
Protokot Nr 15/15
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi nskiego

w dniu 8 kwietnia 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki

czNon kowie Zarzadu: t-ukasz Boo ucki
Piotr Wiecirer<
Marek Pachnik

orazt Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Wojciech Dqbski - z-ca nacz.Wydz. Srodowrska i Rolnictwa
Urszula Soroka -z-canacz. Wydz. OSwiaty i Promocji
Malgorzata Chwedoruk - dyr DPS Sw. Jozefa w Mieni

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2 Przylqcie porzqdku obrad.
3 lnformacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia,
4 Przylgde projektow uchwa,l i innych materiatow na Vl sesjg Rady Powiatu Minskiego.
5 Sprawa wycinki drzew z terenu Domu Pomocy Spo{ecznej ,,Jedlina" w Mieni
6. Podjgcie uchwaty w sprawie wyrazenia opinii dotyczqcej projektu,,Programu Ochrony

Srodowiska dla Gminy Dgbe Wielkie na lata 2014-2017 z perspektywq do roku 2021".
7. Podjqcie uchwaly w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn ,,Vlll Festiwal Mivena-

Etno-Kabaret" Fundacji Mivena w Minsku Mazowieckim.
8. Rozpatrzenie oferty ztoZonej z pominigciem otwartego konkursu ofert

przez Minskie Towarzystwo Muzyczne w Minsku Mazowieckim na realizacjq zadania
publicznego pn. ,,Vll Letni Festiwal Orkiestr Dgtych"

9 Rozpatrzenie wniosku Towarzystwa Przyjactol Sulejowka o wprowadzenie zmian
w kosztorysie realizacji zadania publicznego pn Vlll Bieg Marszatka"

10 Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia na rzecz dzieci upoSledzonych umys{owo ,,Dzieciort
RadoSc" w lgnacowie o wprowadzenie zmian w umowie nr 612015/s o wsparcie realizac1i

zadania publicznego pn ,,Vl Powiatowy Integracyjny Turniej w Krqgle Miisk Mazowiecki-
lgnacow 2015" zawartejw dniu 13 03 2015 r

11. Przedstawienie opinii komisji w sprawie wnioskow o udzielenie dotacji z budzetu Powiatu
Mrnskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow

12. Sprawy rozne,
13 Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 30 marca i 1 kwietnia 2015 r.

14 Zamkniqcie posiedzenia.

Ad.1
Starosta - Antoni JanTarczynski otworzyl posiedzenie.

Ad. 2
Starosta przedstawit porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjqty jednogtosnie.



Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Iarczynski poinformowal o nastqpujqcych sprawach:

- od Burmistrza Miasta Minsk Maz. wptyngto pismo informujqce, 2e rozwiqzane
zostanie PGK Sp. z o.o. w Minsku Maz. i w zwiqzku z tym umowa dotyczqca
utrzymania czysto6ci i porzqdku na ulicach i placach w Minsku Mazowieckim w latach
2012-2015 zawarla w dniu 29 czerwca 2012 r. zostanie rozwiqzana z dniem 31 maja
br. Przedstawiona zostala propozycja przejqcia do realizacji tych zadafi wlasnych
powiatu przez Miasto Minsk Mazowiecki z dniem '1 czeruvca br.
Starosta rekomendowat utrzymanie takiego stanu tzeczy, ale naleZy wyjasnic
kwestig, czy do tego postqpowania mogq zostac przyjqte ceny z poprzedniego
przetargu i umowy, kt6ra jeszcze obowiqzu.;e.
- przedstawione zostalo wystqpienie Korporacji Setpol z Siedlec z podziqkowaniami
dla pracownikow Referatu Architektury i Budownictwa w Sulejowku za sprawnE
i merytory cznq weryfi kacj g ob iektow b ud owl a nych.

Wicestarosta - Krzysztof PNochocki poinformowaN o nastgpujqcych sprawach:
- w dniu 1 kwietnia br. odbyt sig Konwent Wojtow i Burmistrzow, na ktorym poruszone
zostaly nastqpujqce sprawy: tworzenie planow transportowych powiatu miriskiego,
ktore bgdq obowiqzywaly od'1 stycznia 2C117 r., propozycje lokalizacji dla Domu
Dziecka (w miejscowo6ci gminnej), budowy regionalnego punktu odbioru odpadow
komunalnych, zbliZajqcej sig rekrutacji do szkot ponadgimnazjalnych. Przekazane
zostato rowniez wystqpienie Burmistrza Sulejowka dotyczqce prowadzenia procesu
inwestycyjnego i zagadnien poruszanych przy instalacji wiez telekomunikacyjnych.

Ad.4
- Sprawozdanle z dzialalnoSci
Mazowieckim za 2014 r. wraz z
publicznego w powiecie.

Material zostai przylgty .

- Rozpatrzenie informacji Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Minsku Mazowieckim o stanie bezpieczeristwa sanitarnego w powiecie.

Material zostal przyjqty.
- Przedstawienie pzezZarzqd Powiatu oceny zasobow pomocy spolecznej.

Materiat zostaN p rzyjqty.
- Sprawozdanie z realizaqi Programu wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku
publicznego oraz o wolontariacie za 2014 rok.

Material zostal przyjqty.
- Podjqcie uchwaly w sprawie powolania Komisji konkursowej do wyboru kandydata
na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego ZespoNu Opieki Zdrowotnej
w Minsku Mazowieckim.

Material zostal przyjqty .

- Podjqcie uchwaly w sprawie powolania Komisji konkursowej do wyboru kandydata
na stanowisko zastgpcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim.

Materiai zostaN przyjqty.
- Podjqcie uchwaly w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Spolecznej ,,Jedlina"
w Mieni.

Material zostal przyjqty .

- Podjgcie uchwaNy zmieniajqcej uchwaNq w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy
aptek ogolnodostgpnych na terenie powiatu minskiego.

Komendanta Powiatowego Policji w Minsku
informacjq o stanie bezpieczenstwa i porzqdku



Materiat zostal przyjgty
- Podjqcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na realizacjq projektu w ramach
I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj.
Material zostal przyjqty.
- Podjgcie uchwaty w sprawie przekazania na rzecz Miasta Stolecznego
Warszawy nieruchomoSci polozonych w Warszawie Wesotej pod ulicA
I Praskiego Pulku, stanowiqcych drogg powiatowq.
Material zostal przyjgty.
- Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia ze Srodkow budzetu Powiatu Minskiego
w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabylku wpisanym do rejestru zabytkow.
Materiat zostal przyjqty.
- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchuralg w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Minskiego na lata 2015-2021.
- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwatg w sprawie uchwaly budzetowej Powiatu
Minskiego na 2015 r.

Skarbnik Powiatu poinformowala, 2e zmiitny dotyczq m.in.:
- zwiqkszenia planu wydatkow biezqcych o kwotg 100.000 zl z przeznaczeniem
na pomocy finansowq dla Miasta Sulejowek na dofinansowanie lokalnych
przejazdow m ieszkancow S KM,
- zmniejszenia planu dochodow majqtkowych o kwotq 1.074.544 zl z tytulu
mzniejszenia dotacji celowej z budzetu panstwa w ramach NPPDL - etap ll

Bezpieczenstwo-Dostqpnosc-Rozwoj", bqdqcej nastqpstwem korzystniejszego
niZ przewidywano efektu postqpowania na ,,Przebudowq drogi nr 2231W
L atow i cz- M r ozy -Kaluszy n",
- zwigkszenia planu dochodow majqtkowych o lqcznq kwotq 291.500 zl, w tym
'116.500 zl z lytulu pomocy finansowej z Gminy Jakubow na ,,Budowg chodnika
w ciqgu drogi powiatowej nr 2229W w msc. Nowy Jqdrzejow" oraz 175.000 zl
z tytulu pomocy finansowej z Gminy Mrozy na ,,Wykonanie dokumentacji
projektowej i budowg chodnika w ciitrgu drogi nr 2231W Latowicz-Mrozy-
Kaluszyn"
- zwiqkszenie o kwotq 200.000 zl do kwoty 210.000 zl zadania Przebudowa
przepustu 2X1,2 m w ciqgu drogi nr 2!.218W Dqbe Wielkie-Pustelnik-Helenow
wraz wykonaniem dokumentacji"
- zwiqkszenie o kwotq 40.000 zl do kwoty 60.000 zl zadania Dokumentacja
przebudowy drogi nr 2227W Minsk Maz.-Jakubow (ul. KoScielna
i ul. Przemystowa) - opracowanie projektow branzowych przebudowy urzqdzen
kolidujqcych,
- wprowadzenie zadafi.
- ,,Przebudowa (modernizacja) drogi nr 11224\N Stara Niedziatka-Mistow-Libertow
kwota 189.829 zl,
- ,,Budowa chodnika w ciqgu drogi nr 2229W Jgdrzejow-Cegtow-Kuflew w msc.
Nowy Jgdrzejow" kwota 233.000 zl,

,,Wykonanie dokuemntacji projektowej i budowa chodnika w ciqgu drogi
nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kaluszyn" kwota 350.000 zt,

- ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowg drogi Nr 2242W Stara
Wies-Siodlo-Kuflew" kwota 37 .000 zl,
- ,,Wykonanie dokuemntacji projektowej na przebudowq drogi nr 2230W Minsk
Mazowiecki-Mrozv" kwota 50.000 zl



- zwigkszenie planu wydatkow majqtkowr/ch o kwotq 80.000 zl z przeznaczeniem
na pomoc finansowq dla Miasta Minsk l\Aaz. na,,Przebudowq drogi powiatowej
nr 2230W Minsk Maz. - Mrozy (ul. Dqbrowki)",
- zwiqkszenie planu wydatkow biezqcych o kwotg 4.846 zl na uzupelnienie planu
wydatkow na realizacjq modernizaqi ewidencji gruntow i budynkow jednostki
ewidencyj nej Latowicz,
- zwiqkszenie planu wydatkow biezqcych o kwotg 269.144 zl, w tym w kwocie
32.333 zl na uzupelnienie planu wydatkow dla Gminazjum Specjalnego
w Zespole Niepublicznym Specjalnych Placowek Oswiatowych ,,Mozesz wiqcej"
w Nowym Zglechowie oraz w kwocie 236.811 zl dla Niepublicznego Gimnazjum
Specjalnego przy MOW w Podcierniu
- zwiqkszenie planu wydatkow o kwotq 1.000 zl na realizaqe zadan zwiqzanych
z prow adze n iem p u n ktu ko nsu ltacyj no-i nfo rmacyj neg o,
- zmniejszenia planu wydatkow o kwot.q 6.467 zl stosownie do potrzeb przy
realizacji projektu ,,Profesjonalna kadra" w PUP,
- zwiqkszenia planu wydatkow o kwotg 135.025 zl na realizailq projektow
,,Profesjonalna kadra" i ,,Bqd2 aktywny - wygraj przyszlosc" w PUP.
- Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Minsk
Mazowiecki na realizailq zadania pn.,,Rozbudowa ul. Grzeszaka".
Material zostal przyjqty.

Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik opowiedziat sig za niedofinansowaniem SKM.
Starosta - Antoni Jan Iarczynski pc,informowaN, 2e olrzymal wstqpne dane

dotyczqcq niezbqdnych Srodkow do uzyskania standardu minimum w SPZOZ w cyklu
2015-2016. Wyjasnit, ze na prace remorrtowo-budowlane potrzebne sq srodki
w wysoko6ci 15 mln zl, z czego 3.784.000 zl deklaruje SPZOZ, oczekiwania
z budzetu powiatu ok. 4,5 mln zl, a pozostale 6rodki z kredytu.

Ad. 5
Z-ca naczelnika Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa Wojciech Dqbski

poinformowal, 2e dyrektor Domu Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w Mieni wystqpit
z wnioskiem o wyrazenie zgody na wycinkqr 10 drzew (7 Swierkow i3 brzozy), ktore
sq obumarle, rosnq przy ciqgach jezdnych.
P. Wojciech Dgbski powiedzial, ze dokonerl oglqdzin tych drzew i wskazanym jest
ich usuniqcie.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na usunigcie 10 drzew z terenu DPS ,,Jedlina"
w Mieni.

Ad.6
Z-ca naczelnika Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa poinformowat, ze wojt gminy

Dgbe Wielkie na podstawie a11. 17 us;tawy o ochronie Srodowiska wystqpil
o wyrazenie opinii dotyczqcej projektu ,,Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy
Dqbe Wielkie na lata 2014-2017 z persperktywq do roku 2021". Dodal, ze projekt
zostal przeanalizowany przez pracownikow i zgtoszone uwagi zostaty przez gminq
uwzglgdnione i Wydziat proponuje pozytyw+-rie zaopiniowac przedlozony projekt.
Nastqpnie odczytano projekt. uchwaly \ / sprawie wyrazenia opinii dotyczqcej
projektu ,,Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Dqbe Wielkie na lata 2014-
2017 z perspektywq do roku 2021"', przeprowadzono glosowanie, w ktorym za
podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednoglosnie.



Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 96/15 w sprawie wyra2enia opinii
dotyczqcej projektu ,,Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Dgbe Wielkie
na f ata 2014-2017 z perspektywq do roku 2021".

Ad.7
Z-ca naczelnika Wydzialu Oswiaty i F']romocji - Urszula Soroka powiedziala,

ze w dniu 26 marca 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim
wptyngta oferta na realizacjg zadania publicz:nego pn. ,,Vlll FESTIWAL Mivena-Etno-
Kabaret" zloZona ptzez Fundacjq Mivena rru Minsku Mazowieckim, ktora zloZona
zostala z pominiqciem otwartego konkursu ofert.

Wyja5nila, 2e zgodnie z arl. 19 a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz z decyzlqZarzqdu Powiatu
oferta w dniu 30 marca br. zostala zamieszczona na okres 7 dni w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogloszen w Starostwie
Powiatowym w Mirisku Maz. W dniach 30.113.20'15 r. do 7.04.2015 r. kazdy mogl
zglosic do oferty uwagi, jednak 2adna uwaga nie zostata zgloszona.
Wyja6nila, ze nastqpnie Zarzqd Powiatu niezwlocznie zawiera umowq o wsparcie
realizaqi zadania publicznego. Oferta ta stanowi zalqcznik do umowy.
Poinformowala, 2e koszt ca{kowity zadania to kwota 18.000 zl, Srodki wlasne
10.000 zl, a dotacja z bud2etu Powiatu 8.000 zt.
Nastqpnie odczytana zostala uchwata w sprawie zlecenia realizaqi zadania
publicznego pn "Vlll Festiwal Mivena-Etno-Kabaret" Fundacji Mivena w Minsku
Mazowieckim.
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym czlonkowie Zarzqdu glosowali nastqpujqco:

- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjg;ciem uchwaly,

- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za porjjgciem uchwaly,

- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwafy,

- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaly,

- Czlonek Zarzqdu Marek Pachnik - za podjt2ciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie byto.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwaNg Nn 97/15 w sprawie zlecenia realizacji
zadania publicznego pn."Vlll Festiwal Miivena-Etno-Kabaret" Fundacji Mivena
w Minsku Mazowieckim.

Ad. 8

Z-ca naczelnika Wydzialu O6wiaty i Promocji poinformowala, 2e w dniu
3 kwietnia 2015 r. wptynqta oferta na realizacjq zadanla publicznego pn. ,,Vll Letni
Festiwal Orkiestr Dqtych" zlo2ona przez Miriskie Towarzystwo Muzyczne w Minsku
Mazowieckim. Ofertazlo2ona zostata z pominigciem otwaftego konkursu ofert.

WyjasniNa, 2e zgodnie z art. 19 a ustavuy o dzialalno5ci pozytku publicznego
i o wolontariacie Zarzqd Powiatu uznajqc oelowosc realizaqi tego zadania, moze
zlecic organizacji pozarzqdowej, z pominiqciem otwartego konkursu ofed, realizaqq
zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.
Wyjasnila, 2e w ramach realizacji zadania zostanie zorganizowana Vll edycja
Letniego Festiwalu Orkiestr Dqtych na dziedzincu MDK w Mihsku Mazowieckim lub
Starym Rynku. Koszt catkowity realizaQi zadania to kwota 23.000 zl ztego'.
- wnioskowana kwota dotacji 6.000 zl na vuynagrodzenia wykonawcow oraz optaty

ZAiKS



- srodki finansowe z innych 2rodeN 15.000 zl (wniosek zlolony do Burmistrza Miasta
Mirisk Mazowiecki)
wktad osobowy 2,000 zt.

Aby mogla byc udzielona ww. dotacja, zgodnie z ustawq muszq byc spetnione
nastqpujqce warunki:

1) wysokosc dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty
10 000 zt; (wnioskowana kwota dotacji 6.000 zt.)

2) zadanie publiczne ma byc realizowane, w okresie nie dluzszym niL 90 dni.

Termin realizacli zadania od 1.07 do 28 OS).2015 r.

Starosta rekomendowal uwzglgdnienie tej oferrly. WyjaSnil, ze MTM nie wzigto udzialu
w otwartym konkursie, gdyz mieli zmiany w KRS, gdy ogtoszone zostaty konkursy.
Po analizie zlo2onej oferty Zarzqd Powiatu uz:nal celowo5c realizaqi zadania.

Ad. 9

P. Urszula Soroka powiedziala, 2e w dniu 7 kwietnia br. wptynqto pismo
Towarzystwa Przyjaciol Sulejowka, w ktorym zwrocono sig
o zaakceptowanie zmian w kosztorysie realizacji tego zadania. Zmiany wynikajq
z faktu uzyskania wiqkszej (o 2.000 zt) kwoty dotacji od Ministra Obrony Narodowej
w wysokoSci 12.000 zl oraz nieuzyskania dotacji od Zarzqdu Wojewodztwa
Mazowieckiego w wysokoSci 5.000 zt,

Na realizacjg tego zadania Towarzystwo otrzymalo dotacjg w wysokosci 11.000 zl,
ale umowa nie zostala jeszcze podpisana. Do pisma zalqczony zostat
zaklualizowany kosztorys realizaqi zadania. Koszt catkowity zadania nie ulegt
zmianie i wynosi 54.100 zl.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na wprowadzenie zmian w kosztorysie zadania.

Ad. 10
Z-ca naczelnika Wydzialu Oswiaty i Promocji poinformowaNa, 2e w dniu

2 kwietnia br. wplynqlo pismo Stowarzyszenia na rzecz dzieci uposledzonych
umyslowo ,,Dzieciom Radosc" w lgnacowie z proSbq o zaakceptowanie zmiany
w harmonogramie realizaQi zadania. WyjaSnila, 2e zmiana dotyczy terminu
przeprowadzenia turnieju z dnia 14 kwietniar br. na dzien 23 kwietnia br. z powodu
prac konserwacyjno-technicznych odbywajqcych sig w Krqgielni Planeta.
Stowarzyszenie otrzymato dotacjq w wysoko5ci 1.500 zl na realizacjq
ww. zadania publicznego.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na wprowadzenie powyzszej zmiany, na
podstawie ktorej zostanie sporzqdzony aneks; do umowy.

Ad.11

P. Urszula Soroka powiedziala, 2e do konca lutego 2015 r. na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkol'rt wptyngty 3 wnioski:
- Parafii Rzymsl<o-Katolickiej pw. Sw. Stanistawa Kostki w Okuniewie na prace
konserwatorskie polegajqce na remoncie sclrodow w zabytkowym budynku kosciota,
koszt calkowity prac 25.057 ,19 zl a wnioskov/ana kwota dotacji 25.057 ,19 zl.
- Parafii Rzymsk:o-Katolickiej pw. 5w. Jana Chrzciciela w Stanislawowie na prace
konserwatorskie i restauratorskie polegajqce na wykonaniu nowego ogrodzenia przy



budynku plebanii stanowiqcej otoczenie ko(;ciola wpisanego do rejestru zabytkow,
koszt calkowity prac 90.000 zl, wnioskowana kwota dotacji 90.000 zl.
- Parafii Rzymslro-Katolickiej pw. Sw. Marcina i Mikolaja w Kuflewie na prace
konsetwatorskie i restauratorskie polegajqce, no przlwroceniu pierwotnych walorow
aftystycznych i estetycznych rze2by 5w. Jana Nepomucena, rok powstania
ok. 1760 r.-1775 r. - calkowity koszt prac 49.370,62 zl wnioskowana kwota dotacji
'10.000 zl
Nastqpnie powie,Cziala, ze komisja powolana przez Zarzqd w dniu 9 marca br.
sktadajqca siQ z przedstawicieli Zarzqdu Powiatu Wydziatu Oswiaty i Promocji,
Wydziatu Architektury i Budownictwa, Wydziatu Finansowego zaopiniowala zloZone
wnioski i ustalono, ze:
- wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. St. Kostki w Okuniewie nie spelnia
wymogow formalnych, gdyz nie ma decyzji administracyjnej zezwalalqcej na
wykonanie robot, nie dolqczono rowniez projektu prac lub robot ptzv zabytku
nieruchomym W zwiqzku z powy2szym wniosek zostat zaopiniowany negatywnie.
- wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Svu. Jana Chrzciciela w Stanislawowie nie
spelnia wymogo\/ formalnych, gdyz zakres robot budowlanych nie jest prowadzony
bezpo5rednio na obiekcie zabytkowym (nie przynaleZy do substancji zabytku).
Przedmiotem prac jest budowa nowego ogrodzenia w nowym miejscu. \N zwiqzku
z powyZszym wniosek zostal zaopiniowany negatywnie.
- wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Sv'r. Marcina i Mikotaja w Kuflewie spelnia
wymogi formalne i zostal pozytywnie zaopinrowany.
Dodala, 2e przyznanie dotacji naleZy do kom;retencji Rady Powiatu.

A.d.12
Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e na jednym z poprzednich

posiedzen Wicestarosta poinformowal, o nieprawidlowo6ciach jakie majq miejsce
w Domu Pomocy Spotecznej 5w. Jozefa w Mieni. Nastgpnie zwrocil siQ

o przedstawienie zarzulow.
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki powiedzial,2e zarzuty dotyczq stosowania

przymusu bezpoSredniego i wymienione zostaty dwie, czy 3 sytuacje, w ktorych
zostal zastosowany przymus bezpo6redni. Jednym z przypadkow jest sytuacja
uszkodzenia pojazdu zaparkowanego na parkingu DPS przez mieszkanca tego
Domu. Wyjasnit, ze jest w posiadaniu dokumentu, w ktorym napisane zoslalo, 2e
wyplacone zostato wlaScicielowi auta odszl.iodowanie. Przy tym akcie wandalizmu
ten przymus bezpoSredni zostal zastosowan,y', bo nie sqdzi, zeby do czasu przylazdu
policji przyglqdano siq swobodnie i nie reago'wano na to Co mieszkaniec robi.
Nastqpnie odczytal wyjasnienia dyrektora Domu, w ktorych informuje, 2e w placowce
nie byl stosowany przymus bezpoSredni przez pracownikow. Wzywana jest policja
i pogotowie, i pracownicy tych instytucji stosujq przymus bezpoSredni zgodnie
z posiadanymi uprawnieniami. Corocznie skladane jest sprawozdanie do Prezesa
Sqdu na temat stosowania przymusu bezpoSredniego
Z wyjasnien wynika, ze jakis czas temu zmieniany byl typ Domu i w zwiqzku z tym
spodziewano siQ, 2e 1eZeli Dom zamieszkiwaly bgdq osoby z zaburzeniami
psychicznymi, jakieS sytuacje trudne bedq powstawaly.
Wicestarosta powiedzial, 2-e okazuje sig 2e we wszystkich sprawozdaniach nie bylo
stwierdzenia, 2e taka sytuacja miala miejsr:e. Dokument, ktory olrzymal Swiadczy
o czymS innym.
Dodal, ze drugi przypadek dotyczy osoby, ktora ucierpiala fizycznie bo zareagowala
i znalazla sig na zwolnieniu lekarskim. Wyja6nit, 2e dolyczy to sytuacji, w ktorej



podopieczny dokrrnat aktu wandalizmu na sali cwiczen i pielqgniarka, ktora chciala
dokonac interwencji zostala przez tq osobg p,cbita.

Dyrektor DPS - Malgorzata Chwedoruk powiedziaNa, ze zgodnie ze zlolonymi
pisemnymi wyjasnieniami, w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie i policja
rownocze6nie. Dodala, 2e bgdqc na szkoleniu w Teresinie Paprotnim z udzialem
przedstawicieli Urzgdu Marszatkowskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Nadzoru
Farmaceutycznego oraz radcq prawnym Urzqdu Marszalkowskiego dyrektor
najwiqkszego domu dla osob psychicznie chrcrych zwrocila sig z pytaniem, czy jezeli
w Domu jest tylko przylrzymanie do czasu ptrzybycia pogotowia i policji, czy naleZy
wowczas odrqbnte zglaszac przymus bezporSredni. W odpowiedzi uzyskana zoslaNa
informacja, 2e nie gdy2zglasza sig zdarzenie. Jezeli przyjeLdZa pogotowie i policja to
oni na mocy swoich uprawnien zglaszajq przymus bezposredni. Wyjasnita, ze nie
zglaszajq przymusu bezpo5redniego. Natorniast sytuacji odosobnienia w postaci
izolacji, odosobnienia bez udziaNu policji i pogotowia nie bylo Dodala, 2e jest to rok
rocznie omawiane na kontrolach sgdziego Bujalskiego, ktory wizytuje Dom. Zgodnie
ztym sklada sprawozdanie. Wszystkie sytuacje opisane sE w raportach.
Odnoszqc siq do sytuacji uszkodzenia nrienia powiedziala, 2e opiekun, ktory
rzekomo mial przytrzymac mieszkanca siedzial w samochodzie i bat siq wyjsc.
W tej sytuacji przyjechata policja i pogotowre
Odnoszqc sig do drugiego przypadku, wyjaSnila ze nie byto szarpaniny, tylko osoba
zoslala pchniqta i uderzyla siq o grzejnik. A unieruchomienia i przytrzymania nie bylo.
WyjaSnila, ze chodzono za tym mieszkancem i obserwowano, zeby nie zrobil nic
innym mieszkancom.
P. Matgorzata Chwedoruk powiedziala, 2e zgodnie ze wszystkimi informacjami jakie
uzyskala na szkoleniach, jezeli nie ma niezbqdnej koniecznosci, albo jest zagrozenie
dla Zycia lub zdrowia mieszkancow nie stos;ujq tego przymusu bez polrzeby, gdyz
z tym czlowiekiem, ktory trafi nawet do szpitala psychiatrycznego w okresie
zaostrzenia choroby, po jego powrocie dalej Irzeba z nim pracowac, wigc
przymuszajqc go do czegos, mialby on do personelu zle nastawienie, wiqc starajq siq
nie stosowac takich metod.
Dodata, 2e na cytowanym wyZej szkoleniu przedstawiciel Urzgdu Marszalkowskiego
powiedzial, ze jest dwoch lekarzy psychiatr(rw, ktorzy wyznaczeni sq do odbierania
informacji o przymusie bezposrednim, i przez dwa lata z calego wojewodztwa
mazowieckiego nie bylo ani jednego zgloszenra.
P. Matgorzata Chwedoruk powiedziala, 2e stosuje siQ do tego co mowiq jej
kontrolujqcy, szkolqcy i przepisy prawa i nie lvidzi zadnego zawinienia ze swej strony.

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki powiedziaN, 2e w sprawozdaniu napisala,
2e nie bylo zdarzen o charakterze nadzwyc>zajnym. W sprawozdaniu dla sgdziego
sqdu nie ma mowy o zdarzeniach o charakterze nadzwyczajnym. Stwierdzit, 2e
sqdzia powinien byc poinformowany, 2e na terenie tego Domu jest osoba, ktora
dokonala aktow wandalizmu. Bo jezeli nie zglosimy zadnych informacji o zdarzeniach
nadzwyczajnych, przymusie bezpo6rednim to dochodzimy do takiej sytuacji, ze nie
tworzymy sobie takiej historii, ze oto idziemy, do sqdziego imowimy,2e to jest karla
czlowieka, ktory dokonal dwoch aktow wandalizmu, 3 oddalen i chcemy takiego
mieszkanca przenieSc gdzies indziej, tylko, ze wszyscy majE czystq kaftotekq i w tym
momencie sqdzia mowi, ze to jest pierwszy riaz.

Dyrektor DPS sw. Jozefa w Mieni wyja6nila, ze procedura jest zupelnie inna
(tego czlowieka nie ma ju2w placowce zostal umieszczony w placowce zamkniqtej),
ale tutai sedzia nie ma udzialu.



Starosta - Antoni Jan Tarczynski zwrocil sig z pytaniem, komu dyrektor ma
obowiqzek zglosic takq sytuacjq.

Dyrektor wyja6nila, ze sq to dla niej "normalne" sytuacje, gdzie mieszkaniec
zagraZa sobie i innym mieszkancom, obecnie ma 70 konsultacji w szpitalu i czy sq to
sytuacje nadzwyczajne? Dodala, 2e zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia
22012 r. zgloszenia przymusu bezposredniego dokonuje pogotowie a nie Dom DPS
nie ma takiego obowiqzku.

Czlonek Zitrzqdu - Marek Pachnik zurrocil siq z pytaniem, czy zapisane jest
gdziekolwiek na czym ma polegac nadzwyc;uajnosc sytuacji. Rozumie, ze jesli takie
sytuacje wydarzylyby sig w Starostwie to pewnie bytyby nadzwyczalne, ale na
oddziale z osobarni chorymi psychicznie to juz nie koniecznie.

Dyrekotor DPS powiedziala, 2e kieruje siQ zdrowym rozsqdkiem,
a pracownicy wiedzq, w jakim Domu pracujq, ze sig nara2ajq (mamy ubezpieczenie
mienia oraz ubezpieczenie zdrowia i Zycia). Dodala, ze ttumaczy pracownikom, ze
jak nie muszq niech nie ryzykujq, nie wchodzq do pokoju, nie zaczepiajq mieszkanca
i o ile jest to mozliwe czekajqnaprzyjazd pogotowia i policji.

Wicestarosta zapytal, czy mamy te sytuacje "zamiatac pod dywan" i udawac,
ze ich nie ma, czy Je po prostu gdzieS opisywac i w pewnym momencie jest pewne
przekroczen ie tej sytuacj i.

P. Malgorzata Chwedoruk powiedziala, 2e dokumentacja jest prowadzona sq
to raporty pielqgniarskie, w ktorych kalda z sytuacjijest opisywana.

Kolejno Wicestarosta poruszyt kwestig przekroczenia etatow w Domu Pomocy
Spofecznej. Przytoczyl zloZone wyjaSnienia, z ktorych wynika 2e Dom posiada
143,81 etatu, zatrudnionych jest 152 pracownikow, co w przeliczeniu na petne etaty
daje 144,75 etatu, 4 osoby zatrudnione sE na zastqpstwo.
Stwierdzil, ze generalnie tych etatow w ob:szarze opiekunczo-leczniczym powinno
byc 100, gdyz przy mieszkancach chorych somatycznie przelicznik zatrudnienia jest
0,6 (100 mieszkancow), czyli 60 etatow, a przy mieszkancach z zaburzeniami
psychicznymi przelicznik 0,5 (80 mieszkancow) czyli 40 etatow. l-qcznie powinno
byc 100 etatow, a w tym Dziale jest 109,5 etatu.
Stwierdzil, ze podnosi tq kwestiq, z tego wzglgdu, ze na poprzedniej sesji pytano
dyrektora PCPR o koszt pobytu mieszkanca w naszych Domach Pomocy Spotecznej
i ten koszt jest wysoki. Zatrudniajqc wiqcej osob skutecznie ten koszt podnosimy.
Fundusz ptac w kosztach funkcjonowania tego Domu jest najwiqkszym elementem,
ktory na niego wplywa. Dodal, 2e mo2e siq zdarzyc, 2e przekroczenie etatowe
w tym obszarze bqdzie na tyle duze, ze trwale bgdzie powodowalo zmniejszenie
liczby pensjonariuszy, a co za tym idzie zwiqkszenie kosztow funkcjonowania.

Dyrektor - Malgorzata Chwedoruk powiedziala, 2e w momencie kiedy
osiqgano standardy w Dziale Opiekunczo-Terapeutycznym brakowalo g etatow i te
etaty przesuwala zmniejszalqc Dzial Gospodarczy i Administracjg. W tej chwili do
obslugi tego "kombinatu" wlqczajqc dyrektora i zastqpcq jest 9,5 etatu. Na chwilg
obecnq to "przekroczenie" w Dziale Opiekunczo-Terapeutycznym jest 1,75 etatu,
dlatego, ze jedna osoba z koncem miesiqca przeszla na emeryturq, druga pani
wziqla 3 miesiqce urlopu bezplatnego, kierowca jest obecnie na zwolnieniu lekarskim
(od 2 miesiqcy), a pracownik jest oddelegowany na jego miejsce. Sytuacja, jesli
chodzi o zatrudnienie jest laka, 2e zgodnie z ustaleniami przy projektowaniu budzetu
plan dochodow przewidziany zostal na 181 mieszkancow, bo taki stan byl na dzien
30 wrze6nia, Dodala, 2e de facto musimy miec zabezpieczenie na 182 miejsca,
poniewaz sq sytuacje, 2e na nowego mieszkanca czekamy 3 tygodnie lub miesiqc.
Zwrocila uwagQ, 2e na dzien dzisiejszy obsada wynosi 139 etatow. Wyjasnila, 2e



zmniejszala Dzial Gospodarczy i administracjq i byty sytuacje, 2e w okresie
urlopowym musiala wykonywac obowiqzki na trzech etatach, jednak nie uskarza sig,
bo przede wszystkim trzeba zapewnic ludziom bezpieczenstwo na oddziatach.
Wyjasnila, 2e sqczlery wolnostojqce budnki, w najmniejszych jest 15 osob, ale nie
wyobraza sobie sytuacji, zeby nie byto tam calodobowo pracownika, wigc system
grafikow tak nalezy ustawic, zeby pomimo tego, ze jest tam tylko 15 osob miec pelnq
obsadq. Wyjasnila, 2e przesuwa etaty, ale chyba Swiadczy to o trosce
o bezpieczenstwo i wlasciwq opiekg. Dodala, 2e nie zrobita nrc wbrew decyzji
Zarzqdu.
WyjaSnrla, 2e Zarzqd zatwierdzi+ 143,81 etatu, a w DPS jest 140 etatow To wszystko
to ciqZka praca jej i kadrowej, zeby wszystko spiqc i uloZyc grafik, aby byto
bezpiecznie i calodobowa opieka na kazdym z budynkow.

Wicestarosta powiedzial, 2e zaslrzeZenia sq do tego, 2e w Dziale Opiekuficzo-
Terapeutycznym, ktory jest najwiqkszy jest 109,5 etatu i mamy przekroczenie
o 9,5 etatu. Te 9,5 etatu przeklada sig na wiqkszy koszt na jednego mieszkanca, bo
w skali roku etaty stanowiq jakqs okre6lonq wartoSc ijest to zle,2e zatrudniamy duzo
wiqcej osob niZ :;tandard tego wymaga, ale to w dalszym ciqgu jest pieniqdz
publiczny i dq2yc naleZy, 2eby wydawany byt w sposob wNasciwy. Powyzsze
przekroczenie powoduje, 2e budzet powiatu teZ jest zwiqkszony calkiem
niepotrzebnie, a moglibysmy zrobic to taniej, a zapewnic poziom minimalny, ktory
nas obowiqzuje. Stwierdzil, ze jest to niewtasciwie zatatwione i musimy trzymac siq
regul, ktore wyznaczamy, nie bylo zgody zebysmy przekraczali standardy. Zawsze
wychodzimy od teg;o, ze struktura zatrudnienia ma odpowiadac realizacji standardow,
ma byc nie nizsza, ale ale niewyzsza. Dodal, 2enaszym dqzeniem nie byla sytuacja,
w ktorej mamy 10% wiqcej pracownikow, niz jest to wymagane.

Dyrektor Malgorzata Chwedoruk odniosla siq do cytowanych liczb i wyjasnila,
ze w Domu jest 1BO miejsc statutowych, '182 miejsca realne i na to Zarzqd wyrazil
zgodg, a tak2e budzet zostal opracowany na '181 mieszkancow. Do tego liczba
etatow wymaganych to '103 etaty, a nie 100. Liczba etatow faktycznych na chwilg
obecnq lo 107,75, z czego 3 umowy sq na zastqpstwo, wigc z ogolnej liczby naleZy
odjqc te 3 etaty. \N zwiqzku z powy2szym to "przekroczenie" wynosi 1,75 etatu.
Poza tym poinformowala, 2e przeniosla pokojowq na stale do pralni, w ktorej pracujq
4 osoby, a powinn,c 5.
Podsumowujqc Wicestarosta powiedzial, ze siq zlym przekroczeniem nie zgadza.
Kolejno poruszyl trzeci obszar, a dotyczqcy umow o pracQ. Wyjasnit, 2e
zasygnalizowna zostala sytuacja, w ktorej trzecia umowa o pracQ powinna byc na
czas nieokreSlony" VY zloZonym w tym zakresie wyjasnieniu, jest informacja, 2e byly
dwie takie sytuar:je, w ktorych nastqpita zamiana drugiej umowy, na umowq
z dNu2szym terminem obowiqzywania. W jednym przypadku byt to btqd pracownika
kadr, ktory sprostowat btqd za zgodq pracownika. Druga sytuacja dolyczyla umowy
pielqgniarki przebywajqcej na Swiadczeniu emerytalnym.
P. Krzysztof Ptclchocki powiedzial, 2e sytuacja ta nie wymaga wiqkszego
komentarza, bo jrezeli w instytucjach publicznych nie bgdziemy stosowac Prawa
pracy, to nie naleZy siq dziwic, 2e fumy prywatne dziwnie siq z tym prawem
obchodzq. Osoby, ktore przychodzq do pracy do instytucji publicznej sq traktowane
w taki sposob i sq im podmieniane umowy o pracQ to wydaje sig, ze nie tqdy droga.

Dyrektor DPS sw. Jozefa w Mieni powiedziala, 2e rzeczywi|de mial miejsce
pienvszy przypadek, o ktorym nie wiedziala i kadrowa przyznala siq, 2e chodzi
o p K WyjaSnita, 2e laka sytuacja miala miejsce i osoba, ktorej umowa dotyczyla
zgodzila siq, bo widziala blqd w dacie. Powiedziala, 2e jest jej z tego powodu przykro,



2e taka sytuacja zaistniala. Dodala, 2e pracownik juz dawno pracuje na czas
nieokreslony.
P. Matgorzata Chwedoruk powiedziala, 2e nie jest to jej firma prywatna i nie zaleZy
jej, aby trzecia umowa nie byla na czas nieokre6lony, a wrgcz przeciwnie. Odnoszqc
sig do poruszonego drugiego przypadku powiedziata, 2e w ogole nie byla
zainteresowana urnowE na czas okreSlony. Wyjasnila, 2e dolyczylo to pani, ktora
pracowata jako pielqgniarka koordynujqca przez 22 lala, prowadzita w ramach 3/4
etatu caiy etat jako koordynujqca i chciala odejsc z pracy. Powiedziala,2e zaleZalo
jej bardzo, aby ta prani pracowala, bo nie ma pielqgniarek na petnym etacie. Osoba ta
nie chciala siq z-godzic na umowQ na czas nieokreSlony, bo bala siq, ze straci
Swiadczenie po rnQzu. Dyrektor wyjasnita, 2e przychylila sig na proSbq tej osoby.
Pielggniarka ta ostatecznie odeszla za porozumieniem stron. Wyjasnila, ze
pielggniarka ta chciala miec umowg na czas okreSlony, bo wowczas jest
2 tygodniowy okres wypowiedzenia, a przy umowie na czas nieokre5lony
3 miesiqczny. Osoba ta chciala miec swobodq co do momentu opuszczenia
placowki. Dyrektclr zapewniala, 2e nawet przy umowie na czas nieokreSlony wyrazi
zgodq na odej5ci<= z dnia na dzien.

Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e na mocy porozumienia stron moZna
umowg modyfikowac.
Dyrektor DPS prrwiedziala, 2e chodzilo o wydluzenie terminu umowy (na usilne
prosby tej pani).

Starosta zturocil sig z pytaniem, w jaki sposob zawarla byta ta umowa.
Dyrektor DPS wyjasnila,2e umowa zawarla byla na czas okreSlony i zmiana polegala
na przesuniqciu (wydtuzeniu) terminu umowy.

Wicestarosta powiedziaN, ze bulwersuje go ten przypadek, bo sq dwie ro2ne
umowy z tq samq datq. Mozna to zrobic aneksem, a nie podmieniajqc.

Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e prawdopodobnie kad rowa nie konsultowata
sig z radcami prawnymi i zastosowala takie rozwiqzanie (nie niszczqc poptzedniego
dokumentu).
Dyrektor dodala, Ze fia prosbq pracownika.
Wicestarosta powiedziaN,2e nie wie czy bylo to na jego prosbq, czy nie.

Kolejno poruszony zostal lV obszar dotyczacy wspoNpracy zfumq Perfekt Bis.
Wicestarosta powiedzial, 2e olrzymal informaqe, Ze w pewnym momencie zostal
przekroczony zakres tej umowy i do tego stworzone zostaly regulaminy, ktore
prawnie porzqdkowaly tq sprawg, ale sporzqdzone zostaly w pozniejszym terminie.
WyjaSnil, 2e chr:rjzi o zarzqdzenie w sprawie regulaminu udzielania zamowien
o warloSci nie przekraczajqce130.000 euro.

Dyrektor - MaNgorzata Chwedoruk wyjaSnita, 2e umowa z fumq zostala
rozwiqzana z trakcie roku. Ponadto dodala, 2e zamowieniami publicznymi zajmuje
sig w jednostce zastgpca dyrektora Sylwester Dqbrowski i tylko u niego
w komputerze znajduje siq tekst regulaminu. Ksiggowa byla na zwolnieniu lekarskim
i wrocila w styc;z:niu biezqcego roku. Wyja6nila, 2e regulamin nie byt do tego
dorobiony, tylko do catoSci sytuacji, bo to nie chodzilo wla6ciwie o wspoNpracQ zfumq
PerJekt Bis. Pornriedziata, Ze wykonane bylo rozpoznanie cenowe w sprawie
materialow budowlanych i hydraulicznych. Rozpoznanie opiewalo na realizaqg
zamowienia, na niektore produkty, gdyz nie bylisqmy w stanie wszystkich wymienic.
Przewidzenie na poczqtku roku jakich np pqdzelkow bgdziemy potrzebowali, czy
jakiej grubo6ci prerpierow sciernych jest niemozliwe. Z-ca dyrektora p. Dqbrowski
przygotowaN takie rozpoznanie cenowe na niektore, najczg6ciej uzywane materialy
i ich kwota byla na ok. 10.000 zt i tak zostala zawarla umowa. Firma Perfekt Bis



znajduje sig niedaleko od DPS, w zwiqzku z lym, jeZeli czegoS potrzeba moZna
szybko do tej firmy podjechac i zakupic.

Wicestarosita powiedzial, 2e problem polegat na tym, Ze gdy w dniu
'18 kwietnia pocljqty zostal regulamin, to podjgty zostal w jednej treSci, nie
uwzglqdnial on zakupu materialow budowlanych i hydraulicznych, a w grudniu na
potrzeby klarowania tej sytuacji zostat zmieniony ten regulamin z datq 18 kwietnia.

P. Matgorzata Chwedoruk powiedziala, 2e decy4a o wprowadzeniu tego
zapisu o zakupie materialow byla na poczqtku roku, jednak,2e przeprowadzone bylo
postgpowanie i siq z nim zgodzila. Wykonane zostalo postgpowanie cenowe
izawarla zostala umowa. Stwierdzita jednak, ze absurdy, jakie powstaty w ciqgu roku
wskazywaly na to (i to wcale nie byto w grudniu), ze nie byto to pod potrzeby tej
okre6lonej sytuacji, ale sytuacji calorocznej. Wyjasnita, 2e przygotowaN to z-ca
dyrektora ijezeli byfa tam pomylka, ze nie byly wstawione zapisy to ona nie we2mie
na siebie tej odpowiedzialnoSci. Stwierdzila, 2e zakupy byly dokonywane zgodnie
z regulaminami, ktore obowiqzywaly. Natomiast umowa zostata wypowiedziana na
p od stawi e r ozp or,zqdzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e ze zlo2onych wyja6nien,
wynika, ze od 30.10.2012 r. do 18.04.2014 r. obowiqzywalo Zarzqdzenie Dyrektora,
w ktorym wprowadzila Pani regulamin udzielania zamowien o wartoSci 14.000 euro.
W styczniu 2014 r. byto postqpowanie na zakup materialow budowlanych,
hydraulicznych i lcyta podpisana umowa 17 slycznia z firmq Pedekt Bis. 18 kwietnia
zarzqdzeniem wszedl w zycie nowy regulamin, ktory poza kwotami zmienial zakres
zamowien, w kt6rych nie mial zastosowania $ 2 pkt 5, w zakresie tym dodano
zakupy materialow budowlanych, hydraulicznych. Bezposrednim skutkiem tych zmian
byto wypowiedzenie umowy zfumq.
Dyrektor wyjaSnila, ze do katalogu wykluczen (do czego regulaminu siq nie stosuje)
dolqczono punkt o materialach ze wzglqdu na niemozno6c okreslenia katalogu
zakupow, m.in. w nastqpnym regulaminie zostaly dodane te materialy.

Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik powiedzial, 2e rozumie przez to, 2e chodzi
o to, zeby nie wiqzac siq z tq firmq w sprawie np. zakupu umywalki, ktorq mozna
kupic w innym markecie budowlanym duzo taniej.

P. Malgorzata Chwedoruk powiedziala, 2e dokladnie tak to nalezy rozumiec.
Z tego tytulu, 2e nie mozna okreslic wszystkich materialow, ktorych potrzebuje, nie
chciala zeby ktoS zarzucil 1e1, 2e dzieli zamowienie. Dodala , 2e wyszla z zalo2enia, 2e
jezeli przyjdzie kontrola i zarzuci, ze nie wolno tego wylqczac z jakichs powodow, to
bqdzie zastanawiala siq nad innym rozwiqzanrem.

Wicestarosta zwr6cil siq z pytaniem, czy nie wynikato to z tego, 2e la ramowa
umowa zawarta z tq firmq utrzymywata jakis poziom cen, zostala zrealizowana
bardzo szybko, a po2niej dokonywano kolejnych zakupow z tq fumq. Powstala
sytuacja laka, 2e dokonywano zakupow po okresie obowiqzywania tamtej umowy,
czyli przekroczono zakladany limit i trzeba bylo szukac sposobu, zeby te zakupy
zawrzec pod zarzqdzenie (to ktore jest). W zwiqzku z lym, gdzies na koniec roku
dokonano zmiany iwprowadzono ten zapis.

