
Protokól Nr 20/07
z posiedzenia Zarzqdu powiatu Mirískiego

w dniu 23 l ipca 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyriski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlon kowie ZarzEdu'. Krystyna Pazio
Miroslaw Krusiewicz
Henryk Ksi92opolski

oraz: Teresa B4k - Skarbnik Powiatu
Janusz Sobolewski - dyr SPZOZ w Miñsku Mazowieckim
Stanislaw Wotynek - dyr ds. ekonomiczno - eksploatacyjnych SpZOZ
Slawomir Zdunczyk - podinspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa
Edward Piotrowski - Naczelnik Wydzialu Architektury i Budownictwa

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. fnformacja o przychodach, kosztach iwyniku finansowym S?ZOZ w Mirisku Maz. za

I póhocze 2007 r.
5. Uzgodnienie projektu decyzj i  o ustaleniu lokal izacj i  celu publ icznego ( l inia

energetyczna nn) we wsi Drop, gmina Dobre.
6. Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie przeznaczenia érodków

z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Minsku Mazowieckim na dofinansowanie przedsigwzigcia polegajqcego na
wymianie elementów konstrukcyjnych zawierajqcych azbest w budynkach
wchodz4cych w sklad zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej.

7. Podjgcie uchwaly w sprawie powolania Zespolu Koordynacyjnego do aktualizacji
Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mirlskiego na lala 2007-2013.

8. Sprawy z zakresu dróg.
9. Podjgcie uchwaly w sprawie wydzier2awienia terenu Centrum Ksztalcenia

Praktycznego w Mirlsku Mazowieckim na cele sportowe.
10. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2007 rok.
11. Sprawy róZne.
l2.Przyjgcie protokolu z posiedzenia w dniu 9 lipca 2007 r.
1 3. Zamknigcie posiedzenia.

Ad. r
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski otworzy{ posiedzenie Zarzqdu powiatu

Miriskieoo.



Ad.2
Starosta przedstawil porzEdek posiedzenia, który zostal przyjgty jednoglosnie

(przy nieobecnoóci M. Krusiewicza).

Ad. 3
Starosta poinformowal o nastgpujqcych sprawach:

- odbylo sig spotkanie z lekarzami internistami, zaproszonych zostalo 11 osób,
a w spotkaniu udzial wziglo 9 osób. Postulowano, aby dyrektor SPZOZ wyrazil zgodg na
dy2ury 24 godzinne oraz poruszono temat dodatków za pomoc nocn4. Lekarze miel i
spotkaó siq we wlasnym gronie.
- odbylo sig kolejne spotkanie w zakresie ostatecznych ustalen dotyczqcych organizacji
do2ynek,
- wizytowal inwestycjg w DPS w Katach; odbylo sig spotkanie z prezesem P¡lka
izgloszono uwagi do wykonanych prac. Postep prac jest niezadowalajqcy.

Nastgpnie Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastepujacych
s0rawacn:
- odbyly sig dwa spotkania ze órodowiskami sportowymi w zakresie ostatecznego
ustalenia zakresu fu n kcjonalno-u2ytkowego koncepcji hali widowiskowo-sportowej
(wnioskowano o uwzglgdnienie strzelnicy, krggielni,  w miejscach, w których
przewidziane byly si lownia isala f i tness zlokal izowaó 2 pomieszczenia do squasha,
a przy scenie umieéció salg f i tness isi lownie). Ponadto wnioskowano o zmiang wyglqdu
holu, aby byl bardziej przestronny. Projektanci stwierdzili, i2 wnioskowane zmiany sq
mo2liwe do uwzglgdnienia.
- wplynqlo pismo z Ministerstwa Finansów informuj4ce o przyznaniu kwoty 59.419 zl.
z rezenvy subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania oów¡atowe. Wnioskowano
o kwotQ 148.000 zi.  dla ZSE w Mirisku Maz., 2.950 zl.  dla ZSA w Janowie i  27.000 zl.
dla ZS Nr lw Mir isku Maz.
Wicestarosta wyjaénil, i2 dyrektor ZS Nr 1 w Mirisku Maz. ma zabezpieczone órodki na
wykonanie remontu, natomiast w ZSE koszt remontu to kwota 300.000 zl.,
a zabezpieczone sq érodki w kwocie 150.000 zl.
Z trzech zlo2onych wniosków nale2y rozpatrzyó wniosek ZSA w Janowie i ZSE
w Minsku Maz.
Dodal, i2 prace remontowe w jednostkach trwaj4 i nie ma zagro2enia ich realizacji.

A d . 4
Dyrektor SPZOZ w Mirisku Maz. powiedzial, 2e sprawozdanie z realizaqi

przychodów i kosztów za I pólrocze 2007 r. nie zostalo przedstawione, gdy2 koszty
zostaly wyl¡czone, natomiast po stronie przychodów SPZOZ otrzyma érodki z NFZ.
Wyjasnil, i2 otrzymal informacjg, i2 NFZ zwiqkszy plan w umowie w zakresie
szpitalnictwa o kwotq 1.220.000 zl., a nastq¡ci to w formie aneksu do umowy, wówczas
zmieni sig wynik finansowy po stronie przychodowej.
Wicestarosta powiedzial, 2e plan przychodów okreélony zostal na podstaw¡e
podpisanych umów, a sprawozdanie obejmuje I póhocze tj. do dnia 30 czerwca 2007 r.
P. Krzysztof Michalik zwrócil sig o uzupelnienie sprawozdania o realizacjg planu
przychodów i kosztów.



Nastgpnie dyrektor - Janusz Sobolewski poinformowal, iz wszystkie oddzialy
szpitalne wykonaly plan l4cznie na 55% planu. W zakresie lecznictwa otwartego
przychodnie wykonaly przychody l4cznie na ponad 58% procedury i 51 ,B% w zakresie
porad. Dokonano zakupów inwestycyjnych na kwote 188.000 zl., a na ¡nwestycje
Szpitalny Oddzial Ratunkowy wydatkowano kwotg 1.344.000 zl. (inwestycja realizowana
jest zgodnie z planem).

Kolejno dyrekto¡ SPZOZ w Mirisku Maz. przystqpil do omówienia aktualnej
sytuacji w SPZOZ, wyjaSniajqc, i2 najtrudniejsza sytuacja jest na Oddziale
Wewnqtrznym, gdyz nie ma ordynatora oraz jest zbyt mala liczba lekarzy. Na oddziale
pozostajq lek. Z. Osiriski, Dworecki. K. Wyszogrodzka, od 15 wrzeénia br. przyjdzie
trzech lekarzy (Zadro2ny, Komar, Filip-Kleszcz), od miesi4ca stycznia rozpocznie pracg
4 kolejnych lekarzy.
Pozostale oddzialy pracujq bez przeszkód, nie ma akcji protestacyjnej.

Z-ca dyrektora - Stanis.law Wolynek wyja5nil, i2 zostal ogloszony przetarg
nieograniczony na wykonanie kanalizacji sanitarnej ideszczowej. Otwarcie ofert nastEpi
3 sierpnia br. Dodal, i2 najbli2szym czasie przedstawi zweryfikowane kosztorysy
w zakresie robót dodatkowych.

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski powiedzial, 2e Rada Powiatu przyjgla wniosek,
aby Zarzqd Powiatu doprowadzil do zgodnoóci z prawem funkcjonowanie uslug, które
éwiadczy na tzecz szpitala firma ,,Exitus".
Starosta powiedzial, 2e spotkal siq z prezesem firmy ,,Exitus", p. Slawomir Moch
wyjaSnil, i2 jest zainteresowany prowadzeniem tej dzialalnoóci w dotychczasowej
form u le.
Starosta zwrócil siq do dyrektora Janusza Sobolewskiego o doprowadzenie do
zgodnoéci z prawem funkcjonowan¡a uslug, które na tzecz SPZOZ éwiadczy fima
..Exitus".

Wicestarosta powiedzial, Ze decy]a Rady Powiatu jest powierzchowna
i rozwi4zanie umowy z firmq ,,Exitus" jest zlym rozwiqzaniem. Nale2y przeanalizowaó
konsekwencje tj. koniecznoéó zaplacenia wysokiej kwoty za poniesione naklady przez
p. Slawomira Mocha. Zgodnie z ustawq o zakladach opieki zdrowotnej wojewoda
prowadzi rejestr zakladów opieki zdrowotnej ije kontroluje, w sytuacji gdy stwierdzi
nieprawidlowo5ci wzywa do ich usunigcia. W zwiqzku z tym nie nale2y pochopnie
podejmowaó decyzji w tym zakresie.

Ad. 5
Naczelnik Wydzialu Architektury i Budownictwa - Edward Piotrowski przedstawil

wniosek wójta Gminy Dobre o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego t j .  l ini i  energetycznej niskiego napigcia we wsi Drop, gmina Dobre.

Zarzqd Powiatu pozytywnie uzgodnil projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego we wsi Drop.

Ad. 6
Slawomir Zduñczyk - podinspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa

powiedzial, i2 w zwiqzku ze zmianq wiaéciciela nieruchomoóci nale2y dokonaó zmiany
w uchwafe w sprawie orzeznaczenia Srodków z PFOSiGW w Minsku Mazowieckim na
dof¡nansowanie przedsiqwzigcia polegaj4cego na wymianie elementów konstrukcyjnych



zawierajEcych azbest w budynkach wchodzqcych w sklad zabudowy mieszkaniowei lub
zagrodowej. NieruchomoSó przy ul.
wlasnoSc¡a p. Parzyszka oraz w czgsci
o dofinansowanie przedsiqwziqcia. W chwil i
stal sie p. P arzyszek.

w czgéci byla
p. Szczgsnel tobie te osoby wystqpi ly
obecnej wlaécicielem ca{ej nieruchomoéci

Po analizie tematu stwierdzono, i2 dokumentacja jest niepelna i  nale2y uzupelnió jq
o wniosek p. Parzyszka o udzielenie dofinansowania w powyzszym zakresie.
Po uzupelnieniu dokumentacj iZarz4d powiatu powróci do sprawy.

Ad.7

_ wicestarosta - Krzysztof Michalik odczytal projekt uchwaly w sprawie powo{ania
zespolu Koordynacyjnego do aktual izacj i  planu Rozwoju Lokalnego powiatu Mir iskiego
na lata 2007-20'13. w sklad Zespolu jako przedstawiciel zarzqdu powiatu weszra
p. Krystyna Pazio. Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem
uchwaly Zarzqd Powtalu opowiedzial sig jednog{oSnie.

. - Zarz4d Powiatu podj4l uchwalg Nr 111/07 w sprawie powolania Zespolu
Koordynacyjnego do aktual izacj i  Planu Rozwoju Lokalnego powiatu Mir iskiego na
lata 2007-2O13.

Ad. I
wicestarosta - Krzysztof Michalik przedstawil wn¡osek p. wojciecha szyszki

dzialajqcego w imieniu zakladu Energetycznego warszawa-Teren dotyózqcy wyrazen¡a
zgody na przeprowadzenie kabla elektroenergetycznego NN isN w pasie chodnika
ul. Okrzei i ul. KoSciuszki w zwiqzku z rozpoczynaj4cym siq procesem budowlanym.
Powy2szy wniosek zostai pozytywnie zaopiniowa ny przez dyrektora ZDp w Minsku Maz.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgode na ulo2enie kabla elektroenergetycznego NN i sN
w pasie drogowym ul. Koéciuszki w Miósku Mazowieckim.

_ Kolejno p. Krzysztof Micharik przedstawil wniosek p. Roberta Jaworskiego
pelnomocnika spólki jawnej Villa Development dotyczqcy wyra2enia zgody na
przesunigcie o ok. '1m dwóch latarnr kol idui4cych z projektowanym parkingiem w pasre
drogowym ul. Koéciuszki dz. Nr ew. 1g61 .

Po analizie wniosku Zarzqd p owiatu wyrazil zgodg na przesunigcie o ok. 1 m
dw99h latarni kolidujqcych z projektowanym parkingiem w pasie drogowym
ul. Koéciuszki w Mir isku Mazowieckim.

Dyrektor ZDP - Andrzej Solonek przedstaw¡l wniosek f irmy ELMO Sp. z o.o.
z siedlec o wyrazenie zgody na lokalizacjg kabli ówiailowodowych (zwi4zanych
z obronnosciq) w ci4gach dróg Minsk Maz. - Jakubów od Niedzialki  do Jakubowa,
JQdrzejów-Jakubów-Dobre na odcinku od Jakubowa do Mgcina, Minsk Maz.-Mrenra,
powoluiEc sig na art. 2o oraz art. 42 ustawy o drogach. Dyrektor wyjaénil, i2 arl. 42 nie
ma odniesienia do urzqdzerl podziemnych, a wylqcznie do urzqdzeri nadziemnycn.
Firma zaproponowala ulozenie kabl i  w poboczu drogi w rurociqgach na glgbokoóci
m i n .  1  m .
P. Andrzej solonek powiedzial, i2 nie wyra2a zgody na lokowanie urzEdzeñ kablowycn
w poboczu drogi, a jedynie w l iniach rozg ra n iczajqcych ewentualnie na przeciwskarpach
rowów.



wicestarosta powiedzial, i2 nale2y zwróció sig o uzupelnienie wniosku o dokument
potwierdzaiqcy, 2e inwestycja zwiqzana jest z obronnoéciq kraju i to umo2liwi podjgcie
ostatecznej decyzji.
Dyrektor ZDP stwierdzil, 2e przedstawiona we wniosku lokalizacjajest nie do przyiqcta.

wicestarosta stwierdz¡r, ze je2eri inwestycja wykonywana jest na p-óirreoy
obronnoéci to w niektórych sytuacjach mo2na dopuóció niewielkq kórektg, ate kazde
wejscie w pobocze musi byc uzgodnione z dyrektorem ZDp imusi mi-eó to swore
uzasadn¡enie.

Kolejno dyrektor Andrzej solonek przedstawil wniosek zakladu Gazowniczego
w-wa o wyrazenie zgody na lokalizacjg gazociqgu óredniego ciénienia w pasie orogi
powialowej H¿linów - Dluga szlachecka-okuniew w pasie ul. wyszynskiego w m. Dlugá
szlachecka. zaklad zwrócil siq o skoordynowanie budowy sieci galowej i przebudo,iq
tej drogi.
Dyrektor Andrzej solonek stwierdzil, 2e istnieje mo2liwoóó polo2enia sieci w liniach
tozgtaniczaiqcy ch, a nie w poboczu, ale w czasie, gdy droga bgdzie przebudowywana.

Ad. 9
Geodeta Powiatowy - Jolanta Nadlonek powiedziala, ze Rada powiatu w 2004 r.

wyrazila zgode na wydzier2awienie terenu przy cKp w Miñsku Maz_ wówczas bv+a
propozycja wydzier2awienia terenu pod korty tenisowe, jednak proces ten musial byó
przeMany' gdyz tozpoczQla siq przebudowa drogi. Na wniosek urzgdu Miasta
wslrzymano rozstrzygniecie tego zadania z uwagi, 2e czgáó ronda miala lezec na
naro2niku ul.  Jasnej i  ul .  Budowlanej.
P. Jolanta Nadlonek wyjaénila, i2 w bie24cym roku wplynql wniosek o wydzier2awienie
tego terenu na cele sportowe.
wicestarosta wyjaénil, i2 dyrektor cKp w Minsku l\laz., który jest zarzqdc4 terenu
odniósl sig pozytywnie do przedstawionej propozycj¡. rereh prt"tn."róny oo
wydzier2awienia ma powierzch niq 2573 m2 .
Geodeta P_owiatowy_,zaproponowala ustalenie czynszu dzierzawnego w wysokosci
O,66 zl. za l m' , tj. 1700 zl. miesiqcznie netto.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaty w spraw¡e wydzierzawienia nieruchomoóci
stanowiqcej w'lasnosó Powiatu Miriskiego, bgdqcej w trwafym zarzqdzie centrum
Ksztalcenia Praktycznego w Miósku Mazowieckim polozonej w Miñsku' Mazowieckim
przy ulicy Budowlanej 4, która stanow¡ czgéó dzialki oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 865117 o powierzchni 1.4497 ha. przeprowadzono glosowanie, w 

-którym 
ra

podjeciem uchwaly Zarzqd Powiatu opow¡edzial sig jedno9lo6nié.

. zarzqd Powiatu podiqt uchwalg Nr i 1 2/07 w sprawie wydzieÉawienia
nieruchom_qÉci stanowiqcej wlasnoéó powiatu Mirískiego, bedqcáj w trwalym
zarz4dzie centrum Ksztalcenia praktycznego w Mirisku Mazowíeckim polo2onej
w Mirísku Mazowieckim przy ulicy Budowlanej 4, która stanowi 

".$ó 
d.i"Nki

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem g65/17 0 powierzchni 1.4ag7 ha.



Ad.  10
Skarbnik powiatu wyjaÉnila, 2e zmiany polegaj4 na przeniesieniu wydatków

migdzy $$ w ramach tego samego dzialu i dotyczE:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota 2.000 zt.
- Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej - kwota 1 1 .000 zt.
- Zespolu Szkól Ag rotech n icznych w Janowie - kwota 630 zl.
- Powiatowego Urzgdu Pracy - kwota 2.000 zl.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal, i2 pracownicy pUp odchodz4
z ptacy, wynagrodzenia w tej jednostce sq bardzo niskie i rozwa2a ewentualnoóó
uruchomienia podwy2ki wynagrodzeri. Dodal, iz podobnie jest w starostwie powiatowym
w Wydziale Architektury i Budownictwa.

skarbnik Powiatu przedstawila wniosek Parafii Koéciola starokatolickrego
Mariaw¡tów pw. Trójcy Przenajéwiqtszej w Wióniewie dotyczEcy przyznania
dofinansowania renowacji oltarza wielkiego w ko6ciele. t-qczny koszt renowacji to kwota
100.000 zl.
Wniosek pozostaw¡ono do wyjasnienia, czy obiekt ten wpisany jest do rejestru
zabytków.

Skarbnik Powiatu odczytala pismo Urzpdu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych informui4ce, i2 zlo2ony wniosek w zakresie dofinansowanla
organizacj¡ uroczystych obchodów upamigtniajqcych rocznice walk pod Kaluszynem
zostal rozpatrzony pozytywnie i przyznana zostala kwota 3.000 zl.
Starosta wyjaónil, i2 w roku bie2qcym jest propozycja ze strony wladz Kaluszyna, aoy
Wzy oka4i obchodów tej rocznicy zorganizowaó inscenizacjg tej bitwy, której koszt
op¡ewalby na kwote 12.000 zl., ptzy czym wladze Kaluszyna zwracajq siq z proébq
o wsparcie w wysokoéci 4.000 zl. - 4.500 zt.
Zarz4d Powiatu przyznal kwotg 4.000 zl. (ze érodków pzeznaczonych na obchody
zw tqzane z roczn ica m i, u roczystoÉciam i pa ristwowym i ).

