
Protokol Nr 32115
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi nskiego

w dniu 5 pa2dziernika 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli :

Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

czlonkowie Zarzqdui t-ukasz Bogucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

oraz; Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Artur Wigckowski - dyr SPZOZ w Minsku Maz.
Agnieszka Cyran - kierownik RUM
Czeslaw Maze[< - z-ca dyr, SPZOZ ds. administracyjno-eksploatacyjnyc;h
Andrzej Solonek - dyr ZDP w Mihsku Maz.
Urszula Soroka -z-canacz. Wydz. OSwiaty iPromocji
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomo6ciami
Wincenty Bartnicki - nacz. Wydz, Inwestycji

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcieposiedzenia.
2 Przyjqcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnosci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
4. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania SPZOZ w Mihsku Maz.
5 Snrawv drooowe
6 Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia opinii dotyczqcej projektu dokumentu pn ,,Plan

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jakubow".
7 Sprawa wycinki dr4ew na terenie SPZOZ w Minsku Maz
8 Przedstawienie wynikow konsultacji prolektu ,,Programu wspolpracy Powiatu Minskiego

z organizaclami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 I o dziatalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie w 2016 r"

9 Rozpatrzenie pisqa zlozonego przez Miriski Klub Sportowy ,,KWADRAT" o wprowadzenie zmian
w umowie Nr 5/2015/s o wsparcie realizacji zadania publicznego pn ,,Puchar Polski
w Kulturystyce Kqlturystyce Klasycznej i Fitness".

10. Sprawy oSwiatowe.
11 Podjqcie uchwaty w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka

w Falbogach
12. Sprawy inwestycyjne.
13. Informacja dotyczQcadzialan w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
14. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2015 rok.
15. Sprawy rozne
16 Przyjqcie protokolp posiedzenia w dniu 22 wrze|nia 2015 r
17 Zamkniqcie posiedzenia

Ad.1
Starosta - Antoni JanTarczynski otworzyl posiedzenie.



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

Ad. 3

Starosta - Antqni JanTarczynski poinformowal o nastqpujqcych sprawach.
- ponownie zloZone zostalo pismo do Ministerstwa Finansow o wyrazenie zgody na
odroczenie terminu zwrotu subwencji, ktorq Urzqd Kontroli Skarbowej uz:nal za
nienaleznie pobranq,
- wplynqla pozytywna opinia RIO dotyczqcakredytu, w zwiqzku z tym przystqpiono do
procr:dury wylonienia banku, ktory udzieli kredytu w kwocie 2.770.000 zl (do splaty do
roku 2020, z mo2liwobciq nie brania ostatniej raty w kwocie 770.000 zl, o ile sytuacja
finansowa na to pozwoli),
- wptyngfa informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznaniu kwoty
40.0110 zl z rezerwy subwencji oswiatowej na wyposazenie dla Gimnazjum i Liceum
Ogolnoksztalcqcego w Minsku Maz.

Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
- uczestniczyl w spotkaniu z mlodziezq z Niemiec, ktora goScila w Zespole SzkoN
Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz.
- uczestniczyl w spotkaniu z mlodzieZqz Oslo, ktora go6cila w Gimnazjum i Liceum
Ogolnoksztalcqcym w Mirisku Maz.
- uczestniczyt w otwarciu roku akademickiego 201512016 na Uniwersytecie
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Ad. ,4

Dyrektor SPZAZ - Artur Wiqckowski powiedzial,2e przedstawiona koncepcja
funkr:jonowania SPZOZ w Minsku Maz. zawieszona jest w pewnych strategiach
ogolnokrajowych, og6lnowojewodzkich. Koncepcja bgdzie co roku aktualizowana
i dostosowywana do otoczenia prawnego, spolecznego i gospodarczego. Dodat, ze
w materiale odniost sig do poprawy infrastruktury ochrony zdrowia, dostqpnoSci
swiadczen zdrowotnych, rozwoju i unowocze6nienia. Polozony zostal rowniez nacisk
na profilaktykq, ksztattowanie zdrowego stylu Lycia i edukacji. WyjaSnil, 2e
przeprowadzono ankietq wSrod pacjentow dotyczqcq potrzeb w zakresie clchrony
zdro'wia.
Nastgpnie przedstawil kierunki rozwoju:
- dostosowanie pomieszczert do standardow,
- rozszerzenie oferty uslug w zakresie lecznictwa stacjonarnego i otwartego,
- utrzymywanie diagnostyki na wysokim pozromre,
- dos;konalenie umiejEtno6ci personelu (szkolenia),
- roz:woj pewnych standardow, wprowadzenie procedur w celu uczynienia placowki
ba rdziej ekonom icznq i z pe rspektywa m i rozwoj u,
Rozs;zerzenie uslug medycznych:
- zwiqkszenie liczby zabiegow dotyczqcych ortopedii i urologii (zakup drugiego
lapal.oskopu),
- uruchomienie zakladu opieku nczo-leczniczego,
- uruchomienie hospitalizacji 1-dnia (w zakresie chirurgii i ginekologii),
- rozszerzenie USG ortopedycznego i urologrcznego,
- rentont i przygotowanie poradni endoskopowej,
- otwarcie poradni onkologicznej,
- poradnia leczenia bolu (konieczny kontrakt z NFZ),
- w ramach poradni chirurgicznej otwarcie poradni ran przewlektych,



- otwarcie poradni medycyny sportu,
- rozwinigcie rehabilitircji dziennej (umieszczenie jej w pomieszczeniach po aptece),
- poradnia medycyny pracy,
- wejscie w prograrTy profilaktyczne dotyczqce raka jelita grubego, porarJnictwa
dietetycznego (napisanie programow i pozyskanie Srodkow na ich realizacjg).
Dyrektor Artur Wigc(owski powiedzial, 2e jest koniecznoSc inwestycji w sprzgt, bo
w duzej czgSci sprzgt iiest zamoftyzowany. Ponadto naleZy ucyfrowic sprzgt medyczny
i jest to szacowane na ok. 1,2 mln zl.
Ponadto zwrocit uwagq na kwestiq dotyczqce:
- prowadzenia dziQlah w zakresie Sciezek rozwoju zawodowego (sz:kolenia
z ratownictwa medycznego dla kierowcow z kolumny, ale tak2e szkolenia dla
pracownikow innych zaktadow),
- wprowadzenie do regulaminu premiowania elementow jako6ciowych, zadaniowych
- wydluzenie godzin pracy poradni dzieci zdrowych, co wiqze sig z konieczno6ciq
pozyskania lekarzy pediatrow (podjqto dzialania w celu pozyskania 2 miejsc na
specjalizacjg z pediatrii na oddziale),
- wykorzystania optynlalnego pomieszczen,
- poprawy polityki magazynowej (scalenie magazynow),
- outsourcing kuchni (plan listopad 2016 r.) oszczqdnoSci ok. 280.000 zl rocznie.
Dyrektor SPZOZ w t[insku Maz. poinformowal, 2e firma ,,Naprzod" wypowiedziala
umowg i trwajq rozmowy w tym zakresie.
- outsourcing laboratQrium (oszczqdnosci ok. 200.000 zl rocznie)
- wynajem sal operacyjnych (zainteresowani sq okuli6ci)
- ogrodzenie terenu szpitala, wykonanie parkingow,
- pozyska n ie certyfi katow j a kosciowych i ce rtyfi katow a kred ytacyj nych,
- poprawa standardow obstugi pacjenta (centralna rejestracja, call center, korz,ystanie
z mozliwo6ci inforrnatycznych, powiadamianie sms i e-mail, przyporninanie
i odwolywanie wizyt)
- pozryskiwan ie fu nd uszy zewnQtrznych,
- nawiqzanie wspolpracy z Agencjq Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
(umowa 1u2 zostala podpisana),
- bardzo Scisiy nadzor nad realizacjq kontraktow,
- likwidacja apteki (od lutego 20'16 r.).

Starosta - Antclni JanTarczynski powiedzial,2e dobrze ze powstat taki rnaterial
i sq rJuze szanse na jego realizacjg, tylko potrzeba determinacji i konsekwencji.
Zwr5cil uwagq na nastqpujqce kwestie:
- w prrzedstawionym rpateriale brakuje odniesienia do dokumentu, jakim jest Strategia
Rozwoju Powiatu Miriskiego,
- nie, ma odniesienia do st rcji dializ, Zwrocil sig z pyt niem, czy byly prowadzone
rozffrowy zfirmq, czy bgdq dzialac w tym kierunku, czy sig wycofywac.
- czy szkolenia kierowcow kolumny transportowej w zakresie ratownictwa medycznego
sq na tak du2q skalq, 2e trzeba takq informacjg zamieszczac w koncepcji
fu n kcjonowania szpita la,
- wpisany zostat bieZqcy nadzor nad realizaqq kontraktow z NFZ. Zwrr5cit siq
z pytaniem, czy dopiero prowadzony bgdzie nadzor.
Dyrerktor SPZOZ w ft/itisku Maz. odnoszqc siq do kwestii stacji dializ wyjasnil, ze
zgoclnie z uchwatq Rady Powiatu budynek jest przeznaczony na ten cel i nalezaloby
dokonac zmiany, wowczas mozna bytoby sig zastanowic co tam robic. Wyjasnil, 2e byl
pomysl dyrektora Meditransu, aby umie6cic tam Meditrans. Ale jest rozbieznoSc
interesow, bo czynsztu za budynek stacji dializ to ok. 200.000 zl, a ok.78.000 zl wynosi



czynsz za wynajem Xlomieszczert dla Meditransu. Jezeli doszloby do takiej zmiany
wowczas dochody FPZOZ z czynszu zostalyby obnizone. Dodal, 2e umowa
z Meditransem obowiqzuje do czerwca 2016 r.

Odnoszqc siq do kwestii zawartej w koncepcji, a dotyczqcej szkolenia kierrowcow,
wyja6nil, 2e mo2na z tego zapisu zrezygnowac. Odno6nie zapisu dot. biezqcego
nadzoru nad realizacljq kontraktow z NFZ to widzi potrzebq wprowadzenia pewnej
dyscypliny (zapis zostanie inaczej sformulowany).

Wicestarosta zwrocil siq z pytaniem, czy inne jakieS budynki moglyby postuzyc
dla potrzeb Meditransu.
Dyrektor SPZOZ w Minsku Maz. wyjaSnit, ze mozna bytoby wynajqc pomies;zczenia
w mirgazynie, ale jest to bezzasadne, bo znajduje sig w znacznej odlegtosci i ekipa
karellki musialaby tann dobiec. Ponadto pomieszczenia dla karetek muszq spelniac
okre6lone warunki m.in. temperatura w karetce musi byc stala iwynosic 1B st. C.

Czlonek Zarzq<du - Marek Pachnik zwrocil sig z pytaniem, czy koszty zwiqzane
z likwidacjq apteki zo$taly policzone ijak duze sq to koszty i czy dotyczq roku j2016.

Dyrektor SPZOZwyjaSnit, ze obecnie okreSlajq, jakie leki bqdq mogty byc przeniesione
do etpteki szpitalnej, a ktorych nale2y siq wyzbyc. Ponadto dodat, 2e niektorzy
pracrcwnicy sami rezygnujq z pracy, bgdq 4 wypowiedzenia (pracownicy sq
poinl'ormowani), 1 osoba jest w okresie ochronnym i bgdzie przeniesiona do apteki
szpitalnej. Pozostali pracownicy bqdq mieli wypowiedziane umowy z kloncem
pa2dziernika br.
Wicerstarosta Krlysztof Plochocki poinformowal, 2e od stycznia zacznie
obowiqzywac nowa regulacja dotyczqca wypisywania recept, czy SPZOZ jesl rJo tego
przygotowany.
Dyrektor powiedziat, 2e jednostka jest przygotowana.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk zwrocila siq o informacjq na temat wykronania
robot za miesiqc sierpien, bo informacja powinna siq pojawic 25 wrzesnia br. Wedtug
harmonogramu do wlkonania byty prace na kwotq 190.000 zl.

Z-ca dyrektora SPZOZ - Czeslaw Mazek powiedziat, ze faktura za s;ierpien
bgdzie duzo nizsza ad harmonogramu bo na ok. 30.000 zt. Wykonawca wykonuje
instalacje elektryczne, sieci co, tynki, posadzki, trochg gazow medycznych
i klirnatyzatory. Na dzief dzisiejszy jest wykonanych ok. 50% tynkow, w 85%
zaa\/ansowane sq roboty elektryczne, sE wykonywane obecnie instalacje co, aby
w okresie spadku terlperatury wykonawca mogl dalej realizowac inwestycjg. Dodat,
2e zaktualizowany zostal harmonogram, gdyz pierwsze fakturowanie nie zostato
w odpowiedniej wysoKoSci wykonane,

Starosta zwrocil siq o uzupelnienie i poprawq zgloszonych kwestii i przedlozenie
materrialu na najblizsze posiedzenie Zarzqdu.
Ponadto zwrocif sig z pytaniem o postqpy zwiqzane z wykonaniem poprawek ner dachu
pawilonu przez firmq Akpol.
Dyrektor- Artur Wigcliowski powiedzial, 2e odbylo sig spotkanie z prawnikiern firmy
Akpol i przekazano calosc uwag dotyczqcych wykonania dachu. Firma Akpol stoi na
stanowisku, 2e dach nie jest objqty 2adnq wadq. Ustalono, ze kolejne spotkanie
odbqrdzie siq 9 pazdziernika br.

Ad. t5

Dyrektor ZDP w Minsku Maz. - Andrzej Solonek przedstawil pismo Spotki z o.o.
Mosty Katowice dotyczqce dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Eludowa
autorstrady A2 Warszawa Kukuryki na odcinku wqzel ,,Lubelska" - p<lczqtek
obwodnicy Minska Mazowieckiego", w ktorym firma informuje, 2e mozliwe jest



dostrrsowanie drogi D9 do parametrow klasy Z pod warunkrem, 2e bgdzie miala
prgdkosc 40km/h.
P Andrzej Solonek wyjaSnit, 2e Zarzqd Drog Powiatowych pozytywnie opiniuje
powyzsze pismo.
Po analizie przedlozonego pisma ustalono, 2e zoslanie zaopiniowane pozytywnie
z uwagq dolyczqcq poszerzenia drogi dojazdowej do 6 m.

Kolejno przedstawione zostato pismo Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Warszawie dotyczqce wydania opinii do wniosku o uzvskanie
decyzji o zezwoleniU na realizacjq inwestycji drogowej ,,Budowa autostrady A2
Warr;zawa-Kukuryki" na odcinku wqzel ,,Lubelska-poczqtek obwodnicy Minska
Mazowieckiego, etap ll od km ok.491+100 do km ok.495+000 (zwqzlem,,Konik").

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
Nastqpnie dyrdktor Zarzqdu Drog Powiatowych przedstawit pismo Spolki z o. o,

Mosty Katowice dotyczqce dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwE
,,Budowa autostrady 42 Warszawa-Kukuryki na odcinku wqzel,,Lubelska" - poczqtek
obwodnicy Mitiska Mazowieckiego" - docelowa organizacja ruchu etap ll.

Dodial, 2e Zarzqd Drog Powiatowych pozytywnie opiniuje przedstawiony material.

Zarzqd Powiatu Minskiego pozytywnie zaopiniowal przedstawiony projekt
docerlowej organizacji ruchu.

Kolelno p. Andrzej Solonek przedstawil wniosek Zarzqdu Drog Powiatowych dotyczqcy
wyrazenia zgody na usuniqcie 4 drzew gatunku klon zlokalizowanych w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 2222W ul. Sosnkowskiego na dzialce o nr ew. 2679
w m. Minsk Mazowiecki.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na usunigcie 4 drzew w pasie drogi powiatowej
ul. Sosnkowskiego.

Czlonek Zarzqdu Piotr Wieczorek zwrocil siq o wykonanie w ramach
biezitrcego utrzymania poprawy odcinka ok. 50 m chodnika pzy szkole w Halirrowie,
Dyrektor ZDP w Minpku Maz. wyjasnil, ze sq duze potrzeby zwiqzane z bie2qcym
utrzyr;psnlum ibrak jest Srodkow na realizaqq wszystkich niezbgdnych potrzeb.

Nastqpnie p. Andrzej Solonek poinformowal,2e w dniu 2 pa2dziernika br. odbyt
sig )fi Konwent Wojtow i Burmistrzow z terenu Powiatu Minskiego. Na spotkaniu
przedstawil informacjg na temat stanu prac na drogach powialowych oraz informacjq
na temat skladania wnioskow w sprawach drogowych do budzetu prowiatu.
Przedstawiona zostala rownieZ informacja na temat wykonania inwestycji i potrzeb
w zakresre remontowl
Nastqpnie poinformowal o sytuacji finansowania drog powiatowych w skali kraju.
Otrzymal informacjg, ze finansowanie drog przedstawia siq nastgpujqco: na 1 km drog
powiatowych przezn4cza sig ok. 50.000 zl, na 1 km d169 wojew6dzkich - 252.000 zl,
a 1 l.im drog krajowych - 1,2 mln zl.

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziata, 2e Konwent podejmie
stanowisko w sprawie finansowania drog powiatowych. Senator Maria Koc
powiedziala,2e podpisze siq pod zwiqkszeniem Srodkow na drogi prrwiatowe.
Dodala, 2e poruszona byta kwestia zorganizowania debaty w sprawach drog
powratowych.
Starosta podsumowujqc powiedzial, 2e jak mozna w dniu 2 pa2dziernika dyskrutowac
nt. skladania wnioskpw do budzetu na 2016 r., gdy wszystkie terminy juz mingly
(tj.31 sierpnia lub 30 wrzesnia), Ponadto dodal, 2e ubiegNym roku w grudniu
zaproponowaf wojtorp i burmistrzom, 2e ze wzglqdu na duze potrzeby, a mate



mozliwosci budzetu jestesmy w stanie przekazac drogi powiatowe do ich utrz:ymania
i nikt siq nie zglosil
Dyrektor ZDP - Andrzej Solonek wyjasnil, ze jesli chodzi o organizacjq debaty to
wnicrsek padl tylko ocj burmistrza Dariusza Jaszca)ka, a jesli chodzi o opinie innych
wojtow takiego wniosku nie bylo.

Starosta zwrooit siq o przedstawienie informacji na temat realizaqi inwestycji
w ramach NPPDL.
Dyrerktor ZDP poinformowaf, ze droga Mirisk Mazowiecki - W6lka Czarniriska zostala
zrealizowana i odebrana, natomiast termin realizaqi drogi Latowicz-M rozy-Kaluszyn
uplywa 15 pa2dziernika br

Ad, 6
Naczelnik WyQziatu Srodowiska i Rolnictwa - Stanistaw Smater poinformowal,

ze Cimina Jakubow wystqpita o zaopiniowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Jakubow.
Wyjasnil, 2e zgodnie z przedstawionym dokumentem do roku 2O2O zaplanowane
zostialo ograniczenie emisji dwutlenku wqgla o 20ok.
Dodial, 2e Wydzial po analizie zaproponowal pozytywnie zaopiniowac prze(Jlozony
dokument. Nastgpnio odczytany zostat projekt uchwaly w sprawie wyraaenia opinii
dotyr:zqcej projektu dokumentu pn. ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Jakubow"; przeprowaidzono gtosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedziat siq jednogtosnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 201/15 w sprawie wyra2enia opinii
dotyczqcej projektu dokumentu pn. ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Jakub6w".

Ad. ,Z

Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa poinformowat, ze wplynqt wniosek
dyrel<cji SPZOZ w Mirisku Maz. o wyrazenie zgody na usuniqcie 33 drzew. Nastqpnie
wyjasnil, ze sq to klony, topole, akacje i brzoza, ktore majq zztchwianq statykg
i zagra2ajq bezpieczenstwu, gdy2 znajdujq sig przy ciqgach pieszych, jezdnyc;h, przy
parkingu i budynkach;

Zarzqd PowiatU wyrazil zgodq na usuniqcie 33 drzew z terenu SPZOZw Minsku
Mazowieckim.

Ad, B

Z-ca naczelnika \fiiydzialu Oswiaty i Promocji - Urszula Sorokar powiedziala, 2e
konsultacje w sprawie projektu ,,Programu wspolpracy Powiatu Miirskiego
zorganizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotamiwymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
w 2016 r." trwaty od 31 sierpnia 2015 r. do 16 wrzesnia 2015 r. i przeprowiadzone
zostaly w formie:

zamieszczenia projektu na stronie internetowej powiatu i na tablicy og;loszen
Starostwa PoWiatowego, z zaznaczeniem mozliwosci zglaszania uwaE drogq
pisemnq i elektfonicznE na wskazany adres mailowy,
internetowego forum.

Wtrakcie konsultacji 4gloszono nastgpujqce uwagi ipropozycje do projektu Programu:
1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dgbowce, Borki zaproponowalo zmianq str. g,
rozdzial Xll, pkt 1 na:



,,W celu zaopiniowaniazlo2onych ofert w ramach otwartego konkursu ofefi.Zarzqd
Powiatu powoluje Komisjq Konkursowq. W sklada komisji konkursowej wchrcdzq:
- przedstawiciele Zlarzqdu - 1 osoba
- przedstawiciele Rady Powiatu - '1 osoba
- Przedstawiciele organizacji pozarzqdowych powiatu minskiego niebiorqcych

udziatu w konkursie -2 osoby
- \/V pracach komisji konkursowej mogq uczestniczyc lakze z glosem doradczym

osoby posiadajqce specjalistyczna wiedzg w dziecinie obejmujqcej zakres; zadan
publicznych, ktorych konkurs dotyczy - 1 osoba".

WyjaSnila, ze Kofrisja proponuje uznac uwagq za niezasadnq, gdyz regulacje
prawne dotyczqce powolywania Komisji Konkursowej zostaty okre6lone w ustawie
z,Cnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

2. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MlodzieLy z Mozgowym
Forazeniem Dziecligcym ,,KROK DALEJ" w Minsku Mazowieckim nie zglosilo uwag
do projektu Programu, ale zwrocilo sig z proSbq o zwigkszenie Srodkow na projekty
na rzecz osob niepetnosprawnych.

Wyjer6nila, ze Komisja proponuje uznac uwagQ za zasadnq, jednakze w Programie
zostafa juZ ujgta plbnowana wysokoSc srodkow z budzetu Powiatu Miriskiego
prze.znaezona na realizacjq Programu w 2016 r. Powyzsza kwestia zostanie zgloszona
w ramach wnioskow clo budzetu na 2016 r.

P. Llrszula Soroka powiedziala, 2e na podstawie ustawy o nieodptatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej do listy zadan priorytetowych wpisane zostalo zadanie
dot. udzielania nieodptatnej pomocy prawnej oraz zwiqkszania Swiadomosci prawnej
spoleczenstwa.

Sekretarz PoWiatu - Danuta Strejczyk powiedziala, 2e w zwiqzku z wejsciem
w zy'cie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. na terenie powiatu prowadzonych bgdzie
6 punktow nieodplatngj pomocy prawnej, na ktore otrzymamy 370.800 zr.
Zadanie bqdzie realizowane od nowego roku. Nieodptatna pomoc prawna bqdzie
Swiadczona przez 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie. Bqdziemy chcieli
utworzyc filie w kaldej gminie. Zgodnie z ustawq 50% punktow ma byc prowadzone
prze.z organizacje pozarzqdowe (nie muszE zatrudniac radcow prawnych ani
adwokatow).

Ad. I
F. Urszula Sorofia poinformowata, 2e w dniu 2.10.2015 r. wplyngto pismo

Minskiego Klubu Sporlowego ,,KWADRAT", w ktorym zwraca sig o zaakceptowanie
zmiany miejsca realizaqi zadania ,,Puchar Polski w Kulturystyce, Kulturystyce
Klasycznej i Fitness" z hali sportowej przy Zespole Szkot Miejskich Nr I w Minsku
Maz,cwieckim do hali sporlowej w Mrozach. Zmiana ta wynika z ros;nqcych kryteriow
dot. organizacji tego typu zawodow przez PZKF|TS, hala sportowa w Mrozach spelnia
te kryteria. Zmiany flowniez dotyczq poszczegolnych dzialan w z:akresie realizacji
zadenia, harmonogramie oraz kosztorysie realizacji zadania, a wynikajq z faktu, 2e
czq6c kosztow zostanie pokryta przez Miasto Mrozy, rozeznania rynkowego,
prowadzonych negocjacji oraz pozyskania dodatkowych Srodkow od sponsorow
ldostosowane do rod4aju kosztow wykazanych w kosztorysie).
Dodiata, ze Klub na rpalizacjg tego zadania otrzymal dotacjq w wysokosci 5.500 zt,
WyjaSnita,2e je2eliZarzqdwyrazi zgodg na powyzszezmiany wowczas przygotowany
zostianie aneks do unnowv.



Zarzqd Powiatu zaakceptowal zmiany .

Ad. 10
Naczelnik Wydziafu OSwiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedztala, 2e

zbliZa siq Dzief Edukacji Narodowej, a ktorego obchody polqczone bedq z jubileuszem
9S-lecia Zespotu Szkot Ekonomicznych w Minsku Maz. i zaplanowane zostaty na
16 pa2dziernika br. Ztej okazli przyznawane sq nagrody dla nauczycieli i dyrektorow.
Zgoclnie z Karlq Nauczyciela i regulaminem fundusz ptzeznaczony na nagrcldy jest
okre6lony w wyso[<oSci 1% planowanego rocznego osobowego funduszu
wynagrodzeh. WyjaSnila, 2e nagroda dla dyrektora nie moze byc niZsza niz Srednie
miesiqczne wynagrodzenre nauczyciela dyplomowanego, a dla nauczyciela nier nizsza
niz Srednie miesiqczne wynagrodzenie nauczyciela stazysty.\N zwiqzku zpow'y2szym
ustalono, ze nagroda dla dyrektora wyniesie 5.000 zl, a dla nauczyciela 2.720 zl.

Nastgpnie poinformowata, 2e zloZono dwa wnioski o przyznanie nagrod Mrnistra
Edukacji Narodowej dla p Tomasza Plochockiego i p. Janiny Brzeszkiewicz oraz dwa
wnioski o przyznanilg nagrod Mazowieckiego Kuratora Oswiaty dla p. Elzbiety
Wiec;zorek i p. Anny Padzik. Dodala, ze wplyngla informacja o przyznaniu tylko jednej
nagrody Mazowieckiego Kuratora Oswiaty dla p Anny Padzik.
P. Emilia Piotrkowicz powiedziala,2e Wydziat proponuje przyznanie nagrod dla dwoch
dyrektorow p. Malgorzaty Beczek i p. Elzbiety Wieczorek.

Zarzqd Powiatu przychylit siq do powyzszej propozycji.
Nastgpnie wyjaSniNa, 2e w przypadku przyznania 20 nagrod dla nauczycieli brakuje
kwoty 1.037 zN, a przy, przyznaniu 19 nagrod pozostanie kwota 1.68i\ zl.

Ustalono, 2e przyznanych zostanie 19 nagrod dla nauczycieli.
Kolejno przedstawiony zostal wniosek dyrektora Gimnazjum i Liceum
Ogolnoksztalcqcego w Minsku Mazowieckim o przydzial 0,5 etatu opiekuna hali
sportowej oraz 1 Tq etalu sprzqlaczki w zwiqzku ze zwiqkszeniem powierzr:hni do
utrzymania czystoSci.

Wicestarosta * Krzyszlof Ptochocki powiedzial, 2e przybylo powierzr:hni do
sprzqtania, a odnoSqie opiekuna hali sportowej to jest to sala przy szkole i osoba
dotychczas odpowiadajqca za sale gimnastyczne powinna rownie2 zalqc siq tq salq.

Skarbnik Powiatu powiedziafa, 2e rozmawiala z glownq ksiqgowq GiLO
i zaproponowata, akiy nie zwiqkszac zatrudnienia, a podjqc probq zwigkszenia
wynirgrodzen zatrudnionym sprzqtaczkom w zwiqzku ze zwiqkszeniem obowiqzkow.

Starosta zwrocil siq o przygotowanie analizy dolyczqcej lic;zby etatow osob
sprzqtajqcych i powierzchni do sprzqtania w poszczegolnych szkolach.

Naczelnik Emilia Piotrkowicz przekazala do zapoznania informacjg o stanie
realizaQi zadan oSwiatowych za rok szkolny 201412015, ktora bqdzie przedstawiona
na najblizszej sesji Rady Powiatu. Dodata, ze informacja ta uwzglgdnia dzialania
podejmowane pzez szkoly nakierowane na ksztalcenie uczniow ze speclalnymi
potrzebami edukacyjnymi i przedstawia nadzor pedagogiczny sprawowany przez
Kurertora Oswiaty (przeprowadzone w jednostkach kontrole i ewaluacje). Informacja
rczszerzona zostala rowniez o rekrutacjq do klas pierwszych szkol
ponadgimnazjalnych na obecny rok szkolny z uwzglqdnieniem szkol prowadzonych
przez i n ne jed nostki samorzqd u terytorialnego.

Ponadto p. Eqilia Piotrkowicz wyjasnita,2e ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o zrnianie ustawy o systemie oswiaty zlikwidowala licea profilowane i szkoly dla
doroslych. Likwidacja tych szkoN nastgpuje poprzez wygaszenie, czyli umo;Zliwiono
uczniom zakonczenie szkoty, a nie dokonywano naboru. \N zwiqzku z powyZszym
w narjblizszym czasie zlikwidowanych zostanie kilka szkot.



Ad.11
Sekretarz Powiatu Danuta Strejczyk poinformowala, 2e dyrektrrr Domu

Dziecka w Falbogach zwroclla siq o wprowadzenie zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Dornu. Dodala, 2e zmiany wynikajq ze zmiany ustawy o systemie
pieczy zastgpczej. Zmiany dotyczq g 14 ust. 3, czyli sktadu Zespolu do Spraw
Okresowej Oceny S[tuacji Dziecka - wprowadzenia zapisu, 2e sklad okre6lajq
odrgbne przepisy. Ponadto zmiana dotyczy dodania w $ 22 ust. 1a w brzmieniu:
,, Umieszczenie dziecka ponizej 10 roku zycia w Domu jest mozliwe w przypzrdku, gdy

w Domu umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjrtrtkowych
prz'ypadkach, szczegolnie gdy przemawia za lym stan zdrowia dziecka lub tjotyczy
to rodzenstwa".

Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Domu Dziecka w Falbogach; przeprowadzono glosowanie, w ktorym
za podjqciem uchwal! Zarzqd Powiatu opowiedziaf siq jednoglo6nie.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwaNq Nr 202115 w sprawie zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Domu Dziecka w Falbogach.

Ad.'12
Naczelnik Wydzialu Inwestycji - Wincenty Bartnicki poinformowal, 2e za

informacjq wykonawoy robot budowlanych na budynku adrninistracyjnym Zarzqdu
Drog Powiatowych wlltyngto drugie pismo P.H.U. Lux informujqce, ze wykonawca nie
jest w stanie przeprowadzic pomiarow instalacji elektrycznej, pomiarow wentylacji,
klimatyzacji ze wzglqdu, ze obowiqzek przylqczenia obiektu do sieci enerr;etycznej
ciqZyl na PGE Dystrybucja i nie zostaf wykonany. Wykonawca budowy P H U. Lux
zwrocilo siq, aby termin umowy wykonania zamowienia przesLlnEc do
15 pa2dziernika br.
Nac::elnik Wydziatu Inwestycji powiedzial, 2e w chwili obecnej jest juz wykonane
przylqcze do sieci energetycznej i odebrane pzez Zaklad Energetyczny.

Zarzqd PowiatU wyrazil zgodq na przedluzenie terminu.

Ad. 13
Naczelnik Wydziatu Inwestycji - Wincenty Bartnicki poinformowal, zer zgodnie

z ofefi.q Collect Consulting ll etap prac zostal oszacowany na kwotq 215.98i8 zl, a po
ostatnim spotkaniu zostala zaproponowana przez firmg kwota 180.000 zl. Wyjasnil, ze
w tej wielko6ci okre5lone zostaly czynno6ci, ktore zawierajq sig w wyszczegolnieniu
opietruajqcym na calq kwotq Il etapu, ktora zreszlq nie byta w petni zreanizowana.
Celowym byloby ponbwne spotkanie z firmq Collect Consulting, bo rozbie;Znosci sq
znaczqce. Stwierdzil, ze firma powinna przedstawic poszczeg6lne skladowe,
co wchodzi na tq kwotq. Dodal, 2e firma doradcza przekazywala dokumenty'w wersji
elektronicznej, a w Umowie wskazane bylo, 2e majE byc przedlozone w wersji
papir=rowej. Pewne dokumenty, ktore byly przesytane nie byty w pelni wykorzystane,
gdyz wymagaly jeszcV.e przetworzenia przez naszego radcq prawnego.
Wyjasnil rowniez, ze ustalono na ostatnim spotkaniu z firmq,2e lll i lV etap urnowy juz
nas nie interesuje i przyjqli to do wiadomosci. Natomiast w dniu 27 wrze5nia br,
w formie elektronicznej zostal przeslany lV etap realizaqi umowy.