Dyrektor DPS sw. Jozefa w Mieni wyjaSnila, ze pustaki zakupione na koniec
roku oczywi6cie nie byty w tej umowie, bo nie mogiy byc w styczniu w planie
rozpoznania cenowego. Po odjqciu tego co zakupiono w Perfekt Bis (m.in. zamki,
zarowki, termonretry), to lqczna kwota wyniosla 4.900 zl i 9.000 zl na pustaki
(z 35.000). Kwota ta nie opiewata wszystkiego iz gory o tym wiedzieli6my,2e kwota
jest kwotq na to rozpoznanie, kt6re bylo juL dokonane, a przecieZbyNy inne materialy.



Wicestarosta poinformowal, ze pierwsze decyzje Zarzqduw 2014 r. dotyczqce
mozliwosci wykorzystywania Srodkow, ktore na jakichs paragrafach pozostaly
w roznych jednostkach byly bardzo sporadyczne, z uwagi na sytuacjq budzetu.
Powstala taka syturaqa,2e dyrektorzy jednostek czynili zamowienia pod te srodki nie
majqc jeszcze zgcldy Zarzqdu. Z zeznan osoby, ktore posiada wynika, 2e dyrektor
dokonywala zakuptow mebli. Wyjasnit, 2e decy4a Zarzqdu byla z dnia 15 grudnia,
a meble przyjechaty do jednostki rownieZ 15 grudnia i byly montowane. Zwrocil sig
z pytaniem , czy dyrektor miala decyzjg zarzqdu zezwalajqcE na zakup mebli.

P. Matgorzata Chwedoruk powiedziala,2e nie wie jakiej sytuacji to dotyczy.
Wicestarosta powiedzial, ze chodzi o sytuacjg, gdzie bez zgody Zarzqdu dokonane
bylo zamowienie wyposazenia, a jest to zlamanie dyscypliny finansow publicznych.

Dyrektor DPS powiedziala, ze jest swiadoma tego, 2e bez Srodkow na
wlasciwych paraS;rafach nie mozna dokonywac zakupow. Na koniec roku
wystqpowata do Tierzqdu a przyznanie Srodkow i zgodg uzyskata. Dodala, 2e bardzo
skrupulatnie tego prilnuje i bez zgody Zarzqdu nic by nie zakupita.
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki powiedzial, 2e olrzymal informacjq, 2e meble byty
montowane w dniu 15 grudnia 2014 r.

Dyrektor DPS powiedziala, ze nie wie skqd taka informacja, wyjasnita, 2e na
paragrafie na zakup mebli miala srodki i miala taki wydatek (zakupiony byt rowniez
sprzqt rehabilitacyjny) i prosila firmq o wystawienie faktury przed koncem roku. Nie
wie konkretnie o jakie meble chodzi, bo wykonana byla kuchenka oddzialowa
(zalecenie Sanepidu) i terapia zajqciowa. Stwierdzita, 2e na pewno bez zgody
Zarzqdu nie wydatkowala Srodkow i nie dokonala zadnego zakupu.

Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik zwrocil sig z pytaniem, dlaczego ktos
napisal donos dopiero teraz skoro sprawy, ktore opisuje miaty miejsce m.in. 3 lata
temu. Zwrocil siq z pytaniem, czy mo2e sig dowiedziec kto donosi.

Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki powiedzial, 2e zostawi to jeszcze dla
siebie, ale powie.
Ponadto p. Marek Pachnik stwierdzil, ze dotychczas Zarzqd nie zglaszal uwag do
pracy dyrektora IDPS i przyznawane byly nagrody z oka4i Dnia Pracownika
Socjalnego.

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki powiedzial, ze dokumenty otrzymal w dniu
29 marca i od tego czasu posiada wiedzq o zaistnialych sytuacjach, wczesniej nie
miat takich informacji.

P. Marek Pachnik odniosl sie do podniesionej przez Wicestrostg kwestii nie
informowania o sytuacjach nadzwyczajnych i stwierdzit, ze chyba nie ma okreslenia
co to sq sytuacje nadzwyczajne.

Starosta - Antoni Jan f arczynski powiedzial, 2e w zwiqzku z informacjami
o nieprawidNowosciach w DPS nale2y w najblizszych dniach skierowa6 kontrolg
skladajqcq sig z pracownika Wydziatu Finansowego i pracownika kadr. Dodal, ze
propozycja przeprowadzenia kontroli to dotozenre nalezytej starannosci przy
podejmowaniu decyzji, Po zbadaniu sprawy pzez kontrolujqcych Zarzqd
przeanalizuje, czy widzi mozliwosc dalszej wspotpracy z paniq dyrektor, czy IeZ nie.

Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e odno6nie naruszenia dyscypliny finansow
publicznych jest mozliwoSc sprawdzenia w dokumentach zrodtowych, czy
w momencie zamr5wienia jednostka posiadala srodki. Mozna dokonac sprawdzenia
na podstawie zaewidencjonowa nych operacj i gospodarczy ch.

Wicestarosta powiedzial, 2e naleZy rozslrzygnqc tq sytuacjg juz w dniu
dzisiejszym. JeZeli zarzuty nie zostanq potwierdzone w kontroli to w6wczas Zarzqd



powroci do sprawy. Zaproponowal, aby zawiesic p Malgorzatq Chwedoruk
w peNnieniu obowialzkow dyrektora Domu.
Sekretarz Powiatu powiedziaNa, Ze konsultowala siq z radcami prawnymi i prawo nie
przewiduje mozliwosci zawieszenia dyrektora w pelnieniu obowiqzkow.
Ponadto przypomniala,2e p. Malgorzata Chwedoruk dwukrotnie wygrata konkurs na
stanowisko dyrektora, ostatni w listopad zie 2012 r.

WyjaSnila, ze obowiqzujq pewne standardy postqpowania i jezeli wptynie pismo
(nawet anonim) z zarzulami, zawsze zwracamy siQ o wyjasnienia
i przeprowadzamy kontrolg.
Nastgpnie Wicestarosta zg{osit wniosek o rozwiqzanie umowy o pracQ z dyrektorem
DPS sw. Jozefa w Mieni, przeprowadzono glosowanie, w ktorym Zarzqd Powiatu
glosowal w sposob nastqpujqcy.
- Starosta - Antoni JanTarczynski - przeciwny rozwtqzantu umowy,
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za rozwtqzantem umowy,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za tozwtqzanlem umowy,

- Cztonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za rozwtqzantem umowy,

- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - przectwny rozwtEzantu umowy.

Naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomo6ciami powrocil do wniosku
p. W. Chomki dotyczqcego umiejscowienia slupow oSwietleniowych. Zaproponowana
zostala zmiana lokalizacji, jeden slup oswietleniowy zostanie maksymalnie
przesuniqty do ulicy, aby znalazl siq poza ewentualnq liniq zabudowy (po prawej
stronie drogi wjazdowej na parking).

Zarzqd Powiatu zaakceptowal powyzszq propozyqe

Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie siq 20 kwietnia br. o godz. 11.00.

Ad. 13
Protokoly posiedzenia w dniu 3 marca i 1 kwietnia br. zostaly przylqte

Ad. 14
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu: t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


