Protoh6l nr XXX/I8
sesji Rady, Powiatu Miriskiego
ry dniu 22 sierpnia 2018 r.
J-ista crLrecnoSci radnych stano,,vi zal,

nr I

clo plotokotr"i,

l,ista crLrecnoSci osob zaprosz;onych ritanowi zal nr 2 do protokolu.

1.

2.

l.

4.
5.

Otw'arcie sesji.
Plzyjgcie porz4dku obra'J,
Int.:rpelacje i zapytania rr,.'lnych,

Slrlarvozdanie Starostl, z: rvykonania uchwal Rady Por.r,iatu i dzialalnoSc, Z.a:zacltt
Pirrrriol,, .,,.v.,--l
r-io.l-.
sL"sJamt,
Ro:zpatrzenie ir-rformacji Wo.jei,voclzkiego hrspektora Oohrony Sroclor,viska o stirnic
Srodowiskei na obszarz,r: u'ojewodztwa, ze szczegolnyrn uwzglgdnienicrn pcrr i.rtLL

nririskiego.
Rorzpatrzenie infbrmacji ilyrcktora Porviatowego Ulzgdu Pracy r.r, Mirisku Mazowi,:ckinr
o r:alizacji zadah powiatu w zakresie promocji zatrr.rdnienia oraz ak.tywizacjillka,lnego
rynku pracy.
t'. Podjgcie uchwaly znr.eniajqcej uchwalg w sprawie uchwalenia Statr.rtu I)or.r,iritu
Minskiego,
81. Podjqcie uchwaiy zrnierriajzlcej uchwalg w splawie powolania komisji slalych lkLclr
Po,,r,,iatu i ustalenia przerlrniotr"r ich dzialar-ria.
('t. Podjgcie uchwaly w s;prawie utrvolzenir Slodou,iskowego I)ornu Samopomoc\' \\i
Nlrozach i naclania statulr.].
10. I'ori.jgcie Llchwaly zmierriaj4cc.j irchwalg r,v spra'uvie okreSlenia z.adan lirnarlsori,,lnych zc
Sroclkow Patistn'owego Iirrnclus;ru Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych q, 201[i r.
1i. Porijqcie uchwaly zn-rieniaLjqcej uchwalE vn,sprawie urstalenier rozkladlr godzin prii:cy aplcl(
ogti lnodostgpnych na tcrr:nie pou,iatu rni riski ego.
12, Porljgcie uchwaiy znrieniaj4cej uchwalg w sprerwie Wieloletniej Progno:21, [;'inansor,rcj
Poiviatu Miriskiego na Iati,r 2018 - t1025.
1 3. Porl.igcie uchrvaly zrlit:niaj4cej r.rchwalg w spra,wie uchwal'y buclzetor.r,c.j Povr,iiirLr
Mirishiego na 201 8 r.
l-{. I)rtr:ljgcie trchrvall, w'sprzrlvie rozpatrzenia skalgi ner CzialalnoSc clyrektora Ze:;polr.r !i;zliu}
Nr I im. Kazinrierza \Vierlkiego rv |y{iriskLr N4azorvieckirl.
15. Odporviedzi nii inter'ltelrc:je i zapl,tania radnych.
1(r. \\'nioski i oSu,iaclczenirr radn)'ch.
17. S1t^'aw1' rozne.
18, Plzrl,jgcie protokolLr z X.K[X se:;ji Ilady Pou'iatu Miriskiego,
I 9. Za:lknigcie obracl.

(,,

Ad. I
[)rzervodnicz4ca Rac'li', pani Anna Czy2ervsk:r. otworzyia XXX ses.jg lta,J), i'gg,iatLr
\1irlski:go, a nastgpnie porv:.tala racluvc,h igoSci. Stlvicrd.zila obecnoSc 20 radnycLL. co,,r,ol:rcc
slaw(J \\'c go sk] acl r.r I{ad y. s t irno r,vi \v\/nt agalt e clllo rllnt.

Lr

Ad.2
P

rzerv

o

dni

czqca llrz

:cl star,vila

porzildek obrad.

Il.:rda Polviatu Miriskiego, rv obecnoSci 20 radny'ch, jednogloSnie
porz4dck obracl, rv porvvZsz;,m brznrieniu.

prz.y,jgl:r

Ad.3
I{adny Witold Kikokrki ztrpytal o:
- skutki prawne rozstrzl'gnigcia NSA dotyczqce ZSA w Mirisku Maz.,jaki jcst

s,tiln prawnv
cJokurnentow podpisywanych przez pani4 dyrektor. cz1, dokumenty, ktr5re podpir;1,u,a.la pani

dyrektor, ktora de facto nie tr1,la dyrektorem nrajq moc llrawn4, m.in. Swiadectwa d,rjr:zaloSci.
Lrnro\ ry, angale - te, kt6re podpisy'wala u' imienir-r placowkijako dyrektor"
- tryh, rozwi4zania umo\r"y z paniq dyrektor. c't.y zostala odwolana czy w innyrn trybie
rozni4zano z ni4 umowg. c2iy bgdzie Zqdacjakiejkolwiek rekompensaty w,zwia:tku;1 utrali]
stanor,r'iska, czv wyst4pila do sildu o odszkodou,anie, jakie koszty moze poniesc powial,
- kto teraz zaruqdza szkolE. czy jego status .jest r6wrrie? zgody z prawem. cz,,' lbrmalnic
powo.ianv zastgpca na pelniqcego obor.l'iEzki dyrcktora. ktclry bvl por.volrany na zastcpcq prtt t
pani4 dyrektor. moze to stanowisko pelnii,
- co dalc.j lzn. czy bqdzie ogl,rszony nowy konkurs,
I{adn'r poprosil o stanorvislto radcy prawnego.
Nastgpnic zapylal, czy wprlypqla do rady powiatu inlbn-nacja od l<onrisarza u,y'borczcgo o
ztrrianic okrggow wyborczych. jezeli pisrno u'yplvnglo, prosi o mo2liwoSi z,apoznanitt sig z
nirr-r. ilapylal. dlaczego rada powiatu nie podjgla r-rchwaly o okrqgach wyborczych w' uLrieglym
polroczr.r.

Innych pytari nie bylo.
Przybyl radny Robert Grubek.

Ad.4
Wicestarosta Kr4rsTtof Plochocki zloLyl sprawozdalie z rellizac.ii uchual Racil
I)owiettu Miriskiego pod.iqty,,ch na XXIX sesji Rady Polviatu u'dniu 27 czsrwca 2l0ltJ r. oraz
sprarvozclanie z dzialalnoSci Larz.adu Powiatu w okresie od dnia 2tl czenvczr do 2 I :;ierpnitr
201 U r.

Pytari nie zgloszor-ro.

Rada Porviatu V[iriskiego przyjgla przez aklamacjg sprawozdanie Starostl'
z rcallizacji uchwal Rady Porviatu Miriskiego, podjgtych na XXIX sesji Racly' Ptxviatu
rv dniu 27 czerv'ca 2018 r'. oraz spralvozdanie z rJzialalnosci Zarz4du Powialu lv rela,rg5ic'
od dnia 28 czenvc:r do

2l sierpnia 2018 r.

Ad.5
Rada Porviatu .Miriskiego nie rvniosla uwag do informacji Wojelv6clzl<iego
Inspektora Ochrony Sroclorviska o stanie Srodowiska na terenie rvoiew'6dzrtna ?e
szczeg6lnl'm uw'zglgdnieniem pon,iatu miriskiego.

Ad.6
Rada Powiatu Miriskiego przyjgla informacjg o realizacji zadari porviatu u'
zakr,esic promocji zatrudnienia orrz akfl'rvizac,ii lokalncgo rynku prac)' przt't.
aklamacjg.

Ad.7
Przervodnicz4ca prz:edstawila pro.iekt uchwaly zmieniaj4cej uchwalg \'y'

r;pl'au,ic

ruch*'aIenia Statutu Pou,'iatu JMirisk iego.

Radni nie zglosili u,Ailg.

Rada Powiatu Miriskiego, tt' obecnoSci 2l radnych, jednogloinie podjqla uchrvalq
Nr XIKX/366118 zmieniaj4c4 uchwalg rv sprawie uchwalenia Statutu Powiatu MiirskiLego.

Ad.8
Przewodniczqca prr;redstau,ila pro.jekt uchwaly zmienia.jqcej uchr,r,alg \,\'sprawie
powolania komis.ji stalych Rady Pow'iatu i ustaienia przedmiotu ich dzialania.
Radni nie zglosili Llwag.
Rada Powiatu Miriskiego, lv obecnoSci 2l radnych, jednogloSnie podjqla uchrvalq
Nr >(XXl367ll8 zmieniaj4c4 uchrvalg w sprawie powolania knmisji stahch Rady
Porviatu i ustalenia przedmriotu ich dzialania.

Ad.9

Przewodnicz4ci przeclstawila projekt uchwaly'

w sprawie utw'or:;renia

Sroclou'iskor,vego Domu Sarmopontoc)' \\' Mrozach i nadania statutu.

Radni nie zglosili Lrwag.

Rada Powiatu Miriskiego, w obccnoSci 2l radnych, jednogloSnie podjqla uchwalg
Nr XXV368/18 w spralvie utworzenia Srodolviskowego Domu Samopomocy lv N/ilrozach
i nadania statutu.

Ad.

10

Przelvodniczqca prr:redstau'ila projekt uchrvaly zmienia.jqcej uchwalE \\, sprawic
okreSlenia zadah l'tnansor'veLnych ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacii Os(rb
Niepelnosprau'nych w 2018 r.
Radni nie zglosili Lrwag.
Rada Porviatu Miriskiego, lv obecnoSci 2l radnych, jednoglofnie podjgla uchrvalg
Nr X.XV369/18 zmienia.jqc4 uchrvalg lv sprawie okreSlenia za<Ian finansowanyr:h ze
Srodh6rv Pafistwolvego Funrduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w 2018 r.

Ad.

ll

Przewodniczqca prr:uedstar,r,ila projekt uchrvaly zmieniaj4ce.j uchn'alq \,\r sprauic
rozkladu godzin prircy aptek og6lnodostgpnych na terenie porviatu ntiflskicgo.
Radni nic zglosili Lrwag.
Rada Polviatu Miliskiego, rv obccnoSci 2l radnych, jednoglofnie podjgla uchrvalg
Nr XXX/370118 zmieniaj4t:q uchwalg w' spran'ie ustalenia rozkladu godzin prac)' :rptek
o96ln,odostgpnych na terenie pox'iatu miriskiego.
tustale'nia

Ad.12
Przewodniczqca prr;uedstan'ila projekt uchrvaly zmieniaj 4cej uchu'alg \,\' sprau ic
Wicloletniej Prognozl, F intrnsowej Powiatu Minskiego na lata 201 8 - 2025.
Rac'lni nie zglosili uwag.
Rada Porviatu Miriskiego, w obecnoSci 2l radnych, jednogloSnie podjgla ucht,alq
Nr llXX/37lll8 zmieniaj4crl uchrvalg w sprarvie Wieloletniej Prognozy F-inanson,c.j
l)orvintu Miriskiego na lata 2018 - 2025.

Ad.

13

Przewodnicz4ca prr:redstau'ila projekt uchwall, zmieniajqce.j uchu,alg \,\' sprauic
tuchu'aly bud2etou'e.j Povr'iatrr Miriskiego na 2018 r.

Radni nie zglosili

Lrvvag.

Rada Powiatu Miiiskiego, w obecnoSci 2l radnych, jednogloSnie podjgla uchwalg
Nr XXX/372118 zmieniaj4c4 uchlvalg w sprarvie uchrvaly bud2etowej Powiatu Mifiskiego
na 2018 r.

Ad.

14

Przewodnicz4ca pr;:edstawila projekt r.rchwaly w sprawic rozpatrzenia skarlui na
dzialirlnoSi dyrektora Zespolr-r Szh6l Nr I im. Kazimierza Wielkiego w N4irisku
N4azorvieckim.

Radni nie zglosili Lrwag.

Rada Powiatu Miiiskiego, w obecnoSci 2l radnych, jednogloSnie podjgla uchwalg
Nr XXX/373118 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnoSd dyrektora ZesJrolu iszkril
Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mirisku Mazowieckim.

Ad.

15

Wicestarosta oclniosl sig do sytLracji w Zespole Szkol Agrotechnicznycir w N4irisku
Maz. Poinfbrmowal. 2e Zitrz,a,cl Pow,iatu Minskiego powolal osobg pelni4cE oboviitlzl<i
cly'rektora ZSA na okres clo 10 miesigcy i Zarznd nie podjql jeszcze decyz-ji o oglosz,enru
konkursu na dyrektora. 'l'a sytuacja .jest konsekwenc.i4 oddalenia skargi kasacy.jnej ttr'I,c/.
Naczelny Sqd Administracl,fny u,' dniu l0 lipca br.. jednak nie ma jeszcze uzasadnienia do
rvyroltu. dlatego do skutk<ivv prarvnych trudno teraz siq odnieSi, ewentualnie perrri nleccnirs
zabrerze glos. Obecnie :;zkola przygotowuje sig clo rozpoczecia roku :;zkoln,e go,
przcpron'adzila skuteczny nabor do klas I. W odniesieniu do sytuacjr bylej pa.ni dvr,:k1or.
potriedzial, ze w dniu 28 (Jzerwca 2017 r. n'yrokiem s4du Okrggowego w Siedlca.ch zostala
odrzucona apelacja pow6d.ki w przeclrniocie roszczenia o przywr6cenie do prac1, i ;ras4dzil na
.ie.i rzr:cz" zw'rot kosztow. Poprzednia pani dyrektor zlo2yla wniosek o pr:zcjScie na emerytllrg.
otrzylrala odprau'q emerytalnq i obecnie nie.jcst pracor,vnikiem ZSA. Natomiast ostatnia pa:ri
clyrektor.jest obecnie naucz:ycielem ZSA.
Radny Witold Kikolski przl,ponrrial treSc pytari.
Radn1, Zbignierv Gir:zesiah por.vieclzial.2e chcial sig dol4cz1,c z,zapylanic,nn clo pytitri
radnego Kikolskiego. chocia2 mial zabrai glos rv pr"urkcie dotycz4cl,rn wniosk(rlv.,Zvl,rticil
u\\age rta brak uzasadtrienia do r,rvroku NSA. w'ktrir1,m pou'inir'n rclzstrzygnq.c o clacic
sktttk6w prawnl'ch tzn. czv od czasu uchl'lenia uchr,i'alv T.arztyduprzc:z \,Vojervodg czy'o clacic
trd kirrdr,'ri'yrok bedzie prar\\iomocn1. Zaproponou,'al. albl'odporvied2 przvgotowac na pismic
tlla wszrstkich radnl'ch. od kiedl'pani dlrcktor nie petnila liurkc.ji clvrcktorskie.j. cz,1 ri
trakcic pchrienia lirnkc.ji pc,\\'ierz:a sig znou,u komuS peh-rienie funkcji dyrektola.,Zrvrticil
trwagg. ze paui d1'rektor vv dobre.i n'ierzc prz)'stqpowala do oglos;uone g a pr7l?z, /.art,atl
konkursu.

Radny Witold Kilkolski zu'rocil uwagg, ze temat rnoZe byi bardzo lr,.)\\'irzn\' \\
sktrtkach, poniewaz dotyc::E one 'wielu osob. dla ktoryoh odpowiedz jest bardzr) \)vazna. c/)
Itrlod;zieZ, kt6ra dostala Swiadectr,r'a nraturalne sE prawomocnc. czy rtog4 sig urbie,g,nc o s;lucJiir
i skladac tc Swiadectwa na r.rczelniach wyzszych. Nastgpnie czy obecny zastgpca clvre:[;tola
pclni4cv oborvi4zki dyrektora. pelni je zgodnie z pra\\'em. poniewaZ zostal por.vo:fanr,' prrzcz
parriil cll'rektor. kt6ra dl'rektorcrn <Je lacto nie b1'la. W zu,i4zku zt5rnt pcSpiecir.jest r,vskerz:an.r.
abv t-rpinia publiczna znala tg inlornrac.jg. poniew'az r;E to Sw'iadeclua i untonv z irLnvnri
llrrrrarni. Przypomnial. z,c,*'::az, z radnymi z ugrllpo\\'antia zglaszali proJlozl,c.ie 1tk ternu. 1by
tcrrrat naipierw w'1'jaSnid. a nie utrzvmy'wac lamanie pra'wa przez. wiele n-ricsiqcy.

Pani Danuta Rogruska Sekretarz Pow'iatu poinformou'ala, 2e
Konr i sarza Wyborcze

g

o pr ze:ka,ztrla pan i przewodni cz4ce-i l{ad y.

pt'rst.anr.rrr,'rcnie

Przervoclniczqca plwieclziala, ze nil<t nie zglosil
inicjatywy podjgcia rakie.j

r6r,r,niez Zarzqd.

ur:,hw.r11,.

Radny Witotd Kik,llski ponr:wil py.tanie,
dlaczego l{ada Powiatr,r nie po:l.j gla. Llcrhli,il|1
o oJrrggach wyborczych. ./_wr.oiil ,ie , zapoznanie
raclnych z tyrn pisrnem, prtnievvaz ilc
wierlzial o tym piSmie,
Wices

Ad.

fa

ros ta pov,,i

r,:d

zial, Ze wyj adnieni a b gd4 uclzi

el one

na pi$mie,

16

Radny witord Kikorski zwr6cil uwag?, Le
w ottzynranych zaproszeniach na I.,-:licct't
Zespolu Mazowsze jest. :zawar.ta prosba o potwierdzenie
swoje obecnosci, priprosil o
zgla:;zanie sig w te.f sprawie clo Wyclzialu
Osrviaiy i promocji.
Innych glosow nie bylo.

Ad. l7
I{adny

Grzegorz wyszogrodzl<i stwiercJ zil, Le r,v rocznicq
odzyskania nrcpor1lr:r11oici
zorgi]t-tizorvano wspanial4 rr:konstnrkcig
zdarzeh i pod:rigkowal wizysti<i'.r, litorzl, siq:
ci, tcsir
pt'z'y':zytttli, aktywtry udi:itrl bt'a1o .owniez
starostwo. poclzigkowal w

sluztrom' ktorych zadanient b)'to zapewnicnie bezpic-czeristwa
ponir:n,az bardzo dobrze sig z tego wvwiqzaly,

sposob sz0z(igollr'

w tr.akcie ul.ocz),stoscr.

Pan Zbignierv Pi4tl<orvski zaprosil wszystkich
na XIV Festiwal Chleba, krc,r.i
wyroztria sig pokazem i rzec:zywist4 prornocjq
lblkioru naszych ziem.poclzigr.o*.,1

za visparcie finausowe' |-"wrocil

o.",trlrr;''

ilq o pomoc

zarowno rner.ylor).czrE i finansov,,4 vr
zo,gttrtizowaniu podczets Ferstiwalu k.onkuriu
rviefc6vr clozynkowych na p,,ri";;-,;;"i;;r;,,
;.
porlr()waz zwycigzcy k.nliltrsor.r'g'rinnych
.ie mogE tvz)qc
\,\/ k,.[iLrr:,jrr

u'oclzkirn. r-rdziar r1g1 wziqc' zwy:cigzc!,korr<ursd.w
powiatowych.'clzialu
Radny ltobert Grtrb'ek rrpr,r,,il riotiru.rl,rtoScji
ri,Dlug,iej Szla,:heckiej g'r, IIa j16,r,.
l<tore odbgd4 siE 25 sicrPnia br' o goclz.
18.00, Poclczas u'oczy.stosici zost.'1 ocrslcnie.lr:
tablicrc parniiltkow'e, pierr't's'a - prosr.^rigcora
par'igci z:amord,ru,ariych ,ri.rrt o,i,rl,;; j;l:,rl"l
szlacheckiej' cechowkj i lr4ilosny w 1939 i., clruga
- uparnigtniajqca pierwsze rvz'rerrl..i
pou'stania miejscoivosci Diuga Sz,iacLrecka
z 1304 r.-Po oclslonigciu tat;ic .cibgclzit:, si; piltrili
z wieloma atrakcjanti dla r,.rrlzin,
Przervodniczqca prlitllornro\r'ala, ze clo Racly
Pou,iatLr VIirisk.ie5lo r.i,plynr;:la sliarlia rrr
tizialttl'osci dyrektora -Santcdzielnego I)ublicznego
Zespolu opicki Zdrorv'tnc; vr vlirisi:Lr
Podclala p'cl glosorvanie przekazante skargi
c1' rozpoznania
wo.je

Ku,r:1i

[1ii;;;:]'-

Rada Porviatu N{iriskieg0 za przekazaniern skargi
clo rozpo:zna;ria 1(.'ri: jr

i{cu'i;'ly.ine.i oddala 21 giostllr. plz';'br,iku
giororn,przecirvnych

Innych spraw nie bt,io.

i r,vstr:ry'r'ja1c1,ch

sir;:.

A.d,22

\XIX

Racla Por'l'iatu

sesji

vliriskiego. $' ,rbecnosci 21 raclnych, jechroglosnie
pr.zljgla protchrl

ltadi P()\\ilLu.

Ad.23
nna,

r,I"l:,T^HK:J:ania

porzqclkr-r obrzrcl,

pani Anna czvzewska z:arnknqla

l.X)(

scsle

Irlotokolowala:

"t,g-'|,',t ka su,bt l,oU

i':'t,,\gk/I'
()

,,