Starosta - Antoni Jan f arczynski powiedzial, 2eby Wydziat Inwestycji przy
udziirle radcy prawnego przygotowal pismo do firmy z prosbq o wyjasnienie
rozbieznoSci w kwotach dotyczqcych etapu ll wraz z uzasadnieniem (urdzielenie
odpcrwiedzi w terminie do 9 oa2dziernika br.).



Ad. 14
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2015 rok. WyjaSnila, 2e zmiany polegajq na zmianie planu
docl'rodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z burlzetu panstwa, przeniesieniu wydatkow miqdzy $$ w ramach tego samego dzialu
w zakresie wydatkow biezqcych oraz przeniesieniu wydatkow z rezerwy burdzetowej
dotyczyty:
- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.,
- Potrviatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
- Komendzie Powiatowej Strazy Po2arnej w Minsku Maz.
- Girnnazjum i Liceurt Ogolnoksztafcqce w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Ekonomicznych w Minsku Maz.
- Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Minsku Maz.
- Porrviatowego Urzqdu Pracy w Minsku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku
- Dom Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w Mieni,
- Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach.

Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek Zespolu Szkot Ekonomicznych
w Mitisku Maz. dotyczqcy przyznania kwoty 8.500 zl z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztow przygotowywanych materialow okolicznoSciowych
(publikacji, dlugopisow, toreb papierowych) w zwiqzku z obchodamijubileuszu 95-lecia
powstania szkofy ora2 organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

Po analizie Wniosku Zarzqd przyznal kwotq 8.000 zl na dofinansowanie
materialow.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly c;4onkowie
Zarzqdu gtosowa I i n astqp uj qco :

- Sterrosta - Antoni Jan Tarczynski - za podjgciem uchwaly,
- Wir:estarosta - Krzy,sztof Ptochocki - za podjqciem uchwaly,
- Cztonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaty,
- Czllonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwaly,
- Czllonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaty.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie byto.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 203/15 w sprawie zmian w lbud2ecie
Powiatu na 2015 roh.

Ad.15
Ustalono, ze kolejne posiedzenie Zarzqdu odbgdzie siq 12 pa2dzt<>rnika br,

o godz. 9.00.
Naczelnik W/dziatu Gospodarki Nieruchomosciami - Wojciech Osinski

poinformowal,2e 30 WrzeSnia br. uplynql termin skladania ofert na ro;zbiorkg budynkow
pozostalych po SOSzW na ul. Stankowizna w Minsku Maz. WylerSnil, ze wplynqty
4 oferty:
- firmy Hydrotech D. Fiqtka- na kwotq 55.000 zl brutto
- firnty Rotrans R. Patoka - na kwotg 60.000 zl brutto
- firnry Ramdo - na kwotq 62.000 zf brutto
- firmy Jan Pol - na kwotq 69.600 zl+VAT

Zarzqd Powiatu postanowil o rozbi6rce budynkow na ul. Stankowizna ze
wzglgdu na zly stan tpchniczny i wyborze oferty firmy, klora zaproponowala najni2szq
kwotg.



Nastqpnie p Wojciech Osihski odczytat pismo Wy2szej Szkoty Nauk Spolecznych
im. Ks. J. Majki, w ktorym zwrocila sig o rozwaZenie mozliwo6ci rozliczenia nakladow
poniesionych w budynkach Zespotu Szkol Zawodowych Nr 2 w Mirisku Maz. Uczelnia
podjqta decyzjg o polqczeniu siq z \Ny2szq Szkotq Gospodarki Eurorergionalnej
z Jozefowa, celem redukcji kosztow administracyjnych uczelni. WtiNS wyjiasnita, ze
na rr3mont i adaptacj$ poniesiono naktady w kwocie 379.860,87 zl, a zaprop)onowano
rozwa2enie mozliwoSci zwrotu kwoty 200.000 zl.
Nac;zelnik Wydzialu Gospodarki NieruchomoSciami wyjaSnil, Ze w umowie zostaly
okreSlone okolicznoSci, w jakich naktady sq zwracane. Stwierdzil, Ze zadna z tych
okolicznosci nie zachodzi, wigc nie ma podstaw do zwrotu nakladow.
Poinformowal rownie2,2e zgodnie z umowE oKres wypowied zenia wynosi 36 miesiqcy,
ale wypowiedzenie takie nie zostalo zloZone.

Ad. 16
Protokol posiedzenia w dniu 22 wrze|nia 2015 r. zostaf przyjqty.

Ad. 17
Zamknigcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tafczyhski

Wicerstarosta - Krzysztof Plochocki

Czlonkowre Zarzqdu'. .1-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


