione na inwestycje zakupy ]nwestycy]ne
W roku 2005 r na łączną kwotę 3636'73848 zł. W tym zakup tomografu
komputerowego za kwotę 1 88B,B00 zł
GłóWna księgowa sPzoz _ Zofia Morawska Wyjaśniła, Źe W działalności bieżącej
zobowiązania Wymaga|ne nie Występują. natomiast niewymaga|ne są na kwotę
1'617'000 zł', natomiast zobawiązania W zakresie inwestycji i zakupóW
inwestycyjnych Wynoszą29'7 oa zł'



Zarząd Powjatu po ana|izie przyjął informację o Wynikach finansowych SPZoZ
za 2405 t.
Ko|ejno dyrektor - Janusz sobo|ewski omóWlł p|an finansowy i inwestycyjny na
2006 rok' Wyjaśnił' że przychody zap|anowane zostały W Wysokości 36 '425.000 zł
i W tej samej Wysokości zap|anowane Zostały koszty ZakUpy inwesiycyjne
zap|anowane Zostały W Wysokośc 353'000 fł
Dodał' że p|an rzeczowy na 2006 rok okreś|ony został na:
- 291 łóżek'
- 12.100 hospitalizacji,
-  1 '664 '714 ounktóW'

Wicestarosta zwrócił się z pytaniem. czy pŻewidziane zosiały środki na
Wynagrodzenia uwzg|ędniające stanowisko Zakładowej organizacji ZWiązkowe]
Pie|ęgniarek i Połoznych W zakresie wtączenia podwyzki Wynikającej z .,ustawy 203,
da nląrv ząąa/'a,rzai

W odpowiedzi dyrektor sPZoZ Wyjaśnił, iż środki finansowe nie dają moz|iwośc]
Włączenia tej kwoty W podstawę Wynagrodzenia'

za|ząd PowiaIu Zaakceptował przedstawiony pIan finansowy samodZielnego
PUblicznego Zespołu opieki Zdrowotnej W |V1ińskU MaZoWieckim na 2006 rok

Ad.5
starosta odczytał pismo dyrektora sPzoz w |\,4ińsku N,4azowieckirn. W którym

zwraca się o Wyrażen e zgody na WydzierŹawienie 2 kareiek d|a N,4ED|TRANS
Sp.  zoo.wSied lcach.

Dyrektor _ Janusz Sobo|ewski Wyjaśnit, iŻ dąiy do usamodzie|nienia szpita]a
W zakresie środkóW transpońowych' Dodał' że W tym zak|es]e zwrÓcił się do
samorządóW gminnych ido samorządu powiatowego o przekazanie środkóW na
zakup karetki.

Wicestarosta zwrócił się do dyrektora sPzoz z pytaniem, czy |\,,]EDITRANS
posiada sWóJ sprfęt czy Wynajmuje'
Dyrektor Sobo|ewski Wyjaśnił, że firma część sprzętu zakupiła' a część ma
w leasrngu.
Wicestarosta stwierdził. że na|ei.y okreś|ić na jaki okres karetki zostaną
wydzierzawione firmie.
starosta zwrócił się do dyrektora o uzupełnienie Wniosku o okreś|enie terminu na
jaki zostaną Wydzierzawione karetki tj' do końca grudnia 2006 r
Dodał' że istnieją dWie drogi dochodZenia do usamodZieInienia W Zakresie
transpońU' tj Zakup Iub Wzięcie W |easing

zarząd Powjatu wyraził zgadę na Wydzierzawienie karetek. pod Watunkiem
uzupełnienia Wniosku o precyzyjne okreś|enie terminu' na jaki Zostaną
WydzierżaWione'

Ad.6
Nacfelnik Wydziału ośWiaty i Kultury - Emi|ia Piotrkowicz przedstawiła projekt

uchwały zmieniającej uchwałę W Sprawie p|zyznawania stypendióW na
WyróWnywanie szans edukacyjnych d|a studentÓW oraz ucznióW Szkół
ponadgimnazjaInych w ramach DZiałania 2'2 ZPoRR.
Wyjaśniła, iŻ zmiana dotyczy Zakończonej I edycji stypendióW na rok szko|ny
2004l2a05, W której powiat otrzymał łączna. kwotę 95'230 zł'
Przeprowadzono głosowanie. W którym za podjęciem uchwały Za|ząd Powiatu
opowiedział się jedno9łośnie,



zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 559/2006 zmieniającą uchwałę
w sprawie przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dIa
studentów oraz ucznióW szkół ponadgimnazia|nych w ramach Działania 2.2
ZPORR.

Ad.7
skarbnik PoWiatU _ Teresa Bąk przedstawiła informac]ę dotyczącą

finansowego Wykonania zadań realizowanych w 2005 r' W zakresie upowszechniania
kU|tury fizycznej j spońU. Stwierdziła. że do Wszystkich sprawozdań są uwagi'
W niektórych przypadkach są rozbieżności dotyczące WieIkości łączne] dotacji,
Zmienił się zakres rzeczowy, na skutek oszczędności z tytułu różnych kosztóW
(Miejski K|Ub spońowy , |\i]azov|a,, i Parafia|ny Uczniowski Klub spońowy .MeWa.),
ponadto Występują rozb|eżności W ka]ku|acji kosztóW (Powiatowy szko|ny Związek
spońowy)' Ko|ejną Występującą nieprawidłowością Są Wydatki rea|izowane po
terminie zawartym w umowie. W sprawozdaniu Ludowego Uczniowsk ego Klubu
spońowego ,,Piątka,. stwierdzono rozb]eżności kosztóW W stosunku do planu.
Wykonano inny rodzaj WydatkóW nif ZapIanowano do realizac]i'
Ponadto anaIizU]ąc złozone dokumenty stwierdzono b|ak opisU na odwrocie
dowodóW finansowo-księgowych ' iz zostav sprawdzone pod Wzg|ędem
merytorycznym, formalnyrn i rachunkowym otaz zatwietdzenia przez osoby
uDoWażnlone'

starosta powiedział, ze W przypadku zadań które rea|izowane są
jednorazowo, roz|iczen]a powinny być dokonane W ciągu miesiąca od zakończenia
zadania. ponadto W umowach na|eŻy zawŻeć zapis dotyczący częściowego
tozliczenia .

Czlonek zarządu _ Krystyna Pazio zaproponowała, aby tyrn organizacjom
W których sprawozdaniach są błędy obniŻyĆ dotacje na rok biezący'

Wicesta|osta stwierdził. Że o|ganizacje muszą uzupełn]c ofeńy o okreś|en]e
czasu trwania imprez WÓWcZas W umowach okreś|ony Zostanie termln
sprawozdaWczości'
starosta zaproponował przyjęcie Sprawozdań z uzupełnieniem moż|iwych do
uzupełnienia brakóW' mod}.fikac]ę umóW ] uzupełnienie ofeń, co do terminu
organizacji imprez. Ponadto przygotowane zostanie spotkanle z atganizac)ami
pozarządowym|.

Zarząd Powiatu Wyruził zgodę na podjęcie takich działań'

zaŻąd Pow|a|U po rozpatrzeniu ofeń w dziedzinie upowszechnianie ku|tury
,fizycznej i spońu, zadanie _ organizacja powiatowego systemu WspÓłzawodn|ctwa
sportowego dZieci i młodzieŹy, przyznał PoWiatowemu sZkolnemu związkowi
Sportowemu dotację W Wysokości 33'000 zł
Ko|ejno rozpatrzone zostały ofeńy W zakresie Zadania _ organizacja ir]prez
i zawodóW Spońowych i Za|ząd PoW atu p|zyZnał dotaqe
lekkoatletyka
- Miejski K|Ub spońowy ,'|\y'azovia,, na organizac]ę ogó|nopolskiego Biegu

UIicznego X| .,Mazowiecka P]ętnastka ' kwota 4'500 zł'
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły spońowe na zawody ekkoat|etyczne -

kwota 2'500 zł'
- Międzyszko|ny Uczniowski K|ub Spońowy ',Korona', na organizację |V]istrzostw

PoWiatU N/]ińskiego W biegach na orientację - kwota 1'000 zł'



- ogó|nopo|ski Zwiazek Kato|ickich K]ubóW Spońowych na organizację V|| Sztafety
Niepod egłości. Zarząd Powiatu nie wzyznal dotacji (brak sprawozdania
finansowego za ub]egły rok)

oiłka siatkoWa
' l\,4]ńsko-Mazow]ecki K Ub siatkarski . kwota 3'000 zł'
. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spońowe - kwota 5'500 zł
oiłka nożna
- Parafia|no Uczniowsk K|ub Spońowy ,.|\,4ewa. - kwota 3 500 zł
-  TKKF, .A lbatros -  kwora 3.000 z l
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe zespoły spońowe - kwota 1'000 Zł
- |\4iędzyszko ny Ucznlowsk] K|ul] sportowy ''Korona, - kwota 1'000 Zł'
piłka koszykowa
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe fespoły spońowe - kwota 600 Zł,
spońy siłowe
. Centrum SportÓW siłowych ,,KWadrai.'. kwota 6'000 Zł
sporty walki
. Uczniowski K|Ub sportowy Judo '.Kontra', - kwota 1.800 zł'
. UcZniowski K|Ub sportowy Ha|]nóW. kwota 2.400 zł'
- MińSki K|ub Spońowy Taekwon-Do - kwota 4'520 zł'
szacny
- |\,4ińskie Towa|Zystwo szachowe - kwoIa 2 20o Zł'
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły spońowe - kwota 300 Zł'
tenis stołowy
- Ludowy Uczniowski K Ub sportowy ,.Piątka,, - kwotę 5.000 Zł

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły spońowe - kwota 500 zł'
tenis ziemny
- Powiatowe Zrzeszenie LUdoWe Zespoły spońowe - kwota 300 zł'
warcaoy
- Powiatowe Zrzeszenie LUdoWe Zespoły Spońowe - kwota 300 Zł.
- N,4iejski K|Ub spoftowy ,,lV]azovia. . kwota 1'200 zł'.
ofeńa Mińskiego K|ubu spońowego LoK ' Hetman'' została odrzucona ze Wzg ędU
na brakl formalne.
Ko e]no omóWione zostały ofeńy złoi.ane na zadanie W Zakresie Wspieranie udziału
SpońoWcóW reprezentujących powiat miński W zawodach spońowych o ZasęgU
WojewódZkim. ogó|nokrajowym i międZynarodowym prZyZnano dotacje'
. |V]ińsko _|\,4azowiecki K|ub siatkarskj - kwoia 1.500 Zł
- centrum sportóW siłowych ,,KWadrat.._ ofeńa została odrzucona
. Ludowy Uczniowski K|ub spońowy ',Piątka - kwota 2.000 Zł'
- TKKF 'A|batros,'_ ofeńa została odrzucona
. |\4iędzyszko|ny Uczniowski K|ub spońowy To|V BoX|NG TEAI\,4 _ ofeńa Została

odrzucona

Ad.8
skarbnik PoWiatU zasygnaIizowała sprawy które sąW toku

- dotycząca umorzenia Wierz}.te|noŚc] Za Wieczyste uz}.tkowanie nleruchomości
stanowiących WłasnośÓ skarbu Państwa' .r o|az
qś . za|egłości na łączną kwotę ok ' 24.000 zł'

Starosta powiedział, zeby przesłać sprawę zgodnie z Właściwością do Wo]ewody
Mazowleckieqo.



Nas iępne Skarbnk po in forJnowała.  Z  Wpłyna.ł  ! !n  osek  o  Un]otzene Za iegłośc
p'ić któ|y był najemcą Warsztatów w ZsZ Nr 2 !V [i]jńskLr [4aZ
Za egłośc opiewa]a. na kwote ponad 34 000 fł
Dodała. Ze ZWróc] się do p o udokumentowanie Sytuac] ma]ajkowej
W]cestarosta StWletdf ł. Ż naIezy ZbadaĆ czy istnie]e mozIiWośc odZyskana
ZaIeg]ości na drodZe poWódZtWa cyvr'i nego jezeIi nie będZie tak]ej moZliwoścl
WÓWcZaS Zostaną Umorzone
Koejno Skarbnik PoWlatu poruSZyła sprawę p'żę
u.  Budowlane l  4
Wicestarosta powiedział aby W dalszym clągu komornik egzekwował za|egłości
a następnie dokonana zostanie ana|lza. czy nie umorzyć bieza.cych na|eŹnoŚc

Członek zarządu _ Henryk Św tkowski zwrócił się o podjęcie tematu płatnośc]
nauczycielom za prace w soboty.

zajmującego IokaI przy

Usta|ono .7e ko|eJ.']e pos edzen|e odbęd7ie
Ad.9

Protokół Z posiedzenia W dn u 13 marca br'

Ad.  10
7 Ańk n idĆ iÓ  ń^c iAd7on i '

PŻe'',!od||czący za|ządu - Anton Jan Talczyński

Wicestarosta - Krzysztof l\1 chalik

cz]onkowie ZarządLr KryŚtyna Paz o

Roman Jaguśc k

Henryk Św tkowsk

s]ę 27 n-]arca Ń' a godz' 12 30

Został przy]ęty

sporządz 1: A Golcew

Och ronada r y chnapods t . u s r awy rdn i a29 . 0S l 99T rooc t uon i eda . y cho sobowych (D r . t - r z 2002 rN r l 01 .
poz. 926 zpó^ zlJL)


