ProtokoN Nr 10/15
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu M i f skiego
w dniu 2 marca 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni Jan f arczynski
Wicesiarosta - Krzysztof Plochocki
czton kowie Zarzqdu: t_ukasz Bog ucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

orazt Danuta Strejczyk

-

Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz- nacz. Wydz. Oswiaty i promocji
wojciech Dgbski -z-canacz. wydz. srodowiska iRolnictwa
Mieczyslaw Romejko - dyr. SPZOZw Minsku Maz.
Agnieszka chojecka-zaperly - gl ksiggowa spZoZ w Minsku Maz.

Porzqdek posiedzenia:

1.
2
3.
4.
5
6
7.
B
9.
10

Otwarcieposiedzenia.
Przyjqcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.

Informacja

o

wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki

Zdrowotnej w Mihsku Mazowieckim za 2014 rok.
Sprawa wycinki drzew z terenu Zespolu Szko{ Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz

Podjqcie uchwaty w sprawie udzielenra upowaznienia dyrektorowi Centrum Ksztalcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Mihsku Mazowieckim do realizacji projektu ,,Mobilnosc
migdzynarodowa nauczycieli mihskrego CKZiU kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych
w ramach Programu Erasmus+,
Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zespolu Szkot Zawodowych
Nr 2 im Powstahcow Warszawy w Mihsku Mazowieckim do realizacji projektu ,Integracja
zawodowa w Europie kluczem do sukcesu" w ramach programu Erasmus+,
Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Gimnazjum i Liceum
Ogolnoksztalcqcego im. Polskrej Macierzy Szkolnej w Mrnsku Mazowieckim do realizacji
projektu ,Oddajmy dzieciom glos" w ramach programu Erasmus+
Podjgcie uchwaiy w sprawie udzielenia upowaznienra dyrektorowi Gimnazjum i Liceum
Ogolnoksztalcqcego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mirisku Mazowieckim do realizacji
pro.;ektu ,,Pigkna przyszlosc w klasie dwujqzycznej" w ramach programu Erasmus+
Podjqcie uchwaly w sprawie nabycia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoSci
polozonych w Mrozach.

11. Sprawy rozne.

12 Przyjqcie protokolu posiedzenia
13 Zamkniqcie posiedzenia

w dnru 23 lutego 2015 r

Ad.1
Starosta

- Antoni JanTarczynski

otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia ktory zostal przyjqty jednoglosnie.

Ad.

3

Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowaN o nastgpujqcych sprawach:
- zakonczyla sig kontrola Oddzialu Mazowieckiego PFRON dotyczqca wykorzystania
w 2014 r' Srodkow na turnusy rehabilitacyjne i rozpatrywana byla skarga zwiqzana
z niezakwalifikowaniem jednej osoby na turnus rehabilitacylny. S1arga nie zostala
uwzg lqd n i ona (zar zuty okazaly s q n ie p rawd ziwe
).
- wptyngta informacja , 2e w biezqcym tygodniu bgdzie molna podpisac umowQ na
zadanie drogowe w ramach tzw. ,,Schetynowek,,.
i

-

Wicestarosta
Krzysztof Plochocki poinformowal o nastqpujqcych sprawach:
- w dniu 26 lutego br. odbylo sig spotkanie zespolu w zakresie partneistwa publicznoprywatnego analizowane zostaly materialy, ktore zostanq przekazane firmom.
Ustalono, 2e przekazane zostanq materialy 2rodlowe bez jakichkolwiek analiz, ktore
byly przygotowane na wlasne potrzeby.
- od 3 firm, ktore przystqpiiy do negocjacjiw ramach parlnerstwa publiczno-prywatnego
wplynqty proSby o przesunigcie terminu spotkan, ktore miaNy odbyc siq 3 i 4 marca br
- w dniu 26 lutego br. w ZSE w Mihsku Maz. odbyto sig uroczyste wigczenie nagrod
w Vlll Powiatowym Konkursie Geograficznym ,,Geomaniak", I miejs ce zajqla uczenhica
ZSE

i

Ad.4
Dyrektor SPZOZ - Mieczyslaw Romejko przedstawil sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego SPZOZ w 2014 r. Plan przychodow wykonano
w kwocie 51.809.314,03 zl, tj 10i,Bok planu, a koszty wykonano w kwocie
54.102.717,69 zl, tj 99% planu. Gtownq pozycjq przychodow stanowiq uslugi
zdrowotne swiadczone na podstawie umow zawartych zNFZ, a wartosc przychodow
w tym zakresie wyniosla 47 .305.285 zl, co stanowi, 101 ,g% planu.
Dodal, ze wynik finansowy za 2014 r. to strata w wysokosci 1.01 1.771,4g zl.
Przypomnial, 2e dokonano podwyzki plac od 1 kwietnia 2014 r. na poziomie
125 zl brutto.

Glowna ksiqgowa SPZOZ dodala, 2e strata nie przewy2sza poziomu
amorlyzaqi. Wyjasnila, ze nadwykonania ujqte zostaly w przychodach i plan moze sig

ieszcze zmienic, bo NFZ nawet w miesiqcu marcu przedstawia kolejne propozyc1e, co
do realizacji tego planu.
P. Mieczyslaw Romejko poinformowal o realizaqi remontow biezqcych (lqczna
kwota 121 .971 ,94 zl)'.
- remont budynku Oddziatu Wewnqtrznego - etap | - 2.245,60 zl
- roboty remontowo-malarskie z wymianq skrzydel drzwiowych (pracownia RTG) 10.350,45 zl,
- remont oddziaNu dziecigcego - etap | 49.g58,91 zl,
- odnowienie elewacji (budynek hydrofornii) - 40.649 ,32 zl
- wymiana skrzydla drzwiowego zewnqtrzneg i skrzydel drzwiowych wewnqtrznych
wejscie od strony poradni chirurgicznej - 1 8.767,66 zl.
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki zwrocil sig z pytaniem, co jest powodem duzego
spadku w podstawowej opiece zdrowotnej.
Dyrektor sPzoz wyjasnil, ze wynika to z tego, ze powstajq nowe przychodnie
prywatne i pacjenci przechodzq do tych placowek.
Zarzqd Powiatu przylql przedstawionq informaclg.

Ad.

5

Zastqpca naczelnika Wydz. Srodowiska i Rolnictwa Wojciech Dqbski
powiedzial, 2e z wnioskiem o wyrazenie zgody na usuniqcie 38 drzew zwrocrl
sig
dyrektor ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. Dodal, 2e sq to 3 dqby i 35 brzoz, drzewa kolidujq
z obiektami sportowymi, a takze rosnq przy drodze i budynku szkoly. Stwierdzil, Ze
uzasadnionym jest ich wycigcie ze wzglgdu na fakt,2ejedne kolidujq z obiektami, inne
zagraZaiqbezpieczenstwu ze wzglqd u na du2q ilosc posuszu.
Poinformowal, 2e szkola planuje rowniez nasadzenia drzew iglastych.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na usuniqcie drzew.

Ad.

6

Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji- Emilia Piotrkowicz przedstawila projekt
uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Centrum Ksztalcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Minsku Mazowieckim do realizacji projektu
,,Mobilnosc
miqdzynarodowa nauczycieli minskiego CKZ|U kluczem do rozwoju kompetencji
zawodowych w ramach Programu Erasmus+. Przeprowadzono glosowanie, w ktorym
za podjgciem uchwaly zarzqd Powiatu opowiedzlal siq jednoglosnie.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 71115 w sprawie udzielenia
upowaznienia dyrektorowi Centrum KsztaNcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Minsku

Mazowieckim do realizacji projektu ,,Mobilnosc migdzynarodoria
nauczycieli minskiego CKZiU kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych
w ramach Programu Erasmus+.
Ad.

7

P. Emilia Piotrkowicz odczytala

projekt uchwaly w sprawie udzielenia
upowaznienia dyrektorowi Zespolu Szkol Zawodowych Nr 2 im. powstancow
Warszawy w Minsku Mazowieckim do realizacji projektu ,,lntegracja zawodowa
w Europie kluczem do sukcesu" w ramach Programu Erasmus +. Przeprowaozono
glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial siQ

jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwatg

Nr 72115 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi ZespoNu SzkoN Zawodowych Nr 2 im. powstancow
Warszawy w Minsku Mazowieckim do realizacji projektu ,,lntegracja zawodowa
w Europie kluczem do sukcesu" w ramach programu Erasmus +.
Ad.

I

Naczelnik Wydziatu OSwiaty i Promocji przedstawita projekt uchwaty w sprawie
i Liceum Ogolnokiztalcqcego
im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mirisku Mazowieckim do realizaqi projektu,,Oddajmy
dzieciom glos" w ramach Programu Erasmus+. Przeprowadzono gtosowanie, w ktorym
za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogtosnie.

udzielenia upowaznienia dyrektorowi Gimnazjum

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 73t15 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego
im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Minsku Mazowieckim do realizacji projektu

,,Oddajmy dzieciom glos" w ramach programu Erasmus+.

Ad.

9

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz odczylala projekt uchwaly w sprawie udzielenia
upowaznienia dyrektorowi Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego im. polskiei

Macierzy Szkolnej w Minsku Mazowieckim do realizacji projektu
,,pigkna przyszlosc
w klasie dwujqzycznej" w ramach programu Erasmus+
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd powiatu
opowiedzial siq jed nogloSn ie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 74t15 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Gimnazjum i Liceum OgolnoksztaNcqcego
im' Polskiej Macierzy Szkolnej w lvliniku Mazowieckim do realizacji projeklu

,,Pigkna przyszlosc w klasie dwujgzycznej,,w ramach programu Erasmus+.

Ad. 10
Starosta - Antoni JanTarczynski przedstawil projekt uchwaly w sprawie nabycia
prawa uzytkowania wieczystego nieruchomo5ci polozonych w Mroza.t'.'
Wylu. ni+, ze
chodzi o nie
od spotki PKP S.A. prawa uzytkowania wreczysrego
nieruchomos
Mrozach (dzialki o nr ew 230614, 230611l i zloatiol
zajgtych pod
2231W Latowicz-M rozy-Kaluszyn.
Nastgpnie p
iosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly zarzqd
Powiatu opowiedziat sig jednoglosnie.
zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 7st1s w sprawie nabycia prawa
u2ytkowania wieczystego nieruchomosr i poNozonych w ivlrozach.

Ad.11

starosta poinformowal, 2e korejne posiedzenie odbgdzie sie g marca br.
o godz 1'1 00.
Starosta Antoni Jan Tarczynski poinformowal, 2e wplynqto ptsmo od
Powiatowego Rzecznika Konsumentow z prosbq o wyrazenie zgody na wytoczenie

powodztwa zbiorowego przeciwko Raiffeisen Polbank S.A. albo gant<owi Gospodarki
Zywnosciowej S.A. na rzecz konsumentow, ktorych prawa zostaly naruszone. Dodai,
ze z prosbq w tym zakresie wystqpita do Rzecznika Kancelaria Adwokacka. ponadto
wyjasnil, 2e rzecznik konsumentow zwolniony jest z ponoszenia kosztow sqdowych
w przypadku wytaczania powodztw w sprawach dotyczqcych
indywidualnych
interesow konsumentow, jednak zwolnienie nie obejmuje 'kosztow zastgpstwa
procesowego iw przypadku przegranej obciqzone zostaloby Starostwo.
Po analizie Zarzqd Powiatu nie wyrazil zgody na wytoczenie powodztwa
zbiorowego.

Sekretarz Powiatu poinformowala, 2e Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
zwrocilo siq o wyrazenie zgody na wejscie w teren bqdqcy wlasiosciq powiatu
Minskiego w celu wykonania budowy przylqcza sieci cieplowniczel 2xDN5b metodq
technologii rur preizolowanych w wykopie (na dzialkach nr ew. 186712,1g6713).
Dodala, 2e firma zobowiqzala sig po zakonczeniu robot odtworzyc stan poprzedni.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na realizacjq inwestycji poprzez 'ustanowienie
odptatnej sluzebnosci przesyNu (wg wersji drugiej).

Sekretarz Powiatu przedstawila sprawozdanie z realizacji zamowien publicznych
udzielonych przez powiat minski i powiatowe jednostki organizacyjne:
- udzielono 28 zamowien publicznych (w formie przet-argu nieograniczonego) na
dostawy na lqcznq kwotq 2.500.834,86 zl oraz 4 zapylania o cenq na lqcznq kwotg
436.535,43 zt
- udzielono 32zamowienia na usruqi nalqcznqkwotg 3.063.3g3,4821

- udzielono 27 zamowien]w formie przetargu nieograniczonego) na roboty budowlane
2a lqTnq kwotg 14.117.838,01 zl oraz I zaiowienie i wolnej rgtii na kwotq
5.211,71 zl.
Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek zwrocil sig o przyspieszenie wykonania
remontu wyrwy, ktora powstala na ulicy 3 Maja (u zbiegu z ul. Jana paw{a)
w Halinowie.
Starosta powiedzial, Ze przekaze informacjq dyrektorowi ZDp w Minsku Maz.

4d.12
Protokof posiedzenia w dniu 23 lutego zostal przyjqty.

Ad. 13
Zamknigcie posiedzen ia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarosta

- Krzysztof Plochocki

Czlonkowle Zarzqdu: t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek

