
Protokól Nr 32107
z posiedzenia ZarzEdu Powiatu Miñskiego

w dniu 5l istopada 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Przewodnicz4cy Zarz4du - Antoni Jan Tarczyóski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksig2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa BEk - Skarbnik Powiatu
Janusz Sobolewski - dyr. SPZOZ w Minsku Maz.
Stanisfaw Wolynek - z-ca dyr. SPZOZ w Mitisku Maz.
Zofia Morawska - glówna ksiggowa SPZOZ w Mitisku Maz.
Tadeusz Dorywalski - ordynator Oddz. Dziecigcego
Halina Targiñska - ordynator Oddz. Noworodkowego
Marek Florczak - ordynator Oddz. Ginekologiczno-Polo2niczego
Jacek Wroriski - ordynator Oddz. Anestezjolog¡¡ i Intensywnej Terapii
Jacek Rucir iski -  ordynator Oddz. Chirurgicznego
Jaroslaw Tomczak - przewodniczqcy OT OZZL
Anna Walczak - lek. med. w Przychodni Rejonowej

Porz4dek posiedzenia:

1. Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjgcie porz4dku obrad.
3. Informacja o dzialalnoéci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy z zakresu slu2by zdrowia.
5. Rozpatrzenie wniosków do projektów uchwal i innych materialów na X sesjq Rady

Powiatu.
6. Sprawy ró2ne.
7. Przyjgcie protokolu z posiedzenia w dniu 29.10.2007 r.
8. Zamknigcie posiedzenia.

Ad.  1
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Miñskiego.

A d . 2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, do którego wprowadzono

autopoprawkg polegajqcq na wykreóleniu pkt 6 - Podjgcie uchwaiy w sprawie zmian
w bud2ecie Powiatu na 2007 rok. Z wprowadzonE zmianq porz4dek zostal przyjety
jednoglosnie.



A d . 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal, o nastepujacych sprawach:

- w dniu 2l istopada br. podpisane zostaiy umowy z Ministrem Rolnictwa w zakresie
dotacji na zakup sprzqtu dla Zespolu Szkól Ag rotech n icznych w Janowie (kwota
ok. 190.000 zl., 1o/o udzial powiatu). Termin wydatkowania Srodków u plywa
24 listooada br.
- wizytowal inwestycjq w DPS w Kqtach - widoczny postep prac,
- odbyfo sig spotkanie z prezesem ZNTK w sprawie realizaqi pomyslu dotyczqcego
fundowania stypendiów i nagród dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych okre6lonych
kierunków, które sq potrzebne ZNTK. System ten zostanie uruchomiony 1 lutego 2008 r.
Samorz4d powiatowy podpisze umowg intencyjnq, natomiast dyrektorzy szkól
(ZSZ Nr 2, CKU, CKP, ZS Nr 1 w Mir isku Maz.) podpisz4 stosowne porozumienia.
Stypendium wyniesie ok.20O zl. miesiqcznie.
- odbyt sig Vl Mazowiecki Festiwal Twórczoéci Osób Niepelnosprawnych ,,RadoSó
tworzen ia".

Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastgpujqcej sprawie:

- WFOS|GW w Warszawie przyznal po2yczkq w kwocie 233.000 zl. na wykonanie sieci
kanalizacyjnej w SOR.

A d . 4
Starosta przedstawil czlonków Zatzqdu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu.

Dyrektor SPZOZ przedstawil ordynatorów oddzialów, dyrekcjg i glównE ksiggow4
SPZOZ,

Starosta wyjaSnil, 2e w dniu I paZdziernika br. uczestniczyl w spotkaniu (na
terenie SPZOZ), na którym ustalono, 2e dyrektor Sobolewski przygotuje propozycje
wychodzqce na przeciw oczekiwaniom lekarzy. W dniu 25 paZdziernika br. ordynatorzy
zlo2yli pismo dotyczqce zorganizowania spotkania ze Starost4 i Rad4 Powiatu. Wyjaénil,
2e w trybie pilnym nie ma mo2liwo6ci zorganizowania spotkania z Rad4 Powiatu
w zwiAzku z tym zaproponowano spotkanie z Zatzqdem
Przypomnial,2e w dniu B pa2dziernika br. przedstawil ordynatorom stanowisko ZarzEdu
iRady Powiatu dotyczqce funkcjonowania slu2by zdrowia i roli organu zalo2ycielskiego,
tj. samorzEd powiatowy w ramach posiadanych mozliwoóc¡ finansowych oraz
posiadanych kompetencji przejmuje na siebie cig2ar finansowania inwestycji, remontów
równie2 zakupów inwestycyjnych, natomiast samo prowadzenie inwestycji
idokonywanie zakupów nale2y do zadaó dyrekcj i  SPZOZ. Dodal,2e na uruchomienie
SOR jest decyzja Rady Powiatu o ewentualnym zaciqgnigciu kredytu komercyjnego do
wysokoóci ok.2 mln zl.  Ponadto udaio sig doprowadzió do pozyskania érodków
z WFOS|GW na docieplenie przychodni. Biez4ce zarzqdzanie SPZOZ nale2y do
dyrekcji.
Podsumowuj4c Starosta stwierdzil, 2e funkcjonowanie SPZOZ jest dla wladz samorzqdu
powiatu sprawE priorytetowq.
Poinformowal, 2e na jednym z posiedzen Zarzqdu Powiatu dyrektor SPZOZ przedstawil
informacjq o wynikach finansowych za lll kwartaly 2007 r., wynik finansowy jest ujemny
i stanowi kwotq I .700.000 zt.
Starosta dodal, i2 odbyl spotkanie z przedstawicielkami OZZP|P.



Nastgpnie glos zabrali ordynatorzy oddzialów SPZOZ w Minsku Maz.
Ordynator Oddzialu Chirurgicznego- Jacek Ruciriski zwrócil sig z pytaniem, czy

w tej formule przychodnia wielospecjalistyczna i szpital powiatowy sq potrzebne.
Stwierdzil, 2e uzyskal ju2 odpowiedZ, 2e tak.
Nastgpnie stwierdzil, 2e formula funkcjonowania instytucji wielospecjalistycznej
w systemie powiatowym wyczerpala sig. Nale2y poszukaó innej formuly finansowania
w zalo2eniu takim, 2e szpital w dotychczasowym systemie jest potrzebny. Celem
spotkania jest próba zakreólenia horyzontów czasowych dwóch zdarzeñ tj.:

1) wycofywania sig wysoko wyspecjalizowanego personelu do placówek, które
proponuja wyzsze wynagrodzenia,

2) znalezienia formuly, w której zarobki wykwalifikowanego personelu medycznego
i innych pracowników powinny wzrosnqó do porównywalnych zarobków
w sqsiednich zakladach opieki zdrowotnej.

Nalezy doprowadzió do zmiany f inansowania, systemu nadzoru i  systemu
wlaécicielskiego. Musi byó éwiadomoéó taka, 2e zaklad opieki zdrowotnej nie jest
w stanie zamknaó sig na ,,0", ale musi mieó dlug. Ponadto trzeba przystqpió do zmian
restru ktu ryzacyjnych.

Ordynator Oddzialu Dzieciqcego - Tadeusz Dorywalski stwierdzil, 2e sprawa
istnienia szpitala powiatowego jest bardzo wa2na. Kadra szpitala jest wysoko
specjalistyczna. Oddzial dzieciqcy uzyskal akredytacjq, oznacza to, 2e stal sie
oddzialem na poziomie oddzialu klinicznego. Na oddziale brak jest zaka2en
wewnatrzszpitalnych. Poinformowal, 2e jeden lekarz odszedl do innej placówki, gdy2
zaproponowano mu lepsze wynagrodzenie. Stwierdzil, 2e trzeba zarysowaó projekt
zarówno finansowy, jak i restruktu ryzacyjny co dalej z SPZOZ bgdzie czynione.
Odchodzenie z oddzialu kadry powoduje powa2ne klopoty.

Ordynator Oddziaiu Noworodkowego - Halina Targinska wyjaÉ;nila, 2e z Oddzialu
Noworodkowego za 2 m-ce odchodzi asystentka, która robi ll stopien specjalizacji
z pediatrii. Ponadto s4 trudnoóci z obsadE pielggniarskq wykwalifikowanA w ratowaniu
noworodków. Pielggniarki z innych oddzialów, aby pracowaó na tym oddziale musza
przejíó 2 letnie szkolenie.

Ordynator Oddzialu Ginekologiczno-Polo2n iczego
poinformowal, Ze podstawowym warunkiem do spelnienia jest obecnoéó specjalisty
z danq dziedziny na dy2urze, w chwili obecnej nie jest on spelniony. W chwili obecnej
na oddziale s4 4 osoby, które siq szkolq i 3 specjalistów ll stopnia. Dodal, 2e Oddzial
Ginekologiczno-Polo2niczy widzi jako oddzial rozwijajqcy sie, a nie upadajacy.

Ordynator Oddzialu Anestezjologii - Jacek Wroñski podkreélil, 2e pracownicy
szpitala wielokrotnie udowodnil i ,  2e zaleZy im na tym szpitalu i jego pacjentach,
chocia2by w trakcie protestów, które przebiegaly bez uszczerbku na pacjentach.
WyjaSnil, 2e w sytuacji , gdy odejd4 lekarze anestezjolodzy nie b9d4 mogty normalnie
funkcjonowaó i n ne oddzialy, glównie zabiegowe.

P. Anna Walczak zglosila braki kadrowe w Przychodni Lekarskiej.
P. Jaroslaw Tomczak powiedzial, 2e zwiqzki zawodowe od okolo 2 lat alarmujq

o sytuacj¡ w szpitalu, m.in. o zwolnieniach lekarzy. W celu polepszenia sytuacj i
w SPZOZ musi doj6ó do glgbokiej restrukturyzacji. W sytuacji ubytku kadr na
poszczególnych oddzialach, kto bqdzie pracowal w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Marek Florczak



Zwrócil uwagg, 2e od 1 stycznia 2008 r. wejd4 w 2ycie przepisy dotyczEce zmiany czasu
pracy lekarzy.
Ponadto stwierdzil, 2e postulaty placowe, jakie zostaly zlo2one dyrekcji powinny byó
zrealizowane dla lekarzy i personelu pozostalego.

Starosta - Antoni Jan Tarczyñski przypomnial, ze pieMsze sygnaly dotyczqce
trudnej sytuacji w SPZOZ nie byly bagatelizowane. Zarzqd Powiatu zobowiqzal
dyrektora do przedstaw¡enia programu restrukturyzacyjnego. Program ten byl
wielokrotnie dyskutowany.

Dyrektor SPZOZ - Janusz Sobolewski stwierdzil, 2e przy stawce 10 zl. za jeden
punkt nie ma mo2liwoéci zapewnienia standardu, ani wlaSciwego wynagrodzenia kadr.
Dodal, 2e jego ambicjq bylo, aby niekorzystny kontrakt z NFZ, przybli2yó do realiów.
Zalo2ono, 2e SPZOZ zdobgdzie Srodki w kwocie 2 mln zl., otrzymano órodki
w wysokoÉci 1.850.000 zl.
Protesty lekarzy chirurgów spowodowaly odblokowanie kontraktów, które byty równane
w górg i pochlonqty kwotq 600.000 zl. Nadwykonania za lll kwartaly wynoszA
850.000 zl. i nie ma gwarancji, 2e NFZ na koniec roku zaplaci za nadwykonania bie2qce
i przeszle. Chc4c sprostaó wszystkim oczekiwaniom nale2aloby zadlu2yé SPZOZ.
Dodal, 2e pielggniarki chcialryby, aby bylo jednakowe wynagrodzenie dla pracujqcych na
podobnym stanowisku. Stwierdzil, 2e kazda podwy2ka rodzi skutki finansowe, które
powodujE zadlu2enie.
P. Janusz Sobolewski przedstawil propozycje wysokoóci podstawy wynagrodzeñ do
koñca bie24cego roku:
- ordynator - 3.550 zl.
- lekarz z ll stopniem specjalizacji - do 3.000 zl.
- lekatz z I stopniem specjalizacji - 2.500 zl.
- lekarz bez specjalizacji (rezydentury) -2.000 zl.
Powy2sza propozycja rodzi skutki finansowe za 2 m-ce (dla lekarzy)
w wysokoóci 150.000 zl., a rocznie prawie 1 mln zi., gdy fundusz plac w SPZOZ wynosi
22 mln zl.
Dyrektor SPZOZ odnoszqc sig do pytania dotyczqcego zatrudnienia w SOR wyjaSnil,2e
ma pelnq listg w zakresie pielqgniarek, salowych i personelu pomocniczego, a z dniem
1 grudnia br. powola p. Katarzyng WyszogrodzkE - Jagiello jako pelniqcq obowiqzki
ordynatora SOR.

Glówna ksiggowa SPZOZ - Zofia Morawska dodala, 2e je2eli beda wprowadzone
jakiekolwiek podwyzki straty szpitala wzrosnq.

