
Protokól Nr 40/08
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego

w dniu 7 stycznia 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyl¡ :
PrzewodniczEcy Zazqdu - Anloni Jan Tarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Michalik

czlonkowie Zarz4du: Krystyna Pazio
Henryk Ksiezopolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - Naczelnik Wydzialu Oéwiaty i Kultury
Andrzej Poziemski - z-ca dyrektora SPZOZ w Mirisku Maz.

Porzqdek posiedzenia:
1. Otwarcie oosiedzenia
2. Przyjgcie porz4dku obrad.
3. Informacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjgcie uchwaly w sprawie odwolania dyrektora Samodzielnego Publicznego

Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckim.
5. Podjgcie uchwaly w sprawie powierzenia obowiq_zków dyrektora Samodzielnego

Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Miñsku Mazowieckim.
6. Sprawy z zakresu slu2by zdrowia.
7. Podjqcie uchwaly w sprawie przyznania nagród sportowych dla zawodników

¡t renera.
8. Sprawy oéwiatowe.
9. Podjgcie uchwaly w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków

samorzadowym jednostkom bud2etowym, udzielania dotacji podmiotom
realizujqcym zadania powiatu, ustalenia planu finansowego dochodów
podlegajqcych przekazaniu do bud2etu pañstwa i wydatków zwiqzanych
z realizaqqzadañ z zakresu administracji rzqdowej na 2008 rok.

10. Podjgcie uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków bud2etu Powiatu Minskiego na I kwartal 2008 r.

11. Sprawy ró2ne.
12. Przyjgcie protokolów z posiedzeri Zarzqdu Powiatu w dniach 17 i 27 grudnia

2007 r.
1 3, Zamknigcie posiedzenia.

Ad. 1
Starosta - Antoni Jan Tarczyríski ofworzy{ posiedzeníe Zarzqdu Powiatu

Miñskieoo.



Ad. 2
Starosta przedstawil porz4dek posiedzenia, który zostal przyjgty jednoglo5nie

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski poinformowal, o nastqpuj4cych sprawach:
- w dniu 4 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Mitisku Maz. odbylo sig

uroczyste przekazanie sprzgtu (5 samochodów, aparatów fotograficznych i kamer)
sfinansowanego ze Srodków z bud2etów Urzgdu Marszalkowskiego, Komendy
Stolecznej Policji oraz bud2etów powiatu, miast i gmin z terenu powiatu.

- w dniu 4 stycznia br. w Starostwie Powiatowym Wojewoda Mazowiecki - Jacek
Kozlowski podpisal decyzjq lokalizacyjnq pólnocnej obwodnicy Minska Mazowieckiego.
W spotkaniu uczestniczyl i  m.in. dyrektor GDDK¡A - Wojciech Dqbrowski,
dyr. K. Jabloñska, dyr. Moócicki, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu miñskiego.

- w dniu 31 grudnia 2007 r. podp¡sana zostala umowa dzier2awy nieruchomoéci
z f irmq,,Exitus".

Nastgpnie Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowal o nastgpujqcych
sorawacn:

- dodal, Ze umowa podpisana przez SPZOZ i p. Mocha ma szereg wad, które
jednak nie dyskwalifikujq tej umowy, ale wszystko co zostalo wynegocjowane z firmq
,,Exitus" zostalo w niej zawarte.

- trua procedura odbiorowa zadania - rozbudowa DPS w Kqtach, W dniu
19 grudnia 2007 r. p. Piqtka zglosil inwestycjg za zakoñczonq, w ciqgu 7 dni inspektor
nadzoru jest zobowiq"zany potwierdzió realizacjq inwestycji, a nastqpnie w ciqgu
14 dni nalezy dokonaó odbioru. Poinformowal,2e wizytowal inwestycjg ispisano szereg
usterek, które jednak nie dyskwalifikujq przedsigwziqcia w zakresie odbioru
(najistotn iejsza usterka to drzwi, które nie spelniajq wymogów w zakresie ochrony
przeciwpozarowej), natomiast ustaly przyczyny formalne, które mogly spowodowaó
odlo2enie terminu odbioru, gdy2 wykonawca zlo2yl gwarancjg nale2ytego wykonania
robót budowlanych na pelnq wartoéó na okres do 30 maja br. Stwierdzono tak2e istotne
odstepstwa od dokumentacj i  izostaly one z¡nwentaryzowane iwprowadzone na mapy
(zmiana technologii wykonania stropu, na któr4 zamawiajqcy wyrazil zgodg).
Dodal, 2e czynno5ci odbiorowe zakonczq sig protokolem odbioru koñcowego
z usterkami, które nie uniemo2liwiq rozpoczgcia eksploatacji tego budynku. Caly czas
trua spór rozliczeniowy z p. Piqtkq.

A d . 4
Starosta wyjaónil, 2e Rada Spoleczna przy SPZOZ pozytywnie zaopiniowala

projekt uchwaly w sprawie odwolania dyrektora SPZOZ. Nastepnie odczytal projekt
uchwaly w sprawie odwolania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim; przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloónie.

Zarz4d Powiatu podj4l uchwale Nr 192/08 w sprawie odwolania dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mitísku Mazowieckim.



Ad.  5
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski zaproponowal, aby w celu zapewnienia

ciqgloÉci funkcjonowania SPZOZ powierzyó obowiqzki dyrektora do czasu
rozstrzygn¡ecia konkursu Panu Andrzejowi Poziemskiemu.
Zarzqd Powiatu przychylil sig do przedstawionej propozycji.
Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie powierzenia obowiazków dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mirósku Mazowieckim;
przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd powiatu
opowiedzial sig jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwatg Nr 193/08 w sprawie powierzenia
obowi4zków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej
w Miñsku Mazowieckim.

Starosta zwrócil sig do dyrektora Andrzeja Poziemskiego o zorganizowanie
spotkan¡a w dniu 8 stycznia br. o godz. 12.OO z p. Stanislawem Wolynkiem, glównq
ksiggowq, ordynatorami i przedstawicielam¡ zwiazków zawodowych.

Ad. 6
Starosta - Antoni Jan Tarczyñski zwrócil siq do dyrektora Andrzeja poziemskiego

o przedstawienie aktualnej sytuacj i  w SPZOZ w Mirisku Mazowieckim.
Dyrektor Andrzej Poziemski powiedzial, 2e w celu zapewnienia funkcjonowania

szpitala w miesiqcu grudniu podpisane zostalo na okres 3 miesiqcy porozumienie
z lekatzami domagajqcymi siq podwy2ek wynagrodzen w wysokoSci 2,5 éredniej
krajowej. Podpisane porozumienie dotyczylo wprowadzenia w podstawg wynagrodzenia
,,dodatku Religi" i30% podwy2ki wynagrodzeri, a wówczas lekarze podpiszA umowy
opt-out, tj. wyraz4 zgodQ na prace powyzej 48 godz. tygodniowo. Aby zrealizowaó
porozumienie brakuje na ten kwartal érodków w wysokoÉci 2 mln zt.
P. Andrzej Poziemski dodal, 2e bgd4 roszczenia, aby w 2009 r. podstawowe
wynagrodzenie lekarza osiqgng{o 2,5 6redniej krajowej.
Nastepnie poinformowal, 2e w dalszym ciagu jest trudna sytuacja na Oddziale
Kardiologiczno-Wewngtrznym, ale sig poprawia, gdy2 do pracy na czgéci etatów
powrócilo dwóch lekarzy, a kolejnych dwóch lekarzy wróci na pelny etat od polowy
stycznia.
Dyrektor A. Poziemski wyjaSnil, 2e z koricem grudnia uplynql termin skladania ofen na
stanow¡ska ordynatorów oddziaiu wewnQtrznego ioddzialu kardiologicznego. Dodal,2e
prowadzil rozmowy z lekarzem kardiologiem z Anina na temat objqcia stanowiska
ordynatora Oddzialu Kardiologicznego oraz lekarzem specjalistq chorób wewnetrznych
pracujacym w Warszawie o objQciu stanow¡ska ordynatora Oddzialu Wewngtrznego.
Ponadto poinformowal, 2e na pozostalych oddzialach sq problemy z obsad4 nocne¡
opieki lekarskiej. Podejmuje próby, aby 5 lekarzy, którzy sq na stazu pozostali
w SPZOZ.
Nastgpnie p. Andrzej Poziemski poinformowal, 2e umowa na Swiadczenie uslug przez
,,Exitus" zostala podpisana, natomiast uslugi dodatkowe w zakresie utylizacji
m.in. amputowanych konczyn ludzkich (których umowa nie obejmuje) mo2e éwiadczyó
(w ramach rozszerzenia umowy o 20o/o) Íirma, która utylizuje odpady niebezpieczne.



Firma ta zaproponowala kwotq i,50 zl. za 1 kg + VAT, a firma ,,Exitus" zaproponowata
kwote 230 zl. za sztukq.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik zwrócil sig z pytaniem, czy umowa
z ,,Meditrans" zostala podpisana.

