Protokól Nr 32107
z posiedzeniaZarzEduPowiatu Miñskiego
w dniu 5listopada2007r.
:
W posiedzeniuuczestniczyli
Antoni
Jan Tarczyóski
Zarz4du
Przewodnicz4cy
Wicestarosta KrzysztofMichalik
czlonkowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPowiatu
TeresaBEk- SkarbnikPowiatu
- dyr.SPZOZw MinskuMaz.
JanuszSobolewski
StanisfawWolynek- z-ca dyr. SPZOZw MitiskuMaz.
Zofia Morawska- glównaksiggowaSPZOZw MitiskuMaz.
TadeuszDorywalski- ordynatorOddz.Dziecigcego
HalinaTargiñska- ordynatorOddz.Noworodkowego
MarekFlorczak- ordynatorOddz.Ginekologiczno-Polo2niczego
i Intensywnej
Terapii
JacekWroriski- ordynatorOddz.Anestezjolog¡¡
Oddz.Chirurgicznego
JacekRuciriski ordynator
OT OZZL
JaroslawTomczak- przewodniczqcy
Anna Walczak- lek. med.w PrzychodniRejonowej
Porz4dekposiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcieoosiedzenia.
Przyjgcieporz4dkuobrad.
posiedzenia.
Starostyw okresieod poprzedniego
Informacjao dzialalnoéci
Sprawyz zakresuslu2byzdrowia.
Rozpatrzeniewnioskówdo projektówuchwali innych materialówna X sesjq Rady
Powiatu.
6. Sprawyró2ne.
w dniu 29.10.2007r.
7. Przyjgcieprotokoluz posiedzenia
posiedzenia.
8. Zamknigcie
Ad.1
Starosta Miñskiego.

Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, do którego wprowadzono
autopoprawkgpolegajqcqna wykreóleniupkt 6 - Podjgcieuchwaiyw sprawiezmian
w bud2eciePowiatu na 2007 rok. Z wprowadzonEzmianq porz4dekzostal przyjety
jednoglosnie.

Ad.3
o nastepujacych
sprawach:
Starosta- AntoniJan Tarczyriskipoinformowal,
- w dniu 2listopadabr. podpisanezostaiyumowyz MinistremRolnictwaw zakresie
dotacji na zakup sprzqtu dla Zespolu Szkól Agrotechnicznych w Janowie (kwota
ok. 190.000 zl., 1o/o udzial powiatu). Termin wydatkowania Srodków uplywa
24 listooadabr.
- wizytowalinwestycjqw DPS w Kqtach- widocznypostepprac,
- odbyfosig spotkaniez prezesemZNTK w sprawie realizaqi pomysludotyczqcego
okre6lonych
fundowaniastypendiówi nagród dla uczniówszkól ponadgimnazjalnych
potrzebne
uruchomiony
1
lutego
2008 r.
kierunków,któresq
ZNTK.Systemten zostanie
Samorz4d powiatowy podpisze umowg intencyjnq, natomiast dyrektorzy szkól
(ZSZ Nr 2, CKU, CKP, ZS Nr 1 w MiriskuMaz.) podpisz4stosowneporozumienia.
Stypendiumwyniesieok.20Ozl. miesiqcznie.
- odbyt sig Vl MazowieckiFestiwalTwórczoéciOsób Niepelnosprawnych
,,RadoSó
tworzenia".
- KrzysztofMichalikpoinformowal
o nastgpujqcej
sprawie:
Wicestarosta
- WFOS|GWw Warszawieprzyznalpo2yczkqw kwocie233.000zl. na wykonaniesieci
kanalizacyjnej
w SOR.
Ad.4
StarostaprzedstawilczlonkówZatzqduPowiatu,Sekretarzai SkarbnikaPowiatu.
Dyrektor SPZOZ przedstawilordynatorówoddzialów, dyrekcjg i glównE ksiggow4
SPZOZ,
StarostawyjaSnil,2e w dniu I paZdziernikabr. uczestniczylw spotkaniu(na
terenie SPZOZ), na którym ustalono,2e dyrektorSobolewskiprzygotujepropozycje
br. ordynatorzy
wychodzqcena przeciwoczekiwaniomlekarzy.W dniu 25 paZdziernika
zlo2ylipismodotyczqcezorganizowania
spotkaniaze Starost4i Rad4 Powiatu.Wyjaénil,
2e w trybie pilnym nie ma mo2liwo6cizorganizowaniaspotkaniaz Rad4 Powiatu
w zwiAzkuz tym zaproponowano
spotkaniez Zatzqdem
Przypomnial,2ew dniu B pa2dziernika
br. przedstawilordynatoromstanowiskoZarzEdu
Powiatu
funkcjonowania
iRady
dotyczqce
slu2byzdrowiai roli organuzalo2ycielskiego,
tj. samorzEd powiatowy w ramach posiadanych mozliwoóc¡ finansowych oraz
posiadanychkompetencjiprzejmujena siebiecig2arfinansowaniainwestycji,remontów
równie2 zakupów inwestycyjnych, natomiast samo prowadzenie inwestycji
idokonywaniezakupównale2ydo zadaódyrekcjiSPZOZ.Dodal,2ena uruchomienie
do
SOR jest decyzjaRady Powiatuo ewentualnymzaciqgnigciukredytukomercyjnego
pozyskania
érodków
wysokoóciok.2 mln zl. Ponadtoudaio sig doprowadziódo
z WFOS|GW na docieplenieprzychodni.Biez4ce zarzqdzanieSPZOZ nale2y do
dyrekcji.
SPZOZjest dla wladzsamorzqdu
Podsumowuj4c
Starostastwierdzil,2e funkcjonowanie
powiatusprawEpriorytetowq.
Poinformowal,
2e na jednymz posiedzenZarzqduPowiatudyrektorSPZOZprzedstawil
informacjqo wynikachfinansowychza lll kwartaly2007 r., wynik finansowyjest ujemny
i stanowikwotqI .700.000zt.
OZZP|P.
Starostadodal,i2 odbylspotkaniez przedstawicielkami

NastgpniegloszabraliordynatorzyoddzialówSPZOZw MinskuMaz.
OrdynatorOddzialuChirurgicznegoJacek Ruciriskizwrócilsig z pytaniem,czy
w tej formule przychodniawielospecjalistyczna
i szpital powiatowy sq potrzebne.
ju2
Stwierdzil,2e uzyskal odpowiedZ,
2e tak.
Nastgpnie stwierdzil, 2e formula funkcjonowania instytucji wielospecjalistycznej
w systemiepowiatowymwyczerpalasig. Nale2yposzukaóinnej formulyfinansowania
w zalo2eniutakim, 2e szpital w dotychczasowymsystemie jest potrzebny.Celem
spotkaniajest próbazakreóleniahoryzontówczasowychdwóchzdarzeñtj.:
personelu do placówek,które
1) wycofywaniasig wysoko wyspecjalizowanego
proponujawyzszewynagrodzenia,
personelumedycznego
2) znalezieniaformuly,w którejzarobkiwykwalifikowanego
i innych pracowników powinny wzrosnqó do porównywalnychzarobków
w sqsiednichzakladachopiekizdrowotnej.
Nalezy doprowadziódo zmiany finansowania,systemu nadzoru i systemu
wlaécicielskiego.
Musi byó éwiadomoéótaka, 2e zaklad opieki zdrowotnejnie jest
w staniezamknaósig na ,,0",ale musi mieódlug. Ponadtotrzeba przystqpiódo zmian
restrukturyzacyjnych.
OrdynatorOddzialu Dzieciqcego- Tadeusz Dorywalskistwierdzil,2e sprawa
istnienia szpitala powiatowegojest 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
zaproponowanomu lepsze wynagrodzenie.Stwierdzil,2e trzeba zarysowaóprojekt
zarówno finansowy,jak i restruktu
ryzacyjnyco dalej z SPZOZ bgdzie czynione.
Odchodzenie
z oddzialukadrypowodujepowa2neklopoty.
- HalinaTarginskawyjaÉ;nila,
OrdynatorOddziaiuNoworodkowego
2e z Oddzialu
Noworodkowegoza 2 m-ce odchodziasystentka,która robi ll stopien specjalizacji
z pediatrii.Ponadtos4 trudnoóciz obsadEpielggniarskq
wykwalifikowanA
w ratowaniu
pracowaó
noworodków.Pielggniarkiz innych oddzialów,aby
na tym oddzialemusza
przejíó2 letnieszkolenie.
Ordynator Oddzialu Ginekologiczno-Polo2n
iczego
Marek Florczak
jest
poinformowal,Ze podstawowymwarunkiemdo spelnienia
obecnoéóspecjalisty
z danq dziedzinyna dy2urze,w chwiliobecnejnie jest on spelniony.W chwiliobecnej
na oddziales4 4 osoby,które siq szkolqi 3 specjalistówll stopnia. Dodal,2e Oddzial
Ginekologiczno-Polo2niczy
widzijako oddzialrozwijajqcysie, a nie upadajacy.
OrdynatorOddzialuAnestezjologii- Jacek Wroñski podkreélil,2e pracownicy
szpitalawielokrotnieudowodnili,2e zaleZy im na tym szpitaluijego pacjentach,
chocia2byw trakcie protestów,które przebiegalybez uszczerbku na pacjentach.
WyjaSnil,2e w sytuacji, gdy odejd4 lekarzeanestezjolodzy
nie b9d4 mogtynormalnie
funkcjonowaó
inne oddzialy,glówniezabiegowe.
P. AnnaWalczakzglosilabrakikadrowew PrzychodniLekarskiej.
P. JaroslawTomczakpowiedzial,2e zwiqzkizawodoweod okolo 2 lat alarmujq
o sytuacj¡w szpitalu,m.in. o zwolnieniachlekarzy.W celu polepszeniasytuacji
w SPZOZ musi doj6ó do glgbokiej restrukturyzacji.W sytuacji ubytku kadr na
poszczególnych
oddzialach,kto bqdziepracowalw SzpitalnymOddzialeRatunkowym.

Zwróciluwagg,2e od 1 stycznia2008 r. wejd4w 2ycieprzepisydotyczEcezmianyczasu
pracylekarzy.
Ponadtostwierdzil,2e postulatyplacowe,jakie zostaly zlo2onedyrekcjipowinnybyó
zrealizowane
dla lekarzyi personelupozostalego.
Starosta- Antoni Jan Tarczyñskiprzypomnial,ze pieMsze sygnalydotyczqce
trudnej sytuacji w SPZOZ nie byly bagatelizowane.Zarzqd Powiatu zobowiqzal
dyrektora do przedstaw¡eniaprogramu restrukturyzacyjnego.Program ten byl
wielokrotnie
dyskutowany.
DyrektorSPZOZ- JanuszSobolewskistwierdzil,2e przy stawce 10 zl. za jeden
punktnie ma mo2liwoéci
wynagrodzenia
kadr.
zapewnienia
standardu,
ani wlaSciwego
jego
przybli2yó
do realiów.
Dodal,2e
ambicjq bylo, aby niekorzystnykontraktz NFZ,
Zalo2ono, 2e SPZOZ zdobgdzie Srodki w kwocie 2 mln zl., otrzymano órodki
w wysokoÉci1.850.000zl.
Protestylekarzychirurgówspowodowalyodblokowaniekontraktów,które byty równane
w górg i pochlonqtykwotq 600.000 zl. Nadwykonaniaza lll kwartaly wynoszA
bie2qce
850.000zl. i nie ma gwarancji,2e NFZ na koniecroku zaplaciza nadwykonania
nale2alobyzadlu2yéSPZOZ.
i przeszle.Chc4csprostaówszystkimoczekiwaniom
dla pracujqcychna
Dodal,2e pielggniarkichcialryby,
aby bylojednakowewynagrodzenie
podobnymstanowisku.Stwierdzil,2e kazda podwy2karodzi skutki finansowe,które
powodujEzadlu2enie.
P. Janusz Sobolewskiprzedstawilpropozycjewysokoócipodstawywynagrodzeñdo
koñcabie24cegoroku:
- ordynator- 3.550zl.
- lekarzz ll stopniemspecjalizacji
- do 3.000zl.
- 2.500zl.
- lekatzz I stopniemspecjalizacji
-2.000 zl.
- lekarzbez specjalizacji
(rezydentury)
Powy2sza propozycja rodzi skutki finansowe za 2 m-ce (dla lekarzy)
w wysokoóci150.000zl., a rocznieprawie1 mln zi., gdy funduszplacw SPZOZwynosi
22 mln zl.
DyrektorSPZOZodnoszqcsig do pytaniadotyczqcegozatrudnieniaw SOR wyjaSnil,2e
a z dniem
ma pelnq listgw zakresiepielqgniarek,
salowychi personelupomocniczego,
jako
pelniqcq
obowiqzki
1 grudnia br. powola p. KatarzyngWyszogrodzkE Jagiello
ordynatora
SOR.
GlównaksiggowaSPZOZ- ZofiaMorawskadodala,2e je2elibedawprowadzone
jakiekolwiekpodwyzkistratyszpitalawzrosnq.
Wiceslarostapowiedzial,Ze nale2y domniemywaó,i2 rok zamknie sie strata
w wysokoéciok. 2 mln zl. Nastgpniezwrócilsiq do ordynatorówz pytan¡em,o czym
myélqmówiqco restrukturyzaqi
SPZOZ.
Przewodnicz4cy
OZZL - JaroslawTomczakpowiedzial,2e naleZyzdecydowaó
nale2y
czy szpital ma funkcjonowaó,czy sie zadluzy. W zakresie restrukturyzacji
przeanalizowaózatrudnienie(s4 przerosty kadrowe). Ponadto zaproponowal,aby
skontaktowaósig z innymi placówkami,które lepiej funkcjonuj4 w celu uzyskania
siQz NFZ, na co w danymroku
informacjico robiaw tym kierunku,a takze kontaktowaó
przeznaczane
sq órodkinp. tworzenieoplacanychoddzialówStarosta powiedzial,2e niew{aéciwympodejSciembyloby podchodzeniedo
problemudecyduj4csig tylko na zadlu2anie,jako jedynegosposobuna poprawgbytu

czy sa mozliwosci
SPZOZ, to jest ostatecznosó.WczeÉniejnale2y przeanalizowaÓ,
oszczednoóci.
zmianw celu uzyskania
Czlonek ZarzEdu - Krystyna Pazio powiedziala,2e dyrektor cze5Ów¡ny za
obecnystan tzeczyzrzuca na zarzqd Powiatu,gdy ten wlqcza sig w dzialaniaw celu
itp
poprawysytuacjiw SPZOZ.Pozyskiwane
sq órodkina SOR,zakupyinwestycyjne
Dyrektor SPZOZ wyjaénil,2e stwierdzeniate nie dotyczylyZarzqdu obecnej
kadencji.
Nastgpniepowiedzial,2e oddzialytakiejak chirurgiai OIT nigdysig nie zbilansuj4Sdyz
procedurysq bardzo kosztochlonne.Odnoénie realizacji programu restrukturyzacji
3 etaty),zlikw¡dowano
w przychodni(oszczgdnoéó
wyjaónil,2e zlikwidowanosterylizacjg
po 3 etatyw kuchnii pralni.
dozórw przychodni(5 etatów),zlikwidowano
sig zatrudnieniuw administracji
P. JaroslawTomczakzasugerowal,aby przyirzeÓ
niu.
orazskomputeryzowa
OrdynatorOddzialu Dziecigcego- Tedusz Dorywalskistwierdzil,i2 nie jest
normaln4sytuacja dotycz4cafinansowaniaslu2by zdrowia.Wyjaónii' 2e w Europie
i USA szpltalesq finansowanewedleich realnychkosztów.Liczysig tam tzw. produkcjg
zdrowia,wyliczonoile kosztujeuratowaniekogos od émierciczy kalectwa.Dodal,2e
wyliczono,2e za realnekosztynale2alobyprzyjqówartosÓjednegopunktuw wysokoéci
15,5zt. - 17 zl. Przyiqciewartoóci1 punktuna poziomie17 zl pozwolilobyna spokojne
opiekizdrowotnej.
funkcjonowanie
Ponadtododal, 2e budzet NFZ w momenciepowstaniawynosil 20 mld zl.' a w roku
przyszlymma wynosió44 mld zt.,w zwiqzkuz tym powinnobyó co najmniejdwukrotnie
a jest odwrotn¡e.
lepszefinansowanie,
Stwierdzil,ze nale?ywystqpiÓdo MinistraZdrowia z listem otwartyminformuj4c'i2
oplacaniakosztówleczenia.
generalnieprotestdotyczyabstrakcyjnego
- Marek Florczakzwrócilsiq
iczno-Polo2niczego
OrdynatorOddziaiuGinekolog
propozycj¡zmianySPZOZw spólkqpowiatu.
z propozyqqprzeanalizowania
P. Jaroslaw Tomczak dodal, iz pracownicy zwlekaj4 z podjqciem decyzji
o odejóciuz pracydo koñcaroku,gdy2 czekaiEnapropozycjqzmian.
Dyrektor SPZOZ zaproponowal,aby SPZOZ przeksztalciów spolkq prawa
handlowego.
Wicestarosta- Krzysztof Michalik stwierdzil,i2 od samego przeksztalcenia
SPZOZw spólkgórodkówfinansowychnie przybqdzie.
Dyrektor- JanuszSobolewskiwyjaónil,i2 po wyczerpaniuórodkówz NFZ,spólka
ma prawopobieraóoplatyza ówiadczoneuslugi.
Wicestarostawyjaónil,2e powiat nie mo2e przekazywaóSPZOZ érodkówna
dziatalnoéóbie2qcq, moze poreczyókredyt, ale zobowiqzaniekredytowe ciqzy na
szpitalu.Zwrócilsiq do dyrektoraz pytaniem,jak dlugo trwa procedurazmianyformy
zarzqdzania.
2e w chwiliobecnejzmianaformy mo2enastqpiótylko
DyrektorSPZOZwyjaÉ;nil,
w spólke.
przezogloszenieupadloéci,a nastgpnieprzeksztalcenie
Wicestarosta- KrzysztofMichalikpowiedzial,2e Zarzqd i Rada Powiatu
jednegopunktuna poz¡om¡e
10 zl., ale nikt
przeciwkoustaleniu
protestowaly
wartoSci

szpitalepowiatowe.
nieliczylsiqze zdaniemorganówprowadzqcych

PodsumowujqcStarostapowiedzial,2e bqdzie podejmowalwszelkiedzia{an¡a
maj4cena celu pozyskanieSrodkówna zakoriczenieSOR.

ZarzqdzobowiqzaldyrektoraSPZOZdo przedstawienia
do dnia 12 listopadabr.
propozycjipodwy2ek wynagrodzeriuzgodnionychze zwiqzkami,a takZe wniosku
w zakresiepropozycjiprzeksztalcenia
SPZOZ.
KolejnoZarzqdPowiatupowrócildo wnioskuKomisjiRewizyjnejdot. skierowania
lub odpowiednich
organówkontroli
wystqpienia
do RzecznikaFinansówPublicznych
o skontrolowaniedzialalnoócidyrekcji SPZOZ w zakresie przestrzeganiaprzepisów
Drawa.
dokumentacjg
SekretarzPowiatuwyjaónila,2e radcowieprawniprzeanalizowali
kontrolii stwierdzili,2e Komisja Rewizyjnanie stosuje statutu inie przestrzega
procedury dotycz4cej kontroli. Radcowie prawni przedstawili dwa sposoby
posrepowanra:
1)
w trybie ustawy Prawo zamówieñ publicznych- wystq¡cieniedo
kontroli
Prezesa Urzgdu Zamówien Publicznycho przeprowadzenie
(zawiadomienie
to niejest zobowiqzujqce).
za naruszeniedyscyplinyfinansów
2)
w trybieustawyo odpow¡edzialnoóci
- skierowanie
publicznych
wnioskudo RzecznikaDyscypliny
Finansów
Publicznych, z tym 2e nale2y okreélió ujawnione naruszenia
z podaniemsposobu,czasu jego popelnieniaoraz naruszonego
przeprsu
prawa.
Sekretarz Powiatu wyjaSnila,i2 w dokumentachkontroli nie ma podanego
konkretnegonaruszeniaprzepisówprawa,w zwiqzkuz tym nale2alobyprzeprowadzió
dodatkowqkontrolg.
Starostazaproponowal,
aby wystqpiódo PrezesaUrzgduZamówieñPublicznych.
Zarzqd Powiatu postanowil wystqpió do Prezesa Urzgdu Zamówien Publicznych
o przeprowadzenie
kontroliw SPZOZw MinskuMazowieckim.
Ad. 5
Starostapowiedzial,2e Komisjenie zglosilyuwag iwniosków do materiaiówna
X sesjgRady Powiatu.
SkarbnikPowiatuwyjaénila,2e powiatotrzymal:
- dotacjq na pomoc spoleczn4- kwota 575.000zf. ( w tym 170.000zl. na zadania
inwestycyjne,
140.000zi. na place,50.000zl. na remonty),
- dotacjgz bud2etupañstwana doposazenieSPZOZ w aparaturei sprzQtmedyczny
kwola 260.642zl.
- 187.000zl. - umowaz ZSA w Janowie.
Starostapoinformowal,i2 wplynaiwniosek dyrektoraDPS Éw. Józefaw Mieni
o zmiangwarto5cijednegopunktuz kwoty3,50 zl. na 4,00 zl., w celu umo2liwienia
wprowadzeniapodwy2ki wynagrodzeñ.Dodal, 2e wniosek w tym zakresie zglosil
równie2kierownikPODG|K.W zwi4zkuz tym nale2ywprowadziódo porz4dkuobrad
pkt - Podjgcieuchwalyzmieniajqcejuchwaiew sprawieuzgodnieniawartoScijednego
punktudla potrzebsporz4dzeniatabelmiesigcznych
kwot wynagrodzenia
zasadniczego
pracowników samorzEdowychzatrudnionych w
powiatowych jednostkach

organrzacyJnycn.
ZarzqdPowiatuprzyjqlmateriaiy
naX sesjgRadyPowiatu.

Ad. 6
SekretarzPowiatu przedstawilawyniki konsultacjiw sprawie projektu,,Programu
wspólpracyz organizaqamipozarz4dowymi
w 2008 r." Wyjaónila,i2 w trakciekonsultacji
urzqdy miast i gmin oraz przedstawicieleorganizacji pozarzqdowychzglosili
nastgpuj4cepropozycjedo treSciprojektu:
1) w zakresiezadan priorytetowych:
- do dzialarina tzeczosób niepelnosprawnych
dodaó:
.

dzialaniana vecz kombatantówi weteranówwojennych(np. rehabilitacja,
organizacja
czasuwolnego),
.
organizowaniewarsztatówaktywizui4cychosoby niepelnosprawnei ich
rodziny, ponadto uzupelnió$ 4 pkt 2 ust 2a ,,Tworzeniei wdra2anie
calorocznych programów pomocy dzieciom niepelnosprawnymi ich
rodzinom,oferuj4cymm.in.nieodplatnqrehabilitacjg
i terapiq
.
tozdzieliódzialaniazwiqzanez caloroczn4lerapi4
i rehabilitaci4
osób
jednorazowych
niepelnosprawnych
wydarzeñkulturalnych,
turystycznych
od
i rekreacyjnych
osób niepelnosprawnych.
.
dzialania na zecz zatrudnienia i ksztalcenia zawodowego osób
niepelnosprawnych,
.
dzialania na rzecz rehabilitacji spolecznej i zawodowej osób
niepelnosprawnych.
- dodaó dziaiania na Eecz integracji Srodowiska osób dzialajqcych
pozarzqdowych
(wspólpraca,
w organizacjach
a nie rywalizacja),
- utworzeniecentrumwolontariatu,
- dodaópunkty:
1. dziataniaw zakresiepomocyspolecznej
a) inicjowaniei wspieranie dzialañ maj4cych na celu poprawe sprawno5ci
intelektualnej
oraz aktywno5ci
2yciowejludzistarszych,
2. przeciwdziala
nie bezrobociuiwspieranieprzedsigbiorczoSci
a) tworzeniewarunkówsprzyjaj4cychpowstawaniuró2norodnychinicjatywi
struktur dzialajqcychna tzeczlokalnychprzedsigbiorców
b) wspieranierozwoju lokalnegorynku pracy, w tym aktywizacjizawodowej
promowanieprzedsigbiorczoSci,
osób bezrobotnych,
organizowanie
szkoleñ
w zakresiewsparciamikroprzedsigbiorstw
i sektoraMSP
c) dzialaniana vecz promocjizatrudnieniai aktywizacjizawodowejosóbdlugo
pozostajqcych
bez pracyorazzagroZonych
zwolnieniemz pracy
pkt
Ponadtozaproponowano,
abyw $ a
5 b) dopisaóslowo,,inne".
Po przeanalizowaniuzgloszonychopinii i wniosków Zarzqd Powiatu zaakceptowal
propozycje:
nastepuj4ce
1) w S 4 w ust. 2 wprowadziénastgpujqce
zmiany:
- w pkt 5 lit. b ,,organizacja
imprezi zawodówsportowychw powiecieminskim
w dyscyplinach:"
dopisaóna koncuwyraz,,inne"
- pkt 6 otrzymujebrzmienie:
6) zadaniaw zakresiedzialalnoóci
wspieraj4cejrozwójwspólnoti spolecznoSci

lokalnych
a) prowadzenielokalnegopunktuinformacjidla organizacjipozarzqdowych
z terenupowiatumiñskiego
2) dopisaópkt 7
w tym rozwój
7) dzialalnoéó
wspomagaj4carozwójgospodarczy,
przedsigbiorczoóci
- promowanieprzedsigbiorczoÉci
SkarbnikPowiatuprzedstawilawniosekdyrektoraGiLO w Minsku Maz. o wyra2enie
zgody na dokonanie zmian w harmonogramie,tj. przesunieciedokonania
jednorazowegowydatku w kwocie 41.593 zl. (na realizacjgremontuschodówprzed
budynkiemszkoly)z miesi4cagrudniana miesiqclistopad.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na przesuniqcie jednorazowegowydatku
z miesi4cagrudniana miesi4clistopad.
Ad. 7
Protokólz posiedzenia
w dniu29.'10.2007
r. zostaiprzyjqtyjednogloSnie.
Ad.8
Zamkniecie
oosiedzenia.

PzewodniczqcyZazqdu - Antoni Jan Tarczyóski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
Czlonkowie
Zazqdu: KrystynaPazio

HenrykKsigzopolsk¡
Miroslaw
Krusiewicz

