Protokot Nr 27115
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi nskiego
w dniu 3 sierpnia 2015 r.
W posiedzeniu uczestniczyli::
Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicesta rosta - Krzyszlof Plocl'rocki
czlon kowie Zarzqdu : t-ukasz Bog ucki
Marek Pachnik
Piotr VViraczorek

orazi Teresa Bqk - Skarbnik

Pclwiatu

Artur Wigckowski - p.o. dyrektora SPZOZ w Minsku Maz.
Agnieszka Chojecka - Z..aperly - gl. ksiqgowa SPZOZ w Minsku Maz.

Porzqdek posiedzenia:

1.
2
3
4
5.
6
7
B.

Otwarcieposiedzenia
Przylqcie porzqdku obrad
Informacia o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.

Podjqcie uchwaly w sprawie okreSlenia osob uprawnionych do skladania oSwiadczeh woli
w sprawach majqtkowych
Omowienie inforrnacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Minsku Maz za
I potrocze 2015 r
Sprawy rozne
Przylgcie protokolu posiedzenia w dniu 27 lipca2015 r

Zamknigcieposiedzenia.

Ad.1
Starrosta

Ad.

- Antoni Jan'Tarczynski

otworzyl posiedzenie.

2

Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjqty jednogtosnie.

Ad.

3

Starosta - Antoni JanTizrczynski poinforn'lowaf o nastgpujqcych sprawach:
zostalo postgpowanie uzupetniajqce na wyposa2enie hali gimnastycznej
w Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztatcqcym w Minsku Maz.
- odbyto siq spotkanie w sied:zibie PKP w Warszawie dot. projektu porozumienia w
sprawie budowy turrelu drogowr=go w ciqgu drogi powiatowej pod liniq kolejowq
Warszawa Centralna Terespol w m. Sulejowek. Oczekiwania PKP dotyczq
partycypacji finansowej, wsparrcia organizacyjnego, administracyjnego w zakresie
informacji o wlascicielach nieruchomo6ci, przezklore inwestyr:ja by przebiegata. Nie
uzyskancrjednoznacznej inforn'rar:ji o poziomie kosztow realizaqi zadania.
- podpisana zostala umowa z F:OGR na kwotg 1|j0.000 zt
- rozpoc,zQta zostala proceduria z.wiqzana z opracowaniem dokumentacji na budowq
hali sportowej w ZS Nr 1 w Mirrsku Maz.

- ogloszone

- odbylo sig przekazanie mienia przez p. Matgorzatq Chwedoruk w Domu Pomocy
spoiecznej 5w. J6zefa w Mieni w obecnosci pracownik6w starostwa.

Ad.4
Stiarosta - Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e w zwiqzku z lym, ze w dniach
4-'14 sierpnia br. bqdzie przebywal na urlopie nalezy upowaznic czlonkaZarzqdu do
skladania oSuriadczen w spralvach majEtkowych.
Ustalono, ze oswiadczenia wraz. z Wicestarostq bqdzie skladat p. Marek Pachnik.
Nastqprrie przeprowadzono glosr:wanie, w kt6rym za podjgciem uchwaty w sprawie
okre5lenia osob uprawnionych do skladania oSwiadczen woli
sprawach
m aj qtkowy ch Zarzqd opowied z:i al s q j ed n o glos n ie.

w

i

Zarzqd Powiatu podjelN uchwalg Nr 177115 w sprawie okreSlenia osob
uprawnionych do skNadania o6wiadczen woli w sprawach majqtkowych.
Ad.

5

P.o. dyrektora SPZOZ - Artur Wigckowski przedstawil informacjq o przebiegu
wykonania planu finansowego SPZOZ za I polrocze 2015 r.
Przedstiawit nastqpujqce infornracje
- przychody ze sprzedazy i zr6wnane z nimi wykonane zostaly w 51,20%
:

\.26.070.772,24 zN,
- pozostale przychody operacyjne wykonane zostaly w 74,27o/c,, tJ 1.582.701,32 zl
- przychody finansowe wykonane w 33,63%, tl. 84.078,70 zl
- przychody ogotem wykonane zostaly w 52,04oh tJ.27.737.552,26 zN

- koszty dziatalnoSci opelracyjne wykonane zostaly w

51,7gok

planu,

tJ.28.284.049,14 zl,
- pozostale koszty operacyjne .- 17B,9Bo/o, t). 340.057,84 zl
- koszty finansowe - 87,12% IJ. 11.325,00 zl
- koszty ogotem - 52,24o , tj. 28.635.431,98 zl.
- wynik finansowy -- strata na poziomie 930.3,89 ,72 zl (nie przekroczyla kosztow
amortyzacji)
- stan zoltowiqzan na dzien 30.06.2015 r. - 6.729.629,93 zl
- stan naleznosci na dzien 30.06.2015 r. - 4.945.216,93 zl (w nalezno6ciach ogolem
naleznosci wymagalne to 363.1)84,58 zt),
- dokonirno zakupow inwestycvjnych na poziomie 94.804,76 zl.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk zwrocita siq z pytarniem o zobowiqzania
wymagalne w kwocie 2.460 zl, kttlre nie powinny siq pojawic.
Glowna ksiqgowa SPZCTZ - Agnieszka Cirojecka-Zaperty wyjaSnita,2e dotyczy
to rachunku, ktory wymagal wyjasnienia merytorycznego i bylo to na przelomie
mresrqca

P.o. dyrektora SPZOZ -- Arlur Wigckowski powiedzial, 2e przygotowywany jest
pozew dotyczqcy platnoSci za ttadwykonania. Ponadto wyjaSnil, 2e NFZ zgodzil siq na
dokonanie przesunigc w tegorocznych nadwykonaniach tylko tych swiadczen, ktore
byly na kwotg 180.700 zl. Natomiast kwota 1.025.000 zl pozostaje w zawieszeniu.
P. Artur Wigckowski poinformowal, 2e niewykonania kontraktu sq na Oddziale
Ginekologicznym ok. 3o/o (kwota 31.824 zl) oraz Oddziale lrediatrycznym ok. 6%
(kwota 101.000 zt).
Zarzqd Powiatu przylql rjo wiadomo6ci przedstawionq irrformacjq.

Ad.6

Zarzqd Powiatu przyjqN jednogNoSnie uchwaNq Nr 17Bt1S w sprawte
udzielenia upowa2nienia zastgpcy dyrektora Domu Pomocy Spolecznej
5w. J6zefa w Mieni.
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie siq 18 sierpnia br. o godz. 9.00.

Ad.7
Protokof posiedzenia w dniu 27 lipca2015 r. zostal przyjqty.

Ad.8
Zamkn iqcie posiedzerria.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarosta

- Krzy sztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu: t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek

