Protok6l nr XXVIII/I8
sesji Rady Porviafu Miriskiego
rv clniu 24 krvietnia 2018 r.
Lista obecnoSci radnych stanowi zal. rr 1 do protokolu,
Lista obecnosci osob zaproszonyr::h stanowi zal. nr 2 do protokolu,

Porz4dek obrad:

1.

Crtwarcie sesji.

2, Przyjgcie porz4dku obra,J,
3. lrrterpelacje i zapytania radnych.

+

Sprawozdartie Starosty z; wykonania uchlr,at Rady Porviatu i clzialalnoS ci Zarz.ty.lupgwiatu
rLigdzy sesjami,
5' Sprawozdanie z dzialalrroSci Konrenclanta Porviatowego Policji w .Miisku llazo.,r,zieckir,
'ztr2017 r'wraz z infonnac.jq c' stanie
bezpieczehstwa iporz4dku publicznego.w powiecie.
6' Rozpatrzenie infbrrnacji Paristrvowego Powiatowego inspektora Sanitarn.5lo ," VlinsliLr
vlazowieckirn o stanie be,zpieczehstlva sanitaurego w powiecie.
L Przedstalvienie przezz,a'z4d poi,viatu oceny zasobow porno.y spoie;zne.j.
8, Sprawozdante z realizarii l)rogramu wspolpracy 'z organizacjami pozarz4,Jo.,,,ryrn1 or..rz
podnriotami, wynienion'1mi rv ar1. 3 r,rst. 3 Lrstawy o dzialalnoSoi pozytku
;:ulllicznegc, r
u ulontalracic za 201 7 r-ok.
9. P,rdjgcie uchwaly w sltrawie okreslenia zadan finansor,vanl,ch ze Sroclkow l)rlr,istr,vowego
Ir'unduszu Rehabilitacji osotr Niepel'osprar,vnych w 20l g r,
10. Prld.jgcie uchwaly \,v sprawie z.asacl udzielania dotacji celowej
z bud:Zctu powiatu
Viiriskiego spolkorn vrodnytn, trybu postgpowania rv sprawie uilzielenia Clta,;ji
orrrz
sprosobu jej r oz.liczania,
11, Pod.jgcie uchwaly r'v sprawie r"rstalenia trybr"r ucizielania i rozliczunLa
clota.cji cila szkirl
prrblicznycl-r plowadzonvch przez inne niz Powiat Minski osoby
l)rawne luii fiz.1,cz1c i
niepr'rblicznych szkol i plac(rivek oraz trybu przeprowadzania kontioli pr:ar,vicllorvoSci
ich
pobrania i u,ykorzystan ieL,
12. Pocljgcie trchwaly \\' spriawie okreslenia tygoclniorvego oborviqzl<o.ul,ego
w1,rnia1r ggclzil
7'a.lgc dla niekt6rych llauczy'sisli, zasacl rozliczania tygoclnior,r'ego ob<,,rv:Lilzkorvegig
rvy,t.ttiaru goclzin za1g,: natrczycieli, dla ktorych ustalon,v plan iajgc,
1 ;i;r r.ozlt), !\
poszczegolnych okt'esach rol,ltt :;zkolnego olaz zasacl r-rclzielania i "rlzm
raru ,rbrizt,lt
tvgociniowego Oborvi4zkcwego w''ymiaru godzin zajgc dyclaktycznyoh, w\,,ch()u1i1g.cz:t,cir
i
opiekunczych nauczycielorr, kt6r1'rl porvierzono staLnowisker kierorvnicze13.I'odjgcie ucliwaly lv splatvie rv1'riizenia zgocly na udzial PowiatLr Vtiriskir:go u,reralizac;i
projektu ,,Zintegrowanll :ozrvirj szkolnictwa zar,r,oclowego" \\,ramactr X
Osi [)r.i,:rr.),tet,rnie i
Ilt:gionalnego Programu Opcracyjnego Wojew6dztwa N4azowieckiego na lata 2014
2(120.

Pocljgcic ttchnaly w Sprl'l11yi1' rrclzielenia ze Srodkor,,budzetu powiatu Mihskielro
v' r.kLr
2018 dotacjina prace kotrseru,'atorrskie, restauratorskie lr.rb t.oboty bu,Jorl,lane pr:,ty;raltytktr
rvpisanym do rejestnr zrrtrl,1ft5t".
15. P.cljgcie
w spl'arvic pror,vola.ia Kornisji Stalutorvej,
'chwaly
16, Pc'cljgcie uchwaly zrlre,liajqcej rrclii.vaiE rv sprawie natlania
Stz,tutr.r Samodzielnenru
Pttblicznemu Zespolorvi lfpieki Zclrorvotnej w Mirisl<u Mazowieckinr.
I7. Pc,c'ljgcie uchrvaly w strrrirwie po*,olania Komisji k'nkursowej do,,qrboru ka'c1ydatii
r.ri.l
statt]owisko dyrcktora Satnoclziclnego PLrblicznego Zlespolu Opieti lldrowotrrej
w Virlsl<Lr
M azowieckirn.
1'1,

18' Pocljgcie

ltchu'aly rv sprawie wsp6lnej obslugi jednostel< organizacyjnycl:t.
Q.. '-----JJ'-I'
Powiat Miriskijest organem
lrrowidr4cym.

_
19' Podjgcie

cllaL l,lto^,ch

uchwaly.

.z,tniertlajilcej uchlvalg \\, sprawie okreslenia J:rr.z1rs1a'k6w
lromunikacyjnych' kt6rvch
wlasclcielem lub zarzqd)aiqcym jest powiat lvlirisk.i otaz
rvarunkow i zasad korzvstanirt ztych przystankow.
20' I'odjgcie uchlvaly zrr-rieniajqcej uchwalE w sprawie: ustalenia
rozkliiclu godzin pr.cy. aptclr

crgolnodostgpnych na terenie por,r,iatu miirskiego.
_
21'I'odjgcie r'rchwaly w spralvie udzielenia p-ornory finansowe.j
Miastu

ll'tejrin,ch ra
prokrycie czgsci p'!11kow zwi4zanych z obslug4
komunikacyjnq rnieszkariciirv pcrwirtu
Szybkq I(olej Miejskq tla trasie Sulejowek-_ Warszawa,
- \trzez
22'
['odiEcie uchwaly zmie:niaiqr;ej uchwalq w sprawie Wieloletniej prognozy,
li,inansorv,cj
f'owiatu Miriskiego na lata 2Cr1 g _- 2025.
23' F'odjgcie uchrvaly zrnienier,j4ce.j uchnalg w sprawie
r-rchwaly bucizetorverl Ir,:rwi.tu
N4iriskiego na 2018 r.
24, Odpowiedzi na interpelac.je i zapytania radnych,
25. \V'nioski i oSrviadczenia radnvch,
l(r. Sprawy fozlte.
27. Przyjgcie protokol'z XXVU sesji Rady porviatu lv{ifiskiego,
28. ZamkniEcie obrad
Ad. I
Przewodnicz4ca Racly, pani Anna Czy2en'ska, otr.vorzl,la
XXVm ses.iq ltarly,p6rvirrLu
Minskiego, a nastEpnie.powitala raclnych i goSci. Stwierdzila
obecngsi 24 racinyc,fr, 0rr ,,r,s[gg
ustav,orvego skladu Racly, slano\\,i w)/lnagane qLlollm.

Ad.2
P

rzew

odn

icz:1 ca p;:.zed st a,,,,,ila po

Wicestarosta w irLioniu
obrad o punkt:

rzqdek obracJ,
l"arz,i'1dn Por,viatu Mifskiego rvniost o uzupelnicnir: por;r4clliLr

.,16. I'}odjEcie uchwaly zmLeniajrtrcej uchrvalg u, sprawie nac-1ania
Statutu Samc,dzielnenru
Publi':znemu Zespolou,i o pieki Zrlrorvotnej rv M irisku
ir.4azorvieckim.,,
Ilada Porviatu Miriskiego, w obecnosci 2,r racrnych, jednogrosnie przv.iq:la
znrianv
do po,rz4dl<u obrad,
irmych rvnioskorv nie byJo
Rada Porviatu Nliriskit:go, rv obecnoSci 24 radnych, jednogloSn;ie
przt,,jgla
porzqLdek obrad zc zmianami, rv porvl,2szynt
brzmieniu.

Ad.3
Itadny Leonard Zrlanowicz zapytal o:

- obecn4 sytuacjg \\' Sanlcclzi,:ltr)'nr Publicznl,m Zespole onieki Z6rowc,tr]cj ,;v
N4irisliLr
N'lazoivieckim rv ztvtqzkv z rezvs:r1iuij4 clyrektora z p:inienia
funkc.ji i oclejscrr;z
/

clrtiert.r 9

-

kwiet'ia br., cz1'-nic ma zadn'icltzag,oLctirv

etap postgpowa]il'a

pLrbl

i

z

czno-pryrvatne go,

))ri)c>

ia,kresie prowadz.nl,crr inrvr:s[1,cji
frrmel konsttltingou,E dotycz4c4 cloradztwa u, zakresie piiitrier.st*,cr

Innych pytari nie byio,
Przybyl radny Miroslaw Krusierwicz.

Ad.4
Starosta Antoni Jan .l'arczyriski zlo\yl spralvozclanie z,
realizacli 1ghyu,al Ilad'
Powiatu Miflskiego podjqtych na xkvtt sesji Radj,powiatu
w dniu z l,ieg., ,t0lg r. oraz
spla'wozdanie z dzialalno:;ci I'arzEcltt Powiatu lv
okresie od dnia 8 lr,rtego do d-nia 2.1 k*.ietnitr

201

Ei

r.

Pytari nie zgtoszono,

Rada Porviatu Miriskicgn przyjgla pyzez aklamacjg sprawozclanic
Starosty
z reilizacii uchwal Rady llorviatu Miriskiigo, podjgrych
na XX!'II sesji [l.a<|,y, I)owiatu ry
dniu 7 lutego 2018 r. oraz spraw'ozclanie , oiiatatirlsci ztrz1rJu powiatu
rv 6kresie otl

dnia 8 lutego do dnia 23 k.rvietnia 201g r.

Ad.5
Pan Sebastian Ciar;tori zastgpca Komendanta Powiatowego polic.ji
pr:rodstuu,i! .t.
dzialalnoSci Komendanta ztr 2017 r. wraz z irrformaci4
o stanie bezpieczehstwa i F,orzqdku
publicznego rv powiecie.
Radny Zbigniew Grzesiak przypomnial, ze interweniowal
dr:r wlaclz F)c)\\,letlr oraz
polic-ii w sprawie zdarzertia ,'
ubieglego roku w Dro2dz6'wce, gdzie cl.sz:lo tlo
".ri*co
wypadku smiertelnego' Poliria o<lbyla
wizjg 1o[aliE *r'u, z przedstawicielenr"Mazol,iecl<iegcr
'/'arz4cit' Drog
wojewodz.kich i zostaly poczynione pewne ustalenia, ktore
<Jo d'ia
dzisitiszego przez sluzby wojerw6clztrvi tii. iostaly 'zreah,zowane
i
nie
*prolvar.lzo'cr
ograrLiczei prgdko$ci' Zauu'a|y) clzialania policji na
tej drocl ze, ale dopuszczalna predJ<oSc 9()
knr/lr przy zlej widoczuodci w Drozdzor,vce nie sprz.yja
bezy:ieczehstrvu, Zapyt.Ll, cz1,.jc.sr
nrozlj we wyegzekwowanie realizacj j tt,ch ustaleri,
Pan Sebastian,Ci:rston priyjqt LlwagQ clo roz'wazenia
i intervuencji. pou,ieclzi aI. tc,
bezpieczeristwo w ruchu drogorvym jest prioryletem,
cliatego komenc-[a robi r.r,rel,,:, Z€:b1, 1r.
bczpieczeristwo polepsz;,c. Oploz pu.ogrumow przlgrltowalych
pr.zez kon-ren,,lg stg1:cz'lt.
"
policja porviatou,a realiz;Lrje u,las'e pfogramy, np.
,,bezpieczna kaskadorrl irr_r1.,
kaskatlorvy na drodze rrr 50),,,be:zpiecznv rowel'zysta",,,l{a1.na\\,at',,
oslatnio prori,aclz,i czqstc
trkc.je rve r'vspolpracl'z konre:ndq ctivockili rvoionrinskrl
na drodze nr 50. Iroi.i'orrrrr,w.1. :rc
lrrr
l''azcll tn zdarzeniu ze skLrtkiern s;rniertelny,r-n
lub innym powazn),m r.r,vlrrrclku. .jcst
powoll'wany zespol lLrstraoyjny r^,'celu zrobicnia analizl,iwyr:i4gnigcia
rvnioshrin,. Zrvrrtil
tlwagq na doSc duzq ilosi'w1'patlk(rtl'z udzialcm oscb
mloclvcir,,l)orego policjrr q,cs,zla z
programem do szkol Srednich ,,obucl2 rvvobraZnic',.
Radny, Piotr Stgpieri zapl,tal 9:
- patlole lqczone w ramach u,spolpracy z zandarmeri4
wojskon,q cr-y.wspolpraca.jest

-

cz1' I est i,vystarczaj
4ca,

:;talrr

i

- Lri. !:liennickq w Vlirisku llrazowieckim, ktora jest
drotr;q woje*,oclzkq obecnie r,v r,;rn.roncic
cz-y nrrstQpi r.tsprarvnienie r.ucl-iu na ul. PLM, glownie
r,v zakresie organiziicji si,gnalizacir
1

Swiethrej,

- zrrlrtrllg organizacji ruchu na ul. Dqbrolvki i Lti.
Mrozowskiej -,,ez5, zmiana vvniosla kor.zyscr
dla poprzrr,v 1- bezpteczef stwa.
- lllrrrrr w internecie z ttclzialent sarnochodr.r, ktor1, strvo rzyl
zagrozernie na prz,;:.jscilr clla
pieszvch * czy jest mozlirve zrviEhszenie intensy*nos.i
nieoznakowernych patroli, i,1l6w'ie *,
porach nocnych, poniewaz n iekt6L:zv kierorvcy
osiqgaj q t nacznepreclkosci,

Pan Sebastian Ciar;tori
Powiedzial, 2e wsp6lpraca z LanciartneriE u,ojskor,r,4 glownie
odbl'wa sig w zakt'esie ruchu drogcxvego iinterwencji ijest
nitbarclz<> clobry' pozior'ie. \v
ocitricsieniu do zmian rv orp;anizacji rucl-ru na ulicacl-r
n',iasta, stwierclzil, ze mieszkaricy rnuszil
sig przyzwyczaic, dlategrl szcze,g6lnie rano szl wprowadzone
patrole regulnjqce r.uch, a51,
poka'zac kierorvcom zasadl' obo'wiEzujqce po
zmianach,
aie
ztt
wczesnie"na w1i,.rsk.i, czy te
-o,l
rozu'iqzania sq korzysttre. I)owiedzial,
p.*nrgo czasLl jest realizowanl, patrol ruchu
,ze
drogcwego pol4czony ze :;tra2q miejskq
l .lest st<iei)wany na miasto Minsk l\,lazou,iecki.
P|zy.1ql uwagg dotyczqcE sygnalizacji swietlnej
na ui, 1pLM. Nastgpnie oclnicist sig clir
uczerrtnika ruchu, kt6ry srttvorzyl zagrozenie na przelSciu
clla pieszych'i trroinlbr:rnov,,al, zc
problern zostal zdiagnozo'wrny i ukalany, Powiecliiat,
zekazd,e iwiqkszeni. putroli przekiacla
sig nir poprawQ stanu bezpieczeistwa i stwierclzil, ze
'w zwiqzku ze zltlizajqcynr sip okr.escr.'
lett.rirn policja przygotowuje sig do intenvcncjirv
zakresie prgdkoSci, rirwniez tycl-r:r uc1:zialcnr
niotocyklistow,
wiceprzcwodniczqc'y Ireneusz Piasechi poprosit o przyblizenie
lenlatr"r mapv
zagrct'zeh oraz tematu kradzieLy z podziarem
zuchware i o96r'e,
Pan Sebastian Ciastori stwierc'lzil,'a2e mapa zagrozeri
.jest barclzo pr.z.yclatnlrrr
narzErclziem' poniewaz na przeslrzcni ostatnich 4 lat
siwierdza sig bardzo cluz4 pro,,r,,tarzalnosc
na pr'rziomie 660/o.i,poiicja ra 1.ej poclstawie wie, gdzie reagowac
i kierowai: pralrote. \\r
odrriesieniu do kraclzie2Y, wvjasnrl, ze choclzi o l<ategJrig
kradiezy og(rlnej, ponie,wa:z nie nra
.j uz w' przep i s ach wy szcze L\ol n i o n y ch kr ad,zreZy z u ch-wa
lej,
Radny Grzegorz W'yszogrodzki poclzigkowal i, pru"g policji,
w szczegri6ro joi ,a
rzecz bezpieczetistwa dzieci i rnlodziezy, Pou,iedzial, ze
wsp6lpraca polic.ii ze :r,::k,clii or.az
obecrrosi policjant6w wsr'6:l nieLet'icrr, np, w ranrac.h
organizowane,l prze:z szkc,rg piesze
pielgrzymki czy rajd rovverrow)' na niebiesko clla autyzmu,
przl,nosi bardzo [)o:z]11,1.y11q;
'
rezr"rl1.aty. Podzigkor,val za.wr'parcie na rzecz
spolecznosci szkotne.l.
Pan Sebastian ciastori wyrazil rvclzigcznosc za slowa
podzigkou'ania cila p.licj;intirri
zaro\rillo practljqcych w liomeuclzie,.iak ikornisariatach w gminach,
kt(rr.z1, btrr.clzt;
rutozs'r'riaiq sig z tere'enr i spolecz'osciq lokal^4, dla ktoreJ
prtrc'i4.
Radny Robcrt Grub'ek powiedzial, ze l,,,spolpraca komisiriot,,
w llalino,*ie :z gmirrq
Iialinon' jest bardzo dobra, za ktolil podzigkowai. luporuied,zra!
utrudnienia nii clr.or:lze 6.r7
porrir;dzy Stanislarvotvetlt i warszavr,q z powoclu rernirntu
mostr.l r,v mie.jsc.wosr:i okunierr.
i)odail<oivo bgdzie retronlou'ana clrolga grninna z Zagt>rz.a
w kierulku Bud:risk i llaLlirror,r..
tllate5';<l droga po\r'iaton'a ocl Pustelnika t" kierr.rnku
I)t;be Wietkie bgdzie bardzc,rtrciil;:ora,
I)oprcsil o dzialarlia polic.:i ttu t'z"ecz. bezpieczeristwa ,,\ zwi4zku
z planowernl,r,i pr.erciirnr i
ztrlianami r'v organizacji nrchu clrogolvego. Nastqpnie poprosil
o wprc,wadzenie r.*jestr.ijrtor.r
roztndrv telefonicznych rv komisariacie lv llalinowie, iym
bardziej, ze burmistr.z: clel<llr*rie
j

ri spol Iinaltsowr.rnie,

Patl Sebastian Ciirstori str,vierclzil, 2.e remont rzeczywiScie

r'rtrLrclnienia rv ruchlt drogorm,'m

spor,vorlu.ji: iJu,:c

i rnieszkaricy muszq uztrroic siq lv cierpliri,osi ipclic.ia bgclzrc
ktcrort'ai wzlrozone patrole. Zu'rctcil rsig z prosb4 clo loikalnych
mediow o nal,rreSl:nie tr_rdnu,j
s-Y"ttlacji na drogach spoleczenstrvu. w odniesieriiri
cio rejestrator.a.
-.r r-lrorvicclzial, ze rozr-r.1.\\\
.iriz sir;: odbyty ibgdq poclej'rrrviLne ocrpou,iecrnic dziala.iaStarosta podzigkoVu'ltl Korneu,Jantowi za pracg polic.jantow
na rzect, s'olcrczr:ristri,,ir.
zrvrac:tjqc uwagg, ze Komenda PorviatowA w Mirisku
lVlazowieckim zciobt,ia
gantizonie.
Innych glosow r-rie by1o.
Rada Porviatu lvliriskieg o przez aklamacjg
bczpit:czcfshva i porz4clhu publiczncgo lv porviccie.

I

:.niejsee u

przyjgla informacjg o

stanic

Ad.6
Pani Ewa Elgas-Jurek p,o, panstwowego Por,viatowego Inspektora
lsanitarncgo
N4irisku Mazowieckin-r przerlstavvila inlbrmaciE o stanie
bezpicczcristwa slnitar.n.g..,
w pcrviecie,
Radni nie zglosili u\vag.

w

Rada Powiatu Mtiriskiego przez aldamacjg przryjgla inforrnacjq g
staric
b ezpieczeilshva
sanitarne€jo w polviecie

Ad.7
Radni nie zgiosili-uv/ag do oceny zasobow pomocy sporecznej.

Rada Powiatu N{i6skiego przyjgla o..ng zasob6rv pomocy spolecznej
prrer,
aklar:r acj q.
Ad.8
Rada Powiatu Minskiego przez aklarnacjg prryjgla sprarvozdanie
z, rr:alizacji

Programu rvsp6lpracy z organizacjami pozarz4diwymi oraz podmiotami
wynr;ienionynri
rv arl'' 3 ust' 3 ustarvy o dzialalnoSci po2ytku pu-bti."n.go
i wolontariacie za 2017 r'k.

Ad.9
Przervodni czqca przedslau'ila projekt uchlvaty \\, sprawie
okreslenia zerc).rri
linanrsorl'tlnych ze Sroclkor'rr l)anstwou'ego Funduszu Rehabilitac.ji
osob Niepe:lnospravrny,cl.r r,r,

2018 r.

Radni nie zglosili u\\"ag.
Racla Porviatu Miriskiego, rv obecnoSci24 raclnych, jednogloSnie
podjgl:r lclhwa11,
Nr XXVIII/338/18 lv spravrie okreslenia zadan finan.solyanych ze-Srodkdlv panstw'rveg,
Irunduszu ILehabilitacji os6b Niepernospralvnych rv 20lg
r.

Ad. l0
Przervodniczqca plz,edstttwila projekt uchwaly' w' sprerwie
za:;acl udzielalia cl.1ar.ji
celowej z budzetr.r Powinlu Miriskiego spolkonr r"ojny,r, try,bu postgpor,r,ania
rv sprar,lic
tuclzieler.iia dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
Radni nie zglosili Lrwag,
Rada Powiatu Mir'rskiego, lv obecnoSci 24 raclnl,ch, jeclnoglofnie
podjgla uchrvalq
Nr XXVIIrl339l18 lv srlria\vie zasacl uclziclania cloiacji cetorvtl z budzt,t,u
lr,or'ialu
I\{irisl<iego sp6lkom rvocln''/m, trybu postgporvania rv sprarvie
urlzielcnia dotacji oraz
sposobu j ej rozlicz:rnia.

Ad.

11

Przervodnicz'4ca przr:dstawila projekt uchwaty rv spraw,ie i;stalenia
trybr-r Lrrlziela'iu i
rozlic;tania dotacji dla szkil publiczny"ch prowadzony"l, pr:te',
inne niz por,viirt l\liriski .sob\
pfeiwne lub ttzyczue i niepublicznych szl<61 i placowek
oraz trt,bu prze,prowadr,rri',, i..,,il."ir
prau,idlorvoSci ich pobrania i rvykorzyrstania,
Radni nie zglosili Lr\vag.

Rada Porviatu Mifrskiego, w ob.ecnosci24 radnych, jednoglosnic
pocljq:la ur:hrvalg
Nr I(XVIIll340l18 rv sprrlw'ie ustalenia trybu udzielania
i
rozliczania riotac,ii clla sz16l
publicznych prowacizonyr:h przez inne niz Polviat
Miriski osoby prawne lub fiz1,czne i
niepublicznych szkdl i placdwek oraz trybu przepro\ya
rJzaniakontroli prau,irllorvosci ich
pobrania i wykorzystania,
Przybyl raclny Anclr:tej pieniak.

Ad.

12

Przewodniczqca przedstalvila projekt uchwal'y
w sprawie okreslenia ly5lodniorvegrr
obov"iqzkorvego rvymiarr't goclzin tiigi clla
niektiiry,ctr nauczycieli, zasa,J ro;zliczaria
t1'goriniowego obowiqzkowt:go r.vymiarir'goclzin
zajEc n'auczycieli, clla ktorl,ch ustalony, plan
zajgi jest rozny w poszczeS,6lnych ol<resach .oku
srkolnego oraz zasacl uclziela'iir i r.o:rrnirL*r

obni:rek tygodniowego obowi4zl<owego uymiaru goclzin
zajgc

d1,dakt,,,s;z1r1,ch,

i opiekuriczych nar.rczycielom, kiorym powierzono
stanowiska k.i,i)row'iozc.
'vYcLrowawczych
Radni nie zglosili Llviag.
Rada Powiatu Mirir'rkiego, rv obecnosci 25 raclnych, jeclnoglosnic
podjgla
Nr XXVIIrl34lllS rv spra',vie ol<reslenia tygodniowego
obolvi4zkowego rvyrnianu'chlvalg

p;oclzin
zaig( dla niekt6rych nauczycieli, zasad rozliczania tygoclniow,ego
oborvi4zk'wcg.
rvymiaru godzin
.zajg( naucz;,cieli, clla kt6rych ustalony plan zajgd jcst r,62ny r'
poszt:zegrilnych ol<resach
roku szkolnego ortz zasad uclzielania i rozmiaru ,ob'i2eli

tygoclniorvego obowi4zkoll'ego rvymiaru goclzin
zajgi dydaktycznych, wl,chow,au,c:r1,ch
opiel'uriczych nauczycielorn, I<t6rym porvierzono
stanolyisk:r kierorvnicze.

Ad.

i
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Przewodniczqca przedstawila pro.jekt
w sprav'ie wyrazenia zgt-t<),.y r-rr,r r.rclzial
Poiviattt Miriskiegov realiziicji projektu
'chwary
,,z,int.g.o*arr.r rozw,ij szkolnictwa :zaw,.clorr/eljo,, \\,
rarnacrh x osi Priory^tctrlu'ej Regionalnegl
lrog;ra.rr, opereLcy.j'ego wo,rcu,6rJztr^ra
N,lazorvieckiego na lata 2014 _ 20.,20.
I{adni nie zglosiii Lrwag.
Rada Porviatu N{it'iskiego, rv obccnosci 25 radn1,ch, jednoglofnie
podjgla uch*,.Iq
Nr X]KVIIrl342/18 rv spran'ie ivy'raZenia zgorly na udzial porviatu
Miriskicgo rv real.izacii
projektu ,,Zintegrolvanv rozrvdj szkolnichva zaw,odowego,,
\y ramach .x osi
Priorl'tetorvej lleginnalnego Programu operacyjnego
wojerv6,lrt,"u MazorviLcchiego nir
l:rt:r 2014 - 2020.
Przervodniczqca'zarirqdzir^ pf2rer\,vg. po przer.wii:
wznor,.,,ila obradv.

Ad.

14

Przervodniczqca pl'zeclstawila projekt uchwaly rv
sprawie uclzielania z:e sr.orlk6*
bLrdzelu Porviatr-r Miriskiego rv roku 2018-dotac.ji
nu pru.. konserwatorskie. rcslaur.atorsl<ie
Jrrb roboty budou'lane y:rz.y zabytr<Lr'rpisanym
clo rejest..r zaby,tk6u,.
Itadni nie zgtosili Lllvrrg.
Rada Polviatu Miriskiego, rv obccnosci 25 raclnyc_h, jednoglosnie
potl.igla ur:hrvalq
Nr Xllvllll343llS rv spran'ie utlzielania ze Srodk6rv
budzetu powiatu Minski.,go rv noku
ilOl8 rcotacji na pracc krlnsenvatorskie, rest:ruratorskie
lub roboty budorvlan* prz\,
zrabytliu rvpisanym do rejestru zabytk6w,.

Ad.
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Przervodnicz}ca przedstawila projekt uchwaly w sprawie powoiania
K.onrsii
Stat,towej i poprosila o zglilszanie kandydatow do skiadJ komisji,
Starosta zglosil kan<lydaturg raclnego Zbigniewa Grzesiaka,
kt6ry rvyrazli zrgoclg ,a
kandydowanie,
Radny Piotr Stgpieri zgio:iil kandydaturg radnej Beaty Walas, kt6ra
wyra:lila :lg,3jq
kandydowanie.

11x

Radny witold Kik:olski zglosil kandydaturE radnego Roberta
Gr-ubl<a, k.t,5ry v,,vrazil

zgod4 kandydowanie,

Innych kandydatur nie zgloszono.
Rada Powiatu Mirislciego, w obecnosci 25 radnych przyjgla
powyzszy sklad k.misji
,
statur'orvej liczb4 24 glos6rai, prz.'.y braku glosow przeciwnyCh
i-i giosie wstrzypu.l4,cym sig.
Starosta zapropono\^'al, aby koniisja opracowale, tiiuny
do Statutr-r d9 dnia 31 sic:r.pria

201 8 r.

Rada Powiatu lr4iriskiego.
zaproponowany terrnin.
Innych gios6w nie [,,,]s.

w

obecnoSci

25

radnych, jedno;;loSnir:

przv.jgla

Rada Porviatu Mifrikiego, rv obecnoSci 25 raclnych, jeclnogloSnie
podjgla
Nr XXVIII 1344l18 w spravrie pow'rania Komisji statuiorvej.
'chlvalq
Przervodnicz}ca, nil prosbg radnego Zbigniewa Grzesiaka, poprosila
c:rl'nkcirv
statutowej o pozostanie na sali po zakoricienir-r obracl w celrr
irkonstyruowania sig

5::]l:ll.
r\Onll

Sl

Ad. l6
Przelvodnicz}ctr Jrr:zedstetrvilrr projekt uchrvaly zrnieniajqcej uchwaiq: ,y'/
sp,r.ar,r ic
Sarnodzielnego I'ubiicznego Zespoiu opieki Zirowotne; \,,v,Mirisli,

lt3tutu
l?:]-I:ti
l\4 ilZO\Vlr'CKltn.

Radni nie zglosili uwag.

Itada Porviatu Vliiiskiego, n,

obecnoSci ZS radnych, pocljgla urchwalg
zmieniaj4cq uchrvalg rv sprarvie nadania statutu Sanrodzielneg,
l'u b licznego Zespolu opier.ri Zcr rorvotncj rv Nlirisku Mazoryieckim.

Nr x'XVIIll34'llS
Ad.
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Przeryodniczrlca pr:zeclslarvila pr.ojekt uchwaly \\, spravrie pou'olanirL
I(ontisji
konktLrsorvej do rv1'bonr J<turciydr,rta na stanou,isko d.rriektor.a
Samodzielnego Pr rbl.ic2jne! o
ZespolLr Opieki Zdrowolne.i,r, MiriskLr Mazowieckirr.
Wiceprzewodnicz4c,y l{acly Adam Laskon,ski zaproponorval,
ab), sklacl kc,mis ji
lionkttrsorvej byl 5-osoborvt', w tym przedstawicieli trrazdego
z klub(rr,v radnych w raclzie
porvitttt't' przedstau'iciela Rrrcly Spolecznej przy SPZjZ
w Mifisl<u Maz, oraz lekarztr,
Starosta, lv imieniu raclttysh reprezentr-rjEcych KW T'woj por,viat,
;zaproprn.ual .,,osoby sklad komisji koltkursov,'ej, w tym przeclstrawiciel Racly lSpoleczpe.l
il*kar.z.
Zaproponowal, aby.7 miejsr: r'v komisji podzielic w sposob
nastgprijqcy: 3 rnie;sc:r cLla K\\'
PiS i po 2 miejsca dla pozoslatych koriitetow wybo rczy,:l't, przy
czynplzeclstar,vicic,lern Racl'
Spolecznej jest radrry Piotr iitgpiei, takze sq inlorniac.te
oc'l radlyc'h Iriawa i sp,;,;;:iiirr"l..l
rr wsk'i'rzuuliu rorvniez lekarza. Stwierd;ril,
2ezachowanie rownowagi w tr:j tak wa2nej s;pr..r,r,ie
bgdzie *toS.ilvym rozr,r,iqzani ern.

I{adny Witotd Kilic'lski przychyli} siE clo rvniosku Starosty powied;zial,
i
ze radni I(w
Po trgd4 gtosowali za najszcrszyrn skraclern koniisji konkursowe.i,
wiceprzer'l'odnicz4cy Racly Aclam Laskorvski stwiel
dzi!, ze propono\\,a rry prz.e.t
niegtr ilosciowy sklad kornisjijest plzedluzeniem
dobrej tradycji z'Iatpoprzionicn. D.clal. iz
nie rozumie traktowania przeclsttnviciela racly spotecznej (wybraneg
o przez cal4 raclE
spolccznE' w ktorej sklad vrchoc)zqprzedstawiciele
wszy'stkich t<tuuow;lak,c przecisr.au,icicla
klrrbr'r PiS, a takze traktc,\\ialtia przedstawiciela lekar
ty .iou, osoby z'itEzane.i ;r prawenr i
SprawiedliwoSci4,

Radny Leonard Zrlanowicz poinfbnnowal, i:.e lv dniu
wybierania priredslau,icir:la
otrzynai rlaila z pLopozycjq 1 kanciydata,be,z.konsultacji
z raciq spolercz'ej

racly spoleczne.i,

czy

inne kandydatury.
Radny Piotr Sfgpie ii stv,'ierdzil, ze knestia wyboru dyrektora
SpZ.o'/.1est 6ardz.
wazr:a i sesja Rady nie jest rnie.irscem clo rozm6w
o builvach politycznych, poniewa z :szpilttl
porviatowy w Mirisku Ma:lowiecl'rim
.jest instytucj4 zapewniaj4c q bLzpiecze,irt*,,, :rcjr,cr,,,ia clla
150 tys' mieszkaricow. L)zialalLrosi racly spotecinej'daje
mozlirvosi glosowalia ,,v trybie
szl

elektronicznym, Podzigkorval z,a proporyrlg kandl,datury
.jego or;oby, mow,i4., i7. w
gloscrvanir'r nie bylo glosr6w przeciwnycn. odnlost
rig ao'pozJstalych cz:tonkip k,rnis.1i,
Ir]owla1c, 2erozporz4dzenie Ministra Zdrowia z
1 lutego 2018 r. stanowi, i2 r,,,skiild komis.ji
konkltrsoweJ wchodz4 o'J 3 do 6 przedstawicieli podmiotu
tworzqcego posiacla.j4cc;rcr
w1'ksztalcenie r'vy2sze,
t'y'n-i ptrynujrrniej 1 lekarz; pocimiot tworzlcy v,,skairsje
s;rosrtirl
-Rr
przedstawicieli przewoclniczr,4cego
komisji. wyrazit opinig, ze nadinterp."ta<,.1E.jesL tc, ;Zc piS
rvska:z'je lekarza' odniosl riig clo ivypowiedzl sroro.i;r,
kt611, proponc,wai 5io 2 czlc,nl<r,u' z
kazdcgo klubu i strvierdzil, ::e taki klricz daje liczbg 6 prze-dstawicieli
rady, w zrvitlzku :r tyr'.
ze w skladzie

rady pow'iatr't nie ma lekarza, lekarz bgclzie wsl<azany
z zewnqrrz, Z,atcrn, .je:;li
pani kierorvnik prz:ychodni, kt6ra miala byc z.gloszona, ma
byclzri spof\.
z.proponor'r'al, aby grupa co naj'nie.i 10 radnych w,skazarei
swojrr propozyclg ler<ar.z.,
I']ropozycjal .iest pani kielownik Br-r,:zek, poniewaz jest
kierownikiein'leitne, :,: k.ornrircli
l<ttncl'rdatura

SPZC,Z.

Starosta odniosl siig do czgsci vnl,powiedzi swojego przedm6wcy
w zakr(:sic licztr'
przedstarvicieli konlitetow vr1'bor,rzych po 2 z. kazde:[o-koinitet..,
orur'prr.r|j;;;;;.j';;:ii
spoler:znej stwierclzeniem, Le Kw pis bylby reirezentowany
w komis,ji prze.z i
pt'zedstiiu'icieli. Pot"vieldzil, ze rvsptihryn celem jest
dobro :;zpitiia, st4J prc,p.zyc.jir al,v
sklud i'onrisji byl rrrrjszerszl,.
\\/icestarosta odniosl sig clo r11'ILl u'ybonr prrzedstat,iciela rady
spol,:r.:zne.j v./,),
SPZC.z clo prac rv kornisji konktrrsowcj. l'olvicclzial, ze glosorvarie
odby,1c, si!, ,lro*il
clektronicznq ze rvzglEclu tta brilk ozasu, ale nie bylo przeszkod
co zg,loszc,r,ia clrLigie,j
kandl'clatur')" Do komisji zr-'rital zglosz:ony pan Piotr
Stqpicri, ktdry rv ra1zier;pole;;,rnej ciz-r.rr
jako przedstau,iciel wojervociy. \\,' zwiqzku z t),m'przedstarvienit.r
syluacji, \v kftire:j
przecll;1awicie1 r'vojewody,.tekarz it1,l1,o I radnl,z
kiubu IriS, rn,stostrnl,lu cio kontr1.,rop.z1,cji
tiie jc:st do zaiikceptolvatiia, ponicwaz pr7,ez. bardzo cllugi okres
czasLl bra1i(nrr
oclpov"iedzial'osi z'a szpititl i bgdziernl, brac oclpowie<lzialnosi
laclal. \l/ sy;;;;;i ;;'j.:,;ilj
jcst sluzba zdrowia najwa:Zr:Lie.iszy jesr clobry
kontakt z I\FZ, ktory' jest 91i,wn1,rn zr.6cller'
s'odk,v' clla tego szpitala. Jesli paristwo
ze z prz,ycz,n porit1,q2ny,1:h
zostanie clecyzja, ktora nie l:q:dzie harnronijna'wazacie,
co clc, wspolpracy z NFZ i wojervodzl, to '.,c1.j91,
w,ycla;c
siq ze nie bgdzie to dobrze slLr2ylo szpitalor,vi, ostalnie
dzialania pana posta, rvrJewrcl' i
intlych osob przyjaznych dla tegc, szpitala u'iqzaly sig
z uzyskaniem rlotacji, ci.clatl,:orvych
rsrodkow na rozwoj odclzialLr
i;inckologiczrio-poloztriczego i wypr3537e111e pr.zyclrrrclni

.LekarsJ<iej.

Radny witold Kikolski 'zaclal pylanie, czy wicestarosta
chce powieclzie(r, 2e klub I)iS
ivziq:lo odpowiedzialnosi ;la szltiltrl i'iylko
*ybo, odpoiviedniego kandydata z telgo gfona
zagwarantuje dotacje' Stwierdzil. ze pozostalyrn
radriy,n choclzi o to, aby w,s:z1rss1, ,r1r,1i
wplyrv i zostal wybrany najlepsz.y kandydat.
wicestarosfa wyJa$rlil' ze trudno jest zaakceptowa(: przypisanie
lanr clo klub'
wybrrru Iekarza, u*!?r.p;r'zypisanie rvyboru przedstawiciela
rady spolecznej. ponicwirz wybdr.
byl 'vspolny wszystkich
spoleczn.l,.u*uru, ze jako prieclstawicieie na,lwigl<szego
'adzie
kltrbrr w radzie' chcieliby"'vrniei
tvpli'w na podjgte decyzje rv tr.akcie komis.ji iwyk6nr,1y1111.
zadafi' Reprezentacja, ltt6rq proponui4 pozo.staie
klub>i izyrr 3 osoby z kluir' I)is. z czeg. 2
osoby nie sq rekomendowatreptz,e'ztltirt,
tytt<o ptzeziioclowisko lekarskie i raciq spc,lecz*l
nre urvzglgdnia takich pronorcji.
Radny Grzegorz wyszogrotlzki po'nvieclzial,
ze chcialbl, poznac interpretac.jq: prawr;1
zapisu o skiadzie komisii Odiroszrlc siE do kilkunastoletliego
doswiaclczeni,
powiatu' stwierdzil, 2e w ldac konsekwencje rvprowaclzenia
'v r.trcjzici).
polityki
clo
sanrror;zrJi:lLl.
patrz)'my tta siebie ina tyle mamy clo siebie
brak zaufiinia, ze nie wiemy czy rad'y,zag;losrrle
zgoclrrie z wlasnym sumieni::m c'2ry nttkazem
polityczny.m, Stwier d,zil, i,epolityka nie
,Dortinrrrr
miei rvstgpu do samorz4du,
WiceprzewodniczEct, .,\dam l,askorvshi poprosii
o interpretacjg zapisu rv l<ontekSc.ie
obLr rvniosk6w.

Pani Agnieszka lJirciriska raclca prawny odniosla sig
do tresci roz1t,:trzelclz*nia.
stanowiEcego,2e w sklad k;lnrisji konkursowej
wchoclzi od 3 cio 6 prz,eclstawicicli prcl'riotLr
twor2:ilcego, r'v tym przy'iijrnriej r rckarz, oraz przedstawicier
rady: spolecznej ::,ryri 6, os.b
rvska:zuje podmiot tworzqc'i i L osobg racla
spoleczna. Skrad konrisji mo:ze by.i *, sLrnric,
7- osrbowy. Podrniot.two'ztcy mozc zgtosic
6 os6b, w tym rekarza.
starosta powieclzial, ze sklad komisji konkursc,wej zaproponowal
ze wz,gi1icl.r rrir silq
politl cznq 3+2+2, ponie':u'aZ konritet pis jest
najlicznie iszy, ale z uwzg)r;ilrir:rier,
przedstarviciela racly spolecz.ej. opr6cz przecistawiciela
rady spoiec:rnej pod:ral (i
porvirrien ksztaltowai^sig po 2 rniejsca zkaidego
'ie.jsc
komitr:tu wl,borczego.
Radny Piotr stgpiet'r z'g<t<lzil sig z pogl4dern raclnego
Grzegorza wyszggroclzliic-g..
irDy sittllr4c powyzej.p.odzialami politycznynri, ponievta2.
szpital jeit dla r,rspr,rr:e,go cjobr.u
spoiecznego' Stlvierdzil, ze oba rvnrc,ski, zar6rvio
5-osobego sklaclu, .jak i 7-osrDo\vego :ii.l

iroprawne. Wecllug stal'ost),sklad z klr.rbu piS pow,inien wl,nosiri 3 osoby,
Za\:ladttjlc, zt,ipr,1,
z kltri:rolv wskazaiby,leka.rz:a ikto inn'y bylby przeclstal'icielem
racly spoleczlej, l:lrrb praw. i
sprau'ieclliwosci rvskazalbl' 3 osoby'. z'wrocrl sig
o niervskazyr,va.ie jego c:;oby .j,li<r
lrrzedstar'viciela klubtr, poniervaz tortol wskazany pfl..ez, rnnv poclmirt,
T'ak s,r'o ,alezr
stanqi ponad podzialami i rtznac. 2e lekat'zjest
niezaleLnytn przecistawi.i.i;,n-;;;;,;i;i:,
nteclycznego' Jeili te dwie cr,;oby
ltontiniemy,ivtedy mozna zgodzicsig z wni,cskir:rri stiLr.ost,.
Natonriast przypisywanie przedirawicicla- rad1,
spoleczne.j i lekarztr clo kl;;; f,l,-,
i.,,,
naclirrte rpretacj E.

St:rrosta zmoclylikc,u,ai sw'6.j r.i,niosek w brzmieniu:
zgroszenie 15 kanrlyciatrir.r, or.ganu
:zalozl'cielskiego do sklaclu l':omisii konkursorvej,
w tyrn lekarza - po ll z. ku2degrt kor,itelLr
il,yborczego,
Radr-ry

Radny
t

rgl tl:zr-'niC

P

Piotr

lJeyi.,i wniosr o ogioszenie 5-r'inutowej przerrvy.
witold
Kikolski v,'ni6si o zakohczenie proceclo*onio

pfzef \\ y.

tego punktr.r i

rzen, od n i cz4ca zar z;qdzil a przerwg, Po przenvic
u,znowila obradr-

Innych glosow nie bylo.

rr,,teclv

P

rzew

odn

icz4

c

a

- wiceprzewodnicz4cego

zqdztla gl oso wani e nad wnioskarni
z\dama l-iskowskiego o 5-osooborvy skiacl komis3i, ,,!.
tyrrr po

trar

:

I
zkaldego l<lubu oraz
- Starosty o 7-osobowy
kornisji, w tym po 2 osoby z,kazd,egokomitetu
wyLr.rcz:ego.
Rada Powiatu :!lt'd
Mirhskiego za wnioskiem o s-osobolry sklad komiqi
kon.kLrr.sori,e.j
odda'la 12 glos6w, przl'1-) glos6'w przeciwrych
i brakr; giosor" wstrzyrn'jEcycir srg. wniosei
zostal odrzucony.

osob,ie

Rada Porviatu

Miflskiego za wnioskiem o 7-osobowy sklacl komisji konl<ursowe.1
oddala 13 glosow' przy g,gtosach przeciwnych i glosacr,
3
*r1rry,"[il;r;t,';;;,
Przervodnicz4ca proprosila o zgtaszanie kariciyclatur
do s[laci, r,.rirJi.

Radny tr'ukasz Bogucl<i :uglosil kanclydatury raclnych
nclania I-askowsl<iego
i Norberta Wielgosa.
Radny Grzegorz \\zyszogrotlzki zglosil kandydatury
radnycl-r witolda l,iil<olsl<ieg.
qniewa
i Zbi
Pilatkowskierro
Radny witold xitotst<i u zwia,zku z nieobecnosci4 na
sali raclnego Zbig;rieu,a
Pilatl<owskiego i niemoznosci4 ivyrazenia zgody
na kandydowanie, rv jego mie.jsce ;z,rlosil
radnego Woj oiecha Rastarvickieeo,
Starosta zglosil kanclylatury radnego wojciecha Juszczaka
i lekarz;L l)arir.rszir
Nied:ziaika, kt6ry byl racln'ym powiatLi i wyrazazgodg
na ka'dyclowanie.
Radny Piotr. Stgpicri zapytal, ezy pan cloktor Niedziatek jest
pracownikiem sPZ oz v,
Mins kr-r Mazowiecl<im.
Starosta oclpowiedzLai, ze par Niedzialek nie jcst pracownikiem
spzoz,. alc, nie ,,rL
1akie11o w)/mogu.
Radny piotr Stgpieri zai$ stanou,isko, Ze lekarz por.vinien
byi przeclstar,,,,icielen:
podnriotrr t\vorzqcego. a nie spoza podmiotu
tworzqcego. poprosir o interpietacjg pr.ar,,,n4 ri
tynt zirkresie.
Radny Witold Kikolski strvierclzil, iz ustalono
, 2e k:aldy z klubrjw :zglosi 1ro 2
kand1,dat6w.
skladr'r

wicestarosta powierizial. ze radny Zbigniew Pilatkowski
nie zostal clopus;zc;rery ri.
komisjize wzglgclrt na niec,becnosc,.ru ruli ibrak uzyskania

ocl niego z,goc,l,,NaLlorniast
bgdzie glosowana kandvdatttt'a lel'rarza, ktorego lowniez
na sali nie ma, cllatcgo .\v.z.a, ze ri.l
handl,clatura r.orvniez nie polvinna byc przyreta.

Starosta stwierdzil. na s;aii ,ru.,ii nie rna zacrnego rekarza.
'e zaprollotlowal
Radny Piotr stgpir:ri
zcljgcie z ob"racl omarvieLnego pr.rnku 2t p1..1.\,,c2\11
lorntalnvch, ponier,r,a2 nie rntr leLaria
sali.
'a radcg prarvnil
Radny Witold Kik.olsl<i poprosil
o interpretacjqr, czy, leli;u"z ma b\c
obecny' do wyraze'ia zgocl5, czy
pise'na
,godo
.jego
dostarczo'a' ,r"'";;;;,;,";;i:

u,ysta:'czaj 4ca.

Pani Agnieszl<a LSr;iriska

radca pralvny porviedziala, iz u,yc-la.je sig, 2,r: z:gocir.r
karrdydata moze byi w1'ra:Z(:,na \v kaldy spos6b
iposiadanie infbrmac.ji o wvrazeniLr zgocl-r,.
zgocla telefb'icz'a, zgoda i'fb.mie pisem'ej), poni.*or
.rstawocia*ca rnilczy na rfrr tenrat.
Radny woJciech llastarvicki zapytai'aclcy prar,vnego,
ez.y r'da moze zrej2r),gjrowac r
proceclowania tego
ltunktu.
Parri Agnieszka usciiriska wvrazila stanowisko
, 2e zd,e.jmorvanie pr-rnktu *, trakcic
proceclowania jest
Jej zcianiern taki rvriosek pou,inien byc przegloso,*a'\/
pr.Zr]ti
przystilpieniem c'lo 'ierviasciv,'e.
procedowania, erventualnie zarnl<nigcie punlrtr.r
powinno iastarpii pc\,1.2c1
odrzttc'enie uchrvaly Nie nrl ,ta ten tenrat przepisu
wpros;t clopuszczaj4cego takq mo:,:lrwoSc.
Radny witold Kikolsl<i wniosl o zamknigcie dyskusji
i przejscie io gioro.r,,.iu.