Wicestarosta wyjaónil, i2 nale2y rozwiqzaó problem dotyczacy budowy chodnika
w Dgbem Wielkim, ale dotyczy to zm¡an w budZecie na sesje Rady powiatu. Wyjaénil, i2
warto6ó robót niezbgdnych do wykonania opiewa na kwotg 109.629,52 zl., a w bud2ecie
zabezpieczona jest kwota 100.000 zl.
P. Krzysztof Michalik zaproponowal, aby kwote 9.630 zl. przenieéó z zadania wykonanie
dokumentacji na przebudowg drogi Nr 36249 Latowicz-Kaluszyn od km 6+580 do rm
15+620 o¡az od km '19+2148 do km 20+362 w celu umozliwienia podpisania umowy na
wykonanie chodnika w Dgbem Wielkim.

ZarzEd Powiatu zaaprobowal przesuniqcre órodków w kwocie g.630 zl. z zadania
wykonanie dokumentacji na przebudowg drogi Nr 36249 Latowicz-Kaluszyn od km
6+580 do km 15+620 oraz od km 19+2148 do km 20+362, aby uzupelnió érodki na
budowg chodnika w Dgbem Wielkim.
Kolejno Wicestarosta poinformowal, 2e jest potrzeba podpisania umowy na wykonanie
dokumentacji przepustu ramowego pod Starogrodem gm. Siennica.
Nastqpnie p. Krzysztof Michalik powrócil do spraw zwiqzanych ze zmianami w budzecre
na sesje Rady Powiatu. Wyja5nil, i2 z otrzymanej kwoty 59.000 zl. z rezerwy subwencji
oéwiatowej, kwotg 2.950 zl. nalezy przeznaczyó na wykonanie hydrantów wewngtrznycn
w ZSA w Janowie, a pozostalq kwotg 56.000 zl. na remont internatu w ZSE w Minsku



Maz. Oprócz ww. kwoty niezbgdna jest kwota ok. 40.000 zl. oraz érodki na wyposa2enie
pokoi internackich.

Zarzqd Powiatu zaaprobowal przyznanie dla ZSE w Miñsku Maz. kwoty
ok. 1 10.000 zl.  na uzupelnienie érodków na wykonanie remontu internatu ZSE oraz
wyposa2enie 20 pokoi na dwóch kondygnacjach.

Wicestarosta poinformowal, i2 otwarc¡e ofert w zakresie zadania buoowa
Przychodni Miejskiej Nr 1 i Poradni Psychologiczno-Pedagog icznej w Sulejówku nastqpi
16 sierpnia br.

Czlonek ZatzEdu - Miroslaw Krusiewicz zwrócil siq z pytaniem, czy wplynal
wniosek z sekcji karate z gm. Stanislawów dotyczacy dofinansowania organizacji
Mistrzostw Polski w soortach walki.

Sprawg pozostawiono do wyjaénienia.

Odczytano projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2007 rok;
przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial sig jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNe Nr I 13/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.

A d .  1 1
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poruszyl temat podwyZki wysokoóci diet. Dodal,

i2 Skarbnik Powiatu dokonala wyliczen, iz w stosunku do aktualnych kwot ró2nica
wynos i  11 .02521.
Zaproponowano, aby podwy2kQ diet uruchomió od miesi4ca pa2dziernika br.

Ustalo, i2 kolejne posiedzenie odbgdzie sie 6 sierpnia br. o godz. 12.00.

Ad. 12
Protokól z poprzedniego posiedzenia zostal przyjety.

Ad.  l3
Zamkniecie posiedzenia.

Przewodniczqcy ZazEdu - Antoni Jan Tarczyñsk¡

W¡cestarosta - Krzysztof M¡chalik

Czlonkowie Zazqdu: Krystyna Paz¡o

Henryk Ks¡qzopolski

Miroslaw Krusiewicz


