
Protokól Nr 36/07
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego

w dniu 26 l istopada 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlon kowie Zarzqdu: Krystyna Pazio
Henryk Ksiq2opolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Wojciech Osiriski - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoóciami
Malgorzata Chwedoruk - dyrektor DPS ów. Józefa w Mieni

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzen¡a.
4. Podjgcie uchwaly w sprawie zatrudnrenia dyrektora Domu Pomocy Spotecznej

ów. Józefa w Mieni.
5. Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Domu Pomocy

Spolecznej ów. Józefa w Mieni.
6. Rozpatrzenie wniosku TP S.A. w sprawie zm¡any lokalizacji szafy

telekom u n ikacyjnej na terenie Domu Dziecka w Falbogach.
7. Sprawy rózne.
8. Przyjqcie protokolu z posiedzenia w dniu 15.11.2007 r.
9. Zamknigcie posiedzenia.

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

Miñskiego.

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

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal, o nastepujEcych sprawach:

- w zakresie decyzji o rozpoczgciu procedury zmiany na stanowisku dyrektora SPZOZ
spotkal siQ z dyrektorem Januszem Sobolewskim i poinformowal o decyzji Zarzqdu
Powiatu. W rozmowie p. Janusz Sobolewski podniósl kwestig zalegiego urlopu (ok.60
dni), 3 miesiqcznej odprawy oraz niewyplaconych nagród jubileuszowych za zs-lecie
i 35-lecie pracy.



Nastgpnie Starosta poinformowal, 2e zwrócil siq do radcy prawnego - Marii Wo2niak
o opin¡e, czy dyrektorowi Januszowi Sobolewskiemu przysluguje 3 miesigczna odprawa,
nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
Z przygotowanej opinii wynika, i2 dyrektorowi SPZOZ nie ma prawa do nagród
jubileuszowych, 3 miesigcznej odprawy natomiast zostan¡e zobow¡qzany do
wykorzystania zaleglego urlopu w okresie wypowiedzenia.

Starosta poinformowal, 2e dyrektor J. Sobolewski od 23 listopada br. jest na
zwolnieniu lekarskim. W przyszlym tygodniu zwo.lane zostanie posiedzen¡e Rady
Spolecznej przy SPZOZ, na którym przedstawiony zostanie wn¡osek Zarzqdu Powiatu
o wyra2enie opinii Rady Spolecznej w sprawie rozwiqzania stosunku pracy z dyrektorem
sPzoz.

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal, i2 otrzymal k¡lka telefonów od
lekarzy, którzy informowali o trudnej sytuacji na Oddziale Kardiologiczno-Wewngtrznym.
Sytuacja na Oddziale Kardiologiczno-Wewngtrznym jest bardzo trudna, po rozmowach
z lekarzami przyjqto ustalenie, ze podjeta zostanie próba poprawy kadrowej na oddziale.
Dodal, i2 jeden z lekarzy sugerowal ewentualne zamknigcie oddzialu, jednak jest to nie
do przyjgcia. Takie rozwiqzanie stwarzaloby trudnoSci dla pacjentów oraz rodziloby
okreólone skutki spoleczne i finansowe.
- spotkal sig z dyrekcjq Centralnego OSrodka Doskonalenia Nauczyciel i  w Sulejówku,
instytucja ta nie ma mo2liwo5ci wl4czenia w swojq strukture PODN, mogq natom¡ast
organizowaó kursy i szkolenia, w tym czgSó nieodplatnie.
- spotkal sig z PrzewodniczEcym Rady Miasta Sulejówek i radnym Witoldem Kikolskim
w sprawie przekazania samochodu strazackiego dla ochotniczej stra2y pozarnej.
Przewodnicz4cy Rady Miasta Sulejówek zostal poinformowany o stanowisku powiatu
w zakresie wspólnej inwestycji dotyczqcej budowy Poradni. Zasugerowal, aby spotkaó
sig z Burmistrzem Miasta Sulejówek i spisaó notatkg intencyjnq w tym zakresie.
- odbylo sig spotkanie z Wójtem Gminy Mrozy ¡Wójtem Gminy Siennica, na którym
ustalono, 2e obiekt w Mrozach przekazany zostanie jako darowizna celowa Gminie
Mrozy na realizacjg zadañ z zakresu oówiaty, nauki i turystyki. Sprawa lokalizacji
SOSzW skierowana zostanie do Siennicy.
- w Modlinie podpisane zostalo porozumienie z Marszalk¡em Województwa
Mazowieckiego, WFOSiGW oraz KWPSP w zakresie dofinansowania zakupu agregatu
pradotwórczego,
- uczestniczyl w uroczysto5ciach zwiqzanych z Dniem Pracownika Socjalnego,
otwarciem boiska w Szkole Podstawowej Nr 2, Powiatowym Przeglqdzie Piosenki dla
Nauczyciel i .

Wicestarosta - Krzvszto'¡ Michalik powiedzial, Ze nieruchomo5ó w Mrozach
zostanie przekazana Gminie Mrozy, darowizna bqdzie celowa na realizacjq zadaí'r
w zakresie oówiaty, nauki i turystyki. Minrsterstwo Edukacj¡ Narodowej chcialoby
zorganizowaó Centrum Ksztalcenia Informatyków i mogloby to powstaó w Mrozach.

A d . 4
Wicestarosta Krzysztof Michalik przedstawil informacjg o wynikach pracy komisji

konkursowej powolanej do wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Domu
Pomocy Spolecznej 5w. Józefa w Mieni. Do konkursu zglosily sig dwie osoby p. Dorota



Maria cel iñska pracownik PCPR w Mrrisku Maz. ip. Matgorzata chwedoruk pracownik
DPS Sw. Józefa w Mieni.
Komisja konkursowa spotkala sig w dniu i 9 listopada br. i dokonala analizy zlo2onycn
dokumentów. stwierdzono, 2e w jednym przypadku brakowalo informacji z Krajowego
Rejestru Karnego, natomiast w drugim przypadku brak bylo oéwiadczenia
o niekaralnoóci za naruszenie dyscypl iny f inansów publicznych oraz oówiadczenra
o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Komisja przerwala
posiedzenie w celu umo2liwienia uzupelnienia brakuj4cych dokumentów, aby wszystkie
wymogi formalne zostaly spelnione. Dokumenty te zostaly zlolone iw dniu
26 listopada br. Komisja odbyla kolejne posiedzenie, zapoznala s¡e ze zlozonymi
koncepcjami funkcjonowania Domu oraz zadala, ka2dej z kandydatek kilka pytan.
Zaprezentowane koncepcje diametralnie ró2nily sig od siebie.
Przeprowadzono glosowanie tajne, w którym iloÉ;ci4 glosów 3 do 2 Komisja konkursowa
wybrala p. Malgorzatq chwedoruk iprzedstawia kandydaturg na stanowisko dyrektora
Zarzqdowi Powiatu.
starosta powiedzial,  2e nalezy okreél ió termin od kiedy ¡na jaki okres zostanie
zatrudniony dyrektor.

czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio zaproponowala zatrudnió dvrektora na oKres
4 lat.

czlonek zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz opowiedzial sig za zatrudnieniem na
okres 5 lat.

wicestarosta wyjaónil, 2e 2adne przepisy nie nakladaiq obowiqzku zatrudniania
na okreSlone kadencje, Zarzqd Powiatu moze odwolaó dyrektora w ka2dym czasie,

Przeprowadzono glosowanie, w którym za zatrudnieniem dyrektora Dps na orres
4 lat opowiedzialo sig 2 czlonków zarzqdu, natomiast za zatrudnieniem na okres 5 lat
opowiedzialo sig 3 czlonków Zarzqdu.

zarzqd Powiatu ustalil, 2e dyrektor DPS ów. Józefa w Mieni zatrudniony zostanie
na okres 5 lat,  od dn¡a 28 l istopada 2007 r. do dnia 27 l istopada 2012 r.

Starosta - Anton¡ Jan Tarczyríski odczytal projekt uchwaty w sprawie
zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy spolecznej éw. Józefa w Mieni; przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd p owiatu opowiedzial srg
jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 171107 w sprawie zatrudnienia dyrektora
Domu Pomocy Spolecznej éw. Józefa w Mieni.

Ad. 5
starosta - Antoni Jan Tarczynski odczytai projekt uchwaly w sprawie udzielenia

upowaznien¡a dyrektorowi Domu Pomocy spolecznej éw. Józefa w Mieni. Nastgpnie
przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd powiatu
opow¡edzial sig jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 172107 w sprawie udzielenia
upowainienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej éw. Józefa w Mieni.

Starosta poinformowal Pani4 Malgorzatg Chwedoruk, 2e zoslala wybrana na
stanowisko dyrektora DPS 5w. Józefa w Mieni na okres 5 lat oraz udzielil upowaznienía



do skladania oswiadczeñ woli zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoéci oraz
gospodarowania mieniem Domu.
Pogratulowa{ i 2yczyl wielu sukcesów i wytnwaloéci w ciq2kiej pracy.

Ad. 6
Kierownik Referatu Gospodarki NieruchomoÉci - wojciech osiriski powrócil do

wn¡osku TP s.A. i umo2liwienia nieodplatnego korzystania z internetu przez Dom
Dziecka w Falbogach. wyjaénil, 2e rozmawial z dyrektorem obszaru Inwestycj¡ Tp s.A.
i okazalo sig 2e posiadaiq órodki, ale na prowadzenie inwestycji. MogE zaproponowac
dwa rozwiqzania:
- jednorazowo zaplació 2.000 zl. - 3.000 zl. za umieszcze n ie tych szaf na terenie Domu
Dziecka,
- placenie czynszu dzier2awnego w wysokoéci od 30 zl. do 100 zl. miesiqcznie,
Kierownik zaproponowa{ rozwi4zanie drugie dotyczqce czynszu dziér2awnego, are
platnego jednorazowo.

Zarzqd Powiatu jednogloSnie wyruzil zgode na prowadzenie rozmów
w kierunku rozwiqzania dotyczqcego placenia przez Tp s.A. czynszu dzier2awnego
w kwocie 1.500 zl. (nie mniej niz 1.000 zl.) rocznie.

Ad. 7
Wicestarosta - Krzysztof Michalik poruszyl sprawg umów z ,firmq,,Exitus"

iwyjasnil, ze po ostatn¡ch uzgodnieniach Pañstwo Moch przeslali projekty dwóch umów
tj. na dzier2awe oraz ówiadczenie uslug. W przeslanym pismie wycofuj4 sig
z nieodplatnego éwiadczenia uslug iw przypadku, gdyby nie musiel i  ponosió kosztów
zwiEzanych z remontami Zqdajq kwoty 8.204,8 zt. brutto miesigcznie, co daje w cr4gu
roku kwote 98.454 zl., a w sytuacji gdy ponosiliby koszty remontów bylaby to kwota
8.540 zl. brutto miesigcznie, co rocznie daje kwotg 1O2.4BO zl.
wicestarosta wyjaénil, 2e azynsz wynosilby rocznie ok. 30.000 zl. p. slawomir Moch
poruszyl w piómie kwestig znacznego zwiqkszenia wymogów w stosunku do osób
zmaüych 2qda znacznych kwot i nic nie mówi, ze zwrccije do powiatu w formie czynszu.
Ponadto nie mo2na wyrazió zgody, aby p. Moch wykonywal jakiekolwiek ioboty
budowlane, które wymagajq pozwolenia na budowg bez zgody Zarzqdu.
P. Krzysztof Michalik poinformowal, iZ spotkanie z p. Slawomirem Mocnem
zaplanowane zostalo na 28 l istopada br.
wicestarosta stwierdz¡|,2e powiat nie moze wykonywaó remontów nieruchomosci inie
mozna wy'azió zgody na propozycjq p. Mocha. Srodki, które S?ZOZ zaplaci p. Mochowi
plwinny zwigkszyó kwotg czynszu dzier2awnego placonego przez wlaéciciela firmy
,,Exitus", wówczas mo2na powiedzieó, 2e uslugi sa Sw¡adczone nieodplatnie.

Starosta podsumowal, i2 jest zgoda ze strony Zarzqdu powiatu na podzial
pierwotnej umowy z 2001 r. na dwie umowy tj. umowe dzier2awy z zarzqdem powratu
¡ umowe na Swiadczenie uslug z SPZOZ, ale warunki wynikajqce z obu umów powinny
sig zbi lansowaó.

Ustalono, 2e kolejne posiedzenie ZarzEdu powiatu odbgdzie sig 3 grudnia or.
o godz. 14.00.



Ad. I
Protoko.l z pos¡edzenia w dn¡u l5 listopada 2007 r. zostal przyjgty jednoglo5nie.

Ad. I
Starosta zamknql pos¡edzenie.

Pzewodn¡czqcy ZarzEdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Krzysztof Michalik

Czlonkowie Zatzqdu: Krystyna Pazio

Henryk Ksi?2opolski

Miroslaw Krusiewicz