P

rzerv

o

d n i.cza
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zqdzira glo

:'ar
Rada Pon'iatu Miriskiego

wan i e

za

zantr<niqci em dy s kusj i.
z-a zamknigciem clyskusji oddala 22 glosy,
so

przy i glosic
przeciwnym i I glosie wstr:zymuj4cym sig.
Radni Adam l-asl<c'wski, wojciech Rastawicki, Norbert
Wielgos, witolcl Kikolski,
Wojoiech Juszczah wyrazilizgodg na kandyclowanie
d,r sktadu Kornisjikonkursor,re.i.
P rzery o d n icz1ca pr:zepro wadzi la g1o
s o wani a,

Rada Powiatu. I\Iiriskiego za przeprowa<lzeniem jeclnego
glosciu,iinia za 6
zglor;zonymt przez kluby kandl'clitami jeclnoczesnie
oddala 23 glosy, p,zy br.;ikuL glosti*,
przer;iwnych i 2 glosach vrstrzymul4cych
sig.
Rada Porviatu

Miriskiego za przyjgciem kandydat6w: ./rclarna i,asko.w,sikiego,
wojr:iecha Rastau'ickiego, 1\orberla wielgoro,'witor,ro
Kikolskiego, wo.jciecha Jus,zc;zak. i
lekarza Dariusz Niedzialka do sl'iladLr komlsli
konkursorvej octdala 20 glos6w , ptzy I glosie
przecinnyrn i 4 glosach vn,str.zyntuj4cych siE,
Przewodnicz4ca F'oprosila o zapfoponowanie

konrisj i.

sposrocl kandy,clatow prze$,c,clnicr..lccrlto

wicestarosta

zglosil na przeu'oclnicz4cego komisji raclnego r\clima
Rada Powiatu Mifskicgo za kandyilaturq *dn"go Aclarna Lask.l,rskieso.
Laskov,,skiego ,il
przervodniczEcego komisji lqottkursorveJ
6 glosach wstrzymuj4cych sig,

octdalti 17 glosow, przy braku glos6w p::zeciwrryc'

i

Przewodnicz4ca od,::7y1n1s projekt uchwaly z
1tr-zy.jEIvm skladern osoborvvm kor,i,;ji
konk;rsowej,
Innych glosow nie b.',}o.
Rada Porviatu N[ifiskiego, rv obecnoSci 25 raclnych, pocljgla
uchlvalg
Nr XXVIIrl346ll8 rv spr:rri'ie powllania Komisji konkursorvej
clo rvyboru kanclydarta
stanowisl<o dyrektora sarrnodzielnego Publiclnego
Zespolu opieki Zdrorvotne,i 'a
w
Mirisku Mazorviechim li';2[4 ltl slosgnl ytrzy '1 glosie przeciwnym
i
s
g6sach
*'strz:ymui4cych sig. I osob,a nie *,zigla uclzialu *;glosorvani'.

Ad. t8
Przervodni|zlca p|zedstaivila projekt uchwaly w sprawie
wspolnej obstugi .jednostt,l<
organizacyjnych, dla kt(rrycl porviat tr,ii,irt ijest organem
prowaLclz4cyrn.
Radni nie zglosili Lrwag.
Rada Porviatu ,\4 irisliiego. rv obecnosci 25 radnych, podjqla
uctrrvalg
Nr X.xvIIrl347l18 rv spr,rtvie rvsp6lne.l obslugi jcdnostel<
organizacy;nych, <lla l.it(rrac5
Ptrrviat Miriski jest orgnnem prorvaclz4cym iiczua
24 glos6lv, pr.zy braku glos6n,
przcci['nych i rvstrzymujrlcych sig. I osoba nie rvzigla
urlzialu lv glosorvaniu.
Ad. t9
Przervodnicz:1ca pr:leclst;r'vvila projekt uchwaly
zmieniajqce.j uchwalg \,,,:;pi.aw,ic
rlrreSlenia przystankolv krmunikacy, ny,cli, ktorych
,nrtu5.iri.l.m lirb zarz 4c),zajqc1,nr
.jcsr
l)orviat Miriski oraz wa^rlko,,v i ,rrrrii-korrystania
zr),crrprzystank6u,,
Raclni nie zglosili u\vag.
ILada Porviatu IVIiriskiego, w obecnosci 25 rarlnych,.jcdnoglosnie
pocljglrr urrh*,alq
l\r )(xvIII/348/18

.zmicniajqc4 uchrvarg w sprawie or.-esrenia przystarkti*,
f<ontunik:rcyjnych, kt6rych
rvlziscicielem lub zarz4rl'zajtycyrn jest porviat
N{iiiski or:rz
rvarunk6rv i zasad korzystarria z tych przystank6lr,.

Ad.20
Przewodnicz4ctt przedstawila projekt uchrvaly' zmieniajilcej
uchwale \,v
ustalenia

sprra*,ic

rozkladu 8.odz1n pracy t'pt.t ogotnociostgpnych na
terenie porviatr.r rniirsk.iego.
Radni nie zglosili u\vag.
Rada Porviatu Miriskiego, rv obecnosci 25 radnych, jednoglosnie
potl,jgla uchrvalg

Nr 'KXVIIll34gll8 zmieniaj4c4 uchwalg rv sprarvie ustalenia
rozkladu go4zin
aptcl< o96lnodostgpnych
na terenie porviatu miriskiego.

prirc),

4d,21

Przewodnicz4ca przedsrai,r,ila projekt uchwall, \^,
sprawie udzieienia p(l11oc)l
lirransowej Miastu Suleii'wek nil polrl,cie czgsci
wyclatl<6w zwiqzanych z oLrslr-rg.1
komr'tnikacyjn4 mieszkairci'w powiatri przez Szybkq
Kolej I\{iejsk4 na trasie SLrle;or,vek
Warrslzalva.

Radny Grzegorz w'yszogrotlzki powieclzial, ze ma
clyskonrfbrt przy p6clejnrowaniu
takich r'rchrval ze wzglgdr'r r-t,r up,r,yr"ilejowanie tylko
czgsci rnieszkaricow powiatu, poniew.z
tnne gminy' np' Dobre, I(alr'tsz;'n, Mrozy
rnaj4 tego typn wsparcia. poinfor.nr<.ru itrl, ,zc
'ie
r,vstrz;yr-na sig od glosu,
wiccprzewodniczqcv Iretreusz Piasecl<i zrvr6cii uwagg.
ze :r SFIM korzystliq roivnicz
tnies,rkaticy innych gmin nr'in' stanislawow, Dobre,
To rozwi Ezanie jest barciz,) ps111e.,.,.
rnies:tkafi com okalaj qcych gmin.
Radny wojciech rRastarvicki, jako przedstarvicier gminy
Dobre, potwie rclzil
l<orz1'sta'ie przez mieszkrrnc6w grni'y Dobie
SKM, dlatego bgdzic 6{tlsc'r,r,al ti)
przekarzaniem dofi nansowania,

.

z

Radny

witotd

Kikolski, u, imieniu nrieszkafc6w z SuJejo'wka, pocl;riElion,al
,1.1:
coroczllq doplatg z br'tc'lzettt
llorviatu. Dodal, ze Miasto lSulej6r.l,ek corocznig lvyclaj,,: z obslr,*rg
liornunikacyjna,przez Sl(Nrl ltonacl 2 rlln zl.
itadni nie zgiosili uwrlg.

Rada Porviatu Vliriskiego, rv obecnoSci 24 radny.ch, podjgta
urchrr,alg
Nr )IXVIII/350/18 rv sltrarvi. ,i,lri.l.nia pomocy finansowej
Miastu
S'1:j6rveh .il
pohn,'cie czgsci rvvrfajLolv zlviqzanvch

z obsiug4 kfmunikacyjnq mieszkancrir' p.,u'i.ru
przez' szybk4 Kolej Miejsll<q Ita tt'asie sulej6rvek
-- warszan,a liczbq 23 glos'v, przr
bral<u glos6w przecirvnych i I glosie rvstrzyrnuj4cym
siq,

4d.22

Starosta ornowii pl'ojekt uclnvaly zniieniajqcej uch,,valg
w sprau,ie ,,\,iclol,:1.ir,j
Prognozl'FinansoR'e.i PorviaiLr Miriskiego na lata
20.8 --202g iprojekt uchr,u'ill,znrre'iir,qcc;
ttcllu''itlq w sprar'vie uchwa,fy budzetoivej PowiatLr
Miriskiego n3 201g r., StaLosti:r, r,v;:micnitr
zarzqcltt Porviatu zgtosil 1l' zttiat'ty ao pro.iektow
*chwal w1,r:Lika.j4ce :4 rozijtfi.\,rqrl!-c
przetargow

l)

na:

$'iaclr'tkt dla pieszyrlh vv

ulicy Sosnkou,skiego w Mirisl<r.r l\4az;owieckirn -. :rarjaricr
drv,letnie - zweksz:e'ie kwoly zada,iado kw:oty 3 002
z:{,
2) rnost tla rzece \vito\A'ka u'micjscor'vosci Porzerinica __ 500
zaclanie r:oczne * z;w,igks:zenie
planuo 139 207.38.
Rada Polviatu Miris,l,iiego za v/prowaclzeniem rvw.
zrnian odrjata 23 glosy, ljr.z)/ []r.akir
glosovr przeciu,nych i wstrz,l,rnuj4c,ych stg.
innych glosow nie bylo,

Itada Pon'iatu Mifiskiego, lv obecnoSci 23 radnych, jeclnoglosnie
podjgla urc[r.,r,,
Nr xXVIII/351/18 zrnienial4c! uchwalg rv sprawie wi.lot.tniej prognozy
F'i'ansorve;
Powiatu Miriskiego na lata 20lg _ 2025.
Ad.23
PrzewodniczEca przedsrawila projekt uchwaiy.
zniieniaiEcej
*""-'^^*J'tvYr uchrvaie
uwrr'Y(
w
budzetowej powiatu Miriskieeo
20lg r.
'a
Radni nie zglosili u\\/ag,

ucl-*,v'aly

spra\\,1e

Rada Porviatu lr{if skiego, rv obecnosci 23 r.adnycrr,
podjgra uchwalg
Nr xxWll/3521L8^
ucr*valg w sprawie uchwary bud2etorve,i Porviatu
Mirisl<icgo na 2018 'mi.e.rniai4cr1
r. rir:zb4 2) glos6lv, prry braku grosriw przeciwnych i I glosic
rvstrzymuj4cym sig.
A^d.24

wicestarosta odnorirlie etapr-t postgpowania z firnty
konsultingowq w za.liresic
partnerstwa ptrbliczno-pr;rzvvatnego poinformolval,
ze
l2
c,zerwca odbgclzic :;ig k'le.jre
posiedzenie sEdu.
Pan czesl:trv Mazek p.o' dyrektora Samodzielnego publicznego
Zespotu Opiehi
Zdro'wotnej w Mirisku Maz:owieckini odp.owiedzial
na pytanie o stanie inrvestvc,ji slrz,gz,,
I etapr modernizacji szp.itala (poraclnia ginikologicrnu,,.,o'ln1,
blok poroclowy, r.ro\,\,a pr,acownra
crlcior;l<opii) odbywa sig ::gocl'ie z harmonogramerr,
a przewidywany termrn zakofir:zenitr
robot to koniec lipca. Na clu'och
Piqtrach poioJone s4 lvszystkie sieci t.rhni"rn.. krlriczrre sa
sciatrl' kartonowo-gipsowe i poiostalE prace wykoriczenlowe,
opr(icz
crap przetargll na wyposazenie stale tych pomiesz:.cze.h. poiostajctego rozs;tr.zygnigto I
jisz"re, rJr,gi etirp
\vyposazenia, na kt6ry zlo;zc'no u'niosek o zgodg
cl0 racly. Kolejn4 inw.styclq jest :,:asileuic
u
ciepltr z sieci rnieJskiej rvs:lystkich bu,Jynkow na
terenie Spz.oz,,kt()rych jest osicnr, kt6ra,rr
siq zitkofczyc.iesieniq' Po:lostajrl drobne spra\\1y, jal<
cloposaZenie ytrz.ychodni lcl..arskir,j,
Nastgpnie poinfbrnlowal, z:e arvat'iii ulegla kaietl<a
pogoto,"la iszpital bridzie mrsra.l kc.zys1.i
'zli;rr,,r,
z ttslrtg pryr'vatnego tabortt samochcdowego, sfzdz \\,yst4pi
c-lo racly ,, p;;,r;,
v
Lrr I!rr '\
pcrsotraltle ua poziomie dyrekc.ji Irie u'plyngll'no,rlroziicnie
roLrot inwe,rty.lini.r.

Ad.25
Radny Wojcicch Ilastalvicki r,v nawiqzaniu clo funkcjonowania
Szybfrie.j t(.lei
\liejs'<iej' poinlbrnlowal,;te cl'tie<:i tx:zgszczajqce do v,,ar.szawskich
szl<61 mogq l<orzy,s;1ac z
SI(NI bezplatnie ocl miejs;cow,oscri Sule.jor.vei lVlilosna.
O.bie strciy:,r4

ob.jqte b,jzplaln),rn
tyrrr celu nalei:y zvnrocic sig do rlyr.ektora szkoty
z r,i,njoskie.rn.
Radny Zbignierv Gnzesial< ocltriosl sig cio pisnra w.lewccly
rv sprer,*,i,: oslatni,
tYpt'ov"adzatrych zmiatr regulr,rcji cliet raclnycl't
i z'.apyral', t)zv w te.i kactencji bgd4 pr:dr:jmowanc
lrlzez raclg dzialania.
biletem dla uczniorv.

w

Starosta odpowiedzial, ze obecnie ze strony Zarzadu powiatu
nie bgclzie lakir,i

propo:rycji,

Radny Zbigniew Gr:zesiak narviqzuj4c

do zbli:Zajqcego sig korica kiicielc.ii obccnc,j
rady', z:apytal,czy bgdzie pr:21'gotorvy\lany
raport o stani,e powiatu na dzieri 30 czerv,,ca br.
starosta stwierdzil. ze trad1'zcj4 jest przygoto,ryywanie
takiego roprll{i1 n.r korice
Irazdej kadencji i taki rap'r't ;zostanie olrro.o*nn y
przer<a:zany radnym.
hrnych glosorv nie bylo.

i

Ad.26
Przewodniczqcir powiedziala, 2e do Racly
Powiatu .,vpiyngia sl<arga na clz:ialalnosi
dyrektora Powiatowego (letltrum Pomocy Roclziriie
lv Minsku Mazowiecklrr i pocilclala
glosowanie przekazanie je,j tio rozpoznania
Komisji Rewizyjnej
'ocl
llada Powiatu Nliriskiego za przekazaniem pisma
clo
rozpoznania K.rmis ji
RewizyjneJ oddala 22 glosy', prz;, 1rru1.,, gtosow
przeciwnych i rvstrzyrrruj4cych sig,
p]',,ypomniala o obor,',i4zku zlozenia osq,iactczin
rnalErkow,ych ilcr

on,o

,u**T;J;::tt'uca

Przewodniczqay It'c'rnisji Relvizyjnej Zbignielv
Grzesiak zapou,iedzial por;ieclzenie
kornisJiira dzieri 4 czerwcttbr. rv celu zaopiniowan*ia
rvykonania bpclzetu za2017 r.
Innych spraw nie bylo.
A^d.27

Rada Powiatu Miriskiego, rv obecnosci 23 radnych, jeclnoglosnie
llrzy.jgla pr.toli.l

XXVII sesji Rady powiatu.
Ad.28

nady

n}"ln:#,1:?::?:l't

Protokolowala:

i.il.,l.tl

i'

l,

,

--:: t'i-.rt, ttr.L

porz4dku obrad, pani Anna czvzewskzr zamknqra

X)(vrrl

sesjq:

