
Protok6N Nr 35/15
pos iedzen ia Zarzqdu Powiatu M i ris kiego

w dniu 9 listopad a 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

czfonkowie Zarzqdu ; t-ukasz Bog ucki
Marek Pachnik
Piotr WieczoreK

orazt Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Stanislaw Smater -nacz. Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
wojciech osinski - nacz. wydz. Gospodarki Nieruchomosciami
Wincenty Bartnicki - nacz. Wydz. Inwestycji
Artur Wigckowski - dyr. SPZOZ w Minsku Maz
Czeslaw Mazek - z-ca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3 Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy sluzby zdrowia.
5. Omowienie stanu prac nad projektem budzetu powiatu na 2016 rok
6. Podjgcie uchwaly w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realtzacjq zadania

publicznego polegajqcego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej w 2oj6 r.
7 Podjqcie uchwaly w sprawie obciqzenia nieruchomoSci stanowrqcej wtasnoSc powiatu

Minskiego, po{ozonej w Mihsku Mazowieckim sluzebnosciq przesylu
8 Podjgcie uchwaty w sprawie przekazania w formie darowizny Gminie Siennica nieruchomo6ci

polozonej w Siennicy.
9 Podjqcie uchwaty w sprawie nieodplatnego nabycia nieruchomo6ci polozonej w Barczqcej
10 Sprawy inwestycyjne.
11. Sprawy drogowe.
12 Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2015 rok.
13 Sprawy rozne,
14 Przyjqcie protokoiu z posiedzenia w dniu 26 pa2dziernika 2015 r.
15 Zamkniqcie posiedzenia,

Ad.1
Starosta - Antoni Janlarczyriski otworzyt posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawtl porzqdek posiedzenia, kt6ry zostal przyjqty jednoglo6nie.

Ad, 3
Starosta - Antoni Jan T arczynski poinformowat o nastgpujqcych sprawach.

- podpisana zostala umowa poLyczki z WFOS|GW na kwotq 273.276,85 zl (spfata do
30 czerwca 2018 r.).



- podpisana zostala umowa z Bankiem Spoldzielczym z Mihska Maz. na kredyt
bankowy w kwocie 2.770100 zf (sptata do 30 czerwca 2O2O r. z klauzula, ze nie
musimy brac ostatniej raty),
- zakohczyla siQ kontrola NIK realizaqi zadan przez Powiatowego Rzecznika
Konsumentow (ocena pozytywna),
- wptynqty wystqpienia Ministra Finansow w zwiqzku ztoczqcymi sig postqpowaniami
dotyczqcymi zwrotu subwencji, ktore Urzqd Kontroli Skarbowej uznal za nienaleznie
pobrane, za 2011 r. kwota 1,055.000 zl, a za 2010 r. kwota 830.000 zl. Dodatkowy
termin na zalatwienie sprawy z roku 2010 ustalono na 20listopada 2015 r.
- podpisane zostaly porozumienia z gminami dotyczqce bezptatnej pomocy prawnej.

Ad.4
Starosta Antoni Jan Tarczynski zwrocil sig do dyrektora SPZOZ

o przedstawienie informacji o biezqcel dziaNalnosci jednostki oraz realizacji zadania
inwestycyjnego polegajqcego na budowie pawilonu.
Z-ca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych - Czeslaw Mazek powiedzial, ze
zostaiy sprawdzone kosztorysy. Dotychczas faktury byly na kwotq 311.000 zl, w tej
chwili sq kosztorysy przekazane do inspektorow nadzoru na kwotq 340.000 zl, czyli
lqcznie ok. 700.000 zt Wykonawca umowq ma podpisanq do 1O grudnia br. i od strony
zakresu rzeczowego na dzien 31 pa2dziernika br. wykonane sE wszystkie instalacje
elektryczne, instalacje sanitarne, tynki i posadzki na parterze i polowa na piqtrze.
Obecnie wykonywane sE instalacje alarmowe i instalacje gazow medycznych,
montowane sq grzejniki i klimatyzatory. Dodal, 2e nie ma zagroZenia wykonania robot.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk zwrocita siq z pytaniem , czy harmonogram znow zostal
zmieniony.
P. Czeslaw Mazek powiedzial,2e zmieil siq i bgdzie korekta razem zfaklurq.
Nastqpnie p. Teresa Bqk zwrodta siq z pytaniem , jakq kwotq przewidujq na ostatniej
fakturze i w jakim terminie zostanie przekazana.
Z-ca dyrektora wyjasnil,2e odbior planowany jest na '10 grudnia br., wiqc niezwtocznie
po tej dacie dostarczona zostanie faktura.

Dyrektor SPZOZ - Arlur Wigckowski powiedzial, 2e rozstrzygniqty zostal
przetarg na zakup laparoskopu i w ciqgu 2-3 tygodni powinna nastqpic dostawa tego
urzqdzenia.
Nastqpnie poinformowal, 2e ordynator Oddzialu Wewnqtrznego zlo2yl wypowiedzenie
z dniem 31 grudnia br. Dodal, 2e rozmawial z ordynatorem, ktory podniosl kwestiq
obciqzenia lekarzy zbyl duZq liczbq pacjentow. Na etacie pracuje 11 lekarzy,
5 stazystow, 9 osob na kontrakcie i 1 osoba na umowie zlecenia, Wyjasnll, 2e
ordynator podniost rowniez potrzebg podzialu oddzialu. Poinformowal, 2e w tym
zakresie rozmawial z z-cq dyr. ds. lecznictwa - Mieczyslawem Romejko i podjgli
decyzjg o podziale oddzialu, ale warunkiem tego podziatu jest zatrudnienie jeszcze, co
najmniej 3-4lekarzy na etat.
P. Artur Wigckowski powiedzial, 2e na Oddziale Wewngtrznym jest gO lo2ek
z dostawkami (bez dostawek 79 lo2ek). Dodal, 2e ma zapewnienie, Ze ordynator
wycofa swoje wypowiedzenie, je2eli oddziat zostanie podzielony. Dodal, ze ordynator
chciatby od grudnia przyjmowac pacjentow tylko do polowy oddzialu, ale zformalnego
punktu widzenia nie ma takiej mozliwo6ci. Poinformowaf lekarzy z oddzialu o zamiarze
podzialu oddzialu ipoprosit o pomoc w poszukiwaniu lekarzy. Dwom lekarzom
zaproponowal, aby byli koordynatorami na podzielonych oddziatach , ale 2aden z nich
nie wyrazil zgody.



Dodat, 2e najednego lekarza jest 1B-19 pacjentow. Wyjasnil, ze po podziale oddziatu,
kontrakt nie bqdzie dzielony. Ulatwieniem dla tego oddziafu, byloby otwarcie oddziafu
ZOL-owskiego

Z-ca dyr. - Czeslaw Mazek poinformowal, 2e kosztorysy na zakres budowlany
zostaly zaktualizowane, w tej chwili przygotowywany jest wykaz sprzgtu, opis
przedmiotu zamowienia, a w dniu 7 grudnia br. bqdzie gotowa specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia lqcznie z opisem przedmiotu zamowienia. Planowane jest, aby
'16 grudnia oglosic przetarg, a okolo 10 stycznia2016 r. mogtoby nastqpic podpisanie
umowy z wykonawcq. Termin realizaqi zadania dot. budowy pawilonu etap lV
planowany jest na 30 listopad a 2016 r.
P. Aftur Wigckowski powiedzial,2e do 13 listopada br. przedstawi koncepcjq
funkcjonowania SPZOZ uzupelnionq o uwagi radnych.

Starosta Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e jesli chodzi o budzet
przyszloroczny to na dzieh dzisiejszy wpisane jest 10 mln zN na szprtal i 1,2 mln zt na
przychodniq, Dodat, 2e rozwazana jest kwestia zakupu karetki, ale najlepszym
rozwiqzaniem bytoby, gdyby na jednym z zadan tj na pawilon lub przychodniq byl
uzysk i wowczas z tych srodkow zakupiona bytaby karetka. WyjaSnil, ze stoi na
stanowisku, zeby nie wpisywac tego zadania ze wzglqdu na sytuacjq, w ktorej siq
znajdujemy. Poinformowat, ze sesja budzetowa planowana jest na 16 grudnia br.
Nastqpnie Starosta powrocil do kwestii naprawy dachu na budynku pawilon u przez
firmq AKPOL,
Dyrektor SPZOZ powiedzial, 2e spotkanie odbqdzie siQ w przyszlym tygodniu.
Wplynglo oficjalne pismo firmy AKPOL, w ktorym informuje, ze mogq wykonaf drobne
poprawki, ale to nas nie satysfakcjonuje. Dodala, ze chce jeszcze porozmawiac i nie
kierowac jeszcze sprawy do sqdu, ale zrobi to jezeli nie dojdq do porozumienia.
Ewentualnq drogg sqdowq chcialby uruchomic przed rozpoczeciem prac etapu lV.
Odnosnie zakupu karetki powiedzial,2e zwrscil siq do samorzqdow o darowizny na jej
zakup. Kilka gmin juz potwierdzilo chgc przekazania Srodkow.

Cztonek Zarzqdu Piotr Wieczorek zwrocil siq z pytaniem, ktore gminy
zadeklarowaly udzial.
Dyrektor SPZOZ powiedzial, 2e udzial zadeklarowaly Mrozy, Miasto Minsk Maz.,
Gmina Minsk Maz., Dgbe Wielkie, Stanislawow, Dobre, negatywnie odniosla sig
Gmina Jakubow.

Ad. 5
Starosta Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e odbyly siq spotkania

z kierownictwem wszystkich jednostek nt. projektu budzetu na 2016 rok.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala, ze w opracowanym projekcie budzetu na
2016 rok ustalono nastqpujqce wielkoSci:
- dochody - 122.516.417 zl, w tym dochody bielqce - 119.087.920 zl,
3.734.497 zt,

majqtkowe

- wydatki - 127.977.207 zl, w tym wydatki biezqce - 110.736.083 zl, majqtkowe -
17.241.124 zl
- deficyt budzetu to kwota 5.783.579 zl i bqdzie pokryta kredytem,
- rozchody - 5.195.210 zl,
- rezerwa ogolna 300.000 zl i rezerwa celowa - 200.000 zl (na realizacjq zadan
wtasnych z zakresu zarzqdzania kryzysowego),
Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e kwota, o ktorq sig nie bilansuje budzet to
5.783.000 zl, do tego dochodzi kwota rozchodow i sptat kredytow i poZyczekwcze6niej
zaciqgniqtych. To lqcznie daje wynik budzetu ok. 1i.100.000 zl. wyjasnila, ze



za+qcznik inwestycyjny zawiera 20 pozycji (w tym 10 mln zl na budowg pawilonu
SPZOZ etap lV i 1,2 mln zl na remont przychodni)
Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedziat, 2e wptynqly dodatkowe wnioski
dotyczqce m.in. zmiany zadan drogowych, dofinansowania sKM, propozycja
dodatkowych srodkow w wysokosci 500.000 zl na podwyZki wynagrodzeri dla najnizej
zarabiajqcych.
Ponadto Starosta powiedzial, 2e gdybySmy mieli w caloSci sfinansowac zadania
dotyczqce szpitala to stan naszego zadluzenia bytby na poziomie 51 mln zl.

Ad. 6
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala, 2e ustawa o nieodplatnej

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zobligowala nas do zorganizowania takiej
pomocy prawnej dla mieszkancow powiatu od stycznia 2016 r. WyjaSnila,2e mamy
przygotowanych 6 punktow nieodplatnej pomocy prawnej. Dodata, ze ustawa naklada
szereg obowiqzkow m.in. znalezienie lokali na Swiadczenie nieodplatnej pomocy
prawnej (dopuszcza zawieranie porozumien z gminami w tym zakresie). Punkty
usytuowane bgdq we wszystkich gmina ch, zawarle zostanq porozumienia z Okrggowq
Radq Adwokackq i Okrqgowq lzbq Radcow Prawnych w sprawie realizaqi zadania.
Sekretarz Powiatu dodala, ze zgodnie z ustawq polowa punktow nieodplatnej pomocy
prawnej powinna byc powierzona do prowadzenia organizacjom pozarzEoowym
wylonionym w trybie konkursowym, a dotyczy to 3 punktow nieodptatnej pomocy
prawneJ:

1) w Sulejowku dzialajqcy codziennie,
2) w Halinowie (3 dni w tygodniu) i stanislawowie (2 dni w tygodniu)
3) w Dqbem Wielkim (2 dni w tygodniu), w Siennicy (2 dni w tygodniu), w Latowiczu

(1 dzien w tygodniu)

Wyjasnila, ze dni zostaly uzgodnione z wojtami i burmistrzami. Na jeden punkt
nieodplatnej pomocy prawnej bgdzie dotacja miesigczna w kwocie 5.150 zt (rocznie
na 1 punkt 59.946 zt).
\N zwiqzku z powy2szym przygotowany zostal projekt uchwaly w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert na realizacjq zadania publicznego polegajqcego na
udzielaniu nieodptatnej pomocy prawnej w 2016 r. Dodata, ze postgpowanie musi byc
zakoficzone do 15 grudnia br. i nalezy z organizaqami pozarzqdowymi podpisac
umowy do konca br.
Nastqpnie przedstawila informaiJe z Ministerstwa Sprawiedliwosci, Ze w styczniu
wojewodowie wystqpiq do Ministra Finansow o dotacjq na ten cel i dotacja dopiero
w styczniu zostanie nam przekazana. Dodala, ze rowniez do konca roku naleZy
podpisac umowy z adwokatami i radcami prawnymi, ktorzy bqdq Swiadczyc porady.
P. Danuta Strejczyk przedstawila przygotowane kryteria wyboru organizaqi
pozarzqdowych:
- kwalifikacje,
- doswiadczen ie organ izacji pozarzqdowych,
- udzial mieszkancow powiatu minskiego w realiza qi zadania,
- kalkulacje kosztow (ustawa przewiduje, 2e gToh kwoty lakq otrzymujemy na punkt
pomocy prawnej powinno stanowi6 wynagrodzenia adwokatow i radcow prawnych).
Sekretarz Powiatu odczytala z ustawy o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej jakiego zakresu mogE dotyczyc porady i kto jest uprawniony do korzystania
z darmowej pomocy prawnej. Dodala, ze adwokaci i radcowie prawni bgdq sprawdzac
spelnienie warunkow przez osoby, ktore ubiegajq sig o udzielenie porady. Z kazdej



porady bqdzie sporzqdzana karta nieodptatnej pomocy prawnej, ktora bqdzie
przekazywana Staroscie i na podstawie tych kart sporzqdzane bgdq sprawozdania
roczne.