Wiceslarosta powiedzial, Ze nale2y domniemywaó, i2 rok zamknie sie strata
w wysokoéci ok. 2 mln zl. Nastgpnie zwrócil siq do ordynatorów z pytan¡em, o czym
myélq mówiqc o restrukturyzaqi SPZOZ.

Przewodnicz4cy OZZL - Jaroslaw Tomczak powiedzial, 2e naleZy zdecydowaó
czy szpital ma funkcjonowaó, czy sie zadluzy. W zakresie restrukturyzacji nale2y
przeanalizowaó zatrudnienie (s4 przerosty kadrowe). Ponadto zaproponowal, aby
skontaktowaó sig z innymi placówkami, które lepiej funkcjonuj4 w celu uzyskania
informacji co robia w tym kierunku, a takze kontaktowaó siQ z NFZ, na co w danym roku
przeznaczane sq órodki np. tworzenie oplacanych oddzialów-

Starosta powiedzial, 2e niew{aéciwym podejSciem byloby podchodzenie do
problemu decyduj4c sig tylko na zadlu2anie, jako jedynego sposobu na poprawg bytu



SPZOZ, to jest ostatecznosó. WczeÉniej nale2y przeanalizowaÓ, czy sa mozliwosci
zmian w celu uzyskania oszczednoóci.

Czlonek ZarzEdu - Krystyna Pazio powiedziala, 2e dyrektor cze5Ó w¡ny za
obecny stan tzeczy zrzuca na zarzqd Powiatu, gdy ten wlqcza sig w dzialania w celu
poprawy sytuacji w SPZOZ. Pozyskiwane sq órodki na SOR, zakupy inwestycyjne itp

Dyrektor SPZOZ wyjaénil, 2e stwierdzenia te nie dotyczyly Zarzqdu obecnej
kadencji.
Nastgpnie powiedzial, 2e oddzialy takie jak chirurgia i OIT nigdy sig nie zbilansuj4 Sdyz
procedury sq bardzo kosztochlonne. Odnoénie realizacji programu restrukturyzacji
wyjaónil, 2e zlikwidowano sterylizacjg w przychodni (oszczgdnoéó 3 etaty), zlikw¡dowano
dozór w przychodni (5 etatów), zlikwidowano po 3 etaty w kuchni i pralni.

P. Jaroslaw Tomczak zasugerowal, aby przyirzeÓ sig zatrudnieniu w administracji
oraz skomputeryzowa n iu.

Ordynator Oddzialu Dziecigcego - Tedusz Dorywalski stwierdzil, i2 nie jest

normaln4 sytuacja dotycz4ca finansowania slu2by zdrowia. Wyjaónii' 2e w Europie
i USA szpltale sq finansowane wedle ich realnych kosztów. Liczy sig tam tzw. produkcjg
zdrowia, wyliczono ile kosztuje uratowanie kogos od émierci czy kalectwa. Dodal, 2e
wyliczono, 2e za realne koszty nale2aloby przyjqó wartosÓ jednego punktu w wysokoéci
15,5 zt. - 17 zl. Przyiqcie wartoóci 1 punktu na poziomie 17 zl pozwoliloby na spokojne
funkcjonowanie opieki zdrowotnej.
Ponadto dodal, 2e budzet NFZ w momencie powstania wynosil 20 mld zl.' a w roku
przyszlym ma wynosió 44 mld zt., w zwiqzku z tym powinno byó co najmniej dwukrotnie
lepsze finansowanie, a jest odwrotn¡e.
Stwierdzil, ze nale?y wystqpiÓ do Ministra Zdrowia z listem otwartym informuj4c' i2
generalnie protest dotyczy abstrakcyjnego oplacania kosztów leczenia.

Ordynator Oddziaiu Ginekolog iczno-Polo2niczego - Marek Florczak zwrócil siq
z propozyqq przeanalizowania propozycj¡ zmiany SPZOZ w spólkq powiatu.

P. Jaroslaw Tomczak dodal, iz pracownicy zwlekaj4 z podjqciem decyzji
o odejóciu z pracy do koñca roku, gdy2 czekaiEna propozycjq zmian.

Dyrektor SPZOZ zaproponowal, aby SPZOZ przeksztalció w spolkq prawa

handlowego.
Wicestarosta - Krzysztof Michalik stwierdzil, i2 od samego przeksztalcenia

SPZOZ w spólkg órodków finansowych nie przybqdzie.
Dyrektor - Janusz Sobolewski wyjaónil, i2 po wyczerpaniu órodków z NFZ, spólka

ma prawo pobieraó oplaty za ówiadczone uslugi.
Wicestarosta wyjaónil, 2e powiat nie mo2e przekazywaó SPZOZ érodków na

dziatalnoéó bie2qcq, moze poreczyó kredyt, ale zobowiqzanie kredytowe ciqzy na
szpitalu. Zwrócil siq do dyrektora z pytaniem, jak dlugo trwa procedura zmiany formy
zarzqdzania.

Dyrektor SPZOZ wyjaÉ;nil, 2e w chwili obecnej zmiana formy
przez ogloszenie upadloéci, a nastgpnie przeksztalcenie w spólke.

mo2e nastqpió tylko

Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, 2e Zarzqd i
protestowaly przeciwko ustaleniu wartoSci jednego punktu na poz¡om¡e
nie liczyl siq ze zdaniem organów prowadzqcych szpitale powiatowe.

Podsumowujqc Starosta powiedzial, 2e bqdzie podejmowal wszelkie dzia{an¡a
maj4ce na celu pozyskanie Srodków na zakoriczenie SOR.

Rada Powiatu
1 0 zl., ale nikt



Zarzqd zobowiqzal dyrektora SPZOZ do przedstawienia do dnia 12 listopada br.
propozycji podwy2ek wynagrodzeri uzgodnionych ze zwiqzkami, a takZe wniosku
w zakresie propozycji przeksztalcenia SPZOZ.

Kolejno Zarzqd Powiatu powrócil do wniosku Komisji Rewizyjnej dot. skierowania
wystqpienia do Rzecznika Finansów Publicznych lub odpowiednich organów kontrol i
o skontrolowanie dzialalnoóci dyrekcji SPZOZ w zakresie przestrzegania przepisów
Drawa.

Sekretarz Powiatu wyjaónila, 2e radcowie prawni przeanalizowali dokumentacjg
kontrol i  i  stwierdzi l i ,  2e Komisja Rewizyjna nie stosuje statutu inie przestrzega
procedury dotycz4cej kontroli. Radcowie prawni przedstawili dwa sposoby
posrepowanra:

1) w trybie ustawy Prawo zamówieñ publicznych - wystq¡cienie do
Prezesa Urzgdu Zamówien Publicznych o przeprowadzenie kontroli
(zawiadomienie to nie jest zobowiqzujqce).

2) w trybie ustawy o odpow¡edzialnoóci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych - skierowanie wniosku do Rzecznika Dyscypl iny Finansów
Publicznych, z tym 2e nale2y okreélió ujawnione naruszenia
z podaniem sposobu, czasu jego popelnienia oraz naruszonego
przeprsu prawa.

Sekretarz Powiatu wyjaSnila, i2 w dokumentach kontroli nie ma podanego
konkretnego naruszenia przepisów prawa, w zwiqzku z tym nale2aloby przeprowadzió
dodatkowq kontrolg.

Starosta zaproponowal, aby wystqpió do Prezesa Urzgdu Zamówieñ Publicznych.
Zarzqd Powiatu postanowil wystqpió do Prezesa Urzgdu Zamówien Publicznych
o przeprowadzenie kontrol i  w SPZOZ w Minsku Mazowieckim.

Ad. 5
Starosta powiedzial, 2e Komisje nie zglosily uwag iwniosków do materiaiów na

X sesjg Rady Powiatu.
Skarbnik Powiatu wyjaénila, 2e powiat otrzymal:

- dotacjq na pomoc spoleczn4 - kwota 575.000 zf. ( w tym 170.000 zl. na zadania
inwestycyjne, 140.000 zi. na place, 50.000 zl. na remonty),
- dotacjg z bud2etu pañstwa na doposazenie SPZOZ w aparature i sprzQt medyczny
kwola 260.642 zl.
-  187.000 zl.  -  umowa z ZSA w Janowie.

Starosta poinformowal, i2 wplynai wniosek dyrektora DPS Éw. Józefa w Mieni
o zmiang warto5ci jednego punktu z kwoty 3,50 zl.  na 4,00 zl. ,  w celu umo2liwienia
wprowadzenia podwy2ki wynagrodzeñ. Dodal, 2e wniosek w tym zakresie zglosil
równie2 kierownik PODG|K. W zwi4zku z tym nale2y wprowadzió do porz4dku obrad
pkt - Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwaie w sprawie uzgodnienia wartoSci jednego
punktu dla potrzeb sporz4dzenia tabel miesigcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego
pracowników samorzEdowych zatrudnionych w powiatowych jednostkach
organrzacyJnycn.
Zarzqd Powiatu przyjql materiaiy na X sesjg Rady Powiatu.



Ad. 6
Sekretarz Powiatu przedstawila wyniki konsultacji w sprawie projektu ,,Programu

wspólpracy z organizaqami pozarz4dowymi w 2008 r." Wyjaónila, i2 w trakcie konsultacji
urzqdy miast i gmin oraz przedstawiciele organizacji pozarzqdowych zglosili
nastgpuj4ce propozycje do treSci projektu:
1) w zakresie zadan priorytetowych:
- do dzialari na tzecz osób niepelnosprawnych dodaó:

. dzialania na vecz kombatantów i weteranów wojennych (np. rehabilitacja,
organizacja czasu wolnego),

. organizowanie warsztatów aktywizui4cych osoby niepelnosprawne i ich
rodziny, ponadto uzupelnió $ 4 pkt 2 ust 2a ,,Tworzenie i wdra2anie
calorocznych programów pomocy dzieciom niepelnosprawnym i ich
rodzinom, oferuj4cym m.in. nieodplatnq rehabilitacjg i terapiq

. tozdzielió dzialania zwiqzane z caloroczn4lerapi4 i rehabilitaci4 osób
niepelnosprawnych od jednorazowych wydarzeñ kulturalnych, turystycznych
i rekreacyjnych osób n iepelnosprawnych.

. dzialania na zecz zatrudnienia i ksztalcenia zawodowego osób
niepelnosprawnych,

. dzialania na rzecz rehabilitacji spolecznej i zawodowej osób
n iepelnosprawnych.

- dodaó dziaiania na Eecz integracji Srodowiska osób dzialajqcych
w organizacjach pozarzqdowych (wspólpraca, a nie rywalizacja),

- utworzenie centrum wolontariatu,
- dodaó punkty:

1. dziatania w zakresie pomocy spolecznej
a) inicjowanie i wspieranie dzialañ maj4cych na celu poprawe sprawno5ci

intelektualnej oraz aktywno5ci 2yciowej ludzi starszych,
2. przeciwdziala n ie bezrobociu iwspieranie przedsigbiorczoSci
a) tworzenie warunków sprzyjaj4cych powstawaniu ró2norodnych inicjatyw i

stru ktu r dzialajqcych na tzecz lokalnych przedsigbiorców
b) wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy, w tym aktywizacji zawodowej

osób bezrobotnych, promowanie przedsigbiorczoSci, organizowanie szkoleñ
w zakresie wsparcia mikroprzedsigbiorstw i sektora MSP

c) dzialania na vecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób dlugo
pozostajqcych bez pracy oraz zagroZonych zwolnieniem z pracy

Ponadto zaproponowano, aby w $ a pkt 5 b) dopisaó slowo ,, inne".

Po przeanalizowaniu zgloszonych opinii i wniosków Zarzqd Powiatu zaakceptowal
nastepuj4ce propozycje:

1) w S 4 w ust. 2 wprowadzié nastgpujqce zmiany:
- w pkt 5 lit. b ,,organizacja imprez i zawodów sportowych w powiecie minskim
w dyscypl inach:" dopisaó na koncu wyraz ,, inne"
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) zadania w zakresie dzialalnoóci wspieraj4cej rozwój wspólnot i spolecznoSci



lokalnych
a) prowadzenie lokalnego punktu informacji dla organizacji pozarzqdowych

z terenu powiatu miñskiego
2) dopisaó pkt 7

7) dzialalnoéó wspomagaj4ca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsigbiorczoóci

- promowanie przedsigbiorczoÉci

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora GiLO w Minsku Maz. o wyra2enie
zgody na dokonanie zmian w harmonogramie, t j .  przesuniecie dokonania
jednorazowego wydatku w kwocie 41 .593 zl. (na realizacjg remontu schodów przed
budynkiem szkoly) z miesi4ca grudnia na miesiqc listopad.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na przesuniqcie jednorazowego wydatku
z miesi4ca grudnia na miesi4c l istopad.

Ad. 7
Protokól z posiedzenia w dniu 29.'10.2007 r. zostai przyjqty jednogloSnie.

A d . 8
Zamkniecie oosiedzenia.

Pzewodniczqcy Zazqdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie Zazqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksigzopolsk¡

Miroslaw Krusiewicz


