Protokól Nr 36/07
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Mitískiego
w dniu 26 listopada2007r.
:
W posiedzeniuuczestniczyli
Zarzqdu- AntoniJan Tarczyñski
Przewodniczqcy
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlon kowie Zarzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsiq2opolski
MiroslawKrusiewicz
oraz: TeresaBqk - SkarbnikPowiatu
WojciechOsiriski- kierownikReferatuGospodarkiNieruchomoóciami
MalgorzataChwedoruk- dyrektorDPS ów. Józefaw Mieni
Porzqdekposiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcieoosiedzenia.
Przyjgcieporzqdkuobrad.
posiedzen¡a.
Starostyw okresieod poprzedniego
Informacjao dzialalnoóci
Podjgcieuchwalyw sprawiezatrudnreniadyrektoraDomu PomocySpotecznej
ów.Józefaw Mieni.
dyrektorowiDomu Pomocy
Podjqcieuchwalyw sprawieudzieleniaupowa2nienia
w
Mieni.
ów.
Józefa
Spolecznej
Rozpatrzenie wniosku TP S.A. w sprawie zm¡any lokalizacji szafy
na terenieDomuDzieckaw Falbogach.
unikacyjnej
telekom
Sprawyrózne.
protokolu
r.
w dniu15.11.2007
z posiedzenia
Przyjqcie
posiedzenia.
Zamknigcie

Ad. 1
Starosta Miñskiego.

Antoni Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu

Ad.2
któryzostalprzyjgtyjednogloénie,
Starostaprzedstawilporz4dekposiedzenia,
Ad. 3
sprawach:
o nastepujEcych
Starosta- AntoniJan Tarczyriskipoinformowal,
- w zakresiedecyzjio rozpoczgciuproceduryzmiany na stanowiskudyrektoraSPZOZ
spotkal siQ z dyrektoremJanuszemSobolewskimi poinformowalo decyzji Zarzqdu
podnióslkwestigzalegiegourlopu(ok.60
Powiatu.W rozmowiep. JanuszSobolewski
nagródjubileuszowychza zs-lecie
dni), 3 miesiqcznejodprawyoraz niewyplaconych
pracy.
i 35-lecie

NastgpnieStarostapoinformowal,2e zwrócilsiq do radcy prawnego- MariiWo2niak
przysluguje3 miesigcznaodprawa,
o opin¡e,czy dyrektorowiJanuszowiSobolewskiemu
jubileuszowe
nagrody
i ekwiwalentza niewykorzystany
urlop.
Z przygotowanejopinii wynika, i2 dyrektorowiSPZOZ nie ma prawa do nagród
jubileuszowych, 3 miesigcznej odprawy natomiast zostan¡e zobow¡qzany do
wykorzystania
zaleglegourlopuw okresiewypowiedzenia.
Starostapoinformowal,2e dyrektorJ. Sobolewskiod 23 listopadabr. jest na
zwolnieniu lekarskim.W przyszlymtygodniu zwo.lanezostanie posiedzen¡eRady
Spolecznejprzy SPZOZ, na którym przedstawiony
zostaniewn¡osekZarzqduPowiatu
stosunkupracyz dyrektorem
o wyra2enieopiniiRadySpolecznejw sprawierozwiqzania

sPzoz.

Starosta- Antoni Jan Tarczyriskipoinformowal,i2 otrzymalk¡lkatelefonówod
lekarzy,którzyinformowalio trudnejsytuacjina OddzialeKardiologiczno-Wewngtrznym.
jest bardzotrudna,po rozmowach
Sytuacjana OddzialeKardiologiczno-Wewngtrznym
z lekarzamiprzyjqtoustalenie,ze podjetazostaniepróbapoprawykadrowejna oddziale.
Dodal,i2 jeden z lekarzysugerowalewentualnezamknigcieoddzialu,jednakjest to nie
do przyjgcia.Takie rozwiqzaniestwarzalobytrudnoScidla pacjentóworaz rodziloby
okreóloneskutkispolecznei finansowe.
- spotkalsig z dyrekcjqCentralnego
w Sulejówku,
Nauczycieli
OSrodkaDoskonalenia
instytucjata nie ma mo2liwo5ciwl4czeniaw swojq strukturePODN, mogq natom¡ast
organizowaó
kursyi szkolenia,w tym czgSónieodplatnie.
- spotkalsig z PrzewodniczEcym
Rady MiastaSulejóweki radnymWitoldemKikolskim
w sprawie przekazaniasamochodu strazackiegodla ochotniczejstra2y pozarnej.
Rady Miasta Sulejówekzostal poinformowanyo stanowiskupowiatu
Przewodnicz4cy
w zakresiewspólnejinwestycjidotyczqcejbudowy Poradni.Zasugerowal,aby spotkaó
sig z BurmistrzemMiastaSulejóweki spisaónotatkgintencyjnqw tym zakresie.
- odbylosig spotkaniez WójtemGminyMrozy¡Wójtem Gminy Siennica,na którym
ustalono,2e obiekt w Mrozach przekazanyzostaniejako darowiznacelowa Gminie
Mrozy na realizacjgzadañ z zakresu oówiaty,nauki i turystyki.Sprawa lokalizacji
SOSzWskierowanazostaniedo Siennicy.
- w Modlinie podpisane zostalo porozumienie z Marszalk¡em Województwa
zakupuagregatu
Mazowieckiego,
WFOSiGWoraz KWPSPw zakresiedofinansowania
pradotwórczego,
- uczestniczylw uroczysto5ciachzwiqzanych z Dniem Pracownika Socjalnego,
otwarciemboiskaw Szkole PodstawowejNr 2, PowiatowymPrzeglqdziePiosenkidla
Nauczycieli.
Wicestarosta- Krzvszto'¡Michalik powiedzial,Ze nieruchomo5ów Mrozach
zostanie przekazanaGminie Mrozy, darowiznabqdzie celowa na realizacjqzadaí'r
w zakresie oówiaty, nauki i turystyki. MinrsterstwoEdukacj¡ Narodowejchcialoby
i moglobyto powstaów Mrozach.
zorganizowaó
CentrumKsztalceniaInformatyków
Ad.4
WicestarostaKrzysztofMichalikprzedstawilinformacjgo wynikachpracykomisji
konkursowejpowolanej do wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Domu
PomocySpolecznej5w. Józefaw Mieni.Do konkursuzglosilysig dwie osobyp. Dorota

MariaceliñskapracownikPCPRw MrriskuMaz.ip. Matgorzata
chwedorukpracownik
DPSSw.Józefaw Mieni.
Komisjakonkursowaspotkalasig w dniu i 9 listopadabr. i dokonalaanalizyzlo2onycn
dokumentów.stwierdzono,2e w jednym przypadkubrakowaloinformacjiz Krajowego
Rejestru Karnego, natomiast w drugim przypadku brak bylo oéwiadczenia
o niekaralnoóci
za naruszeniedyscyplinyfinansówpublicznychoraz oówiadczenra
o wyra2eniu zgody na przetwarzaniedanych osobowych. Komisja przerwala
posiedzenie
w celu umo2liwienia
uzupelnienia
brakuj4cych
dokumentów,
aby wszystkie
wymogi formalne zostaly spelnione.Dokumentyte zostaly zlolone iw
dniu
26 listopadabr. Komisja odbyla kolejne posiedzenie,zapoznalas¡e ze zlozonymi
koncepcjamifunkcjonowaniaDomu oraz zadala, ka2dej z kandydatekkilka pytan.
Zaprezentowane
koncepcjediametralnie
ró2nilysig od siebie.
Przeprowadzono
glosowanietajne,w którymiloÉ;ci4
glosów3 do 2 Komisjakonkursowa
wybralap. Malgorzatqchwedorukiprzedstawiakandydaturgna stanowiskodyrektora
ZarzqdowiPowiatu.
starosta powiedzial,2e nalezy okreéliótermin od kiedy ¡na jaki okres zostanie
zatrudnionydyrektor.
czlonek Zarzqdu- KrystynaPaziozaproponowala
zatrudniódvrektorana oKres
4 lat.
czlonek zarzqdu - MiroslawKrusiewiczopowiedzialsig za zatrudnieniemna
okres5 lat.
wicestarostawyjaónil,2e 2adneprzepisynie nakladaiqobowiqzkuzatrudniania
na okreSlonekadencje,ZarzqdPowiatumozeodwolaódyrektoraw ka2dymczasie,
glosowanie,w którymza zatrudnieniem
Przeprowadzono
dyrektoraDps na orres
4 lat opowiedzialosig 2 czlonkówzarzqdu,natomiastza zatrudnieniemna okres 5 lat
opowiedzialo
sig 3 czlonkówZarzqdu.
zarzqd Powiatuustalil,2e dyrektorDPS ów. Józefaw Mienizatrudnionyzostanie
na okres5 lat,od dn¡a28 listopada
2007r. do dnia27 listopada
2012r.
Starosta - Anton¡ Jan Tarczyríski odczytal projekt uchwaty w sprawie
zatrudnieniadyrektoraDomu Pomocyspolecznejéw. Józefaw Mieni;przeprowadzono
glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd p owiatu opowiedzialsrg
jednogloSnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 171107w sprawie zatrudnieniadyrektora
Domu Pomocy Spolecznejéw. Józefaw Mieni.
Ad. 5
starosta- Antoni Jan Tarczynskiodczytaiprojektuchwalyw sprawieudzielenia
upowaznien¡adyrektorowiDomu Pomocyspolecznejéw. Józefa w Mieni. Nastgpnie
przeprowadzonoglosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd powiatu
opow¡edzial
sigjednogloónie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 172107 w sprawie udzielenia
upowainienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznejéw. Józefaw Mieni.
Starosta poinformowalPani4 MalgorzatgChwedoruk,2e zoslala wybrana na
stanowiskodyrektoraDPS 5w. Józefaw Mienina okres5 lat oraz udzielilupowaznienía