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki zwrocit sig z pytaniem, kto dokonal wyboru,
ze te okre6lone punkty bgdq obslugiwa ne przez organrzacje pozarzEdowe, a pozostate
przez adwokatow i radcow prawnych.
P. Danuta Strejczyk wyjasnita, ze ustawa obliguje nas, zeby6my zawarli porozumienie
z Okrqgowq lzbq Radcow Prawnych i Okrqgowq Radq Adwokackq w pienvszej
kolejnoSci , w zwiqzku z Iym przedstawiony harmonogram prac takich punktow
uzgodniony z gminami przedstawiono adwokatom i radcom prawnym, ktorzy wybrali
sobie punkty, a pozostale punkty idq do konkursu.

Nastgpnie Sekretarz Powiatu odczylala projekt uchwaly w sprawie w sprawie
ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadania publicznego polegajqcego
na udzielaniu nieodptatnej pomocy prawnej w 2016 r. Przeprowadzono glosowanie,
w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziat siq jednoglosnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 210/15 w sprawie w sprawie ogloszenia
otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego polegajqcego na
udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Ad. 7
Naczelnik Wydzialu Gospodarki NieruchomoSciami Wojciech Osinski

powiedzial, Ze w dniu '16 lutego br. zostala zawarla umowa pomiqdzy PEC MinskMaz.
a powiatem minskim o przylqczenie do sieci ciepiowniczej wgztow cieplnych
potozonych na terenie szkol przy ul. Budowlanej. Zgodnie zzapisem S 4 tej umowy
odbiorca zobowiqzat siq ustanowic na rzecz PEC prawo nieodplatnej sluzebnosci
przesylu na czas nieokreSlony przez nieruchomosc powialu, przez ktorq przebiega
siec cieptownicza wraz z innymi urzqdzeniami do przesylu lub dystrybucji ciepla.
SluzebnoSc przesytu ustanawia sig w celu usytuowania sieci, przylqcza i urzqdzen
cieplowniczych w celu ich konserwacji, remontu, wymiany, podlqczenia nowych
urzqdzen oraz uzywania i pobierania pozytkow z sieci cieptowniczej, przylqcza
i urzqdzen cieplown ic zy ch.
Naczelnik - Wojciech Osinski wyjaSnit, 2e zgodnie z lq umowE zobowiqzalismy sig
ustanowic tq sluzebnoSc do 15 listopada b
Nastqpnie odczytal projekt uchwaly w sprawie w sprawie obciqzenia nieruchomosci
stanowiqcej wlasnoSc Powiatu Minskiego, polozonej w Minsku Mazowieckim
stuzebno6ciq przesylu; przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedziat siq jednogtosnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 211115 w sprawie obciqzenia
nieruchomo5ci stanowiqcej wNasno6c Powiatu Minskiego, poNozonej w Minsku
Mazowieckim sluzebnoSciq przesyNu.

Ad. 8

Naczelnik Wydzialu Gospodarki NieruchomoSciami Wojciech Osinski
powiedzial, 2e w dniu 25 czetwca br. Rada Powiatu pozytywnie zaopiniowala wniosek
Wojta Gminy Siennica o nieodpiatne przekazanie w formie darowizny nieruchomosci
w Siennicy o nr ew. 138, na ktorej znajduje sig Zespof Szkot im. H. i K. Gnoinskich,
W celu wykonania uchwaly Rady Powiatu przygotowana zostala uchwala w sprawie



przeKazania w formie darowizny Gminie Siennica nieruchomosci potozonej w Siennicy.
Dodal, ze wystqpilismy rowniez do Mazowieckiego Konserwatora Zabytkow, bo
nieruchomosc wpisana jest do rejestru zabytkow i zgodnie z ustawE o gospodarce
nieruchomosciami wymagana jest zgoda konserwatora zabytkow. Decylq z dnia
28 paldziernika br. konserwalor wyrazil zgodq na przekazanie w formie darowizny
zabytkowej nieruchomoSci polozonej w Siennrcy.
Nastgpnie odczytal projekt uchwaly w sprawie przekazania w formie darowizny Gminie
Siennica nieruchomoSci polozonej w Siennicy; przeprowadzono glosowanie, w ktorym
za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial siq jednogtosnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 212115 w sprawie przekazania w formie
darowizny Gminie Siennica nieruchomoSci poNo2onej w siennicy.

