
Protokól Nr 25107
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Miriskiego

w dniu 6 wrzeénia 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Przewodniczqcy Zarzqdu - Anton¡ Jan Tarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkowie Zarz4du: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Pow¡atu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu

Porz4dek posiedzenia:

1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjqcie porz4dku obrad.
3. Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedn¡ego posiedzenia.
4. Sprawa funkcjonowania umowy dzier2awy zawartej z firmq Exitus.
5. Sprawy ró2ne.
6. Przyjgcie protokolu z posiedzenia w dniu 27.08.2007 r.
7. Zamkniqcie posiedzenia.

Ad. I
Starosta - Antoni Jan Tarczyríski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Pow¡atu

Miósk iego.

Ad.2
Starosta przedstawil porzadek posiedzenia, który zostal przyjety

jednogloónie (przy nieobecnoéci p. K. Pazio i  p. M. Krusiewicza).

A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal, o nastgpujqcych

sprawacn:
- w dniu 5 wrzeénta br. w Siedlcach podpisana zostala umowa

o wspólf inansowa n iu zakupu samochodu ratown iczo-gaSn iczego dla KPPSP
w Mirisku Maz.

- w dn¡u 4 wrzeSnia br. odbyla sie konferencja nt. poszerzenia obszaru
opracowania Planu Zagospodarowa n ia Przestrzennego Obszaru
Metropoli talnego Warszawy. W spotkaniu udzial wzigl i  m.in. Marszalek
Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Wicemarszalek - Jacek
Kozlowski, przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
w Warszawie, wladze okol icznych gmin. Na spotkaniu przedstaw¡ona zostala



idea i  metodologia podzialu obszaru metropoli talnego, nastqpnie dyskutowano
nad celowoéciq rozszerzenia obszaru opracowania planu na gminy obszaru
powiatu m¡nskiego.

- odbylo siq posiedzenie Komisj i  Bezpieczenstwa iPorzqdku, na którym
Komisja przyjgla projekt ,,Programu zapobiegan¡a przestepczoéci oraz Porzqdku
Publicznego i  Bezpieczenstwa Obywatel i  Powiatu Mirískiego",

- podpisano akt notarialny w zakresie zakupu dzialki  przy ZSS
w lgnacowie,

- uczestniczyl w posiedzeniu Rady Pedagogicznej w CKU w Miósku Maz.,
a Wicestarosta w posiedzeniu Rady Pedagogicznej ZSZ Nr 2 w Miñsku Maz.,
dokonano wprowadzenia nowo wybranych dyrektorów,

- na terenie powiatu minskiego goScil  arcybiskup Ordynariusz Diecezj i
Warszawsko-Praskiej Leszek Slawoj Glód2, który uczestniczyl w rozpoczgciu
roku szkolnego w ZS Nr 1 w Mir isku Maz.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowa{ o nastepujEcych
sprawacn:

- odbylo siq spotkanie z przedstawic¡elami Urzgdu Marszalkowskiego,
którzy przybyli odebraó drogg wspólfinansowanA z TFOGR; kontrolowano, czy
droga zostala zrealizowana zgodnie z zakresem i podpisanq umowq. Kontrola
zakoñczyla siq pozytywnie. Uzyskano informacjq, iz bgdq dodatkowe érodki
z  TFOGR.

- przedstawiciele WFOSiGW zapow¡edz¡el i  kontrole w dniu 7 wrze5nia br.
w zakresie realizacji dwóch zadañ tj. ; remontu stawu w zabytkowym parku w
DPS w Kqtach oraz termomodernizacj i  sal i  gimnastycznet w ZSZ Nr 2 w Minsku
Maz.

Ad. 4
Starosta powiedzial, 2e umowa dzier2awy z firm4 Exltus zostala

wypowiedziana. Zgodnie z ustawE o zakladach opieki zdrowotnej nale2y
doprowadzió do zgodnoÉci z przepisami funkcjonowanie wszelkich umów.
Dodal, i2 rozwa2ano rózne warianty rozwiqzania tej sytuacji:
-  sprzedaz w tryb¡e bezprzetargowym za kwotg ok. I  mln zl.  na zecz p. Mocha,
(brak zgody p. Mocha),
- zmiana strony umowy z SPZOZ na Zazqd Powiatu (brak zgody p. Mocha),
Wybrany zostal trzeci wariant ¡ pozostawiono funkcjonowanie umowy bez zmian.

Czlonek Zarzqdu - Krystyna P azio zwrócila sig z pytaniem, kiedy wygasa
umowa z f irm4 Exitus.

Wicestarosta wyja5nil, ¡2 umowa wygasa z koñcem roku.
P. Krystyna Pazio opowiedziala siq za sprzedalq w trybie przetargu
n reogra njczonego.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, 2e wlaSciciel firmy Exitus
wnioskowal o sprzedaz w trybie bezprzetargowym, mozna tak zrobió w oparciu
o wycene przygotowana pzez EeczoznawcQ.



Dodal, i2 nie zgadza sie z roszczeniami p. Mocha wynikajqcymi z atl. 231 Kc,gdyz przep¡s Kodeksu cywilnego nie ma w tym przypadku zastosowania.
Nastgpnie p. Krzysztof Michalik przedsiawit ánalizg mo2liw ych rozwiqzañ
rczwiqzañ:

1) sprzeda2 w trybie bezprzetargowym na Eecz p. Mocha z warunkiem
zawarcia umowy z spzoz na nieodplatne éwiadczenie usrug w zakresie
obowiqzków szpitara w odniesieniu do osób zmaüych w szpitáru na 19 rat(rozwiazanie to niweruje roszczenia, nie ma sytuacji konfriktowej
i.zabezpieczone sq usrugi éwiadczone na rzecz spzoz).'Brak kosztów,
dochód ze sprzeda2y 700.000 zr. - 1 mrn zr. podstawg úo zastosowania

-. trybu bezprzetargowego daje ustawa o gospodarce nieruchomoéciami.
2) sprzeda2 w trybie _ przetargowym _- rozwiEzanie to zwiAzane jest

z roszczeniami p. Mocha z tyturu poniesionych nakradów 
-w 

kwócie
ok. 1 mln zl., poniesieniem kosztów zwiqzanych z realizacjq przez SpZOZ
uslug na rzecz osób zmarrych tj. koszt or. ioo.ooo zl. rot)n¡e (koszty zá
okres 'f 9 lat 3.800.000 zr.+ 1 mrn zr. roszczenia za poniesione nakiady=4.800.000 zl.). ponadto nale2y oczekiwaó roszczeñ (sprawy sqdowej
w zakresie utraconych korzysci przez okres 1g rat przez firmg 

'Exitué
(wg. p. Mocha tj. wielkoSó 10 - 12 mln z{.). Wicestarosta OoOát, ze wprzypadku trybu przetargowego powiat moze uzyskaó ze sIzeda¡y
budynku kwotq i.500.000 zl.-2.001.000 zt.

3) SPZOZ przejmuje budynek. i Swiadczy uslugi _ rozwiqzanie to wi42e sig
z kosztami dot. wykonywania zadañ ustawowych na r)ecz oson zmartycti
w szpitalu ok, 3.800.000 zl. (przez 19 lat) + lmln zl. roszczenia zaponiesione nakrady+ ro_szczenia (sprawy sqdowe) w zakresie utraconych
korzyéci przez okres 19 lat przez firme Exitus.

Ponadto wicestarosta dodar, 2e sprzedaz nieruchomoéci w trybie przetargowym
nie daje 2adnych gwarancji,2e szpitar przeprowadzai4c przetarg na ów¡adlzeñie
usfug wynikaj4cych z ustawy o zakladach opieki zárowotnef bgOzle mial zapartnera-.firme pogrzebowq z Mi¡iska Mazowieckiego. W przypáOtu koniecznoéci
wyboru firmy spoza tego terenu. przyniesie to niekórzystny wyd2wigk spoleczny.
Rodziny osób zmarrych w szpitaru po cialo osób briskióh n9o4 musiáry ¡e zdzió do
okolicznych powiatów.

Po analizie tematu ustarono,. ze starosta przedstawi Komisjom Rady
Powiatu propozycjq sprzeda2y nieruchomo5ci w trybie bezprzetargowym.

A d . 5
starosta - Antoni Jan Tarczyriski poruszyl kwestig zmiany kategorii drógpowiatowych na obszarze miasta Mirisk Mazowiecki. wyjaénii, ze Éurmistri

Miasta zwrócil sig z wnioskiem o zm¡ane kategorii dróg powiatowych na gminne
na obszarze administracyjnym miasta Minsk Mazowiecki. Zgobnie , 

-u*agq

urzqdu Marszalkowskiego urice, które poza granicami miastá stanowia ciái
orogowe pozostanq nadal drogami powiatowymi, tj.:- droga w kierunku na Mrozy - ul. Dabrówki,
- droga w kierunku na Jakubów - ul. koécielna, ul. przemvslowa.
- droga w kierunku na Wólkg Miriskq i Stanislawów _ czgsó ul. Budowlanei,



ul. Jasna, ul.  Malaszczyckiej,
-  droga w kierunku na Korbier - ur. sosnkowskiego, ur. chruécierewskiego,
ul.  Smoleriskiego.
starosta dodal, 2e pozostale ulice na terenie miasta Minsk Mazowiecki stanq sig
drogami gminnymi.
Zarzqd P owiatu zaakceptowal powy2szE propozycje.

A d . 6
Przyjgcie protokolu przeniesiono na kolejne posiedzenie.

Ad. 7
Zamknigcie posiedzenia.

Pzewodniczqcy ZazEdu - Antoni Jan Tarczyósk¡

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie Zazqdu: Krystyna pazio

Henryk Ks¡ezopolski


