Protok6N Nr 31/15
pos iedzen ia Zarzqdu Powiatu M i ris kiergo
w dniu 22wrzeSnia 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki
czlon kowie Zarzqdu: t-ukasz Bog ucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

oraz: Danutia Strejczyk

-

Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Tomasz Gorny -nacz. Wydz. Zarzqdzania Kryzysowego ispraw Obronnych
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchorno6ciami
Wincenty Bartnicki - nacz. Wydz. Inwestycji

Porzqdek posiedzenia:

1.
2.
3.
4.

Przedstawienie wynikow konsultacji projektu ,,Programu Zapoblegania PrzestqpczoSci oraz
Ochrony Bezpieczehstwa Obywateli i Porzqdku Publicznego Powiatu Miriskiego na lata

Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie wysokoSci dotacji na jednego ucznia,
wychowanka oraz dziecko objgte wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznych oraz
niepublicznych szkolach i placowkach oSwiatowych dotowanych z budzetu Powiatu Mihskiego
Rozpatrzenie pisma zlozonego przez Stowarzyszenie Spoleczno-Kulturalno-Sportowe
AD ASTRAw Sulejowku o rozwiqzanie umowy Nr 10/2015/s z dnia 29.052015 r. na realizacjg
zadania publicznego pn, ,,Puchar Mazowsza - Ad Astra 2011, w taficach standardowych

6
7.
8.
9.

10

Ad.

Przyjgcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnosci Starosty w okresie od poprzedniego pos[edzenia.

2015-2013',.

5

1

Otwarcieposiedzenia.

1.

i latynoamerykahskich".
Podjqcie uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodow i wydatkow budzetu
Powiatu Mihskiego na lV kwartal2015 r.
Podjqcie uchwa,ly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2015 r,ck.
Sprawy roZne.
Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 7 wrzeSnia 2015 r.
ZamknitTcie posiedzenia.

1

Starosta

Ad.

-

Antoni Jan Tarczynski otworzyt posiedzenie.

2

Starosta przedstawit porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjgty jednoglosnie.

Ad.

3

- Antoni Jan T arczynski poinformowal

o naste2pujqcych sprawach
- z Ministerstwa Finansow wptynqla odpowiedz, w ktorej nie ma zgody na odroczenie
wplaty kwoty 874.566,78 zl (zakwestionowanel przez UKS jerko nienaleznie pobrana
subwencja),
Sta ros;ta

:

- w dniu 15 wrzeSnia br. nastqpilo przekazanie
spad kobiercom wlascicieli,

nieruchomosci

w

Janowie

- Ministerstwo Infrastruktury iRozwoju poinformowalo o utworzeniu rezerwy subwencji
ogolnej z przeznaczeniem na obiekty mostowe. W zwiqzku z powylszym pojawia sig
szansa na pozyskanie w 2016 r. dofinansowania w kwocie do 50% zadan mostowych,
- odbyly sig r,troczystoSci z okali 7O-lecia Zespotu Szkol Nr 1 w Minsku Maz.

Ad.4
Naczelnik Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego i Spra'w Obronnych Tomasz
Gorny przeds;tawil wyniki konsultacji projektu ,,Programu Zapobiegania Przestqpczosci
oraz Ochron'y Bezpieczenstwa Obywateli i Porzqdku Publiczrrego Powiatu Minskiego
na lata 2015-'2018". WyjaSnil, ze konsultacje trwaty od 10 lipcra 2015 r. do 10 wrzeSnia
2015 r. Informacja o trwajqcych konsultacjach zostala zarmieszezona na stronie
internetowei oraz utworzone zostalo internetowe forum mieszkancow, na ktorym
zarejestrowano 912 odslon. Ponadto informacja o prowadzonych konsultacjach
przeslana zostala do urzqdow miast i gmin, Zarzqdu Drog Powiatowych, Komendy
Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Panstwowej Sitrazy Po2arnej, Stacji
Sanitarno-Ep,idemiologicznej, Powiatowej Inspekcji Wetery'naryjnej, Wojewodzkiej
lnspekcji Ochrony Srodowiska oraz Nadlesnictwa Minsk.
Zgloszone zostaly nastgpujqce uwagi
- wykre5lenie Powiatowego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli, ktory iu| nie
funkcjonuje,
- Urzqd Miasta i Gminy Mrozy zaproponowat uwzglqrdnienie nastqpujqcych
przedsigwzigc: podjgcie dzialan prewencyjnych i kontroli tzw. dzikich kqpielisk,
organizacjq rszkolen mlodzie?y nt. doskonalenia plywania i umiejqtnosci ratowania
tonqcych, zlokalizowania miejsc niebezpiecznych orazich oznakowania , uzupelnienie
oznakowania poziomego i pionowego na drogach, atak2e latarni oraz chodnikow dla
pieszych w miejscach szczegolnie niebezpiecznych.
Naczelnik - J-omasz Gorny powiedzial, ze wszystkie zaproponowane zmiany i sugestie
zostanq przerdstawione na posiedzeniu Komisji Bezpieczefstwa i Porzqdku w celu
omowienia i ewentualnego wpisania do projektu Programu.
:

Ad.
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Naczelnik WydziaNu Oswiaty i Promocji- Emilia Piotrkowiczprzedstawita projekt
uchwaty zmieniajqcej uchwatq w sprawie wysokosci dotacji na jednego ucznia,
wychowanka oraz dziecko objqte wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznych
oraz niepublicznych szkotach i placowkach oSwiatowych dotowanych z brudzetu
Powiatu Mins;kiego. WyjaSnita, Ze od 1 wrzesnia br. zafunkcjonowaly dwie nowe szkoNy
niepubliczne dla ktorych powiat jest zobowiqzany przekazac drctacje: Szkota Specjalna
Przysposabietjqca do pracy funkcjonujqca w Zespole Placowek Oswiatowych ,,Mozesz
Wigcej" w Nowym Zglechowie oraz Szkola Medyczna CM dla Mlodziezy (policealna
szkola funkcjonujqca w ZS Nr 1 w Mif sku Maz.). WyjaSnita , 2e na jednego ucznia
niepublicznej szkoly specjalnej przysposabiajqcej do pracy z niepetnosprawnosciq
intelektualnq w stopniu umiarkowanym lub znacznym dotacja wynosi 2.118,14 zl,
a z niepelnosprawno6ciami sprzQzonymi wynosi 4.672,7121. Natomiast dotacja na
jednego ucz:nia niepublicznej szkoly policealnej dla mlodzie2y ksztalcqcej sie
w zawodach medycznych wynosi 385,88 zl.
Nastqpnie pr;zeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgcierm uchwaty zmieniajqcej
uchwalq w sprawie wysokosci dotacji na jednego Llcznia, wychowanka oraz dziecko
objqte wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznych oraz niepublicznych

szko+ach i placowkach oswiatowych dotowanych z budzetu Powiatu Minskiego Zarzqd

Powiatu opowiedziat siq jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 198/15 zmieniajilcq uchwalq w sprawle

wysoko6ci dotacji na jednego ucznia, wychowanka oraz dziecko objqte
wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznych oraz niepublicznych szkoNach
i placowkach oswiatowych dotowanych z bud2etu powiatu Miriskiego.

Ad.
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Naczerlnik Wydziatu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala,
ze w dniu 9 wrzeSnia br. wptynglo pismo Stowarzyszenia lipoleczno - Kulturalno Sportowego AD ASTRA w Sulejowku informujqce o l.ronieczno5ci odwolania
zaplanowanego na 12.09.2015 r. turnieju tanca towarzyskiego pn. ,,Puchar Mazowsza
- Ad Astra '?-015 w tancach standardowych i latynoameryklariskich". BezpoSredniq
przyczynq te>j decyzji jest fakt zaistniatych wewnqtrznych problemow po stronie
wspotorganiz:atora merytorycznego tj. Polskiego Towarzystwa Tanecznego. WyjaSnila,
2e wdrozono nowe przepisy startowe dla par i roztviqzania regularninowe
uniemozliwiajqce w chwili obecnej poprawnq rejestracjq par i uczestnictwo
przewidzianerj grupy docelowej w realizowanym zadaniu.
Ponadto dodala, 2e zgodnie z zapisami $ 12 umowy moae byc rozwiqzana na mocy
porozumienia stron w przypadku wystqpienia okolicznoSci, zaktore strony nie ponoszq
odpowiedzialno6ci, a ktore uniemozliwiajq wykonywanie umo\ffy.
W przypadkr"r rozwiqzania umowy skutki finansowe i ewerntualny zwrot srodkow
finansowych strony okreSlq w protokole. Dodafa, ze Stowarzyszenie musi zwrocic
dotacjg w kwocie 15.000 zt.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na rozwiqzanie ww. umowy i podpisanie
porozumienia, jak i sporzqdzenie protokotu zgodnie z zapisanri 1 2 ww. umowy.
$
Ad.
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Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk omowita projekt uchlrraNy w sprawie ustalenia
harmonograrnu realizacji dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Mirlskiego na
lV kwartal 2015 r. Wyjasnila, 2e na lV kwartat poziom dochodow ogolem zalozony
zostat w wys. 99,1o/o i poziom wydatkow w wys. 98,66%.
Przeprowadzono glosowanie nad projektem uchwaly w sprawie ustalenia
harmonograrnu realizaqi dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Minskiego na
lV kwartal 2015 r.
Czlon kowie Zlarzqdu glosowal i nastqpujqco
Starosta - l\ntoni Jan Tarczynski - za podjgciem uchwaty,
:

-

- Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki - za podjqciem uchwaly
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwal5r,
- Cztonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwatlr,
- Czlonek Zarzqdu Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie bylo.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 199/15 \,v sprawie ustalenia
harmonogramu realizacji dochod6w i wydatkow budzetu Powiatu Minskiego na
V kwartaN 2t115 r.
f

Ad.8
Skarbinik Powiatu

-

Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie lPowiatu na 2015 rok. WyjaSnila, 2e zmiany polegajq na zmianie planu
dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych

z budzetu panstwa, przeniesieniu wydatkow migdzy $$ w ranrach tego samego dzialu
w zakresie wydatkow biezqcych oraz przeniesieniu wydatkorw z rezerwy budzetowej
dotyczyly:
- Starostwa Powiatowego w Mirisku Mazowieckim,
- Powiatoweg;o Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minskur Maz.
- Komendzie Powiatowej Strazy Pozarnej w Mirisku Mazowierokim,
- Zespotu Szkot Specjalnych w lgnacowie,
- Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqce w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot Nr 1 w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol im. M. Sktodowskiej - Curie w Minsku Maz.
- ZespoNu Szlkol Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz.
- Poradni Psvchologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku
- Dom Pomo,cv Spotecznej ,,Jedlina" w Mienr,
- Domu Pomocy Spotecznej w Kqtach.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly cztonkowie
Zarzqdu glosowa i nastqpujqco
- Starosta - l\ntoni JanTarczynski - za podjqciem uchwaty,
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zevzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjgciem uchwahl,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly.
Gfosow przer:iwnych iwstrzymujqcych sig nie bylo.
I

:

ZarzEd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 200/15 w spra'wie zmian
Powiatu na 2015 rok.

w

budZecie

Ad.9
Staros;ta -Antoni JanTarczynski powiedzial, ze sprawia partnerstwa publicznoprywatnego nie jest jeszcze zakonczona, gdyz nie mamy osiqgnigtego porozumienia
zfirmqdoradczq, ktora realizacjg etapu ll okreslila na kwotq '180.000 zl.

Wicestarosta

-

Krzysztof Ptochocki powiedzial, 2e w dniu 4 wrzeSnia br. odbylo siq
spotkanie z przedstawicielami firmy doradczej, w trakcie ktorego przekazano
informacjq o naszych postanowieniach dotyczqcych zaprzestania tego procesu
i probie rozwiqzania wspolpracy z firmq Collect Consulting.

W dniu B wr;ze6nia br. wptynqty dodatkowe dokumenty tj. odpis warunk6w koncesji,
pierwszy wz6r umowy o istotnych postanowieniach umowy paftnerstwa publicznoprywatnego. W dniu 9 wrzesnia br. wplynqto kolejne pismo, rar ktorym doslane zostaiy
kolejne dokumenty i przedstawiono projekt porozumienia. Przestana zostata
odpowiedz i w dniu 14 wrzeSnia br. wplynqto kolejne pismo informujqce, 2e rowniez
podtrzymujq propozycjq zakonczenia wspolpracy na mocy porozumienia stron.
W odpowied:zi na nasze pismo zdnia 18 wrze6nia br. o dol<onanie pewnych zmian
w projekcie porozumienia zmiany zostaly przyjgte. Firma podtrzymala stanowisko
dotyczqce wysokosci wynagrodzenia i w tym przypadku rozwiqzania umowy za
porozumieniem stron, 2e nie widzq mozliwoSci obnizenia cen\/.

Starosta powiedzial, 2e na spotkaniu w dniu 4 wrze6nia przedstawione zostalo
stanowisko,2e chcemy porozumiec siq w tej sprawie, a forma rozliczenia za ll etap,
Zeby byla proporcjonalna do ilo6ci wykonanej pracy. Przedstawiciele firmy powiedzieli,
ze wszystko zostalo zrealizowane w ramach ll etapu.

Starosta powiedzial, 2e na spotkaniu w dniu 4 wrzesnia br. nie bylo wszystkich
projektow dcrkumentow, pomimo,2e firma twierdzila, 2e sq, ale ich nie przekazano,
uzupelniono dopiero po kilku dniach. Stwierdzit, ze kwota zaproponowana przezfirmq
jest nie do przyjgcia i w dalszym ciqgu nale|y w tym zakresie negocjowac.
Wicestarosta dodat, 2e firma poinformowala o braku roszczc''n co do wynagrodzenia
za lll i lV etap.

zarzqd przyjqN stanowisko, 2e chce sig porozumiec, a decy4e co do kwoty
podejmie na kolejnym posiedzeniu w dniu 5 pazdziernikur br., a do tego czasu
p

rowadzo na bqdzie analiza materi alow.

Naczelnik Wydzialu Inwestycji - Wincenty Bartnicki poinformowal, 2e PEC
Service Sp z o.o. Siedlce zakonczyl wykonanie 9 wgzlovv cieplnych w ZS Nr 1
izwrocil sig o wyznaczenie czlonkazarzqdu do prac w komisji odbiorowej.
Zarzqd wy zn aczyt W cesta rostq
i

- Krzy sztof a plo c

h o c k ie g

o.

Kolejno zwrctcil sig o wyznaczenie czlonka Zarzqdu do prarc w komisji odbiorowej
zakonczeniem prac na budynku administriacyjnym Zarzqdu Drog
Powiatowych w Minsku Maz. przez firmq P.H.U. LUX z Minska Maz.

w zwiqzku z
Zar

zqd wy zn aczyl Wi cesta rostg

-

Krzy szlof a Plo

c h o ck i e g

o.

Wicestarosta przedstawif pismo z-cy dyrektora DPS 5w. Jozefa w Mieni, w ktorym
informuje o zaleganiu przez trzy gospodarstwa z nale2nosr;iami za odprowadzane
Scieki. Zaleglosci te lqcznie z odsetkami stanowiq kwotg 1.096 zl i zwrocono siq
z ptopozycjq wystqpienia do sqdu w celu wyegzekwowania tych naleznosci.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala, ze nie ma irrnej mozliwoSci, naleZy
przeprowadzic windykacjg naleznosci zalegtych. Dodala, ze jednostka powinna
wystqpic do sqdu korzystajqc z pomocy prawnika.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na wystqpienie do sqdu

,w

celu wyegzekwowania

naleznoSci.

Naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami Wojciech Osinski
powiedzial, 2e w dniu 15 wrzesnia br. odbyto siQ przekazanie wladania
nieruchomo6ciami w Janowie, ktore kiedys stanowily wfasnos,i powiatu. Jedna dzialka
stanowila wliasno66 Skarbu Panstwa i byt osobE upowaznionq do jej przel<azania
(dzialka niezabudowana, strony nie wniosty zadnych uwag). V\f przypadku dzialki, ktora
stanowila wlasnosc powiatu dokonano obejScia wszystkich pomieszczen
i sprawdzono, czy stan nieruchomosci nie zmienit siq od ozasu, kiedy probowano
przekazac pierwszy raz, czyli 18 marca br. Wtedy to komc,rnik sporzqdzil prrotokot
stanu faktycznego. Nastqpila jedna zmiana, gdyz bytzamontowany system alarmowy
przeciwpo2arowy, czujki dymowe (stanowil wlasnoSc firmy, ktora Swia dczyla ustugq).
Centralka byta kiedy6 wtasnosciq szkoty, system alarmowy zostal zdemontowany
i w protokole zdawczo-odbiorczym pojawita siq ta uwaga o demontazu. Strony nie
miaty zadnyc;h uwag co do stanu faktycznego nieruchomoSoi. Nie spisywano stanu
licznikow ele[<trycznych, gdyz obecni wlaSciciele zobowiqzali siq okryc koszty energii
do budynkow od momentu kiedy powiat stracil tytul prawny do nieruchomosci do

momentu zawarcia umowy z dostawcq energii z nowym r,r4ascicielem. Wtasciciele
zlecili geodecie uprawnionemu wykonanie dokumentacji podzialowej, jak zostanie
zatwierdzona wowczas bqdziemy mogli wystqpic do wojewody o ponownq
komunalizacjq pozostatych dzialek. Dodat, ze wla6ciciele sa z,ainteresowani nabvciem
dzialki, na ktorej znajduje siq garaz.
Kolejno przedstawil wniosek p. W. Chomki, ktory zwrocil siq z proSbq o wyrazenie
zgody na usytuowanie w terenie parkingu dz. nr 186714 przy ul. Ko6ciuszki 3 przylqcza
kanalizaqi sanitarnej do budynku uslugowego znajdujqcego sig na terenie dzialek o nr
1863/1 , 186312, 186411, 186412, 1865 i 1BOB. Przylqcze zostanie wykonane metodq
odkrywkowq z rw pcv o Srednicy 160 mm z odtworzeniern nawierzchni do stanu
pierwotnego. Obecnie zlohony wniosek dotyczy zrzutu do rCrugiej studzienki, ktora
znajduje siq na nilszym poziomie. Analizowano warunki techrniczne i PW|K wr;kazalo
mozliwoSc zrzulu do tej studzienki. Dodal, 2e maksymalny zrzul z budynku
ustugowego ma wynosic 1,4 m3 /h, a istniejqca instalacja umozliwia przekazywanie
7 m3 Sciekow/h (w Starostwie zrzul sciekow wynosi 0,3 m3 /h).

Zarzqd Powiatu wyrazll zgodq na usytuowanie w terenie parkingu przylqcza
kanalizaqi sa n ita rnej.
Naczelnik - Wojciech Osinski powiedzial, 2e dyrektor ZS im. M. Sklodowskiej-Curie
w Minsku Maz. poinformowafa o zawarciu um6w na okres 1 r,cku:

- na sprzedaz artykutow spozywczych z automatu

-

-

czynsz 60 zllm-c

Royal Centrum Edukacyjne (najem powierzcitni reklamo'wych na ogrodzeniu)

40 zllm-c

-

Studium Jgzykow Obcych (najem powierzchni reklamowych na ogrodzeniu)

10 zllm-c

-

- ,,Lt)zz" (najem powierzchni reklamowych na ogrodzeniu) - 40 zllm-c

-\NyZsza Szkola Nauk Spolecznych im. J. Majki

- 40 zNlm-c

Ponadto p. Wojciech Osinski powiedzial, 2e zbiera oferty na rozbiorkq burlynkow
pozostalych na nieruchomo6ci przy ul. Stankowizna.
Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e uzyskal ustnq informacjg, ze
WyZsza Szkota Nauk Spolecznych im. J. Majki bqdzie wys;tqpowac o rozwiqzanie
umowy zZSZ Nr 2 w Mir'tsku Maz. (umowa zawarta na 115 lat)" Zasygnalizowano
r6wniez, ze bqdq wystqpowac o zwrot czgsci nakladow.
Skarbnik Powiatu zasygnalizowala, 2eweszla w zycie rustawa krajobrazowa.
Starosta wyjaSnil, ze Wojt Gminy Ceglow wystqpil z pismem, ze podjqte zostaly
prace nad projektem kanalizacji sanitarnel z zapytaniem, czy jesteSmy zainteresowani
podlqczeniem DPS Sw. Jozefa w Mieni. Dodal, 2e w llPS wybudowarra jest
oczyszczalnia Sciekow przy udziale Srodkow zewnqtrznych. Po analizie stwierdzono,
2e naleZaloby zglosic akces, aby na etapie projektowania Gmina uwzglgdnila
podlqczenie DPS w przyszlosci.
Zaproponowal, aby do rozmow w tym temacie upowaznieni zostali z-ca dyr. DPS
5w. Jozefa w Mieni w porozumieniu z WydziaNem Inwestycji.
Zarzqd przychylil siq do powyzszej propozycji.

Starosta powiedzial, ze radny Zbigniew Grzesiak zwrocit sig, aby do sesji w miesiqcu
pazdzierniku przedstawiona zostala docelowa korrcepcja organizacyjna
funkcjonowania SPZOZ w Mihsku Maz.

Zaproponowal, aby pismo skierowac do dyrektora SPZOZ z prosbq o odniesienie siq
do kwestii poruszonych w pi6mie.
Dodal, 2e zakresem dot. harmonogramu sptat zaciqgniqtych z:.obowiqzan finansowych
i zdolnoSci kredytowych zajmie siQ p. Teresa Bqk Natomiast kwestie planu
zagospodarowania i powierzchni biologicznie czynnych naleay na biezqco
mon ito rowac. Wyjas ntl, 2e p racown icy Wy dzialu Arch itektu ry i B ud own ictwa i Wydzi atu
lnwestycji biorq udziat w spotkaniach dotyczqcych Strategii Rozwoju Miasta.
Starosta poinformowal, 2e sesja Rady Powiatu planowana jest na 28 pa2dziernika,
a materialy na sesjg Zarzqd bqdzie przyjmowal na posiedzeniu w dniu 12 pa2dziernika.

Nastqpnie odniosl sig do pisma Przewodniczqcego Rady Powiatu skierowanego oo
pracownikow SPZOZ, w kt6rym zawatlte sE informacje nieprawdziwe, m.in. 2e
w SPZOZ w ostatnich 20 latach nie bylo inwestycji. Dodal, ze w ciqgu ostatniclr 7, czy
8 lat na SPZOZ przeznaczonych zostalo ponad 20 mln zt. lStwierd zil, Ze do kwestii
powyzszych odniesie siq na sesji Rady Powiatu.
Starosta - Antoni Jan farczynski zaprosit cztonkow Zarzqdu na uroczyste
otwarcie hali sportowej w Gimnazjum iLiceum Ogolnoksztalcqcym w Mirisku Maz.,
ktore odbqdzie siq 30 wrzeSnia o godz. 12.00.
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie siq 5 pa2dziernikar br. o godz. g.00.

Ad. 10
Protokol posiedzenia w dniu 7 wrzeSnia 2015 r. zostal przyjqty.

Ad,11
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Wicesta rost a

-

Krzy sztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu: t-u kasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek

