
Protokól Nr 30/07
z posiedzenia Zarz¡du Powiatu Miñskiego

w dniu 22 paádziernika 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyli :
Przewodnicz4cy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyriski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czNonkowie Zarz4du: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa BEk - Skarbnik Powiatu
Anna Czy2ewska - Z-ca Naczelnika Wydz. Architektury i Budownictwa
Anna Smater-Nagraba - inspektor w Wydz. Oéwiaty i Kultury

Porz4dek posiedzenia:

1 . Otwarcie pos¡edzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy z zakresu slu2by zdrowia.
5. Podjqcie uchwaly w sprawie przyznania stypendiów Starosty.
6. Podjecie uchwaly w sprawie przyjgcia Regulaminu Domu Dziecka w Falbogach.
7. Uzgodnienie projektu zmiany czqóci miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Dgbe Wielkie.
8. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2O07 ¡ok.
9. Sprawy ró2ne.
10. Przyjgcie protokolu z posiedzenia w dniu 15. '10.2007 r.
1 1. Zamknigcie posiedzenia.

Ad. I
Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Minskiego.

Ad.2
Starosta przedstawil porz4dek posiedzenia, który zostal przyjgty jednogloÉnie.

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal, o nastgpujqcych sprawach:
- zloíony zostal wniosek do WFOS|GW o po2yczkg na wykonanie sieci

kanalizacyjnej w SOR (z uzyskanych informacji wynika, 2e wniosek zostan¡e rozpakzony
pozytywnie),



- rozmawial z p. A. Cichockim z Urzgdu Marszalkowskiego i uzyskal informacjg
o érodkach z komponentu G,

- wraz z Wicestarosta wizytowal inwestycje zrealizowanq w Zespole Szkól
Agrotech nicznych w Janowie,

Nastgpnie Wicestarosta poinformowal o nastepujEcych sprawach:
- powiat otrzymal 1 mln zl. z ptzeznaczeniem na SOR. Pojawiiy sig problemy

wynikajqce z faktu, 2e w 2006 r. powiat otrzymaf 500.000 zl. na to zadanie
z komponentu G, a z uwagi na to,2e decyzje byly podejmowane na koniec roku érodki
przeszly do wykorzystania w roku nastepnym, jako érodki niewygasajqce. Obecnie
istnieje niebezpieczenstwo utraty 250.000 zl. w zwiEzku ze sposobem rozliczania faktur
wska2nikiem 33%. Zadanie ma byó zrealizowane do koñca listopada br. Prowadzone
bgdq wyjaónienia, aby faktury, które bgdq skladane rozliczane byfy wska2nikiem 47Vo,
a nie 33%. Przygotowany jest harmonogram realizacji zadania.

- do przetargu na wykonanie termomodernizacji Przychodni Rejonowej wplyngly
4 oferty, najkorzystniejszq zloZyla firma ,,LUX" p. Lejmana z Miñska Mazowieckiego na
kwote ok. 500.000 zl.

- Starosta i Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki podpisali wniosek w zwi4zku
organizacj4 EURO 2012.

A d . 4
Dyrektor SPZOZ - Janusz Sobolewski przedstawil wykonanie planu rzeczowego

za lll kwartaly 2007 ¡.:
- hospitalizowani - 108,77o/o,
- punkty - 79%.
W zakresie poradnictwa specjalistycznego najnizsze wykonanie jest w poradni
uzale2nieñ od alkoholu - 46,09%, uzale2nieñ od órodków farmakologicznych - 53,00%,
natom¡ast najwyzsze wykonanie jest w poradni chorób zaka2nych - 122%, po'adni
neonatogologicznej - 1 06,7 8o/0.
Nastgpnie wyja5nil, 2e w zakresie wydatków inwestycyjnych na sprzet wydatkowano
kwotg 232.826 zl., na budowq SOR - kwotg 1 .462.063,11 zl.

Glówna ksiggowa SPZOZ - Zofia Morawska przedstawila sprawozdanie
o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres g m-cy. Wyjaénil, 2e koszty
wykonano w 32.174.062 zl.  t¡ .76,19% planu, a przychody w kwocie 30.419.150 zl.
t1.72,04% planu.
Najni2sze wykonanie jest w aptece ogólnodostgpnej , zu2ycie materialów i energii
wykonano w B0% (sq przekroczenia kosztów na leki w zwiqzku z nadwykonaniami).
Nadwykonania w szpitalu stanowiq kwotg - ponad 700.000 zl. (anestezjologia -
61.000 zl. ,  pediatr ia 33.000 zl.  neonatologia - 148.000 zl. ,  oddz. ginekologiczno-
polo2niczy - 290.000 zl. ,  chirurgia ogólna 240.000 zl.) .
Dyrektor SPZOZ wyjaónil, i2 zwrócono sig do NFZ o zwigkszenie budzetu o kwote
2.000.000 zl., otrzymano kwotq 1.850.000 zl.
Gfówna ksiggowa SPZOZ powiedziala, 2e nadwykonania za lll kwartaly opiewajE na
kwotg 1.218.000 zl. Strata finansowa na dzien sprawozdawczy wynosi 536.657 zl.



Glówne przekroczenia s4 w lekach, kontraktach lekarskich ponadto sq wysokie koszty
naprawy i konserwacji sprzetu.

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski zwrócil siq do dyrektora SPZOZ z pytaniem,
jakie dzialania podjgto w zakresie zakupu karetek.
Dyrektor - Janusz Sobolewski powiedzial, 2e ogloszony zostal przetarg na uslugi
w zakresie transportu medycznego iotwarcie ofert odbgdzie sig 25 pa2dziernika br.
W zale2noéci od wyniku przetargu podejmowane bgdq dalsze dzialania.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik zwrócil siq do dyrektora SPZOZ z pytaniem, na
jakim etapie jest sprawa zakupu sprzgtu medycznego do SOR, gdyz sprzet powinien
byó ju2 w miesiqcu grudniu br.
Dyrektor - Janusz Sobolewski wyjaénil, 2e powolal komisjq przetargowE i nie powinno
byó zagro2enia realizacji.

Wicestarosta zwrócil siq z pytaniem, czy zostaly juz zweryfikowane oferty zlo2one
w przetargu na termomodernizacjq Przychodni.
Dyrektor SPZOZ powiedzial,2e wyloniono wykonawcg z Minska Maz. t j .  f i rmg,,LUX" na
kwotg 481.900 zl. brutto, natom¡ast najdrozsza oferta opiewala na kwote 634.000 zl.
Nastgpnie Wicestarosta zwrócil sig z pytaniem, czy p. S. Moch zlo2yl projekt umowy na
Swiadczenie uslug na ¡zecz SPZOZ.
Dyrektor - Janusz Sobolewski powiedzial, 2e nie otrzymal jeszcze projektu umowy.
Wicestarosta powiedzial, i2 oczekuje ze strony dyrektora inicjatywy w zakresie
doprecyzowania zapisów umowy na ówiadczenie uslug w zakresie wysokoéci oplat za
éwiadczone uslugi.

Odnoónie aktualnej sytuacji w SPZOZ dyrektor Janusz Sobolewski wyjaénil, iz
procedura naboru ordynatora Oddzialu Wewngtrznego trwa, Oddzial wykonuje
planowane hospitalizacje. Ponadto na innych oddzialach praca wykonywana jest
zgodnie z planem. Dodal, 2e mimo stawki 35 zl.  za godzing sq dni, gdy nie ma dwóch
lekarzy dy2urantów. Ponadto od stycznia 2008 r. wchodzq przepisy unijne dotyczqce
czasu pracy lekarzy, którzy bgdq mogli pracowaó nie wigcej ni2 48 godz. tygodniowo,
w zwiqzku z tym mozliwe bgd4 dyzury Érednio 8 godzin miesigcznie.

Dyrektor - Janusz Sobolewski poinformowal, 2e spotkai sig ze zwiq.zkami
zawodowymi i ustalono, ze nowe regulacje dotycz4ce wynagrodzeñ wprowadzone
zostanqod 1 stycznia 2008 r.
Ordynatorzy podtrzymali swoje proóby dotyczqce podwy2ki wynagrodzeñ do 2010 r. do
kwot 8.000 21.,6.000 zl.  i4.000 zl.  Ponadto zwróci l i  sig, aby oprócz tej regulacj i  w roku
b¡ezqcym wynagrodzenia wzrosly o 30% podstawy wynagrodzenia.
Dyrektor dodal, 2e zwigkszenie stawki godzinowej do 35 zl. spowodowalo wzrost
wydatków na wynagrodzenia o kwotg 600.000 zl. Wyjaónil ponadto,2e zrealizowanie
zaproponowanych przez ordynatorów podwy2ek skutkowaloby kwotq 4 mln zl.
Starosta powiedzial, 2e ordynatorzy nie 2adali od razu kwot 8.000 zl., 6.000 zf .
i4.000 zl., ale oczekiwali propozycji isygnalu co dyrekcja moZe zaproponowaó.
Glówna ksiggowa SPZOZ wyjaénila, 2e na spotkaniu ze zwiqzkami zawodowymi
ustalono, 2e lekarze dostan4 w grupg dodatek 690 zl. i pozosta{e z ustawy ,}03" 113 zl.
(skutek finansowy 153.000 zl. z ZUS za 1 m-c). Podwy2szenie wynagrodzeñ do kwot
8.000 zl., 6.000 zl. i 4.000 zl. spowoduje miesiecznie niedobór érodków na
wynagrodzenia w kwocie 291.000 zt. (zZUS).
Starosta powiedzial, ze w posiedzeniu Zarzqdu mieli uczestniczyó ordynatorzy.



Dyrektor SPZOZ wyjaénil, 2e zaprosi ordynatorów.
Starosla stwierdzil, i2 mieli oni uczestniczyó w posiedzeniu, na którym dyrekcja SPZOZ
przedstawi propozycjg podwy2ki wynagrodzeri tj. w dniu 22 pa2dziernika br. Takie bylo
ustalenie na spotkaniu w dniu 8.10.2007 r. Tego nie zrealizowaliómy.
Dyrektor SPZOZ podsumowal, i2 ustalono ze zwiqzkami zawodowymi, 2e od 1 stycznia
2008 r. podwy2ka wyniesie ok. 800 - 1000 zl. (do naliczenia przygotowanych zostalo
12 grup). Nie ma jeszcze podpisanego kontraktu z NFZ i nie mo2na niczego obiecywaó,
gdy2 szpital nie posiada érodków.

Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio zwrócila s¡e do dyrektora z pytaniem, czy
ordynatorzy korzystaj4 ze stawek dy2urowych.
Dyrektor - Janusz Sobolewski wyjaSnil, ze ordynatorzy korzystajq ze stawek
dy2urowych.

A d . 5
Inspektor w Wydziale Oéwiaty i Kultury - Anna Smater-Nagraba wyjaSnila, 2e

zgodnie z uchwal4 Rady Powiatu jest mo2liwoóó przyznania uczniom z najwy2szymi
osiqgnigciami w nauce stypendium Starosty. Zgodnie z regulaminem stypendium mo2na
przyznaó uczniowi lub absolwentowi, który na ówiadectwie promocyjnym lub
éwiadectwie ukonczenia szkoly uzyskal éredniq ocen 4,8 oraz uzyskal tytul finalisty bqdZ
laureata w olimpladach przedmiotowych i spelnia dodatkowo nastepujqce kryteria:
aktywnie uczestniczy w pracach samorzqdu uczniowskiego lub uczestniczyl w realizacji
przedsigwzigó w zakresie rozwoju i promocji regionu lub konsekwentnie pomaga innym
ludziom, a tak2e po jednym uczniu z ka2dego zespolu szkót, który uzyskal najwy2szq
6redniq nie ni2szq ni2 4,8. Ponadto w Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztalc4cym
im. Polskiej Macierzy Szkolnej i  Zespole Szkól im. H. iK. Gnoiñskich w Siennicy
przyznle sig po dwa stypendia (dla ucznia gimnazjum i ucznia liceum).
P. Anna Smater-Nagraba wyjaóniia, 2e wplynglo 19 wniosków z 6 szkó|, nie wplyn4l
wniosek zZS im. M. Sklodowskiej-Curie w Minsku Maz., uzasadniaj4c, 2e zaden uczeñ
nie spelnia kryteriów regulaminowych.
Dodala, 2e w bud2ecie na stypendia zabezpieczone byly órodki w kwocie 27.000 zt., po
wyplacie stypendiów w miesiqcu kwietniu pozostala kwota 8.750 zl. WysokoSó
stypendium nie mo2e byó wy2sza ni2 30o/o najni2szego wynagrodzenia tj. do kwoty
280 zl. Vtl roku ubieglym stypendium wynosilo 250 zl. miesigcznie.
Po analizie zlo2onych wniosków Zarzqd Powiatu postanowil przyznaó stypendia
w vvysoko6ci 250 zl. miesigcznie nastgpujqcym osobom:
- Karolinie Stariczak - uczennicy Liceum Ogólnoksztalc4cego im. Polskiej Macierzy
Szkolnej w Mirisku Maz.
- Marcie Chodziriskiej - uczennicy Liceum Ogólnoksztalcqcego im. Polskiej Macierzy
Szkolnej w Mirisku Maz.
- Angelice Borys - uczennicy Liceum Ogólnoksztalc4cego im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w Minsku Maz.
- Karolinie Wielogolaskiej - uczennicy Liceum Ogólnoksztalcqcego im. Polskiej Macierzy
Szkolnej w Mirisku Maz.
- Katarzyn¡e Wqsowskiej - uczennicy Liceum OgólnoksztalcAcego im. Polskiej Macierzy
Szkolnej w Minsku Maz.
- Katarzynie Gryz - uczennicy Zespolu Szkól Ekonomicznych w Mitisku Maz.,



- Monice Piotrowsk¡ej - uczennicy Zespolu Szkoi Ekonomicznych w Mitisku Maz.'
- Marioli Bartnickiej - absolwentce Zespolu Szkól Ekonomicznych w Miñsku Maz'
- Marcinowi chojeckiemu - uczniowi Zespolu szkól im. H. i K. Gnoiñskich w siennicy,
- Katarzynie Bqk - uczennicy Zespolu Szkól Agrotechnicznych w Janowie,
- Darius2owi Stachurze - uczniowi Zespolu Szkól Nr 1 im. K. Wielkiego w Miñsku Maz.,
- Maciejowi Patyrískiemu - uczniowi Zespolu szkól Zawodowych Nr 2 im. Powstañców
Warszawy w Mitisku Maz.
- Piotrowi Brzezirlskiemu - uczniowi Zespolu
Warszawv w Minsku Maz.

ZarzEd Powiatu jednogloénie podjEl
przyznania StyPendiów StarostY.

Szkól Zawodowych Nr 2 im. Powstañców

uchwalq Nr 161/07 w spraw¡e

starosta zwrócii sig do p. Anny smater - Nagraby, aby wydzial oéwiaty i Kultury
przeanalizowal regulamin przyznawania stypendiów starosty i przedstawil propozycjQ

zmtan.

A d . 6
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala, 2e na sesji w dniu

28 wrzeÉnia br. Rada Powiatu podjela uchwale przeksztalcajqca Dom Dziecka
z placówki opiekuriczo-wychowawczej wielofunkcyjnej typu socjalizacyjno-
interwencyjnego w placówke socjalizacyjnq i zmiana ta zostala wprowadzona do
regulamin u organizacYjnego.
Regulamin Domu Dziecka zostal opracowany przez dyrektora jednostki w porozum¡eniu

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Nastgpnie ódczytala projekt uchwaly w sprawie przyjqcia Regulaminu Domu D_ziecka

w Falbogach; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly ZarzEd

Powiatu opowiedzial sig jednoglosnie.
ZarzEd Powiatu podj4l uchwalq Nr 162/07 w sprawie przyjqcia Regulaminu

Domu Dziecka w Falbogach.

A d . 7
Z-ca Naczelnika Wydzialu Architektury i Budownictwa - Anna Czy2ewska

przedstawila wniosek wójta gminy Dgbe wielkie, który zwrócil sie o uzgodnienie projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w czesci dotyczqcej

stacji uzdatniania wody.
Zarzqd Powiatu uzgodnil projekt zmiany czqóci miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dqbe Wielkie.

A d . 8
skarbnik Powiatu - Teresa B4k przedstawila projekt uchwa{y w spraw¡e zmlan

w bud2ecie Powiatu na 2007 rok. Nastqpnie wyjaÓnila, 2e zmiany polegaj4 na
przeniesieniu wydatkÓw miqdzy $$ w ramach tego samego dzialu oraz przeniesieniu

wydatków z rczewy bud2etowej i dotycz4:
- Starostwa Powiatowego w Mitisku Maz.
- Zespolu Szkól Specjalnych w lgnacowie,
- Zesoolu Szkól Nr 1 w Minsku Maz.



- Zespolu Szkól im. M. Sklodowskiej-Curie w Mitisku Maz.
- Zespolu Szkól im. H. i  K. Gnoióskich w Siennicy,
- Zespolu Szkól Agrotechnicznych w Janowie,
- Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 w Mitásku Maz.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miñsku Maz.

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Poradni Psycholog¡czno -

Pedagogicznej w Minsku Maz. o przyznanie dodatkowych órodków w kwocie 836 zl. na
zakup materialów do remontu pomieszczeñ Poradni (malowania pomieszczen).

Zarzqd Powiatu przyznal kwotg 836 zl. na zakup materialów do malowania
oomieszczen.

Nastepnie przedstawila wniosek Ogólnopolskieg o Zwi4zku Katolickich Klubów
Sportowych dla m. st. Warszawy i Województwa Mazowieckiego w zwiqzku z Vlll
Ogólnopolskq Sztafet4 Niepodlegloóci im. Prymasa Tysiqclecia Stefana Kardynala
Wyszyñskiego o ufundowanie pami4tkowego pucharu za udzial w sztafecie oraz
ufundowanie nagród rzeczowych. Dodala, 2e sztafeta odbywa sie pod patronatem
Ministra Sportu i Turystyki oraz Marszalka Województwa Mazowieckiego.

Zarz4d Powiatu po analizie wniosku negatywnie rozpatrzyl wniosek i nie przyznal
érodków.

Skarbnik Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ec¡e
Powiatu na 2007 rok; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly
Zarz4d opowiedzial sig jednogloénie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 163/07 w spraw¡e zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.

A d . 9
Starosta - Anton¡ Jan Tarczyriski poruszyl temat wniosków Komisji Oéwiaty'

Kultury i Sportu z wyjazdowych posiedzeri. Zaproponowal, aby przedstawione wnioski
podziel ió na 3 grupy:
- zadania zrealizowane,
- zadania nale24ce do kompetencji dyrektorów,
- zadania (inwestycje i remonty), które nale2y przyiEÓ do bud2etu powiatu

Podinspektor - Anna Smater-Nagraba przedstawila wniosek dyrektora Zespolu
Szkól Zawodowych Nr 2 dotyczqcy objqcia patronatem ll Przeglqdu Piosenki dla
Nauczycieli i przyznanie kwoty 1.000 zl. na ufundowanie nagród.

Zarzqd Powiatu przyznal kwotg 1 .000 zl. na ufundowanie nagród.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Zespolu Szkól Agrotechn ¡cznych
w Janowie o vvyrazenie zgody na zmiang przeznaczenia biezacych órodków w kwocie
3.050 zl. i przeznaczenie na prace remontowe w kuchni szkoly.

ZazEd Powiatu wyrazil zgodq na zmianq przeznaczenia érodków w kwocie
3.050 zl.

ustalono, 2e kolejne posiedzenie zatzqdu odbgdzie sig w dniu 29 pa2dziernika 2007 r.
o godz. 14.00.



Ad.  l0
Protokól z posiedzenia w dniu 1 5.1 0.2007 r. zostal przyjgty jednogloénie.

Ad .  11
Zamkniecie pos¡edzenia.

Przewodniczqcy Zazqdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Krzysztof Michal¡k

Czlonkowie Zazqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksiezopolsk¡

M¡roslaw Krusiewicz


