
Protok6l Nr 24115
pos iedzen ia ZarzEdu Powiatu M i ns kiego

w dniu 30 czerwca 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta - Antoni JanTarczynskr
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

czlon kowie Zarz4du. t-ukasz Bog ucki
Marek Piachnik
Piotr Wieczorek

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powi:rtu
Teresa Bqk - Skarbnik F,owiatu
Artur Wigckowski - p.o. rJyr. SPZOZ w Mirisku Maz.

PorzEdek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia,
Przyjgcie porzqdku obrad,
Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
Sprawy z zakresu siuzby zdrowia,
Podjgcie uchwaly w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim.

6. Podjqcie uchwal w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie czq6ci
stanowiqcej w{asnoSc Pouiiatu Minskiego, bgdqcej w uzytkowanir-r
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nieruchomoSci
Samodzielnego

Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckim.
7. Sprawa udzielenia pomocy finansowej oraz umowy partnerskiej w

,,Rozbudowa ul. Grzeszaka,"
realizacji zadania pn

Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Povyiatowego Urzqdu
Pracy w Mifrsku Mazowieckim do podpisania wniosku, umowy i realizacji projektu
wspotfinansowanego ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Eduka<;ya Rozwoj oS Priorytetowa lV lnnowacje spoteczne i wspolpraca
ponadnarodowa, Dzia.lanie 4.2 Programy rnobrlnoSci ponadnarodowej Tytul projektu ,,Bqdzmy
mobilni - wygrajmy przyszlosc"
Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia Zastqpcy Dyrektora Powiatowego
Urzqdu Pracy w Mitisku Mazowieckim do realizacji projektu wspolfinansowienego ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozw6j oS Priorytetowa lV Innowacje spoleczne iwspolpraca ponadnarodowa, Dzialanie 42
Programy mobilnosci ponadnarodowej, Tytul projektu,,Bqd2my mobilni - wygrajmy
przyszlosc"
Podjgcie uchwa'ly w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodow i wydatkow
budzetu Powiatu Minskiego na lll kwartal2015 r.

Sprawy rozne.
Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 22 czerwca2015 r
Zamkniqcie posiedzenia

Ad. 1

Starosta -Antoni Janf ar<>zynski otworzyl posiedzenie.
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Ad.2
Starosta przedstawiN porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjtity jednoglosnier

(w obecnosci 4 czlonkow Zarzqdu, nieobecny p. p. Wieczorek).

Ad. 3
Starosta - Antoni JanTiarczynski poinformowal o nastqpujqcych sprawacn:

- Minister Finansow wydal ostatecznq rjecyzjg w zakresie zwrotu subwencji, ktoral
Urzqd Kontroli Skarbowej uznal jako nienaleznie pobranq (kwota do zwrotu wynosi
874 566 z+). Powiatowi przystuguje skarga do wojeworJzkiego Sqdur
Administracyjnego, ktora jest w trakcie przygotowania. Powiat wystqpi rowniez do
Ministra Finans6w o odroczenie terminu sptaty. Obecnie loczq siq jeszcze dwa
postqpowania w sprawie zwrotu subwencji na lqcznq kwotg 1 4OO 0000 zl. Decy4i
w tej sprawie Powiat jeszcze nie otrzymral,
- oclbylo siQ posiedzenie Komisji Bezpieczenstwa iPorzqdku, przedmiotern
posiedzenia byly: letni wypoczynek dzieci i mlodzie2y oraz zadania sluzb
kontrolnych w tym zakresie Komisja rowniez przyjqla projekt Programu
Zapobiegan ia Przestqpczo6ci.
- odbyla sig uroczysta sesja Rady Gminy w siennicy z oka4i 25 lecia
Terytorialnego,

Samorzqdu

- ogloszony zostat przetarg na wyposazenie sali gimnastycznej w GiLO w Minsku
lVazowieckim,

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki poinformowal o nastgpujqcej sprawie:

- 26 czerwca br. odbyt sig Minski Dzien Przedsigbiorczosci, w kt6rvm udzial wzigli
przedsiqbiorcy z terenu Powiatu Mirir;kiego, Zwiqzek Pracodawr:ow Warszawv
i Mazowsza, Powiatowy Urzqd Pracy.

Ad.4
starosta - Antoni Jan rarczynski powiedzial, 2e w zwiqzku ,z decy4q Rady

Powiatu podjqtq na ostatniej sesji dotyczqcq zaprzestaniar prowadzenia
postqpowania w formule partnerstwa pr-rbliczno - prywatnego dla SPZOZ powstaje
w zwiqzku z Iym koniecznosc finansowania wszystkich przedsiqwz:)qc zwi.4zanych
z dostosowaniem SPZOZ przez Powiiat. Starosta powiedzial, ze nale2y podjqc
dzialania dotyczqce opracowania szc;zegolowego harmonogramu rzeczowo
finansowego wraz z terminami jak nale|y postqpowac jezeli nie ulegnie zmianie
termin dostosowania SPZOZ wskazany w przepisach na 2016 r. {itarosta
powiedzial, 2e naleZy ustalic czy dziaNania dostosowujqce bgdq prowaozone
jednoczesnie w szpitalu i przychodni. Koncepcji dotyczqcych przyclrodni bylo duzo
miqdzy innymi przeniesienie czqsci przychodni do szpitala. Staros;ta zapytal, czy
pomieszczenia na terenie szpitiala bqdrq wszystkie wykorzystane i czy jest jakies
miejsce gdzie mozna przeniesc przychodniq lub jej czqic z ulicy Kosciuszki.
Starosta powiedzial, 2e nalezy dostos;owac plan inwestycji w odniesieniu do
szpitala gdyz parg rzeczy juz wykonanych, rownocze6nie wykonywane sq rowniez
inwestycje jak rowniez bqdq prowadzone w najbli2szym czasie. Starosta powiedzia{,
2e naleZy w trybie pilnym opracowac marterial roboczy co to dalszego postgpowania
w tej kwestii.

Pan Artur Wigckowski powiedziarl, 2e w Szpitalu na pewno zwolniq sig
powierzchnie jezeli chodzi o blok operiacyjny, OlT, takze czqsciovro sterylizatorrri
oraz w dlu2szej perspektywie czqsciowo pomieszczenia po kuchrri. Wyjasnil, ze



bgdzie to rozciqgnigte w czasie przede wszystkim kiedy ukoriczymy inwestycjgw pawilonie. Pan Wiqckowski zwrocil uwag?, 2e szpital nie po,iiada dzisiaj
w pelnym zakresie szatni, ktore muszq byc zapewnione pracownikom. Remont
starej czg6ci szpitala na cele poradni wiqz,e siq z duzymi wydatkami, gdyZ nie matam windy, nie ma podjazdu, ktory umozliwia{by wejscie osobom
niepelnosprawnym, nie do konca molna przewidzie6 wszysitkie koszty
dostosowania. Pan Wiqckowski powiedzial,2e mo2na przenosic pomirlszczenia do
budynku nowszego szpitala, ale to dopiero po przeniesieniu OIT-u i bloku
operacyjnego. Co do remontu r;tarej czg$ci szpitala, oddzialu ginekologicznego i

pediatrycznego trzeba na nowo wyl<onac instalacjg oraz korrieczne jest
zainstalowanie wentylatornii. U rzqdzenia sq kosztowne, co podraza cary proces
inwestycyjny, Ponadto dodal, 2<= w pierws;zej kolejnosci w przychodni nalezaioby
wykonac remont sanitariatow.

Pan Marek Pachnik zwrocil uwagQ, ze w przychodni jest ciasno.
Pan Wiqckowski powiedzial, ze podczas remontu mozna to zmienic. Na kazdym
piqtrze sq dwie rejestracje, jezeli wykonamy remont i zlikwidujemy aptekg, ktora
przynosi straty w wysokosci 'lO0 tys. zl rocznie.

P. Marek Pachnil( powiedzial, 2et apteka ogolnodostgpna SPZOZ jest
symbolem nieporadnosci kazdej dyrekcji szpitala.

Pan A. Wiqcl<owski powiedzial, ze nie jesteSmy konkurencyjni bo musimy
zamawiac leki w przetargu nie mozemy w ciqgu roku zmienic ceny. feraz
doptacamy 1OO tys. zl rocznie, a mozna w tym miejscu zrobic jednq cenrratnq
rejestracjq, uruchomic rejestracjq przez internet. Wyjasnit, 2e pozwoli to bardziej
efektywn ie wyko rzystac pracown ikow.

Pan Wiqckowski powiedzial, 2e w rarnach Srodkow przychodnia nie jest ujqtaI w tym zakresie trzelba przygotowac oddzielny harmonogram
Starosta zadal pytanie, czy nale2y przenieSc przychodniq z ulicy Kosciuszki do
szoitala.

Pan Wiqckowski powiedzial, Ze przenosiny bytyby przedwczesne
Pan Pachnik zapytat, czy zdq?-ymy zarkonczyc inwestycje zaplanowane na rok

2015,
Pan A. Wigckowski powiedzial, 2e 2lipca br. jest otwarcie przetargu, Prace sq

w budynku zamknigtym wiqc nie ma zagrolenia co do terminu realizacji po
doprowadzeniu instalacji do br-rdynku prace polegac bqdq na rozprowadzeniu
instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewanta, sanitarnej oraz bqdq wykonane
posadzki i tynki

Wicestarosta powiedzial, 2e trzeba bqdzie sig zajqc rowniez w najblizszym
czasie problemem przeciqZe>nia odd;ziatu wewnqtrznego, braku lekarzy
w przychodni oraz ewentualnych mozliwosci przesunig6 do pracy zer szpitala do
p rzychod n i.

P. Wiqckowski powiedzial, ze obecnie trwajq rozmowy z lekarzami, ktor"zy
wyrazili chqc robienia specjaliza<>ji w szpitalu w Minsku Mazowieckim.

Starosta poinformowat, 2e wplyngta prosba od pana wigckowsl<iego
w sprawie poparcia wniosku do Sqdu Rejonowego w Minsku l/lazoWieckim
o skrocenie okresu zakazu wykonywanier zawodu lekarza dla pana
Starosta powiedzial, ze wniosek zostanie poparty.

Starosta zobowiqzal Pana Wiqckowskiego do przygotowania harmonogramu
inwestycji w SPZOZ oraz przedstawienie na kolejne posiedzenie Zarzqr:.)u Powiatu.

Starosta zadal pytanie o konkursy na ordynator6w oddziatow.
Pan Wiqckowski powiedzial, 2e obecnie czlonka Komisji konkursowej musi



wyznaczYc Okrqgowa lzba l-ekarska. Obecnie sq osoby, ktore petniq obowiqzki
clrdynatora i kierownika.

Pan M. Pachnik zapyta| czy nte ma chqtnych na ordynatorow?
Pan Wigckowski powiedzial, 2e Okrqgowa lzba Lekarska nie przedstawila
kandydatow na czlonkow komisji konkursowych i nie mogq zostai powotane
komisje konkursowe.

Ad.5
Wicestarosta - Krzysztof Plochoc;ki poinformowal, 2e komisjia powolana do

wyboru kandydata na stanowisko dyrektora SPZOZ w Minsku Mazowieckim,
w zwiqzku z faktem nie zloZenia wymar;anej ustawowo liczby ofen. tj. co najmniej
dwoch zakonczyla postqpowanie konkursowe. Stosownie do arl.. 4lJ ust. 3 ustawy
o dzialalnosci leczniczej kornir;ja konrursowa opracowala i przyjqla tresc kolejnego
ogloszenia o konkursie na dyrektora SPZOZ w Minsku Maz., ktore przedktada
Zarzqdowi Powiatu Minskiego.
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie ogloszenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Samorlzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Minsku Mazowieckim. Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem
uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziat sig jednogtoSnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 139/15 w sprawie oglos:lenia konkursu
na stanowisko Dyrektona Samodzielnego Publicznego Zerspolu Opieki
Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim.

Ad. 6
Wicestarosta Krzysz:tof Plochocki omowit projekt uchwaly w sprawie

wyrazenia zgody na wydzierz,awienie c;zq5ci nieruchomoSci stanowiqcej wlasnoSc
Powiatu Minskiego, bgdqcej w uzytkowaniu Samodzielnego Publicznego ZespoNu
Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim

Nastqpnie odczytany zclstal projekt uchwafy w sprawie wyrazenia zgody na
wydzierZawienie czqSci nierur:homosci stanowiqcej wtasnoSc Powiatu Minskiego,
bqdqcej w uzytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej
w Minsku Mazowieckim. Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem
uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziat siq jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwaNq Nr 140/15 w sprawie wyra:ienia zgody na
wydzierzawienie czg5ci nieruchomosci stanowiqcej wNasnosd Powiatu
Minskiego, bgdqcej w u2ytkowaniu Samodzielnego Pubticz,nego Zespolu
Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim.

Ad. 7

Starosta - Antoni JanTarczynski powiedzial, ze wplynqlo pismo od Burmistrza
Miasta Minsk Mazowiecki w sprawie aneksowania umow, umowy pfl. ,,Rozbudowa
ul. Grzeszaka" aneks dolyc>zy zmiany terminow w zwiqzku z opoznieniem
w rozliczeniu z podwykonawcq. Miasto Minsk Mazowiecki zr:rbowiqzuje siq
wykorzystac kwotg dotacji do dnia 31 lipca br. a rozliczenie z Powiatem Mir'rskim
nastqpi do dnia 31 sierpnia br Wykorzystanie przyznanej kwoty niez:godnie z celem
spowoduje zwrot do dnia 28 sierpnia. br. Drugi Aneks dotyczy umow'y o partnerstwie
w realizaqi przedsiqwziqcia pn. ,,Rozbudowa ul. Grzeszaka" przewiduje, ze Miasto
przedlo2y powiatowi rozliczenie rzeczowo - finansowe z wydatkowania srodkow do
dnia2l sierpnia br

Zarzqd Powiatu jednogtclsnie wyrazit zgodg na podpisanie ww. aneksow.



Ad. I
Sekretarz Powiatu - Danuta Strerjczyk omowila projekt uchrrualy w sprawie

udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Urzgdu Pracy do podpisania
wniosku, umowy i realizacji projektu wspritfinansowanego ze srodkovu Europejskiego
Funduszu Spolecznego w riamach Programu Operacyjnego Wiedza edutaJla
Rozwoj, OS Priorytetowa lV Innowacje spoleczne i wspotpiaca ponadnarodowa,
Dzialanie 4.2 Programy mobilno6ci ponaclnarodowej, Tytui projektu: ,,Bqd2my mobilni
- wygrajmy przyszlo{c". Nastqpnie Sekretarz Powiatu odczytafa prrojekt uchwaly;
przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly ZLarzqd powiaiu
opowiedziat sig jed nogloSn ie

Zarzqd Powiatu podjEl uchwalq Nr 141t15 w spravvie udzielenia
upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Urzqdu Pracy do podpir;ania wniosku,
umowy i realizacji projektu wspoNfinansowanego ze Srodkow Europejskiego
Funduszu SpoNecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza'Edutac.-;a
Rozwoj, O5 Priorytetowa lV Innowacje spoNeczne iwspoNpraca po,nadnarodowa,
Dziatanie 4.2 Programy mobilno5ci ponadnarodowej, Tytul projektu: ,,Bqd1my
mobilni - wygrajmy przyszlo56".

Ad.9
Sekretarz Powiatu - Dianuta Strejczyk omowita projekt uchwaly w sprawie

udzielenia upowaznienia Zas;tqpcy Dyrektora Powiatowego Urzrpdu pracy do
realizacji projektu wspolfinansowanego ze Srodkow Europejskirego Funduszu
Spolecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza EdukacjJ Rozwoj, os
Priorytetowa lV Innowacje spoleczne i wspolpraca ponadnarodowa, Dzialanie 4.2
Programy mobilnosci ponadnarodowej, Tytut projektu: ,,Bqd2my mobilni - wygrajmy
przyszloSc".
Nastqpnie Sekretarz Powiatu odczytala projekt uchwaly; przeprowaozono
gtcrsowanie, w kt6rym za podjqciem r-rchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial siQ
jednogNosnie.

Zarzqd Powiatu podjEN uchwaNg Nr 142t15 w sprarruie udzielenia
upowa2nienia Zastqpcy Dyrektora Po,wiatowego Urzgdu Pracy' do realizacji
projektu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
spoNecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza Edukacja Rozw6j, os
Priorytetowa lV Innowacje spoNeczne I wspolpraca ponadnarodowa, Dzialanie
4.2 Programy mobilnoSci ponadnarodowej, Tytul projektu: ,,BqdLmy mobilni -wygrajmy przyszNo6c".

Ad. 10
Skarbnik Powiatu ornowiNa pnojekt uchwaly w sprawie ustalenia

harmonoqramu realizacii dochod<iw i wydatkow budzetu Powiatu lVlinskiego na lll
kwartal 2015 r. Wyjasnitra, 2e na lll kwartal poziom dochodow zalo2ony zostal w wys.
74,gok i poziom wydatkow w wys.70,89%.

Przeprowadzono glosowanie nad projektem uchwaly w sprawie ustalenia
harmonogramu realizaqi docl-rodow i wydatkow budzetu Powiatu Minskiego na
lll kwartal 2015 r.

Czton kowie Zarzqdu glosowa I i nastqp ujqco :

- Starosta - Antoni Janf arczynski - za podjgciem uchwaly,



- Wicestarosta - Krzysztof Ploc;hocki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - zil podjqciem uchwaiy,
- Cztonek Zarzqdu - t_ukasz Bogucki - zil podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie byto.

Zarzqd Powiatu podjEl uchwalq Nr 143t15 w sprawie ustalenia
harmonogramlr realizacji dochodow i lvydatkow bud2etu Powiatu Miriskiego na
lf f kwartal 2015 r.

Ad.11

Starosta poinformowal, 2e w dniu 29 czerwca br. zlo2yl pismo do Burmistrza
Miasta Minsk Mazowiecki z prosbq o podjqcie dzialan zmierzajqcy'ch do zmiany
miejscowego planu zagospotiarowania przestrzennego terenu obejmuj4cego
siedzibg Szpitala.

Starosta poinformowal, 2e wptyrrql wniosek od P. Waldemara Chomki
o wyrazenie zgody na zwiqkszenie inwestycji polegajqcej na podlqczeniu do
kanalizaqi sanitarnej znajdujqr:ej sig na dziaNkach nr 186712 i 1867'14 o dzialkq nr
1868. Warunki techniczne sqdo tej zmiarry opracowane a przekroj pczwala na takie
podlqczenie.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg.

Wicestarosta Krzyszlof Ptochocki zwrocil sie do Zarzaydu Powiatu o
dokonanie zmian w budzecie Powiatu i przeznaczenie kwoty t|.014,72 zl na
zamieszczenie ogloszenia w sprawie konkursu na dyrektora SPZOZ w prasie
codzien nej ogolnopolskiej.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na przezniaczenie z bud2etu Powiatu kwoty 4.0j4,72
zl. na publikacjq ogloszenia o konkursie na dyrektora SPZOZw Minsku Mazowieckim
w prasie codziennej ogolnopolskiej.

Sekretarz Powiatu poinformowala, 2e Biuro Uslug Inzyniersl<ich Barilomiej
Maletka zwrocilo siq do Zarzqdu Powiatu Minskiego o wyrazenie zgocJy na zmiang w
opinii z marca br. dla inwestycji pn. przebudowa ulicy Narutowicza w Minsku
Mazowieckim. Zmiana polega na zmianie nazwy inwestycji. Opinia Zitrzqdu powiatu
byla pozytywna. Obecnie firma zwraca siq o sprostowanie pomytki w tytule projektu,
tj. inwestycji pod nazwq'. rozbuclowa ulicy f.{arutowicza w Minsku Mazcwieckim.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg.

Sekretarz Powiatu poinformowala, 2e Mazowiecki Wojewodzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska przeprowacJzit kontrolg w SPZOZ w Minskur Mazowieckim
w czasie ktorej stwierdzono nieprawid,lowoSci i wydano zalecenia pokontrolne
w zakresie: prowadzenia na biez4co i poprawnie kart ewidencji wytworzonych
w Szpitalu odpadow, przestrzegania warunkow decyli Starosty Miriskiego
pozwolenia na wytwarzanie odpaciow niebezpiecznych w tym odpadirw medycznych
zaka2nych i innych niz niebezpieczne, wyeliminowania nieprawidlowosci w sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w tym medycznymi oraz innymi ni2
niebezpieczne oraz przestrzegania zasad postqpowania z odpadarni medycznymi
okreslonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2O1O r. w sprawre
szczeg6towego sposobu postqpowania z odpadami medycznymi, w szczeg6lnoSci



zapewnrenie wymaganej temperatury magazynowania odpad6w oraz:" przestrzegania
dopuszczalnego czasu magazynowania odpadow medycznych poszczegoinych
rodzajow. Termin przeslania pisemnej informacji o zakresie podjgtych -dzialan

sfuzqcych wyeliminowaniu wskazanych naruszen wyznaczono na dzi1;>n'15 lipca br.

Ad. 12

Protokol posiedzenia w dniu 22 czerwca 2015 r. zostal przyjgty jednogloSnie.

Ad. 13
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Wicesta rost a - Krzy sztof P.lochocki

Czlonkowie Zarzqdu: t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