do skladania oswiadczeñ woli zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoécioraz
gospodarowania
mieniemDomu.
Pogratulowa{
i 2yczylwielu sukcesówi wytnwaloéci
w ciq2kiejpracy.
Ad. 6
- wojciech osiriski powrócildo
KierownikReferatuGospodarkiNieruchomoÉci
wn¡oskuTP s.A. i umo2liwienianieodplatnegokorzystaniaz internetuprzez Dom
Dzieckaw Falbogach.wyjaénil,2e rozmawialz dyrektoremobszaru Inwestycj¡
Tp s.A.
i okazalosig 2e posiadaiqórodki,ale na prowadzenieinwestycji.MogEzaproponowac
dwa rozwiqzania:
- jednorazowozaplació2.000zl. - 3.000zl. za umieszcze
nie tych szaf na terenieDomu
Dziecka,
- placenieczynszudzier2awnego
w wysokoéciod 30 zl. do 100 zl. miesiqcznie,
Kierownikzaproponowa{rozwi4zaniedrugie dotyczqce czynszu dziér2awnego,are
platnegojednorazowo.
Zarzqd Powiatu jednogloSnie wyruzil zgode na prowadzenie rozmów
w kierunku rozwiqzaniadotyczqcegoplaceniaprzez Tp s.A. czynszudzier2awnego
w kwocie1.500zl. (nie mniejniz 1.000zl.) rocznie.
Ad. 7
Wicestarosta- Krzysztof Michalik poruszyl sprawg umów z ,firmq,,Exitus"
iwyjasnil,ze po ostatn¡chuzgodnieniach
PañstwoMoch przeslaliprojektydwóchumów
tj. na dzier2awe oraz ówiadczenie uslug. W przeslanym pismie wycofuj4 sig
z nieodplatnego
éwiadczenia
uslugiw przypadku,
gdyby nie musieliponosiókosztów
zwiEzanychz remontamiZqdajqkwoty 8.204,8zt. bruttomiesigcznie,co daje w cr4gu
roku kwote 98.454 zl., a w sytuacjigdy ponosilibykoszty remontówbylabyto kwota
8.540zl. bruttomiesigcznie,
co roczniedaje kwotg1O2.4BO
zl.
wicestarostawyjaénil,2e azynszwynosilbyrocznieok. 30.000 zl. p. slawomir Moch
poruszylw piómie kwestig znacznegozwiqkszeniawymogów w stosunkudo osób
zmaüych2qdaznacznychkwot i nic nie mówi,ze zwrccije do powiatuw formieczynszu.
Ponadto nie mo2na wyrazió zgody, aby p. Moch wykonywal jakiekolwiekioboty
budowlane,którewymagajqpozwoleniana budowgbez zgodyZarzqdu.
P. Krzysztof Michalik poinformowal,iZ spotkanie z p. Slawomirem Mocnem
zaplanowane
zostalona 28 listopada
br.
wicestarosta
powiatnie mozewykonywaóremontównieruchomosci
stwierdz¡|,2e
inie
moznawy'aziózgody na propozycjqp. Mocha.Srodki,któreS?ZOZ zaplacip. Mochowi
plwinny zwigkszyókwotg czynszu dzier2awnegoplaconegoprzez wlaécicielafirmy
wówczasmo2napowiedzieó,
,,Exitus",
2e uslugisa Sw¡adczone
nieodplatnie.
Starosta podsumowal,i2 jest zgoda ze strony Zarzqdu powiatu na podzial
pierwotnejumowyz 2001 r. na dwie umowytj. umowedzier2awyz zarzqdempowratu
¡ umowena Swiadczenie
uslugz SPZOZ,ale warunkiwynikajqcez obu umów powinny
sigzbilansowaó.
Ustalono,2e kolejne posiedzenieZarzEdupowiatu odbgdziesig 3 grudniaor.
o godz.14.00.

Ad. I
Protoko.l
z pos¡edzenia
w dn¡ul5 listopada2007 r. zostalprzyjgtyjednoglo5nie.
Ad. I
Starostazamknqlpos¡edzenie.

Pzewodn¡czqcy
ZarzEdu- AntoniJan Tarczyóski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
CzlonkowieZatzqdu: KrystynaPazio
HenrykKsi?2opolski
MiroslawKrusiewicz