Ad. 9
P. Wojciech Osinski powiedzial, 2e 28 pa2dzierntka br. Rada Powiatu

pozytywnie zaopiniowata nieodplatne nabycie na rzecz powiatu praw do wlasno$ci
nieruchomoSci stanowiqcej wlasnosc Skarbu Panstwa bgdqcej w uzytkowaniu
wieczystym powiatu mihskiego. W wykonaniu uchwaly Rady przygotowana zostata
uchwafa w sprawie nieodptatnego nabycia nieruchomoSci polozonej w Barczqcej, ktora
bgdzie stanowifa zalqcznik do wystqpienia do wojewody z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przekazanie prawa wlasnoSci tej nieruchomoSci na rzecz powiatu minskiego.
Nastgpnie odczytal projekt uchwat w sprawie nieodplatnego nabycia nieruchomo6ci
polozonej w Barczqcej; przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwafy
Zarzqd Powiatu opowiedziat sig jednoglosnre.

Zarzqd Powiatu podjql uchwatq Nr 213115 w sprawie nieodplatnego
nabycia nieruchomo6ci poNo2onej w Barczqcej.

Ad. 10
Naczelnik Wydzialu Inwestycji - Wincenty Bartnicki powrocil do tematu dwoch

wnioskow, jakie wptynqty z Gminy Stanistawow i Miasta Sulejowek w sprawie
uwzglgdnienia w budzecie powiatu na 2016 rok zadah inwestycyjnych realizowanych
w ramach wspolpracy. Przypomnial,2e informacja dotyczqca zasad wspolnej realizaqi
zadan przeslana zostala 6 maja br. do wszystkich samorzqdow.
WyjaSnil, 2e rozmawial z radcq prawnym i stwierdzono, ze wnioski nie spetniajq
wymogow formalnych, gdyz wptynqly po terminie tj. po 31 sierpnia (wniosek Sulejowka
wptynqt 30 pa2dziernika, a wniosek Stanislawowa 21 pa2dziernika). Ponadto zgodnie
z $ 1 ust. 3 zasad wnioski nale2y sporzqdzac na odpowiednim formularzu , a zloaone
wnioski nie spelnity rowniez tego wymogu.
Stwierdzil, ze zgodnie zprzyjqtymi zasadamiwnioski te nie mogE zostac uwzglqdnione
w budzecie na 2016 r. w takiej formule.
Nastqpnie poinformowal, 2e zostal odebrany budynek administracyjny Zarzqdu Drog
Powiatowych w Mirisku Maz., a w dniu dzisiejszym nastqpi odbior pzez plNB.

Radca prawny - Agnieszka Uscinska wyjasnila, 2e aktualnie ze strony firmy
Collect Consulting przeslane zostaty faktury za wszystkie 3 etapy zadania. Frma Zqda
zaplaty calej kwoty wynikajqcej z umowy, a nie tylko za etap ll, tak jak prowadzilismy
rozmowy. Wyjasnila, 2e nasze stanowisko byto takie, 2e za ll etap jestesmy w stanie
zaplacic, ale chcielismy zaplacic kwotq, ktora bqdzie odpowiadala faktycznemu
nakladowi pracy, nie wyceniajqc tych prac sami, tylko zwrocilismy siQ do firmy
o przedstawienie szczegolowej kalkulacji. W odpowiedzi firma wyjasnila, ze nie bgdzie
nic w tym zakresie przedstawiac. Dodala, 2e z naszej strony byt brak decyzji, bo na



pewnym etapie nale2alo do firmy skierowac jakq5 naszE propozycjq. Ze strony
Zarzqdu nigdy taka propozyqa kwoty nie padla.
Nastqpnie wyjaSnila, 2e przygotowana zostala odpowied2 odnoszqc sig do
wczeSniejszego pisma, na ktore nie byto odpowiedzi, stqd reakcja firmy byta taka, ze
stwierdzili, ze jest to nasze zawinione dzialanie i przeslali 3 faktury w oparciu o przepisy
umowy.
P. Agnieszka Uscinska powiedziala,2e wedtug niej przepisy umowy nie do konca dajq
im takie uprawnienie. Dodala, ze najprawdopodobniej nastgpnym krokiem ze strony
firmy Collect Consulting bqdzie wystqpienie do sqdu o zaplatq tej kwoty. W ostatnim
piSmie napisaliSmy, ze podtrzymujemy wolq ugodowego zakonczenia sporu. Zawarcie
ugody jest mozliwe na kazdym etapie, rowniez przed sqdem, tylko jest kwestia tego,
ze druga strona tez musi tego chciec,
P. Agnieszka U6cinska odniosla sig do kwoty 180.000 zl za ll etap i stwierdzila,2e
wedlug niej jest to wygorowana kwota. Stwierdzila, ze powinno byc podjgte jakies
stanowisko w kwestii kwoty.

Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki powiedziat, ze nie zgadza siq z tym, bo
Zarzqd nie mogl wycenic tego ll etapu.
P. Agnieszka Uscinska powiedziala, 2e mo2na bylo zaproponowac jakqs kwotq.
ostatnie pismo od firmy, w ktorym twierdzono, ze uchylamy siq od zaptaty, gdyz nie
zaproponowaliSmy zadnej innej kwoty.

Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki powiedzial, 2e ka2dy z czlonkow Zarzqdu
wyraZal takie zdanie,2e trudno jest okreslic tq kwotg, bo nie mamy wiedzy, jak wycenic
zrealizowane zadania.

Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki powiedzial, 2e Zarzqd nie ma wiedzy, ile
zaplacic za wykona nq przez firmq pracg.

Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik powiedzial, 2e nie pamiqta, zeby ktos
z pracownikow Starostwa doradzal w tym zakresie. Dodal, ze nikt nigdy nie mowil,
zeby okre5lic jakqs kwotq. Dzisiaj pierwszy raz uslyszy o tym, ze mielismy wyjSc
z ptopozycjq kwoty za ll elap.

P, Agnieszka UScinska powiedziala, 2e w sytuacji, gdy nie zgadzamy sig
z zaproponowanE przez firmg konsultingowq kwotq 180.000 zl, dobrze byloby
zaproponowac jakqs kwotg ni2szq. Dodala, 2e decyzja, czy zawieramy ugodg i na
jakich warunkach musi pochodzic od Zarzqdu. Wyj5ciem jest rowniez czekanie na
rozstrzygniqcie sqdu, je2eli nie wiemy jakq kwotg zaproponowai, Jezeli bgdziemy
czekac na rozstrzygnigcie sqdu to moze siq zdarzyc sytuacja, 2e bqdziemy ponosic
rowniez koszty calego procesu i koszty zwiqzane z odsetkami.

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki zaproponowal,2eby nastgpne rozmowy na
temat partnerstwa publiczno-prywatnego prowadzone byly przez radcow prawnych,
a nie Wydzial Inwestycji.
P. Agnieszka Uscinska powiedziala, 2e radcowie prawni wspolpracujq caly czas
z \Nydzialem I nwestycj i.

Wicestarosta stwierdzil, 2e prowadzenie tego sporu z fumq nie ogranicza siq do
realizaqi zadania, tylko do prawnego rozwiqzania tego sporu. Na poczqtku mogliSmy
siq porozumiec co do kwoty '1 80.000 zl, nie wiedzielismy, 2e bqdziemy musieli zaptacic
calo6c. Prowadzilismy to postgpowanie w taki sposob, zeby zabezpieczyc interes
powiatu jak najlepiej. Probowalismy zawalczyc,Zeby to nie byla kwota 180.000 zl, tylko
kwota ni2sza. Nigdy nie zostalo wyartykulowane takie zagroaenie, 2e 1e2eli ta
propozycja 180.000 zl nie spotka sig z akceptacjq, to mozemy przegrac caloSc.



Radca prawny - Agnieszka Usciriska powiedziala, ze takie zagroZenie byto
zawsze. W trakcie rozmow z przedstawicielami firmy zapowiadali, 2e bqdq 2qdac
zaptaty za lll i lV etap.
Wicestarosta zwrocit sig z pytaniem dotyczqcym kontekstu dokumentu, jaki przeslala
firma, w ktorym proponujq porozumienieizrzeczenie sig roszczeri do lll i lV etapu.

P. Agnieszka UScinska wyja6nila, 2e nie zgadzali6my sig, zeby zrzekac siq
roszczen, bo stwierdzilismy, 2e nasza umowa zostala zakonczona. Moze niefortunnie
zostata zakonczona ta umowa, bo moglismy zloZyc o6wiadczenie o odstqpieniu od
umowy w pewnym momencie (teoretycznie), nie zrobiliSmy tego, tym bardziej, 2e
toczyty sig rozmowy ugodowe. Tryb zawierania tej umowy to byly zamowienia
publiczne. OSwiadczenie o odstqpieniu od umowy powoduje, ze ta umowa nigdy nie
zostata zawarl.a, takie sq skutki odstqpienia od umowy. Firma doradcza nie
zasugerowala nam takiego rozwiqzania. W chwili obecnej to, 2e nie odstqpili5my od
umowy obraca siq przeciwko nam, w momencie kiedy nie zawieramy ugody. Jezeli
zlozylibysmy oswiadczenie o odstqpieniu od umowy to mielibysmy sytuacjg takq, ze ta
umowa nigdy nie istniala, a strony powinny sobie zwrocicto co sobie swiadczyty. Firma
swiadczyla nam tylko to, za co my chcemy im zapfacic i wtedy dochodzenie roszczenia
przed sqdem byloby do obrony latwiejsze, ale takiej sytuacji tez nie przewidzielismy.

wicestarosta Krzyszlof Plochocki zwrocil siQ, aby przy nastgpnych
rozmowach w powy2szych kwestiach w posiedzeniu ZarzEdu uczestniczyl radca
prawny.
P. Agnieszka Uscinska powiedziala, ze nie widzi przeszkod.

