Protokól Nr 30/07
z posiedzeniaZarz¡du Powiatu Miñskiego
w dniu 22 paádziernika
2007r.
W posiedzeniuuczestniczyli:
Przewodnicz4cy
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyriski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czNonkowieZarz4du: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBEk- SkarbnikPowiatu
Anna Czy2ewska- Z-ca NaczelnikaWydz.Architekturyi Budownictwa
- inspektorw Wydz.Oéwiatyi Kultury
Anna Smater-Nagraba
Porz4dekposiedzenia:
Otwarciepos¡edzenia.
Przyjgcieporzqdkuobrad.
Informacjao dzialalnoóci
posiedzenia.
Starostyw okresieod poprzedniego
Sprawyz zakresuslu2byzdrowia.
Podjqcieuchwalyw sprawieprzyznaniastypendiówStarosty.
Podjecieuchwalyw sprawieprzyjgcia
Regulaminu
DomuDzieckaw Falbogach.
Uzgodnienieprojektu zmiany czqóci miejscowegoplanu zagospodarowania
przestrzennego
gminyDgbeWielkie.
8. Podjgcieuchwalyw sprawiezmianw bud2eciePowiatuna 2O07¡ok.
9. Sprawyró2ne.
protokolu
10.Przyjgcie
z posiedzenia
w dniu15.'10.2007
r.
posiedzenia.
11.Zamknigcie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ad. I
Starosta Minskiego.

Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad.2
Starostaprzedstawilporz4dekposiedzenia,
któryzostalprzyjgtyjednogloÉnie.
Ad. 3
Starosta- AntoniJan Tarczynskipoinformowal,
o nastgpujqcych
sprawach:
- zloíony zostal wniosek do WFOS|GW o po2yczkg na wykonanie sieci
kanalizacyjnej
w SOR (z uzyskanychinformacjiwynika,2e wniosekzostan¡erozpakzony
pozytywnie),

- rozmawialz p. A. Cichockimz UrzgduMarszalkowskiego
i uzyskalinformacjg
o érodkach
z komponentu
G,
- wraz z Wicestarosta wizytowal inwestycje zrealizowanq w Zespole Szkól
Agrotechnicznychw Janowie,
NastgpnieWicestarostapoinformowal
o nastepujEcych
sprawach:
- powiat otrzymal 1 mln zl. z ptzeznaczeniemna SOR. Pojawiiysig problemy
wynikajqce z faktu, 2e w 2006 r. powiat otrzymaf 500.000 zl. na to zadanie
z komponentuG, a z uwagina to,2e decyzjebyly podejmowanena koniecroku érodki
przeszlydo wykorzystaniaw roku nastepnym,jako érodki niewygasajqce.Obecnie
istniejeniebezpieczenstwo
utraty250.000zl. w zwiEzkuze sposobemrozliczaniafaktur
wska2nikiem33%. Zadaniema byó zrealizowanedo koñca listopadabr. Prowadzone
bgdq wyjaónienia,aby faktury,które bgdq skladanerozliczanebyfy wska2nikiem47Vo,
jest harmonogramrealizacjizadania.
a nie 33%. Przygotowany
- do przetarguna wykonanietermomodernizacji
PrzychodniRejonowejwplyngly
4 oferty,najkorzystniejszq
zloZylafirma ,,LUX"p. Lejmanaz MiñskaMazowieckiego
na
kwoteok. 500.000zl.
- Starostai BurmistrzMiasta Miñsk Mazowieckipodpisaliwniosekw zwi4zku
organizacj4
EURO2012.
Ad.4
DyrektorSPZOZ- JanuszSobolewskiprzedstawilwykonanieplanurzeczowego
za lll kwartaly2007 ¡.:
- hospitalizowani
- 108,77o/o,
- punkty- 79%.
W zakresie poradnictwa specjalistycznegonajnizsze wykonanie jest w poradni
- 53,00%,
uzale2nieñod alkoholu- 46,09%,uzale2nieñod órodkówfarmakologicznych
natom¡astnajwyzszewykonaniejest w poradni chorób zaka2nych 122%, po'adni
- 106,78o/0.
neonatogologicznej
Nastgpniewyja5nil,2e w zakresiewydatkówinwestycyjnychna sprzet wydatkowano
kwotg232.826zl., na budowqSOR - kwotg1.462.063,11
zl.
Glówna ksiggowa SPZOZ - Zofia Morawska przedstawila sprawozdanie
o przychodach,kosztachi wyniku finansowymza okres g m-cy. Wyjaénil,2e koszty
wykonanow 32.174.062zl. t¡.76,19% planu,a przychodyw kwocie30.419.150
zl.
planu.
t1.72,04%
Najni2szewykonaniejest w aptece ogólnodostgpnej
, zu2ycie materialówi energii
wykonanow B0% (sq przekroczeniakosztówna leki w zwiqzkuz nadwykonaniami).
Nadwykonaniaw szpitalu stanowiq kwotg - ponad 700.000 zl. (anestezjologia- 148.000zl., oddz. ginekologiczno61.000 zl., pediatria33.000 zl. neonatologia
- 290.000zl.,chirurgia
polo2niczy
ogólna240.000zl.).
DyrektorSPZOZ wyjaónil,i2 zwróconosig do NFZ o zwigkszeniebudzetuo kwote
2.000.000zl., otrzymanokwotq1.850.000zl.
GfównaksiggowaSPZOZ powiedziala,2e nadwykonaniaza lll kwartalyopiewajEna
kwotg 1.218.000zl. Strata finansowana dzien sprawozdawczywynosi 536.657 zl.

Glówneprzekroczenias4 w lekach,kontraktachlekarskichponadtosq wysokiekoszty
naprawyi konserwacjisprzetu.
Starosta- Antoni Jan Tarczyñskizwrócilsiq do dyrektoraSPZOZ z pytaniem,
jakie dzialaniapodjgtow zakresiezakupukaretek.
Dyrektor- Janusz Sobolewskipowiedzial,2e ogloszonyzostal przetarg na uslugi
w zakresietransportumedycznegoiotwarcie ofert odbgdziesig 25 pa2dziernikabr.
W zale2noéciod wynikuprzetargupodejmowane
bgdqdalszedzialania.
Wicestarosta KrzysztofMichalikzwrócilsiq do dyrektoraSPZOZz pytaniem,na
jakim etapiejest sprawa zakupu sprzgtumedycznegodo SOR, gdyz sprzet powinien
byóju2w miesiqcugrudniubr.
Dyrektor- Janusz Sobolewskiwyjaénil,2e powolalkomisjqprzetargowEi nie powinno
byózagro2eniarealizacji.
Wicestarostazwrócil siq z pytaniem,czy zostalyjuz zweryfikowaneofertyzlo2one
w przetarguna termomodernizacjq
Przychodni.
na
wyloniono
wykonawcg
z MinskaMaz.tj. firmg,,LUX"
DyrektorSPZOZpowiedzial,2e
kwotg481.900zl. brutto,natom¡astnajdrozszaofertaopiewalana kwote634.000zl.
NastgpnieWicestarostazwrócilsig z pytaniem,czy p. S. Mochzlo2ylprojektumowyna
uslugna ¡zeczSPZOZ.
Swiadczenie
2e nie otrzymaljeszczeprojektuumowy.
Dyrektor JanuszSobolewskipowiedzial,
Wicestarostapowiedzial, i2 oczekuje ze strony dyrektora inicjatywy w zakresie
zapisówumowy na ówiadczenieuslug w zakresiewysokoécioplat za
doprecyzowania
éwiadczoneuslugi.
Odnoónieaktualnejsytuacjiw SPZOZ dyrektorJanusz Sobolewskiwyjaénil,iz
procedura naboru ordynatora Oddzialu Wewngtrznego trwa, Oddzial wykonuje
planowane hospitalizacje.Ponadto na innych oddzialach praca wykonywanajest
zgodniez planem.Dodal,2e mimostawki35 zl. za godzingsq dni, gdy nie ma dwóch
lekarzydy2urantów.Ponadtood stycznia2008 r. wchodzq przepisyunijne dotyczqce
czasu pracy lekarzy,którzy bgdq mogli pracowaónie wigcej ni2 48 godz. tygodniowo,
w zwiqzkuz tym mozliwebgd4dyzuryÉrednio8 godzinmiesigcznie.
Dyrektor - Janusz Sobolewskipoinformowal,2e spotkai sig ze zwiq.zkami
zawodowymii ustalono,ze nowe regulacjedotycz4cewynagrodzeñwprowadzone
zostanqod1 stycznia2008r.
Ordynatorzypodtrzymaliswoje proóbydotyczqcepodwy2kiwynagrodzeñdo 2010 r. do
w roku
zl. i4.000 zl. Ponadtozwrócilisig, aby oprócztej regulacji
kwot8.00021.,6.000
wzroslyo 30% podstawywynagrodzenia.
b¡ezqcymwynagrodzenia
Dyrektor dodal, 2e zwigkszeniestawki godzinowejdo 35 zl. spowodowalowzrost
wydatkówna wynagrodzeniao kwotg 600.000zl. Wyjaónilponadto,2e zrealizowanie
przezordynatorówpodwy2ekskutkowaloby
kwotq 4 mln zl.
zaproponowanych
powiedzial,
Starosta
2e ordynatorzynie 2adali od razu kwot 8.000 zl., 6.000 zf.
i4.000 zl., ale oczekiwalipropozycjiisygnaluco dyrekcjamoZezaproponowaó.
Glówna ksiggowa SPZOZ wyjaénila,2e na spotkaniu ze zwiqzkamizawodowymi
ustalono,2e lekarzedostan4w grupgdodatek690 zl. i pozosta{ez ustawy,}03" 113 zl.
(skutekfinansowy153.000zl. z ZUS za 1 m-c). Podwy2szenie
wynagrodzeñdo kwot
8.000 zl., 6.000 zl. i 4.000 zl. spowoduje miesiecznie niedobór érodków na
w kwocie291.000zt. (zZUS).
wynagrodzenia
Zarzqdumieliuczestniczyó
ordynatorzy.
Starostapowiedzial,ze w posiedzeniu

2e zaprosiordynatorów.
Dyrektor
SPZOZwyjaénil,
w posiedzeniu,
na którymdyrekcjaSPZOZ
Staroslastwierdzil,
i2 mielioni uczestniczyó
przedstawi
propozycjg
podwy2ki
br. Takiebylo
wynagrodzeri
tj. w dniu22 pa2dziernika
naspotkaniu
w dniu8.10.2007
r. Tegoniezrealizowaliómy.
ustalenie
i2 ustalono
ze zwiqzkami
zawodowymi,
2e od 1 stycznia
Dyrektor
SPZOZpodsumowal,
przygotowanych
wyniesieok. 800 1000zl. (do naliczenia
zostalo
2008r. podwy2ka
12 grup).Niemajeszczepodpisanego
kontraktu
z NFZi niemo2naniczegoobiecywaó,
gdy2szpitalnieposiadaérodków.
czy
CzlonekZarzqdu- KrystynaPaziozwrócilas¡e do dyrektoraz pytaniem,
korzystaj4
ze
stawek
dy2urowych.
ordynatorzy
Dyrektor- Janusz SobolewskiwyjaSnil,ze ordynatorzykorzystajqze stawek
dy2urowych.
Ad.5

wyjaSnila,
2e
Inspektorw WydzialeOéwiatyi Kultury- Anna Smater-Nagraba
jest
przyznania
uczniomz najwy2szymi
mo2liwoóó
zgodniez uchwal4Rady Powiatu
stypendium
mo2na
Zgodnie
z regulaminem
osiqgnigciami
w naucestypendium
Starosty.
przyznaóuczniowi lub absolwentowi,który na ówiadectwiepromocyjnymlub
bqdZ
éwiadectwie
ukonczenia
szkolyuzyskaléredniqocen4,8 orazuzyskaltytulfinalisty
kryteria:
i spelniadodatkowonastepujqce
laureataw olimpladachprzedmiotowych
lub uczestniczyl
w realizacji
w pracachsamorzqdu
uczniowskiego
aktywnieuczestniczy
pomagainnym
przedsigwzigó
w zakresierozwojui promocjiregionulub konsekwentnie
ludziom,a tak2epo jednymuczniuz ka2degozespoluszkót,któryuzyskalnajwy2szq
6redniqnie ni2szq ni2 4,8. Ponadtow Gimnazjumi Liceum Ogólnoksztalc4cym
w Siennicy
im. PolskiejMacierzySzkolneji ZespoleSzkólim. H. iK. Gnoiñskich
przyznlesig po dwastypendia
(dlauczniagimnazjum
i ucznialiceum).
wyjaóniia,
2e wplynglo19 wnioskówz 6 szkó|,nie wplyn4l
P. AnnaSmater-Nagraba
2e zadenuczeñ
w MinskuMaz.,uzasadniaj4c,
wniosekzZS im. M. Sklodowskiej-Curie
niespelniakryteriów
regulaminowych.
bylyórodkiw kwocie27.000zt.,po
na stypendia
zabezpieczone
Dodala,2e w bud2ecie
pozostala
kwota 8.750 zl. WysokoSó
wyplaciestypendióww miesiqcukwietniu
wynagrodzenia
tj. do kwoty
stypendium
nie mo2e byó wy2szani2 30o/onajni2szego
stypendium
wynosilo
250zl. miesigcznie.
280zl.Vtlrokuubieglym
Po analiziezlo2onychwnioskówZarzqd Powiatupostanowilprzyznaóstypendia
250zl. miesigcznie
nastgpujqcym
osobom:
w vvysoko6ci
- KarolinieStariczak- uczennicyLiceumOgólnoksztalc4cego
im. PolskiejMacierzy
Szkolnej
w MiriskuMaz.
- uczennicyLiceumOgólnoksztalcqcego
- MarcieChodziriskiej
im. PolskiejMacierzy
w MiriskuMaz.
Szkolnej
- AngeliceBorys- uczennicy
Szkolnej
LiceumOgólnoksztalc4cego
im. PolskiejMacierzy
w MinskuMaz.
- uczennicy
- Karolinie
im. PolskiejMacierzy
Wielogolaskiej
LiceumOgólnoksztalcqcego
w MiriskuMaz.
Szkolnej
- Katarzyn¡e
- uczennicy
im. PolskiejMacierzy
Wqsowskiej
LiceumOgólnoksztalcAcego
Szkolnej
w MinskuMaz.
- Katarzynie
ZespoluSzkólEkonomicznych
w MitiskuMaz.,
Gryz- uczennicy

- uczennicyZespoluSzkoiEkonomicznych
- MonicePiotrowsk¡ej
w MitiskuMaz.'
- absolwentceZespoluSzkólEkonomicznych
w MiñskuMaz'
- MarioliBartnickiej
w siennicy,
K.
Gnoiñskich
- Marcinowichojeckiemu uczniowiZespoluszkól im. H. i
w Janowie,
- KatarzynieBqk - uczennicyZespoluSzkólAgrotechnicznych
- Darius2owiStachurze- uczniowiZespoluSzkólNr 1 im. K. Wielkiegow MiñskuMaz.,
- uczniowiZespoluszkól ZawodowychNr 2 im. Powstañców
- MaciejowiPatyrískiemu

w MitiskuMaz.
Warszawy
- uczniowi
- PiotrowiBrzezirlskiemu
ZespoluSzkól ZawodowychNr 2 im. Powstañców
w MinskuMaz.
Warszawv
ZarzEd Powiatu jednogloénie podjEl uchwalq Nr 161/07 w spraw¡e
przyznaniaStyPendiówStarostY.
starosta zwrócii sig do p. Anny smater - Nagraby,aby wydzial oéwiaty i Kultury
przeanalizowalregulaminprzyznawaniastypendiówstarosty i przedstawilpropozycjQ
zmtan.
Ad.6

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala,2e na sesji w dniu
28 wrzeÉnia br. Rada Powiatu podjela uchwale przeksztalcajqcaDom Dziecka
z placówki opiekuriczo-wychowawczejwielofunkcyjnej typu socjalizacyjnointerwencyjnegow placówke socjalizacyjnqi zmiana ta zostala wprowadzonado
u organizacYjnego.
regulamin
RegulaminDomu Dzieckazostalopracowanyprzezdyrektorajednostkiw porozum¡eniu
z PowiatowymCentrumPomocyRodzinie.
Nastgpnieódczytalaprojektuchwalyw sprawieprzyjqciaRegulaminuDomu D_ziecka
w Falbogach;przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjgciemuchwalyZarzEd
Powiatuopowiedzialsig jednoglosnie.
ZarzEdPowiatu podj4l uchwalq Nr 162/07w sprawie przyjqcia Regulaminu
Domu Dzieckaw Falbogach.
Ad.7

Z-ca NaczelnikaWydzialu Architekturyi Budownictwa- Anna Czy2ewska
projektu
przedstawila
wniosekwójtagminyDgbewielkie, któryzwrócilsie o uzgodnienie
dotyczqcej
przestrzennegow czesci
zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania
wody.
stacjiuzdatniania
Zarzqd Powiatu uzgodnil projekt zmiany czqóci miejscowego planu
przestrzennego
GminyDqbeWielkie.
zagospodarowania
Ad.8

skarbnik Powiatu- Teresa B4k przedstawilaprojektuchwa{yw spraw¡ezmlan
w bud2ecie Powiatu na 2007 rok. NastqpniewyjaÓnila,2e zmiany polegaj4 na
przeniesieniuwydatkÓwmiqdzy $$ w ramachtego samego dzialuoraz przeniesieniu
wydatkówz rczewy bud2etoweji dotycz4:
- StarostwaPowiatowegow MitiskuMaz.
- ZespoluSzkólSpecjalnych
w lgnacowie,
- ZesooluSzkólNr 1 w MinskuMaz.

- ZespoluSzkólim. M. Sklodowskiej-Curie
w MitiskuMaz.
- ZespoluSzkólim. H. i K. Gnoióskich
w Siennicy,
- ZespoluSzkólAgrotechnicznych
w Janowie,
- ZespoluSzkólZawodowychNr 2 w MitáskuMaz.
- Powiatowego
CentrumPomocyRodziniew MiñskuMaz.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Poradni Psycholog¡cznow MinskuMaz. o przyznaniedodatkowychórodkóww kwocie836 zl. na
Pedagogicznej
zakupmaterialówdo remontupomieszczeñPoradni(malowaniapomieszczen).
Zarzqd Powiatu przyznal kwotg 836 zl. na zakup materialów do malowania
oomieszczen.
o Zwi4zku KatolickichKlubów
Nastepnieprzedstawilawniosek Ogólnopolskieg
w zwiqzku z Vlll
Mazowieckiego
Sportowychdla m. st. Warszawy i Województwa
OgólnopolskqSztafet4 Niepodlegloóciim. Prymasa TysiqcleciaStefana Kardynala
Wyszyñskiegoo ufundowaniepami4tkowegopucharu za udzial w sztafecie oraz
ufundowanienagród rzeczowych.Dodala, 2e sztafeta odbywa sie pod patronatem
MinistraSportui Turystykioraz MarszalkaWojewództwaMazowieckiego.
Zarz4dPowiatupo analiziewnioskunegatywnierozpatrzylwnioseki nie przyznal
érodków.
Skarbnik Powiatu przedstawilaprojekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ec¡e
glosowanie,w którym za podjqciemuchwaly
Powiatuna 2007 rok; przeprowadzono
Zarz4dopowiedzialsig jednogloénie.
Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 163/07 w spraw¡e zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.
Ad.9

Starosta- Anton¡ Jan Tarczyriskiporuszyltemat wniosków Komisji Oéwiaty'
wnioski
Kulturyi Sportuz wyjazdowychposiedzeri.Zaproponowal,aby przedstawione
podzielió
na 3 grupy:
- zadaniazrealizowane,
- zadanianale24cedo kompetencjidyrektorów,
- zadania(inwestycjei remonty),którenale2yprzyiEÓ
do bud2etupowiatu
przedstawila
wniosekdyrektoraZespolu
Podinspektor Anna Smater-Nagraba
Szkól Zawodowych Nr 2 dotyczqcyobjqcia patronatem ll PrzeglqduPiosenki dla
Nauczycielii przyznaniekwoty1.000zl. na ufundowanienagród.
ZarzqdPowiatuprzyznalkwotg1.000zl. na ufundowanienagród.
¡cznych
Skarbnik Powiatu przedstawilawniosek dyrektora Zespolu Szkól Agrotechn
w
kwocie
przeznaczenia
órodków
biezacych
zgody na zmiang
w Janowieo vvyrazenie
na praceremontowew kuchniszkoly.
3.050zl. i przeznaczenie
ZazEd Powiatu wyrazil zgodq na zmianq przeznaczenia érodków w kwocie
3.050zl.
2007 r.
ustalono,2e kolejneposiedzeniezatzqduodbgdziesig w dniu 29 pa2dziernika
o godz.14.00.

A d .l 0

jednogloénie.
Protokól
z posiedzenia
w dniu15.10.2007r. zostalprzyjgty

A d .1 1
pos¡edzenia.
Zamkniecie

PrzewodniczqcyZazqdu - Antoni Jan Tarczyóski
Wicestarosta- KrzysztofMichal¡k
Czlonkowie
Zazqdu: KrystynaPazio

HenrykKsiezopolsk¡
Krusiewicz
M¡roslaw