Dyrektor - Andrzej Poziemski wyjaénil, ze ptzetarg na uslugi transportowe zostal
uniewa2niony, a umowa zostala podpisana na 3 miesi4ce w lrybie z wolnej rgki.
Poinformowai, 2e w zakresie Srodków transportu poirzebne 

'sq 
2 samochody

przewozowe i samochód osobowv.
Nastqpnie wicestarosta zwrócil áiq z pytaniem, co w zakresie przetargu na sprzet do
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego.

P. Andrzej Poziemski wyjaénil,2e rozstrzygnigcie przetargu na sprzQt medyczny
do SoR bgdzie 15 stycznia br., a dodatkowo na meble i komputéry potrzebne sq érodki
w wysoko5ci ok. 100.000 zl.
Nastepnie p. Krzysztof Michalik zwrócil sig z pytaniem, czy NFZ oglosil nabór na uslugi
w zakresie SOR.
Dyrektor Andrzej Poziemski wyjaónil, 2e NFZ nie kontraktowal uslug na szpitalne
Oddzialy Ratunkowe. Nastgpnie poinformowal, o wysoko5ci wyñagrodzeñ po
wprowadzeniu ,,dodatku Religi" i 30% podwy2ki w przypadku pielggniarek i lekarzy.

A d . 7
Naczelnik wydzialu oéwiaty i Kultury - Emilia piotrkowicz poinformowala, ze

wplynelo 6 wniosków o nagrody za osiqgnigcie wysokich wyników sportowych dla
zawod n ików i trenera uczniowsko-Parafialno-Ludowego Klubu sportowego stanislawów
w dyscyplinie karate tsunami dla zawodników:
- lzabeli Urbaniak,
- Anny Wieczorek,
- Lukasza Zgórka,
- Kacpra Buczka.
- Patryka Gnich
i trenera Jacka Keslera.

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz zaproponowala przyznaó nagrody dla zawodników
w wysokoSci 150 zl. i dla trenera w wysokoéci 500 zl.

czlonek Zarzqdu - Miroslaw Krusiewicz opowiedzial sig za zró2nicowaniem
wysokoéci nagród w zaleznoéci od kategorii w jakiej bral udzial zawodnik.

W wyníku analizy osiqgnigó poszczególnych zawodników ustalono nagrody
w nastepujqcej wysokoÉci:
- lzabela Urbaniak -200 zl.
- Anna Wieczorek - 200 zl.
- t-ukasz Zgórka - 200 zl.
- Kacper Buczek - 150 zl.
- Patryk Gnich - 150 zt.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly w sprawte
przyznania nagród sportowych dla zawodników i trenera zarzqd powiatu opowiedzial siq
jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 194/08 w sprawie przyznania nagród
sportowych dla zawodników i trenera.



Ad. 8
Naczelnik Wydzialu OSwiaty i Kultury - Emilia Piotrkowicz poruszyla temat s¡eci

szkól w powiecie miñskim. Wyjaónila, 2e w¡ele szkól nie zafunkcjonowalo, gdy2 nie bylo
naboru. W zwiqzku z powy2szym zaproponowala:
- w ZS Nr 1 w Minsku Maz. l ikwidacjg l iceum profi lowanego,
- likwidacjg liceum uzupelniajqcego w ZS Nr '1 iZS im. M. Sklodowskiej-Curie w Mirisku
Maz.
- w ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. l ikwidacjg technikum uzupelniaj4cego zawód mechanik
oraz szkoly policealnej o kierunku techn¡k informatyk,
- w ZSE w Minsku Maz. l ikwidacjq szkoly pol icealnej k¡erunek technik rachunkowoéci,
- w ZSA w Janowie likwidacjg szkoly policealnej,
- w CKU likwidacjg szkoiy podstawowej dla doroslych oraz zasadniczej szkoly
zawodowej dla doroslych.
Nastqpnie p. Emilia Piotrkowicz zaproponowala utworzenie na wniosek dyrektorów
jednostek:
- zasadniczej szkoly zawodowej o specjalnoSci operator obrabiarek skrawajqcych w ZS
w Siennicy,
- technikum - zawod technik technologi i  zywienia w ZS Nr 1 w M¡nsku Maz.
- technikum - zawody: technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, technik
informatyk w ZSZ Nr 2 w Mirlsku Maz.
- zasadniczej szkoly zawodowej - zawód lakiernik w ZSZ Nr 2 w Miñsku Maz.
- technikum uzupelniajqcego - zawód technik pojazdów samochodowych w CKU
w Miñsku Maz.

Nastgpnie Naczelnik Wydzialu Oówiaty i Kultury wyjaónila, 2e zaproponowane
zmiany wprowadzone zostalyby w roku szkolnym 200812009. Dodala, 2e zgodnie
z art. 59 ustawy o systemie oSwiaty na co najmniej 6 miesigcy wczeóniej nalezy
poinformowaó o zamiarze likwidacji szkó1.

Zarz4d Powiatu zaakceptowal przedstawionE przez Naczelnika Wydzialu O6wiaty
i Kultury propozycje sieci szkól w powiecie m¡nskim.

Ad. I

Skarbnik Powiatu - Teresa B4k przedstawila projekt uchwaly w sprawie ustalen¡a
dochodów i wydatków samorz4dowym jednostkom bud2etowym, udzielenia dotacji
podmiotom real izujqcym zadania pow¡atu, ustalenia planu f inansowego dochodów
podlegaj4cych przekazaniu do budzetu pañstwa i wydatków zwi4zanych z rcalizaqq
zadañ z zakresu administracji rz4dowej na 20O7 rok. Wyjaénila, iz wyplata dotacji bgdzie
nastgpowala do 28 dnia kazdego miesiqca, bqd2 w terminach zapewniajqcych realizacjg
zadan.
NastQpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 195/08 w sprawie ustalenia dochodów
i wydatków samorzAdowym jednostkom bud2etowym, udzielenia dotacji
podmiotom real izujqcym zadania powiatu, ustalenia planu f inansowego



dochodów podlegajqcych przekazaniu do bud2etu parístwa i wydatków
zwi4zanych z realizacjqzadañ z zakresu administracji rzqdowej na 2008 rok.

Ad.  10

Skarbnik Powiatu omówila projekt uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków bud2etu Powiatu Mirlskiego na I kwartal 2008 r.
Po zapoznaniu sig z projektem uchwaly przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjqciem uchwaly Zarzqd Powialu opowiedzial sig jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podj4N uchwalq Nr 196/08 w sprawie ustalenia
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków bud2etu Powiatu Mirískiego na
I kwartaN 2008 r.

A d .  1 1
Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, 2e pomigdzy Zarzqdem Powiatu

a Burmistrzem Miasta Miñsk Mazowiecki funkcjonuje porozumienie w sprawie
ptzekazania wykonania niektórych funkcji wlaócicielskich w odniesieniu do gruntów
stanowi4cych drogi powiatowe na terenie Miasta Mirisk Mazowiecki. Wyjaónil, Ze tym
porozumieniem ptzekazano mo2liwoéó wydawania przez Burmistrza zgody na wejécie
w pas drogowy. Z uwagi na fakt, Ze z koñcem 2007 r. szereg dróg powiatowych stalo sig
drogami gminnymi nale2y formalnie wygasió to porozumienie.

Zarzqd P owiatu zaakceptowal propozycje dotyczqcq wygaszen¡a porozumienia.
Czlonek Zarzqdu - Krystyna Pazio zwrócila sig z pytaniem, czy wplynqla do

Starostwa dokumentacja projektowa budynku Paristwa Milewskich, w którym
ewentualnie mialaby sig mieéció Poradnia w Sulejówku.

Wicestarosta - Krzysztof Michalik powiedzial, 2e dokumentacja projektowala
wplyngla i przekazana zosta{a do Naczelnika Wydzialu Architektury i Budownictwa do
analizy.

Starosta poinformowal, 2e w dniu 10 stycznia br. bgdzie wizytowal ZSS
w lgnacowie odnoénie mo2liwoóci przeniesienia tam SOSzW w Mirisku Maz.
Nastqpnie powiedzial, 2e do publicznej wiadomoéc¡ zostala podana przez Marszalka
Województwa Mazowieckiego informacja o Samorz4dowym Instrumencie Wsparcia
Rozwoju Mazowsza i mo2liwoóci skorzystan¡a ptzez gminy ze érodków
z przeznaczeniem na placówki oéwiatowe. W zwiqzku z tym naleZy na najbli2szej sesji
Rady Powiatu przekazaó Gminie Mrozy obiekty, w których funkcjonuje Zespól Szkóf
w Mrozach.

Ustalono, 2e kolejne posiedzenie Zarzqdu Powiatu odbedzie siQ '14 stycznia br.
o godz. 14.00.

Ad.12
Protokoly z posiedzeñ Zarzqdu Powiatu w dniach 17 i 27 grudnia 2007 r. zostaly

przyjqte jednogloénie.



Ad.  13
Starosta zamknal posiedzenie,

Pzewodniczqcy ZazEdu - Antoni Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Krzysztof ¡il ichalik

Czlonkowie Zarzqdu. Krystyna Pazio

Henryk Ksig2opolski

Miroslaw Krusiewicz


