Protokól Nr 20/07
z posiedzeniaZarzqdupowiatu Mirískiego
w dniu 23 lipca2007r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Przewodniczqcy
Zarzqdu AntoniJan Tarczyriski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlon kowie ZarzEdu'.KrystynaPazio
MiroslawKrusiewicz
HenrykKsi92opolski
oraz: TeresaB4k - SkarbnikPowiatu
- dyr SPZOZw MiñskuMazowieckim
JanuszSobolewski
- eksploatacyjnych
StanislawWotynek dyr ds. ekonomiczno
SpZOZ
SlawomirZdunczyk- podinspektor
w WydzialeSrodowiskai Rolnictwa
EdwardPiotrowski- NaczelnikWydzialuArchitekturyi Budownictwa
Porzqdekposiedzenia:
Otwarcieposiedzenia.
Przyjgcieporzqdkuobrad.
Informacjao dzialalnoóci
Starostyw okresieod poprzedniego
posiedzenia.
fnformacjao przychodach,kosztachiwyniku finansowymS?ZOZ w MiriskuMaz.za
I póhocze2007 r.
5. Uzgodnienieprojektu decyzji o ustaleniu lokalizacjicelu publicznego(linia
energetycznann) we wsi Drop,gminaDobre.
6. Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie przeznaczeniaérodków
z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Minsku Mazowieckim na dofinansowanieprzedsigwzigciapolegajqcegona
wymianie elementów konstrukcyjnychzawierajqcych azbest w budynkach
wchodz4cychw skladzabudowymieszkaniowej
lub zagrodowej.
7. Podjgcieuchwaly w sprawie powolaniaZespolu Koordynacyjnego
do aktualizacji
PlanuRozwojuLokalnegoPowiatuMirlskiegona lala 2007-2013.
8. Sprawyz zakresudróg.
9. Podjgcie uchwaly w sprawie wydzier2awieniaterenu Centrum Ksztalcenia
Praktycznego
w MirlskuMazowieckim
na celesportowe.
10.Podjqcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna 2007 rok.
11.SprawyróZne.
l2.Przyjgcieprotokoluz posiedzenia
w dniu 9 lipca2007r.
posiedzenia.
13.Zamknigcie
1.
2.
3.
4.

A d .r
Starosta- AntoniJan Tarczyriski
otworzy{posiedzenie
Zarzqdupowiatu
Miriskieoo.

Ad.2
Starosta przedstawilporzEdekposiedzenia,który zostal przyjgtyjednoglosnie
(przynieobecnoóci
M. Krusiewicza).
Ad. 3
Starostapoinformowal
o nastgpujqcych
sprawach:
- odbylo sig spotkanie z lekarzami internistami,zaproszonychzostalo 11 osób,
a w spotkaniuudzialwziglo9 osób.Postulowano,
aby dyrektorSPZOZwyrazilzgodgna
dy2ury24 godzinneoraz poruszonotematdodatkówza pomocnocn4.Lekarzemieli
spotkaósiq we wlasnymgronie.
- odbylosig kolejnespotkaniew zakresieostatecznychustalendotyczqcychorganizacji
do2ynek,
- wizytowal inwestycjgw DPS w Katach; odbylo sig spotkanie z prezesem P¡lka
izgloszonouwagido wykonanychprac.Posteppracjest niezadowalajqcy.
NastgpnieWicestarosta- Krzysztof Michalik poinformowalo nastepujacych
s0rawacn:
- odbyly sig dwa spotkaniaze órodowiskamisportowymiw zakresie ostatecznego
ustalenia zakresu funkcjonalno-u2ytkowego
koncepcji hali widowiskowo-sportowej
(wnioskowanoo uwzglgdnieniestrzelnicy,krggielni, w miejscach,w których
przewidziane
byly silowniaisala fitnesszlokalizowaó
2 pomieszczenia
do squasha,
a przyscenieumieéció
salgfitnessisilownie).Ponadtownioskowano
o zmiangwyglqdu
holu, aby byl bardziejprzestronny.Projektancistwierdzili,i2 wnioskowanezmiany sq
mo2liwedo uwzglgdnienia.
- wplynqlopismo z MinisterstwaFinansówinformuj4ceo przyznaniukwoty 59.419zl.
z rezenvy subwencji ogólnej przeznaczonejna zadania oów¡atowe.Wnioskowano
o kwotQ148.000zi. dla ZSE w MiriskuMaz.,2.950zl. dla ZSA w Janowiei 27.000zl.
dla ZS Nr lw MiriskuMaz.
Wicestarostawyjaénil,i2 dyrektorZS Nr 1 w MiriskuMaz. ma zabezpieczone
órodkina
wykonanie remontu, natomiast w ZSE koszt remontu to kwota 300.000 zl.,
a zabezpieczone
sq érodkiw kwocie150.000zl.
Z trzech zlo2onychwniosków nale2y rozpatrzyówniosek ZSA w Janowie i ZSE
w MinskuMaz.
Dodal,i2 praceremontowew jednostkachtrwaj4i nie ma zagro2eniaich realizacji.
Ad.4
Dyrektor SPZOZ w Mirisku Maz. powiedzial,2e sprawozdaniez realizaqi
przychodówi kosztówza I pólrocze2007 r. nie zostalo przedstawione,gdy2 koszty
zostaly wyl¡czone,natomiastpo stronie przychodówSPZOZ otrzyma érodki z NFZ.
Wyjasnil, i2 otrzymal informacjg,i2 NFZ zwiqkszy plan w umowie w zakresie
szpitalnictwa
o kwotq 1.220.000zl., a nastq¡cito w formieaneksudo umowy,wówczas
zmienisig wynikfinansowypo stronieprzychodowej.
Wicestarosta powiedzial, 2e plan przychodów okreélony zostal na podstaw¡e
podpisanychumów,a sprawozdanie
obejmujeI póhoczetj. do dnia 30 czerwca2007 r.
P. KrzysztofMichalik zwrócil sig o uzupelnieniesprawozdaniao realizacjgplanu
przychodówi kosztów.

Nastgpniedyrektor- Janusz Sobolewskipoinformowal,iz wszystkieoddzialy
szpitalnewykonaly plan l4cznie na 55% planu. W zakresie lecznictwaotwartego
przychodniewykonalyprzychodyl4czniena ponad58% proceduryi 51,B%w zakresie
porad. Dokonano zakupów inwestycyjnychna kwote 188.000 zl., a na ¡nwestycje
SzpitalnyOddzialRatunkowywydatkowanokwotg1.344.000zl. (inwestycjarealizowana
jestzgodniez planem).
Kolejno dyrekto¡ SPZOZ w Mirisku Maz. przystqpildo omówieniaaktualnej
sytuacji w SPZOZ, wyjaSniajqc, i2 najtrudniejszasytuacja jest na Oddziale
Wewnqtrznym,gdyz nie ma ordynatoraoraz jest zbyt mala liczbalekarzy.Na oddziale
pozostajqlek. Z. Osiriski,Dworecki.K. Wyszogrodzka,od 15 wrzeéniabr. przyjdzie
trzechlekarzy(Zadro2ny,Komar,Filip-Kleszcz),
od miesi4castyczniarozpoczniepracg
4 kolejnychlekarzy.
Pozostaleoddzialypracujqbez przeszkód,nie ma akcjiprotestacyjnej.
Z-ca dyrektora - Stanis.lawWolynek wyja5nil, i2 zostal ogloszony przetarg
nieograniczony
na wykonaniekanalizacjisanitarnejideszczowej.Otwarcieofert nastEpi
3 sierpnia br. Dodal, i2 najbli2szymczasie przedstawizweryfikowanekosztorysy
w zakresierobótdodatkowych.
Starosta- AntoniJan Tarczyriskipowiedzial,2e Rada Powiatuprzyjglawniosek,
aby Zarzqd Powiatudoprowadzildo zgodnoóciz prawemfunkcjonowanie
uslug,które
éwiadczyna tzeczszpitalafirma,,Exitus".
Starosta powiedzial,2e spotkal siq z prezesem firmy ,,Exitus",p. Slawomir Moch
wyjaSnil,i2 jest zainteresowanyprowadzeniemtej dzialalnoóciw dotychczasowej
formule.
Starosta zwrócil siq do dyrektora Janusza Sobolewskiegoo doprowadzeniedo
zgodnoéciz prawem funkcjonowan¡auslug, które na tzecz SPZOZ éwiadczyfima
..Exitus".
Wicestarosta powiedzial, Ze decy]a Rady Powiatu jest powierzchowna
i rozwi4zanieumowy z firmq ,,Exitus"jest zlym rozwiqzaniem.Nale2yprzeanalizowaó
konsekwencjetj. koniecznoéózaplaceniawysokiejkwoty za poniesionenakladyprzez
p. SlawomiraMocha. Zgodnie z ustawq o zakladach opieki zdrowotnejwojewoda
prowadzirejestr zakladówopieki zdrowotnejije kontroluje,w sytuacjigdy stwierdzi
nieprawidlowo5ci
wzywa do ich usunigcia.W zwiqzku z tym nie nale2y pochopnie
podejmowaó
decyzjiw tym zakresie.
Ad. 5
NaczelnikWydzialuArchitekturyi Budownictwa- EdwardPiotrowskiprzedstawil
wniosekwójta Gminy Dobre o uzgodnienieprojektudecyzjio ustaleniulokalizacjicelu
publicznego
tj. liniienergetycznej
niskiegonapigcia
we wsi Drop,gminaDobre.
pozytywnie
projekt
Zarzqd Powiatu
decyzji o ustaleniulokalizacjicelu
uzgodnil
publicznego
we wsi Drop.
Ad. 6

Slawomir Zduñczyk - podinspektorw Wydziale Srodowiska i Rolnictwa
powiedzial,i2 w zwiqzkuze zmianqwiaécicielanieruchomoóci
nale2ydokonaózmiany
w uchwafew sprawie orzeznaczenia
Srodkówz PFOSiGWw MinskuMazowieckimna
przedsiqwzigcia
polegaj4cegona wymianieelementówkonstrukcyjnych
dof¡nansowanie

zawierajEcych
azbestw budynkach
wchodzqcych
w sklad zabudowymieszkaniowei
lub
zagrodowej.NieruchomoSó
przy ul.
w czgéci byla
wlasnoSc¡ap. Parzyszka oraz w czgsci p. Szczgsneltobie te osoby wystqpily
o dofinansowanie
przedsiqwziqcia.
W chwiliobecnejwlaécicielemca{ejnieruchomoéci
stalsie p. Parzyszek.
Po analizietematu stwierdzono,
jest niepelnai nale2yuzupelnió
i2 dokumentacja
jq
o wniosekp. Parzyszka
o udzielenie
dofinansowania
w powyzszym
zakresie.
powiatupowrócido sprawy.
Po uzupelnieniu
dokumentacjiZarz4d
Ad.7
wicestarosta- KrzysztofMichalikodczytalprojektuchwalyw sprawiepowo{ania
_
planu RozwojuLokalnegopowiatuMiriskiego
zespoluKoordynacyjnego
do aktualizacji
na lata 2007-20'13.w sklad Zespolu jako przedstawicielzarzqdu powiatu weszra
p. Krystyna Pazio. Nastgpnieprzeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciem
uchwalyZarzqdPowtaluopowiedzialsig jednog{oSnie.
Zarz4d Powiatu podj4l uchwalg Nr 111/07 w sprawie powolania Zespolu
.Koordynacyjnegodo aktualizacjiPlanu RozwojuLokalnegopowiatu Miriskiegona
lata 2007-2O13.
Ad. I
wicestarosta - KrzysztofMichalik przedstawilwn¡osek p. wojciecha szyszki
dzialajqcegow imieniuzakladuEnergetycznego
warszawa-Terendotyózqcywyrazen¡a
zgody na przeprowadzenie
kabla elektroenergetycznego
NN isN w pasie chodnika
ul. Okrzeii ul. KoSciuszki
w zwiqzkuz rozpoczynaj4cym
siq procesembudowlanym.
Powy2szywniosekzostaipozytywniezaopiniowa
ny przezdyrektoraZDp w MinskuMaz.
Zarzqd Powiatuwyrazilzgode na ulo2eniekablaelektroenergetycznego
NN i sN
w pasiedrogowymul. Koéciuszki
w MióskuMazowieckim.
p. Krzysztof Micharik przedstawilwniosek p. Roberta Jaworskiego
_ Kolejno
pelnomocnika spólki jawnej Villa Development dotyczqcy wyra2enia zgody na
przesunigcieo ok. '1mdwóchlatarnrkolidui4cych
z projektowanym
parkingiem
w pasre
drogowymul. Koéciuszki
dz. Nr ew. 1g61.
Po analiziewniosku Zarzqd p owiatuwyrazil zgodg na przesunigcieo ok. 1 m
dw99h latarni kolidujqcych z projektowanym parkingiem w pasie drogowym
ul. Koéciuszki
w MiriskuMazowieckim.
DyrektorZDP - AndrzejSolonekprzedstaw¡l
wniosekfirmy ELMO Sp. z o.o.
z siedlec o wyrazenie zgody na lokalizacjg kabli ówiailowodowych(zwi4zanych
z obronnosciq)
w ci4gachdróg Minsk Maz. - Jakubówod Niedzialkido Jakubowa,
JQdrzejów-Jakubów-Dobre
na odcinkuod Jakubowado Mgcina,Minsk Maz.-Mrenra,
powoluiEcsig na art. 2o oraz art. 42 ustawyo drogach.Dyrektorwyjaénil,i2 arl.42 nie
ma odniesieniado urzqdzerlpodziemnych,
a wylqczniedo urzqdzerinadziemnycn.
Firma zaproponowala
ulozeniekabli w poboczudrogi w rurociqgachna glgbokoóci
m i n .1 m .
P. Andrzejsolonek powiedzial,i2 nie wyra2azgody na lokowanieurzEdzeñkablowycn
w poboczudrogi,a jedyniew liniachrozgraniczajqcych
ewentualnie
na przeciwskarpach
rowów.

wicestarostapowiedzial,i2 nale2y zwróció sig o uzupelnieniewniosku o dokument
potwierdzaiqcy,
2e inwestycjazwiqzanajest z obronnoéciqkraju i to umo2liwipodjgcie
ostatecznejdecyzji.
DyrektorZDP stwierdzil,2e przedstawiona
we wnioskulokalizacjajestnie do przyiqcta.
wicestarosta stwierdz¡r,ze je2eri inwestycjawykonywanajest na p-óirreoy
obronnoécito w niektórychsytuacjachmo2na dopuócióniewielkqkórektg,ate kazde
wejsciew poboczemusi byc uzgodnionez dyrektoremZDp imusi mi-eóto swore
uzasadn¡enie.
KolejnodyrektorAndrzej solonek przedstawilwniosek zakladu Gazowniczego
w-wa o wyrazeniezgody na lokalizacjggazociqguóredniegociénieniaw pasie orogi
powialowejH¿linów- Dlugaszlachecka-okuniew
w pasieul. wyszynskiegow m. Dlugá
szlachecka.zaklad zwrócilsiq o skoordynowanie
budowysieci galowej i przebudo,iq
tej drogi.
DyrektorAndrzej solonek stwierdzil,2e istniejemo2liwoóópolo2eniasieci w liniach
tozgtaniczaiqcy
ch, a nie w poboczu,ale w czasie,gdy drogabgdzieprzebudowywana.
Ad. 9
GeodetaPowiatowy- JolantaNadlonekpowiedziala,ze Rada powiatuw 2004r.
wyrazilazgode na wydzier2awienie
terenu przy cKp w Miñsku Maz_wówczas bv+a
propozycjawydzier2awienia
terenu pod korty tenisowe,jednak procesten musialbyó
przeMany' gdyz tozpoczQlasiq przebudowa drogi. Na wniosek urzgdu Miasta
wslrzymanorozstrzygniecietego zadania z uwagi, 2e czgáó ronda miala lezec na
naro2niku
ul. Jasneji ul. Budowlanej.
P. JolantaNadlonekwyjaénila,i2 w bie24cymroku wplynqlwnioseko wydzier2awienie
tegoterenuna cele sportowe.
wicestarostawyjaénil, i2 dyrektor cKp w Minsku l\laz., który jest zarzqdc4terenu
odniósl sig pozytywnie do przedstawionejpropozycj¡. rereh prt"tn."róny oo
wydzier2awienia
ma powierzch
niq 2573m2.
Geodeta P_owiatowy_,zaproponowala
ustalenieczynszu dzierzawnegow wysokosci
O,66zl. za l m' , tj. 1700zl. miesiqcznienetto.
Nastgpnieodczytanyzostal projektuchwatyw spraw¡ewydzierzawienia
nieruchomoóci
stanowiqcejw'lasnosóPowiatu Miriskiego,bgdqcej w trwafym zarzqdziecentrum
KsztalceniaPraktycznegow Miósku Mazowieckimpolozonejw Miñsku'Mazowieckim
przy ulicy Budowlanej4, która stanow¡czgéódzialkioznaczonejw ewidencjigruntów
-którym
numerem865117o powierzchni1.4497ha. przeprowadzonoglosowanie,w
ra
podjeciemuchwalyZarzqdPowiatuopow¡edzial
sig jedno9lo6nié.
zarzqd Powiatu podiqt uchwalg Nr i 12/07 w sprawie wydzieÉawienia
.
nieruchom_qÉcistanowiqcej wlasnoéó powiatu Mirískiego, bedqcáj w trwalym
zarz4dziecentrum Ksztalcenia praktycznego w Mirisku Mazowíeckimpolo2onej
w Mirísku Mazowieckim przy ulicy Budowlanej 4, która stanowi
d.i"Nki
oznaczonejw ewidencji gruntów numeremg65/170 powierzchni 1.4ag7
".$ó
ha.

Ad.10
Skarbnik powiatu wyjaÉnila,2e zmiany polegaj4 na przeniesieniuwydatków
migdzy$$ w ramachtego samegodzialui dotyczE:
- PowiatowegoInspektoratuNadzoruBudowlanego
- kwota2.000zt.
- KomendyPowiatowejPanstwowejStrazyPozarnej- kwota11.000zt.
- ZespoluSzkólAgrotechnicznychw Janowie- kwota630 zl.
- PowiatowegoUrzgduPracy- kwota2.000zl.
Starosta- Antoni Jan Tarczynski poinformowal,i2 pracownicypUp odchodz4
ptacy,
z
wynagrodzeniaw tej jednostce sq bardzo niskie i rozwa2aewentualnoóó
podwy2kiwynagrodzeri.
uruchomienia
Dodal,iz podobniejest w starostwiepowiatowym
w WydzialeArchitekturyi Budownictwa.
skarbnik Powiatu przedstawilawniosek Parafii Koéciola starokatolickrego
Mariaw¡tów pw. Trójcy Przenajéwiqtszej w Wióniewie dotyczEcy przyznania
dofinansowania
renowacjioltarzawielkiegow ko6ciele.t-qcznykoszt renowacjito kwota
100.000zl.

Wniosekpozostaw¡ono
do wyjasnienia,
czy obiektten wpisanyjest do rejestru
zabytków.
SkarbnikPowiatu odczytalapismo Urzpdu ds. Kombatantów i Osób

Represjonowanychinformui4ce, i2 zlo2ony wniosek w zakresie dofinansowanla
organizacj¡uroczystychobchodów upamigtniajqcych
rocznicewalk pod Kaluszynem
zostalrozpatrzonypozytywniei przyznanazostalakwota3.000zl.
Starostawyjaónil,i2 w roku bie2qcymjest propozycjaze strony wladz Kaluszyna,aoy
Wzy oka4i obchodów tej rocznicy zorganizowaóinscenizacjg tej bitwy, której koszt
op¡ewalbyna kwote 12.000 zl., ptzy czym wladze Kaluszynazwracajqsiq z proébq
o wsparciew wysokoéci4.000 zl.- 4.500zt.
Zarz4d Powiatu przyznal kwotg 4.000 zl. (ze érodków pzeznaczonych na obchody
zwtqzanez rocznicami, uroczystoÉciam
i paristwowymi).
Wicestarostawyjaónil,i2 nale2yrozwiqzaóproblemdotyczacybudowychodnika
w DgbemWielkim,ale dotyczyto zm¡anw budZeciena sesje Rady powiatu.Wyjaénil,i2
warto6órobótniezbgdnychdo wykonaniaopiewana kwotg 109.629,52
zl., a w bud2ecie
jest kwota100.000zl.
zabezpieczona
P. KrzysztofMichalikzaproponowal,
aby kwote9.630zl. przenieéóz zadaniawykonanie
dokumentacjina przebudowgdrogi Nr 36249 Latowicz-Kaluszyn
od km 6+580 do rm
15+620o¡azod km '19+2148
do km 20+362w celu umozliwienia
podpisania
umowyna
wykonanie
chodnikaw DgbemWielkim.
ZarzEdPowiatuzaaprobowalprzesuniqcre
órodkóww kwocieg.630zl. z zadania
wykonaniedokumentacjina przebudowgdrogi Nr 36249 Latowicz-Kaluszyn
od km
6+580do km 15+620oraz od km 19+2148do km 20+362,aby uzupelnió
érodkina
budowgchodnikaw DgbemWielkim.
KolejnoWicestarostapoinformowal,
2e jest potrzebapodpisaniaumowy na wykonanie
przepusturamowegopod Starogrodemgm. Siennica.
dokumentacji
Nastqpniep. KrzysztofMichalikpowrócildo spraw zwiqzanychze zmianamiw budzecre
na sesje Rady Powiatu.Wyja5nil,i2 z otrzymanejkwoty59.000zl. z rezerwysubwencji
oéwiatowej,
kwotg2.950zl. nalezyprzeznaczyó
na wykonaniehydrantówwewngtrznycn
w ZSA w Janowie,a pozostalqkwotg 56.000zl. na remontinternatuw ZSE w Minsku

Maz.Opróczww. kwotyniezbgdnajest kwotaok. 40.000zl. oraz érodkina wyposa2enie
pokoiinternackich.
Zarzqd Powiatu zaaprobowal przyznanie dla ZSE w Miñsku Maz. kwoty
ok. 110.000zl. na uzupelnienie
érodkówna wykonanieremontuinternatuZSE oraz
wyposa2enie
20 pokoina dwóchkondygnacjach.
Wicestarosta poinformowal,i2 otwarc¡e ofert w zakresie zadania buoowa
PrzychodniMiejskiejNr 1 i PoradniPsychologiczno-Pedagog
icznejw Sulejówkunastqpi
16 sierpniabr.
Czlonek ZatzEdu- MiroslawKrusiewiczzwrócil siq z pytaniem,czy wplynal
wniosek z sekcji karate z gm. Stanislawówdotyczacy dofinansowaniaorganizacji
MistrzostwPolskiw soortachwalki.
Sprawgpozostawiono
do wyjaénienia.
Odczytano projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2007 rok;
przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzial
sigjednogloénie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwaNeNr I 13/07 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.
A d .1 1
Starosta- AntoniJan Tarczynskiporuszyltemat podwyZkiwysokoócidiet.Dodal,
i2 Skarbnik Powiatu dokonalawyliczen,iz w stosunku do aktualnychkwot ró2nica
w y n o s1i 1 . 0 2 5 2 1 .
Zaproponowano,
aby podwy2kQ
diet uruchomióod miesi4capa2dziernika
br.
godz.
Ustalo,i2 kolejneposiedzenie
odbgdziesie 6 sierpniabr. o
12.00.
Ad. 12
posiedzenia
Protokólz poprzedniego
zostalprzyjety.
Ad.l3
posiedzenia.
Zamkniecie
PrzewodniczqcyZazEdu - Antoni Jan Tarczyñsk¡
- KrzysztofM¡chalik
W¡cestarosta
Czlonkowie
Zazqdu: KrystynaPaz¡o

HenrykKs¡qzopolski
Miroslaw
Krusiewicz