Starosta - Antoni Jan f arczynski powiedzial, ze kwestie zwiqzane z tematem
partnerstwa publiczno-prywatnego i wspoNpracy zfumq Collect Consulting poruszane
byly wielokrotnie. Dodat, ze o kwestiach poruszonych obecnie przez p. Agnieszkq
Uscinskq nie byto wcze6niej rozmow. Swiadomosc tego, 2e nie zgadzamy sig z kwotq
'180.000 zt i ewentualnym sporze sqdowym mielismy chyba wszyscy. Nastqpnie
zwrocil siq do radcy prawnego o przedstawicie propozycji dalszego postgpowania.

P. Agnieszka USciriska powiedziala, 2e zaczekamy na odpowiedz firmy
konsultingowej na pismo, w ktorym odnieslismy siQ do wszystkich zarzulow.
Podtrzymali6my wolq zawarcia ugody w sprawie ll etapu i rzeczywistego rozliczenia
kosztow, za lll etap odmawiamy zaplaty wynagrodzenia bo nie zostal zrealizowany,
nie chcieliSmy rowniez rapoftu koricowego (etap lV), ktory firma sporzqdzilai przeslala.
Dodala, 2e trwaly rozmowy, ale nic nie bylo na piSmie i to jest nasz bfqd, chociaz nie
spodziewalismy siq, ze moze obrocic sig to przeciwko nam. Firmq traktowalismy jako
naszego paftnera i dlatego pewne kroki nie zostaly prawdopodobnie podjqte.
Wyjasnila, 2e w przeslanym do firmy pismie okreSlono,2e Zarzqd podtrzymuje swojq
propozycjg ugody, ale zabraklo wlasnie podania propozycji jakiejs kwoty ze strony
Zarzqdu, ktora pozwalalaby kontynuowac rozmowy ugodowe.
P. Agnieszka Uscihska powiedziala,2e te2 nie wie jak ocenic wykonane przez firmq
prace. Dodafa, ze albo podejmujemy jakies ryzyko i proponujemy kwotq, albo nie
podejmujemy ryzyka i czekamy na rozslrzygnigcie sqdu.
Stwierdzila , 2e lq propozycjq kwoty zawsze mozemy uznac. Jezeli uznamy takq kwotg
przy pierwszej czynnoSci przed procesowej to wowczas nie ponosimy kosztow z tego
tytutu. W obecnej sytuacji to uznanie jakiejs kwoty teZ pozwala na to, ze zmniejszamy
ewentualne skutki procesowe.
Byloby tatwiej prowadzic rozmowy, chociaz na tym etapie mo2e to niewiele zmienic,
ale mozemy przeslac kolejne pismo informujqce o proponowanej kwocie za ll etap.

czlonek zarzqdu Marek Pachnik zapytal, czy nie nalezaloby, 2eby
pracownicy, ktorzy obstugujq to zadanie zasugerowali Zarzqdowi jakqS kwotg.



P. Agnieszka Uscinska powiedziala, 2e w postqpowaniu zqdalismy wyliczenia
poszczegolnych etapow i firma takie wyliczenie przedstawila, ale nie stanowi ono
zalqcznika do oferty. Stanowito to wyjaSnienie do oferty, w ktorym przedstawione
zostaty kalkulacje z warto6ciami kwotowymi. Dodala, ze w chwili obecnej oceniajqc co
zostalo wykonane, a co nie mozna sig tym posilkowac. Przy pomocy tej kalkulacji
w jakis sposob moZna okreslic, a decyla nalezy do zarzqdu powiatu.

Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki powiedzial, 2e Zarzqd opiera siq na
wypracowa nym materiale.
Radca prawny - Agnieszka U5cinska powiedziala, ze materialy w tym zakresie caty
czas byly i Zarzqd wie, jaki etap zostal zrealizowany i przedstawiciele uczestniczyli
w pracach komisji

Wicestarosta Krzyszlof Plochocki zwrocil sig z pytaniem, czy jezeli
w najblizszy piqtek Zarzqd wypowie sig w zakresie kwoty to bgdzie to wystarczajqcy
czas.
P. Agnieszka UScinska powied ziala, 2e leraz zadne terminy nie biegnq. Firma leszcze
nie wystqpila do sqdu i zapewne przed wystqpieniem do sqdu skieruje do nas
wezwanie do zapfaty. Dodala, ze ostatnie pismo zostalo wyslane z zalqczonym
protokolem odbioru ll etapu zamowienia.
Wicestarosta zaproponowal, aby na posiedzeniu w dniu 13 listopada br. Wydzial
lnwestycji przedstawit aktualnq sytuacjq dotyczqcqrozliczen zfirmqkonsultingowq.
PodsumowujEc p Agnieszka UScihska powiedziala, 2e okreslajqc kwotq mielibysmy
punkt wyjscia do negocjacji. Wskazujqc kwotg okre6lone zostafoby w jakim zakresie
uznajemy to roszczenie.

Ad.11
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawita wniosek firmy ARS Projekt

dzialajqcego w imieniu Wojta Gminy Miasta Minsk Maz. dotyczqcy zaopiniowania
materialow dot. planowanego przedsiqwziqcia polegajqcego na budowie drogi gminnej
ul Szkolnej w m. Stojadta.
Dodala, 2e zDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal materialy na rzecz inwestora dotyczqce
budowy drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Stojadla,

Kolejno przedstawiony zostal wniosek Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad Oddziaf w Warszawie dotyczqcy zaopiniowania projektu budowlanego
bran2y drogowej dla etapu ll inwestycji pod nazwq ,,Budowa autostrady A2Warszawa
- Kukuryki na odcinku wqzel ,,Lubelska" - poczqtek obwodnicy Minska
Mazowieckiego".

Sekretarz Powiatu wyjasnila, 2e ZDP w Minsku Maz. odnoszqc sig do tego
wniosku stwierdzil, ze w rejonie objqtym przedmiotowym projektem nie wystgpujq drogi
powiatowe.

Zarzqd Powiatu postanowit o udzieleniu odpowiedzi, 2e w rejonie objqtym
przedmiotowym projektem nie wystgpujq drogi powiatowe.

4d.12
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawifa projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2015 rok. Wyjasnila, 2e zmiany polegajq na zmianie planu
dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
zbud2etu panstwa, przeniesieniu wydatkow miqdzy $$ w ramach tego samego dzialu



w zakresie wydatkow biezqcych oraz przeniesieniu wydatkow z rezerwy budzetowej
dotyczyly'.
- Starostwa Powiatowego w Mif sku Maz.,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
- Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Agrotechnicznych w Minsku Maz.
- Dom Pomocy SpoNecznej sw. Jozefa w Mrenra,
- Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Minsku Maz.

Skarbnik Powiatu przedstawita wniosek dyrektora DPS w Kqtach o wyrazenie
zgody na zakup artykulow spozywczych na kwotg 3.000 zl, na przygotowanie
poczgstunku z oka4i Dnia Pracownika Socjalnego.

Zarzqd Powratu wyrazil zgodq.
Nastgpnie przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaty cztonkowie
Zarzqdu glosowal i nastgpujqco :

- Starosta -Antoni JanTarczynski - za podjgciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki - za podjgciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie bylo.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 214115 w sprawie zmian w budzecie
Powiatu na 2015 rok.

Ad. 13
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie sig 13 listopada br. o godz. 9.00.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedziat, 2e zbli2a sie Dzien Pracownika
Socjalnego i z tej okazji przyznane zostanq nagrody dla pracownikow.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk poinformowala, i2 zebrala informacje w zakresie
zabezpieczenia planu na przyznanie nagrod dla pracownikow:
- DPS w Kqtach - 25,000 zl na 40 etatow (625 ztlosobg)
- DPS Jedlina" w Mieni - 36 000 zl na72 etaty (500 ztlosobg)
- DPS sw. Jozefa w Mieni 192.250 zl na 145 etatow (1 .325 zllosobg)
- Dom Dziecka w Falboga ch - 24.000 zl na 21 etatow (1 .143 zllosobq)
- Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy w Minsku Maz. 12.000 zl na g etatow
(1.333 ztlosobg)
Wyjasnifa, ze nie ma jeszcze informacji dotyczqcel zabezpieczonych srodkow dla
PCPR. Nastqpnie przedstawila propozycjq przyznania nagrod dla dyrektorow
zgloszonq przez dyr. PCPR: dyrektorzy domow pomocy spotecznej po 5.000 zf,
dyrektor Domu Dziecka w Falbogach i dyrektor PSDS w Minsku Maz. po 4.500 zl.
Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e w 2014 r. nagrody dla dyrektorow byty po 4.000 zl,
a dla dyrektora PCPR 4 500 zt.

Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik powiedziat, ze demoralizujqcajest roznica
w wysoko6ci nagrod dla pracownikow w poszczegolnych jednostkach, a takze ro2nica
w wysoko6ci nagrod dla dyrektorow a wysokosci nagrod dla pracownikow.
Zaproponowat, aby urealnic kwoty przeznaczone na nagrody dla pracownikow.
Starosta powiedzial, 2e na najbli2szym posiedzeniu muszq zapaSc w tym zakresie
ostateczne decyzje.



4d.14
Do protokolu posiedzenia w dniu 26 pa2dziernika br. zgtoszono uwagi i jego

przyjgcie przeloZono na kolejne posiedzenie.

Ad. 15
Zamkniqcie pos iedze n ia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarost a - Krzy sztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu: t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


