
Protokol Nr 120114
posiedzenia Zarzqdu Powiatu M i nskiego

w dniu 22 kwietnia 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicesta rosta - Krzysztof Ptochocki

czlonkowie Zarzqdu. Hen ryk Ksiqzopolski
Marek Pachnik

orazi Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
wojciech osinski - nacz. wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami
Mieczyslaw Romejko - dyr. SPZOZ w Minsku Maz.
Agnieszka Chojecka-Zaperly - gl. ksiqgowa SPZOZ w Mirisku Maz.

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcieoosiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dziaialnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy Samodzielnego Publicznego Zespolu OpiekiZdrowotnejw Mihsku Maz.
5. Rozpatrzenie wnioskow do projektow uchwal i innych materialow na XXVI sesjg Rady Powiatu

Minskiego.
6 Podjgcie uchwaly w sprawie wynajqcia pomieszczenia w budynku Zespolu Szkol Zawodowych

Nr 2 w Mihsku Mazowieckim.
7. Podjgcie uchwaly w sprawie u2yczenia nieruchomo6ci polozonej w miejscowo5ci Starogr6d,

gmina Siennica stanowiqcej drogg powiatowq nr 2236W.
8. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2014 rok.
9. Sprawy r62ne.
'10 Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 14 kwietnia 2014 r.

11. Zamkniqcie posiedzenia.

Ad. 1

Starosta - Antoni JanTarczynski otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawit porzqdek posiedzenia, do ktorego wprowadzono jako pkt 4

- Sprawy Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Maz.
Porzqdek posiedzenia z wprowadzonq zmianE zostal przyjqty jednoglosnie
(w obecnoSci 4 czlonkow Zarzqdu).

Ad.3
Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowal o nastqpujqcych sprawach:

- odbylo siq postqpowanie przetargowe na zadanie drogowe Minsk Maz - Wolka
Czarnihska, wplynqto 5 ofert (wybrana zoslaNa oferta firmy DOWBUD Sp. z o.o.



z Warszawy za kwotq 727.567,37 zl, a nadzor inwestorski firma DROKOMPLEX
Krzyszlof Poptawski z Minska Maz. kwota 4.305 zl,
- w przetargu na remont budynku ZSS w lgnacowie wptynglo 10 ofert, wybrana
zostala oferta PHU Helion Warszawa za kwotq 3G5.025 zl,
- uzyskalismy wstqpnq informacjq, ze na zadanie dot. przebudowy mostu
w Olszewicach powiat otrzyma kwotq 390.500 zt
- Regionalna lzba Obrachunkowa podjqta uchwalq stwierdzajqc niewaznosc czqsci
uchwaNy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz
niepublicznych szkol i placowek oSwiatowych dotowanych z budzetu Powiatu
Minskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowoSci ich wykorzystania,
- RIO uchylila uchwatq Gminy Halinow dotyczqcq pomocy finansowej dla powiatu
w zakresie realizacji zadan dotyczqcych wydawania wypisow i wyrysow, co oznacza,
2e Gmina Halinow nie bgdzie mogta dofinansowywac realizaqi tych zadan
w Halinowie.

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki poinformowaf o nastqpujqcych sprawach:
- firma INTER MEDIC zlo2yla do WSA skargg zaskar2ajqcq czynnosci powiatu
minskiego w ramach postqpowania dotyczEcego wyboru partnera prywatnego dla
dzialania pn. ,, Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzaqa SPZOZ w Mihsku Maz.
w form u le partnerstwa publiczno-prywatnego",
- odbyto siQ spotkanie dotyczqce naboru do klas pierwszych szkol
ponadgimnazjalnych.

Ad.4
Starosta przypomnial, i2 wplynqlo pismo lekarzy Oddzialu Wewnqtrznego dot,

m.in. wzrostu wynagrodzefi .

Dyrektor - Mieczyslaw Romejko powiedzial, 2e po raz pierwszy spotkal sig
ztakq sytuacjq, ze dyrektor stawiany jest przed grupE mtodych lekarzy stawiajqcych
Zqdania, a jeSli nie zostanq one spelnione to wystqpiq o odwolanie dyrektora.
Stwierdzit, 2e zarzqdzanie jednostkq nie polega na uleganiu pewnym naciskom.Trudno
iest zarzqdzac zakladem, gdzie pojawia sig kilku partnerow, ktorzy uzurpujq sobie do
tego prawo. Organizacjq nale2y pojmowac jako wspolne dobro.
Nastqpnie Dyrektor SPZOZ w Minsku Maz. powiedzial, ze odbylo sig spotkanie ze
zwiqzkami zawodowymi i rozmawiano na temat regulacji placowych w SPZOZ.
Zaproponowano podwyzkq wynagrodzen o 5% (tJ ok. 114 zl na 1 etat). Dodat, ze
skutek roczny podwyzki wynagrodzen o 5% to kwota 1.300.000 zl i ok.300.000 zl na
wyrownanie dysproporcji w wynagrodzeniach.
Dodal, ze wprowadzenie podwyzki, gdy'by wykonany zostat kontrakt z NFZ to strata
nie przekroczy amorlyzacji, ktora w 201,4 r. jest na poziomie 2.600.000 zN.

Dyrektor poinformowal, 2e kolejne spotkanie ze zwiqzkami zaplanowane jest na
24 kwietnia br., na ktorym zwiqzki majq wypracowac formg podzialu 5% podwyzki.

Dyrektor - Mieczyslaw Romejko poinformowal, ze efekty dotychczas wprowadzonej
restrukturyzaqi w skali roku oceniane sE ma poziomie 800.000 zl.
Wicestarosta zwrocit sig z pytaniem, jakie bgdq skutki finansowe wprowadzenia

podwyzki od 1 kwietnia br.
Glowna ksiggowa SPZOZ - Agnieszka Chojecka-Zaperly powiedziala, 2e skutki na

rok biezqcy to ok. 900.000 zt.



Ad.5
Starosta - Antoni Jan f arczynski wyjaSnil, 2e zachodzi polrzeba uzupelnienia

porzqdku obrad sesji Rady Powiatu o nastqpujqce punkty:
- Podjqcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na realizacjq projektu ,,Zjednoczona
Europa poprzez tradycjq, historig ifolklor" w ramach programu ,,Erasmus+,,,
- Podjgcie uchwaly w sprawie zalo2enia Przedszkola Specjalnego iwtqczenia go do
Zespolu Szkol Specjalnych im. Janiny Poraziriskiej w lgnacowie,
- Podjqcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na realizacjq projektu pt. ,,Liczy sig
kaldy oddech o program promocji i profilaktyki chorob uktadu oddechowego
w powiecie minskim" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- Podjqcie uchwaty zmieniajqcej uchwalq w sprawie wyrazenia zgody na realizaqq
projektu ,,Bqd2 aktywny - wygraj pr;rysztosc" w ramach Vl priorytetu programu
Operacyjnego Kapital Ludzki.
Ponadto Skarbnik Powiatu wyja6nila, ze uchwalg w sprawie zmian w budzecie nalezy
uzupelnic o:
- wprowadzenie do planu dochodow kwoty 390.500 zl ztytulu przyznanych powiatowi
Srodkow z rezerwy subwencji og6lnej na ,,Przebudowg mostu w msc. Olszewice
w ciqgu drogi 2231W Latowicz-Kaluszyn",
- zwigkszenie planu wydatkow biezqcych o kwotg 68.100 zl na uzupelnienie planu
wydatkow remontowych w ZSS w lgnacowie.
Zarzqd Powiatu przyjql powyzsze materiaty.

Ad.6
Naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami Wojciech Osinski

przedstawif wniosek dyrektora ZSZ Nr 2 w Minsku Maz., ktory zwrocil siq o wyrazenie
zgody na bezprzetargowe wynajgcie dotychczasowemu najemcy pomieszczenia na
sklepik szkolny. Wynajem dotyczy okresu od 1.09.2014 r. do 30.08.2019 r., ustalono
wysokosci optat z tytulu najmu w kwocie 1 .'1 00 zllm-c brutto (w tym media).
Nastqpnie odczytal projekt uchwaty w sprawie wynajqcia pomieszczenia w budynku
Zespolu Szkot Zawodowych Nr 2 w Minsku Mazowieckim; przeprowadzono
glosowanie, w ktorym za podjgciem Lrchwaly Zarzqd opowiedziaf sig jednogloSnie
(w obecnosci 4 czlonkow Zarzqdu).

zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 655/14 w sprawie wynajgcia
pomieszczenia w budynku Zespolu Szk6l Zawodowych Nr 2 w Minsku
Mazowieckim.

Ad.7
Naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomo6ciami Wojciech Osinski

przedstawil wniosek Wojta Gminy Siennica, ktory zwrocit siq o u2yczenie na okres
8 lat czqSci drogi powiatowej nr 2236W Dqbe Male-Transbor-Starogrod
zprzeznaczeniem na realizacjq budowy chodnika izatoki parkingowej.
Dodal, 2e dyr. ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal wniosek.
Nastgpnie odczytal projekt uchwaly w sprawie u?yczenia czgsci nieruchomo6ci
polozonej w miejscowo6ci Starogrod, gmina Siennica stanowiqcej drogq powiatowq
nr 2236\N; przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd
opowiedzial sig jednogtosnie (w obecnosci 4 czlonkow Zarzqdu).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 656/14 w sprawie u2yczenia czg6ci
nieruchomoSci poNo2onej w miejscowo6ci Starogr6d, gmina Siennica
stanowiqcej drogg powiatowq nr 2236W.



Ad.8
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2014 rok. Wyjasnita, 2e zmiany polegajq na przeniesieniu
wydatkow migdzy $$ w ramach tego samego dzialu w zakresie wydatkow biezqcych
oraz wydatkow z rezerwy budzetowej.

Zmiany dotyczq nastqpujqcych jednostek:
- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Minsku Maz.

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora PSDS w Minsku Maz.
o dodatkowe Srodki w kwocie 3.500 zl z przeznaczeniem na organizacjg jubileuszu
5-lecia funkcjonowania jed nostki.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na uruchomienie z rezerwy budzetowej kwoty
3.500 zl zprzeznaczeniem na organizacjg jubileuszu.

Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaty
cztonkowie Zarzqdu gtosowali nastgpujqco.
- Starosta - Antoni Janf arczynski - za podjgciem uchwaty,
- Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksiqzopolski - za podjqciem uchwaly,
- Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly,
Glosow wstrzymujqcych i przeciwnych rrie bylo, (nieobecny M. Nowak).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 657/14 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2014 rok.

Ad.9
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie siq 28 kwietnia br. o godz. 14.00.

Starosta poinformowal,2e pierwsze spotkania z firmami, ktore zglosily siq w ramach
paftnerstwa publiczno-prywatnego odbrqdq sig 6 i 7 maja br.
Wicestarosta dodal,2e w dniu 29 kwietnia br. odbqdzie sig spotkanie komisji do
wyboru partnera prywatnego z doradcami.

Zarzqd Powiatu wyrazrl zgodrT na zmianq w harmonogramie terminu
przekazania srodkow dla PINB z dnia 28 kwietnia na 25 kwietnia.

Naczelnik Wydziafu Gospodarki Nieruchomo6ciami Wojciech Osinski
przedstawil wniosek p. K. Wqsowskiergo, ktory wystqpit o wydzier2awienie gruntu
o powierzchni 120 mkw. bqdqcego czq5ciq dzialki o nr 238212 potohonej w Minsku
Mazowieckim przy ul. Dqbrowki na okres 3 lat z mozliwosciq przedtuzenia. Celem
dzierZawy jest zapewnienie dojScia i terenu niezbqdnego do obslugi planowanych
wiat handlowych zlokalizowanych na terenie sqsiedniej dzialki nr 238213. Planowane
zagospodarowanie terenu przewidujr-= utwardzenie gruntu w celu poszerzenia
istn iejqcego chod nika.
Dodal, ze dyrektor ZDP nie widzi potrzeby utwardzenia wnioskowanego terenu, grunt
stanowi obecnie teren zielony pasa drogowego. Dzialka nr 238213 posiada
pofqczenie komunikacyjne z drogq p,cwiatowq. Ponadto wlaSciciel nieruchomosci
nr 238213 wystqpif do ZDP o zgodg na lokalizacjg drugiego zjazdu dla zapewnienia
lepszej obstugi komun ikacyjnej.

Zarzqd Powiatu uwzglgdnit opiniq ZDP i nie wyrazil zgody na utwardzenie
gruntu.



Ad. 10
Protokot posiedzenia w dniu 14 kwietnia br. zostal przyjgty.

4d.11
Zamkniqcie posiedzen ia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik


