Protok6l nr XXV/17
sesji Rady Powiatu Miriskiego
w dniu 25 paLdziernika 2017 r.

Lista obecnodci radnych stanowi zal. nr 1 do protokoiu.
Lista obecno3ci os6b zaproszonych stanowi zat. nr 2 do protokolu.

Porz4dek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. PtzyjEcie porz4dku obrad.
3
Interpelacj e i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Starosty z dzialalnoSci Zarz4du powiatu migdzy sesjami.
5. Ro"Fatrzenie informacj dyrektora zaru4dt Dr6g powiatowych stanie dr6g
powiatowych oraz przygotowaniu do sezonu zim owego 20171201g.
6. Informacja o przebiegu wykonania budzetu powiatu, informacja o ksztahowaniu sig
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja
przebieg' wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu opieki zdrowotr:rej
Mirisku
Mazowieckim zaI pohocze 2017 r.
7. Informacj a o stanie realizacji zadari oSwiatowych za rok szkolny 2016/2017.
8. Podigcie uchwaly w sprawie Programu wsp6lpracy powiatu Miriskiego z organizacjami
pozarz4dowymt oraz podmiotami w1'rnienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci
pozytku publicznego or.v o wolontariacie.
9. Podigcie uchwaly w sprawie w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowe.l
szescioletniej Szkoly Podstawowej Specjalnej wchodz4cej w sklad Zespolu Szk6l Specjalnych
im. Janiny Poraziriskiej w Ignacowie w oSmioletni4 Szkolg podstawow4 Specjaln4
wchodzqcq w sklad Zespolu Szk6l Specjalnych im. Janiny Poraziriskiej w Ignacowie.
10. Podjgcie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej zasadniczej
Szkoly Zawodowej wchodz4cej w sklad Zespohr Szk6l Nr I im. Kazimierua Wielkiego w
Mirisku Mazowieckim w Brarzow4 Szkolg I Stopnia.
11. Podjgcie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej Szkoly
Specjalnej Przysposabiaj4cej do Pracy dla uczni6w z upodledzeniem umyslowym w
stopniu umiarkowanym lub znaczn),rn onz dla uczni6w z niepelnosprawnoSciami
sprzgZonymi wchodzqcej w sklad Zespofu Szk6l Specjalnych im. Janiny poraziriskiej w
Ignacowie w Szkolg Specjaln4 Przysposabiaj 4c4 do Pracy.
12. PodjEcie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej Szkoly
Policealnej wchodz4cej w sklad Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicmego w
Mirisku Mazowieckim w Szkolg Policealnq, o kt6rej mowa w art. 18 ust. I pkt 2 lit.
ustawy - Prawo oswiatowe
13. Podjgcie uchwaly w sprawie stwierdzenia przekszlalcenta dotychczasowej Zasadniczej
Szkoly Zawodowej Specjalnej wchodz4cej w sklad Zespolu Szk6l Nr im. Kazimierza
Wielkiego w Mirisku Mazowieckim w Branzow4 Szkolg I Stopnia Specjaln4.
14. Podjgcie uchwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej Zasadniczej
Szkoly Zawodowej wchodzqcej w sklad Zespolu Szk6l Zawodowych Nr 2 im.
Powstaric6w Warszawy w Mirisku Mazowieckim w Branzow? Szkolg I Stopnia.
15. Podjgcie uchwaly w sprawie stwierdzenia ptzeksztalcenta dotychczasowej Zasadniczej
Szkoly Zawodowej wchodz4cej w sklad Zespolu Szk6l im. Marii Sklodowskiej - Curie w
Mirisku Mazowieckim w Bran2owa Szkole I Stopnia.
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owej Zasadniczej
znYch w Mirisku
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17.

Mazo
Podig

18.

PodiEcie uchwaly

:trta2o17 -2020.
sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 2o1i
- 2019
Samodzielnego Publicznego Zespolu opieki Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckim.
19. Podjgcie uchwaly zmieniai4cej uchwalg w sprawie nadania statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zespolowi Opieki Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckim.
20. Podjgcie uchwaly w sprawie obowi4zui4cych w 201g roku wysokosci opLat zausunigcie
i przechowywanie pojazdu usunigtego z drogi oraz wysoko(ci koszt6w powstalvch w

w

razie odst4pienia od usunigcia pojazdu.

2i. Podigcie uchwaly zmieniai4cej uchwalE w sprawie okreslenia przystank6w
komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem htb zarz4dzai4cym jest powiat Miriski oraz

warunk6w i zasad korzystania z tych przystank6w.
22. Podigcie uchwaly zmieniai4cej uchwalg w sprawie okedlenia zadari finansowanvch
ze
6rodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji os6b Niepelnosprawnych w 2017 r.
23. Podigcie uchwaly zmieniaiqcej uchwalg w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek
og6lnodostgpnych na terenie powiatu miriskiego.
24. PodiEcie uchwaly w sprawie tekstu jednolitego Statutu Domu pomocy Spolecznej w
K4tach.
25. Podigcie uchwaly zmieniai4cej uchwalg w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej
Powiatu Miriski ego na lala 2017 -2024 .
26. Podigcie uchwaly zmieniaiqcej uchwalg
sprawie uchwaly budzetowej powiatu
Miriskiego na 2017 r.
27 . rnformacja dotyczaca oswiadczeri maj4tkowych radnych powiatu, kierownik6w jednostek
powiatowych i os6b wydaj4cych decyzje administracyjne z upowa2nienia starosty.
28. Odpowiedzi na interpelacje i zapltania radnych.
29. Wnioski i o3wiadczenia radnych.
30. Sprawy r6Zne.
31. Przyjgcie protokolu z XXIV sesji Rady Powiatu Miriskiego.
32. ZNrk:nigcie obrad.

w

Ad.

I

Przewodnicz4ca Rady, pani Anna Cryiewska, otworzyNa XXIV sesjg Rady powiatu
Miriskiego, a nastgpnie powitala radnych i gosci. Stwierdzila obecnodi 23 radnych, co wobec
ustawowego skladu Rady. stanowi wymagane quorum.
Na sesjg Rady zostali zaproszeni uczniowie ze szk61 prowadzonych ptzez powiat
Miriski, kt6rym Zan4d Pot'u.tatn Miriskiego przyznal stypendium starosty za wysokie wyniki
w nauce. Stypendia otrzymali:

-

uczeri Gimnazjum w Gimnazjum i Liceum og6lnoksztalc4cym im.
Polskiej Macierzy Szkolnej w Mirisku Mazowieckim,
Damian Koseski uczen Liceum Og6lnoksaalc4cego w Gimnazjum i Liceum
Og6lnoksztalcqcym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mirisku Mazowieckim,
Michalina Gabriela Mikulska - uczermica Liceum og6lnoksztalc4cego w Zespole
Szk6l Nr 1 im. K. Wielkiego w Mirisku Mazowieckim,
Maciej cryZkowski rechnikum w Zespole Szk6l Nr 1 im. Kazimierza

Michal Jarek

-

'czeh
Wielkiego w Mirisku Mazowieckim,

Paulina wnuk - uczerurica zasadniczej Szkoly Zawodowej v Branzowej szkole I
Stopnia w Zespole Szk6l Nr 1 im. im. Kazimierza wielkiego *Mitirku M-owieckim,
Daniel Galqzka - uczeh Zasadniczej Szkoly Zawodowej Spec alnej w Bran2owej
Szkole I Stopnia specjalnej w Zespole Szk6l Nr 1 im. Kazimieiza wieiikieso w Mirisku

Mazowieckim,

Katarzyna witkowska
Mirisku Mazowiecki

Agnieszka smolifska

-

uczennica Technikum

w Zespole Szk6l Ekonomicznych w

-

uczennica Liceum og6lnoksztalcqcego w Zespole Szk6i
Ekonomicznych w Mirisku Mazowieckim,
Klaudia Pieniak - uczemica Liceum Plastycznego w Zespole Szk6l Ekonomicznvch w
Mirisku Mazowiecki ,
Julia Paulina sado ska - uczennica Technikum w Zespole Szk6l Zawodowych Nr 2
im. Powstaric6w Warszawy w Mirisku Mazowieckim,
Kacper Hawrys - uczen Liceum og6lnoksztalc4cego w Zespole Szk6l im. Marii

Sklodowskiej-Curie MiriskuMazowiecki,
Martyna w6jcik - uczennica Technikum w Zespoie Szk6l im. Marii sklodowskiej-

Curie w Mirisku Mazowieckim.
Magdalena szcrygielska - uczennica Tecbnikum w Zespole Szk6l Agrotechnicznych w
Mirisku Mazowiecki ,

sylwia Dziugiel

-

uczennica zasadniczej Szkoly Zawodowej w Branzowej Szkole I
Stopnia w Zespole Szk6l Agrotechnicznych w Mifsku Mazowieckir

Ad.2
Przewodnicz4ca przedstawila porz4dek obrad.
Radny Witold Kikolski wnioskowal o wprowadzenie nowego punktu dotycz4cego
s1'tuacji w Zespole Szk6l Agrotechnicmych w Mirisku Mazowieckim.
ostatnich
miesi4cach zapadly wyroki s4du administracyjnego, dlatego radni powinni miei informacje,
jakie dziilania zostaly podj gte prz ez Zarzqd Powiatu.
Rada Powiatu Miriskiego, w obecnoSci 22 rudnych, w glosowaniu nad powyZszym
wnioskiem oddala 4 grosy za, 15 glos6w przeciw i 3 glosy wstrzymui4ce sig. *niosek nie
przeszedl.
Rada Powiatu Miriskiego, w obecnoSci 22 radnych, jednoglo6nie przyjgla
porz4dek obrad w powyZsrym brzmieniu.

w

Ad.3
Radny Witold Kikolski odni6sl siE do medialnej
sprawy - zatrudnienia pana
-Zeipole'Opieki
Krzysztofa Sledziewskiego w Samodzielnym Publiczn),rn
Zdrowotnel w
Mirisku Mazowieckim. zapytal, czy pu1 Krzysnof Sledziewski jest jeszcze zatrudniony w
sPzoz' a jesli tak, to na jakim stanowisku, na jaki czas zostaLa zawarta znim umowa o pracg
i czy w zwiqA<u z prac4 otrzym:uje dodatek funkcyjny, czy w schemacie organizacyJnym
szpitala wystgpuje to staaowisko, a jeSli tak, czy byl na nie wakat, czy bylo pro*ud"on"
postgpowanie rekrutacyjne, jesli tak, to jakie. W dniu 12 pu2dziemika dyektor S?ZOZ
oglosil konkurs na stanowisko kierownika Dzialu Administracji i obstugi spzoz, czy zostala
powolana komisja konkursowa i w jakim skladzie oraz czy to stanowisko wystgpowalo
wczeSniej w schemacie organizacyjnym SPZOZ czy jest to nowe stanowisko.
Radny Zbigniew Grzesiak w zwi4zktt z wnioskiem radnego Witolda Kikolskiego
poprosil o przedstawienie obecnej sluacji w Zespole Szk6l Agrotechnicznych w Mirisku
Maz. Nastgpnie zapytal, na jakim etapie jest sprawa s4dowa z firm4 konsultingow4 ds.

partnerstwa publiczno-prywatnego. poinform owal tez, ze w czerwciu zlo2yl do Starosty
pismo w sprawie niebezp tecznego odcinka drogi ptzy wyjefud2ie z osrodka
\li_ns]<!9eo
Rehabilitacyjno-opiekuriczego w Drozdz6wce, gdzie niedawno dosiio do trasiczneso
wypadku. Powiedzial, ze odbylo sig spotkanie m.in. z Komendantem policji, ,uttgp-.a
kierownika oddzialu zwz4du Dr6g z wggrowa i zostaly zapisane odpowiednie ustalenia w
zakresie odnowienia oznakowania poziomego, poprawy widocznosci, ograniczenia prEdkosci,
lustra naprzeciwko wyjazdu z osrodka. poprosil o interwenci Q do wojew6dzki ego zan4dl
Dr6g, poniewaZ do dnia dzisiejszego nic nie zoslalo zrealizowane.
Radny Piotr Stgpieri
w zwiqzku z t]*., ze kolega radny Kikolski przywoLa|
medialne informacje, kt6re dotyczyly jednego z pracownik6w spzoz, tez chcialbym izisiaj
zapytad radnego Grzegorza wyszogrodzkiego, kt6rego nie ma, wigc moze w jego imiemu
odpowie przewodnicz4cy klubu na temat doniesieri medialnych z jednej z lokalnych pras,
kt6ra ukazuje sig r6wnie2 w pariskim okrggu czyli w Sulej6wku, jest io gazeta iokaina i
niejaki pan redaktor Jaroslaw ci6lkowski, kt6ry podpisal to
imienia nazwiska
poinformowal mieszkaric6w o tym, ze telefon pana radnego wyszogrodzkiego, kt6ry
lest
radnlm Rady Powiatu Mifskiego, kt6ry iest organem prowadz4cym szk6l srednich, praca w
szkole im. Marii Sklodowskiej-curie otrzymala pani dr chemii. Jezeli pan przewodnicz4cy
nie jest na ten moment przygotowany na odpowiedz to bym bardzo poprosil, aby tak4
odpowiedZ na najbliZszej komisji odwiaty przygolowat, czy
izkole im. Marii
Sklodowskiej'curie bylo zapotrzebowanie na takiego nauczyciela, czy brakai4cy etat byl
zgloszony do kuratorium, czy procedura przyjmowania powinna nygl4dai tak, Ze radny
powiatowy, jest czlonkiem Rady Powiatu czyli organu prowadz4cego plac6wkg, na telefon,
oczywiscie chc4c pom6c nauczycielowi, pomaga w poszukiwaniu pracy. Ja oczywiscie
wierzg w szczere intencje pana radnego wyszogrodzkiego, bo jest te2 dyrektorem szkoly, w
kt6rej nast4pila reforma i s4 pohzeby takie, zeby zabezpieczyt, tych nauczycieli, kt6rzy w
zwiqzku z t)ryn nie mai4 pracy. Natomiast interesuje mnie bardziej, jaka byla proced.ura, czy
elat nauczyciela chemii byl gdziekolwiek zgloszony.
Radny Witold Kikolski - powiedzial, ze od tego jest rada miasta Mirisk Mazowiecki,
jest
kt6ra
organem zalozycielskim dla szkoly, wigc macie paristwo swoich radnych i uwt?ant
2e to jest najlepsze miejsce, Zeby o to zaplta(,
Innych pytan nie bylo.
Przybyl radny Grzegorz Wyszogrodzki.
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Ad.4
Starosta Antoni Jan Tarczyriski zloZyl sprawozdtrnie z wykonania uchwal XXIV sesji
Rady Powiatu w dniu 23 sierpnia 2017 r. oraz z dzialalno{ci zarz4dtt Powiatu w okresie od
24 sierpnia do 24 pa2dziernika 2017 r.
Radni nie zglosili pytan do sprawozdania.
Przybyl. radny Zbigniew Pilatkowski.
Rada Powiatu Mifskiego przyjela przez aklamacjg sprawozdanie z wykonania
uchwal XXIV sesji Rady Powiatu w dniu 23 sierpnia 2017 r. oraz z dzialalnosci zarzadu
Powiatu w okresie od 24 sierpnia do24 pa1dziernika 2017 r.

Ad.5
Pan Andrzej Solonek Dyrektor Zaru4du Dr6g Powiatowych w Mifisku Mazowieckim
przestawil informacjg o stanie dr6g powiatowych oraz o przygotowaniu do sezonu zimowego
2017/2018.
Radny Zbigniew Grzesiak powiedzial, ze wystosowa.l w lipcu do Zarz4du powiatu

pismo

o

rczwazenie mozliwosci ptzekazania niekt6rych dr6g powiatowych gminom,
poniewaz wymienione w pismie drogi nie mai4 charakteru dr6g powiatowych i -warto je
przekaza|. Dyrektor systematycznie wykazuje, ze ilosi dr6g gruntowych jest zmniejszana,
jednak jest ich ci4gle duzo. Dlatego nalezy podi46 rozmo'ty z gminami, aby
te drogi
uporz4dkowai. zapytaL, czy Zav4d, Powiatu bgdzie wystgpowal do gmin o przekazanie im
czESci dr6g.
Starosta stwierdzil, ze rozt-,ow z gminami bgd4 prowadzone, ale gminy nie s4
zainteresowane przejmowaniem dr6g, w wielu przypadkach drogi gruntowe m aj4bardzo mal.e
znaczenie r6wnie2 dla gminy, dlatego tak trudno o poprawg ich stanu. poinformowal, 2e kilka
lat temu Powiat chcial przekaza(, Miastu Mirisk M az. drogi na terenie miasta, a Miasto chcialo
te drogi przej46,,jednak nie zgodzrL sig na to Zarz4d Wojew6dztwa.
Innych pytan nie byio.
Rada Powiatu Miriskiego przylEla informacjg o stanie dr6g powiatowy ch oraz
o przygotowaniu do sezonu zimowego 2017 /2019 przez aklamacjg

Ad.6
starosta przedstawil informacjg o przebiegu wykonania budzetu powiatu, informacjg
o ksztaltowaniu sig wieloletniej prognozy finansowej oraz informacjg z przebiegu wykonania
planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu opieki zdrowotnej w Mirisku
Mazowieckim za I p6bocze 2017 r.
Wiceprzewodnicz4cy Rady Ireneusz Piasecki odczytal pozltywn4 opinig RIO o
przedloZonej przez Znz4d P owiatu Miriskiego informacji.
Radni nie zglosili pyan.
Rada Powiatu Mifskiego przyjgla informacjg o przebiegu eykonania budzetu
powiatu, informacjg o ksztaltowarriu sig wieloletniej prognozy finansowej oraz informacjg z
przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu opieki
zdrowotnej w Mirisku Mazowieckim zal pSlrocze 2017 r. przez aklamacjg.

Ad.7
Przewodnicz4ca przedstawila informacj g o stanie realizacji zadari odwiatowych za
rok szkolny 201612017 .
Radny Grzegorz wyszogrodzki skierowal podzigkowania do wszystkich nauczycieli
i pracownik6w szk6l podleglych powiatowi za wykonanE praca w ci4gu calego roku
szkolnego, kt6rej podsumowaniem jest przedlozona informacja. pochwalil r6wnie2
wsp6lpraca pomigdzy dyrektorami szk6l r6inych szczebli samorz4dowych , zar6wno z miasra,
jak i gmin, wsp6lpraca z Naczelnikiem wydzialu oswiaty pani4 Emili4 piotrkowicz oraz
Prezesem ZNP Stanislawem Mejszutowiczem i przedstawicielem NSZZ Solidamo66
Grzegorzem Padzikiem.
Innych glos6w nie bylo.
Rada Powiatu Mifskiego przyjEla przez aklamacjg informacjg o stanie realizaqi
zadari oSwiatowych za rok szkolny 201612017 -

Ad.8
Przewodnicz4ca przedstawiia projekt uchwaly w sprawie Programu wsp6lpracy
Powiatu Miriskiego z organizacjatni pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o dzialalnoSci poZytku publicznego oraz o wolontariacie.
Radni nie zglosili uwag.

Rada Powiatu Miriskiego, w obecnosci 25 radnych, je,dnoglosnie podjgla uchwalg

Nr XXV/293/17 w sprawie Programu wsprilpracy powiatu Miriskiego - oi[anizacjami
pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalno6ci
poZytku publicznego oraz o wolontariacie.

Ad.9
Przewodnicz4ca przedstawila projekt uchwaly w sprawie stwierdzenia
przeksztalcenia dotychczasowej szescioletniej Szkoly Podstawowej Specjalnej wchodz4cej w
sklad Zespolu szk6t Specjalnych im. Janiny Porazinskiej w Ignacowie w osmioletni4 Szkolg
Podstawow4 Specjaln4 wchodz4c4 w sklad Zespolu Szkr5l Specjalnych im. Janiny
Poraziirskiej w Ignacowie.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Mifiskiego, w obecnoSci 25 radnych, jednoglo5nie podjgla uchwalg
Nr XXY 1294177 w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej szeScioletniej
Szkoty Podstawowej Specjalnej wchodz4cej w sklad Zespolu Szkril Specjalnych im.
Janiny Porazifskiej lv Ignacowie w o6mioletni4 Szkolg podstawowq Specjaln4
wchodz4c4 w sklad Zespolu Szk6l Specjalnych im. Janiny poraziriskiej w Ignacowie.
Ad. r0

w sprawie stwierdzenra
przeksztalcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoly Zawodowej wchodz4cej w sklad Zespolu
Szk6l Nr 1 im. Kazirnierza Wielkiego w Minsku Mazowieckim w BranZow4 Szkolg I
Stopnia.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Miriskiego, w obecnoSci 25 radnych, jednogloSnie podjgla uchwalg
Przewodnicz4ca pt'zedstawila projekt uchwaly

Nr XXV/295/17 w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia

dotychczasowej Zasadniczej
Szkoly Zawodowej wchodzqcej w sklad Zespolu Szkril Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w
Mirisku Mazowieckim w Bran2ow4 Szkolg I Stopnia.

Ad.

ll

Przewodnicz4ca przedstawila projekt r-rchwaly w sprawie stwierdzenia
przeksztalcenia dotychczasowej Szkoly Specjalnej Przysposabia.i4cej do Pracy dla uczniow z
upoSledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub znircznym oraz dla uczni6w z
niepetnosprawno5ciami sprzgzonymi wchodz4cej w sklad Zespolu Szk6l Specjalnych im.
Janiny Poraziiiskiej w Ignacowie w Szkolg Specjaln4 Przysposabiaj4c4 do Pracy.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Miriskiego, w obecnoSci 25 radnych, jerlnogloSnie podjgla uchwalg
Nr XXV/296/17 w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej Szkoly
Specjalnej Prrysposabiaj4cej do Pracy dla uczni6w z upoSledzeniem umyslowym w
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczni6w z niepelnosprawnosciami
sprzg2onymi wchodzqcej w sklad Zespolu Szkril Specjalnych im. Janiny Poraziriskiei w
Ignacowie w Szkolg Specjaln4 Przysposabiaj4c4 do Pracy.
Ad.

12

Przewodniczqca przedstawila projekt uchwaly w sprawie stwierdzenia
przeksztaicenia dotychczasowej Szkoly Policealnej wchodz4cej rv sklad Centrum Ksztalcenia

Zawodowego i ustawicznego w Miirsku Mazowieckim w Szkoe policealn4, o kt6rej
mowa w
afi. l8 ust. I pkt 2 lit. f ustawy - prawo oSwiatowe.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Miriskiego, w obecnosci 25 radnych, jednogrosnie podjgla uchwarg

Nr

XXV/29?/17 w sprawie shvierdzenia przeksztalcenia rlotychciasowej szko$
Policealnej wchodz4cej w sklad centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawilznego w
Mirisku Mazowieckim w Szkorg Poricealn4, o ktrirej mowa w art. lg ust. I pkt 2 lit. f
ustawy - Prawo o5wiatowe.
Ad.

13

Przewodnicz4ca przedstawila projekt uchwaly w sprawie stwierdzenia
przeksztalcenia dotychczasowej zasadniczej Szkoiy Zawodowej Specjalnej wchodz4ce; w
sklad Zespolu Szk6i Nr 1 irn. Kazimierza wielkiego w Mirisku Mazowieckim w Branzrwa
SzkolE lStopnia S pecjalnq.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Mifiskiego, w obecnosci 25 radnych, iednoglosnie podjgra uchwarg
Nr XXV/298/17 w sprawie shvierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej 'Lasadniczej
Szkoty Zawodowej Specjalnej wchodz4cej w sklad Zespolu Szkril Nr 1 im. Kazimierza
Wielkiego w Mir[sku Mazowieckim w BranZow4 Szkolg I Stopnia Specjaln4.
Ad.

14

Przewodniczqca przedstawila projekt uchwaly w sprawie stwierdzema
przeksztalcenia dotychczasowej Zasad czej Szkoly Zawodowej wchodz4cej w sklad Zespolu
Szk6l Zawodowych Nr 2 im. Powstaric6w warszawy w Mirisk, Mazowieckim w Branzowa
Szko lg I Stopnia.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Mirfskiego, w obecno5ci 25 radnych, ierlnoglo6nie podjgla uchwalg
Nr XXV/299/17 w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia d,otychczasowej Zasadnicze.y
Szkoly Zawodorvej wchodz4cej rv sklad Zespolu Szkril Zawodowych Nr 2 im.
Powstaric6w Warszawy w Mi6sku Mazowieckim w Bran2ow4 Szkolg I Stopnia.
Ad. 15

projekt uchwaly w sprawie stwierdzenra
przeksztalcenia dotychczasowej zasadniczej Szkoly Zawoclowej wchodz4cej w sklad Zespolu
Szk61 im. Marii sklodowskiej -curie w Miisku Mazowieckim w JlranZow4 Szkolg i Stopnra.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Miriskiego, w obecnoSci 25 radnych, ietlnogloSnie podigla uchwalg
Nr XXV/300/17 w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dofychczasowej Zasadniczej
Szkoty Zarvodowej wchodz4cej w sklad Zespolu Szkrjl im. Mlarii Sklodowskiei-Curie w
Mirisku Mazowieckim w Bran2ow4 Szkolg I Stopnia.
Przewodnicz4ca przedstawila

Ad.

16

Przelvodnicz4ca przedstawila projekt uchwaly w sprawie stwierdzenra
plzeksztalcenia dotychczasowej Zasadniczel Szkoly Zawodowej .wchodz4cej w sklad Zespolu
Szk6l Agrotechnicznych w Mirisku Mazowieckim w BranZowa S;zkoie I Stoonia.
Radni nie zglosili uwag.

Rada Powiatu Mifiskiego, rv obecno5ci 25 radnych, jednogloSnie podigla uchrvalg
Nr XXV/301/17 w sprawie sfwierdzenia przeksztalcenia dlotychczasowej zasadniczej
szkoly Zawodowej rvchodz4cej w sklad Zespolu szkril Al+otechnicznych w Mirisku
Mazowieckim rv Bran2orv4 Szkolg I Stopnia.

Ad. l7

Przewodnicz4ca przedstawila projekt uchwaly w sprawie stwierdzenia
przeksztalcenia dotychczasowej Programu Rozwoju Powiatu Miriskiego nalara20lT
-2020.
Radny Zbigniew Grzesiak zwr6cil uwagE. ze wstqp Pr.gramu za*'iera stwierdzerie,
ze Program jest uszczeg6lowieniem Strategii Rozwoju powiatu Miiskiego na lata 2009
2020 i zapd'al. dlaczego przy tej okazji nie rna pr6by oceny r.eali:zacji Strategii.
Wicestarosta Krzysztof Plochocki slwier.dzil. 2e byly na ten temat rozmowy, ale
zesp6i pracuj4cy nad Progratnern zdecydowal, 2e Program bgdzie zawieral przyszle zaloLenta
bez oceny Strategii.
Innych glos6w nie bylo.

Rada Powiatu Miriskiego, w obecno5ci 25 radn.ych, podjgla uchwalg Nr
){XV /302117 w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia rlotychczasowej programu
Rozrvoju Powiatu Miriskiego na lata 2077 - 2020 liczb4 23 glosriw, przy braku glosr5w
przeciwnych i 2 glosach rvstrzymuj rlcych sig.
Ad.
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Przewodnicz4ca przedstawila projekt uchwaly
naprawczego

2017

w

zatwierdzenia programr,t
2019 Samodzielnego Publicznego Zespolu t)pieki Zdrowotnej w Mifsku
spra,,^,'ie

Mazowieckim.
Radny Witold Kikolski po anaiizie projektu Lr\\ia/-a, Ze Program.jest niewystarczaj 4cy.
m.ir.r. z powodu braku przer.vidywanych wynik6w finansowlch w kolejnych latach. S4
wynieniane potrzebne dzialania, jednak bez wyniku linansowegr nie wiemy, czy te dziatania
bEd4 wystarczaj4ce. Program finansowy powinien zawierai infcrnnacjg, Ze podjgte dzialania
dadz4 rl1 nik kor'rcour dodarni.
Radny Zbigniew Grzesiak por.viedzial. ze Program nie zawiera infonnacji do jakrego
stanu d4z),my, co i w jakim zakresie trzeba naprawi6. Przyponurial, ze w 2015 r. odni6sl sig
do koncepcji funkcj onowar.ria SPZOZ i napisal do Zarz4dl Po'"viatu, Ze nie wolno otq,ierac
rvielu tytul6w inwestycyjnych, kt6rych nie da sig zrealizowa6. Plzedstawiony teraz dokument
zawiera wiele stton opisu sl.tuacji, a program jest na ostatnioh stronach, s4 wypisywane
potrzebne dziatrania, ale nie wiadorno jakie bgdzie finansowanie. Program dotyczy sptau,
finansowych. a nie poprawy funkcjonowania poszczeg6lnych dzial6w, kt6re s4 wa4ne z
punktu widzenia pacjenta. Prograrl jednak zar.viera stwierdzerrie. Ze nadwykonania bgil4
ograniczone, poniewaZ nie s4 ptatne. Nastgpnie odni6sl sig do trrrac zewngtrznych na terenre
szpitala, stwierdzaj4c, 2e rozpoczgly sig dopiero dzieri przed sesj4. Zwr6cil sig r6wniez o
zu'olywanie Rady Spolecznej przy SPZOZ zamiast przepr.ora'adzania za pomoc4 poczty
elektronicznej.
Pan Artur Wigckowski dyrcktor SPZOZ w Mifisku Ma::owieckim wskaza] labelg na
koricu ProgramLl uaprawczego zawieraj4c4 dodatr.rie wsllaZniki zyskownoSci oraz
zyskownoSci aktyw6w, co u'skazuje na przer.vidywany wynik dodatni. WskaZniki pokazu.j4,
jakie powinny byi wyniki w latach poprzedzaj4cych 2019 r,tk. W odniesieniu do pr.ac
zewngtrznych wok6l szpilala, powiedzial, Ze w ten dzien. ildy bylo posiedzerrie Rady
Spolecznej, wykonawca musial przerwai wczcSniej prace, poniervaZ nie bylo elektryka. kt6ry

musial odl4czyi zasilallie od podierni. od dnia wczorajszep;o budynek po portierni byl
rozbierany, a na jej miejscr-r bgdzie ulozona plytka chodnikowa r s4 kontynuo*un" p.u.. p.ry

ogrodzeniu.
Radny Piotr Stgpieri powiedzial. ze wsp6rnie z przewodnicz4cq odwiedzil inwestyc_re
na terenie oddzial6w szpitalnych. Podzigkowal dyrektorowi za dziaiania podjgte w szpiialu,

poriewaZ bardzo trudno jest prowadzii remont i nie przerlwai dzialalnosci leczniczel.
Zwr6cil sig do radnego witolda Kikolskiego zapraszaj4c go na posiedzenie Komisji Zdrowia i
Spraw Spolecznych. r,v kt6rych przez.iakis czas nie uczestniczvl. Na ostatnim wyjazdowyrn
posiedzeniu w sPZoz program naprawczy byl bardzo szcz;eg6lowo omawian"y wraz z
dokladnym przebiegiem zamierzeti program i efektent finalnym.
wicestarosta wypowiedzial sig ra temat dzialania Rady Spolecznei, stwierdzajqc, ze
po raz kolejny na zwolarym posiedzeniu nie bylo moZliwosci podigcia rrchwaly z plwodu
br-aku quorum i glosowa'ie
odbyi sig za posrednifiwem' poczty elektroiricz.cl.
'.rsialo zgodzili sig na pracg .,,r,
Wszyscy czlonkowie Rady Spolecznej
Radzie i posiedzenia naclal
bgd4 zwolywane.
Radny Zbigniew Pilatkowski stwierdzil, 2e slyszy og6lne samozadowolenie z
lunkcjonolvania SPZoZ prowadzor.rych inwestycji na terenie szpitala. .lednak ze strorry
mieszkaric6w slychai opinie, iz nie nszyscy s4 zadowoleni . pru"y spzoz. dlatego nalezy
wzmozyt. dzialania, aby przede wszystkim wsr6d spoleczeiistwa szpital cieszyl iig dobr4

opini4.

wicestarosta stwierdzil, ze za pewn4 czgsi dzialari odpowiada powiat i podzigkowal
radnyn za podejmowany od co najmniej kilku lat trud zmiany infraslruktury szpitala, ale
takze pr:zychodni lekarskiej. Zwr-6cil uwagg, Ze ponimo prowarlzonych remont6w caly czas
szpital funkcjonuje i Zaden oddzial nie zostal zar.nkuigty. 'Irzeba pamigta6, ze remonty 10
okres prze jricior''vy, kt6r'y minie i bgdzie r.noZna sig cieszyc z ulepszor.rej infrastruktury
dzialaj4cej dla dobla nrieszkaric6u'. Jednoczesnie stwierdzil. ze problemel.r trudnym do
rozwiqzania to blak lekarzy i pozostalego personelu medycznego. SpZoZ apelowal do
Narodowego Funduszu Zdrowia o podwyzszenie finansowania, poniewaz szpitai nie jest w
stanie zaplacii stawek, za kt6re lekarze zgodz4 sig w nim pracowac.
Starosta podzielil wiele pogl4d6w wyglaszanych na temat szpitala, ale nie zgodzil sig
ze stwieldzeniem, ze powiat inwestuje w szpital od 6 lat. powiedzial. ze jest radnym Rady
Powiatu Miriskiego od pocz4tku istnienia powiat6w i nieprawd4 iest, ze naklady, oitutni.l., 6
lat to wszystko, co szpital otrzymal od powiatu. odeslal do odpowiednich dokument6w.
poniewaz jak sigga pamigci4 od pocz4tku pou'iar czyntl naklady na szpital. Naklady na szpital
przez wiele lat bgd4 niewystarczaj 4ce. poniewaz mozliwosci powiatu s4 ograniczolle.
Radny Witold Kikolski poddal pod w4tpliwoS6 umies;:czanie zapisu w progr.amie
naplawczym! ze nadwykonania nie bgd4 leczone. Stwieldzil. ze j:st to dokument jar.vny i taka
informacja bgdzie przekazana mieszkaicom powiatu.
Radn.v Adam Laskorvski powiedzial, ze to co zosralo wpisane do progr.amu wyr.rika z
ustawy i nie nalezy stwarzai poczucia. 2e sz,pital nie bgdzie Ieczyt. bo nie jest to pr.awdzirve,
Dyrektor wyjasnil. ze u prograrnie naprawcz) rn rmrszE byi opisane wszystkie
dzialania. kt6re slu24 optymalizacji koszt6u' i przychod6w. Zwr6cii uwagg, ze nadwykonania
bEd4 sig zawsze powlarzai i swiadcz4 o wyniku oraz o tym, ze l.llrZ nie placi za nie. chodzr
przede wszystkin o to, Zeby zabezpieczf i potrzeby zdrowotne mieszkaric6w powiatu
mi6skiego.
Radny Witold Kikolski wyja6nil. Ze zale|y r.nu na pozltywnyrn przekazie dla
spoleczefistwa, jaki niesie za sob4 wdroZenie programu naprawczrtgo.
JeszcT,e

Innych glos6w nie bylo.

Przewodniczqc a zarz4dzlla przerwg. po przerwie
wznorvila obrady.
Po przerwie na salg powr6cilo 2Z ra.dnyci.

Ad.

19

, . Przewodnicz4ca przedstawila. projekt uchwaly zmie.niaj4cej
uchwalg w sprawie
'
nadania statutu Samodzielnego tubiicznego Zespoiu
opieki zi.o*ot*j' * tii,irtu

Mazowieckim.
Radny Robert Grubek stwierdzil, Ze dopiero w
dniu dzisiejszym otrzymal pro.Jekt
uchwaly dotycz4cy zmian w statucie i r.rie ma mozjiworici
por6wnama i analizyich z zapisami
obowi4zuj4cego statutu.

olncac

zdjgcie uchwaly z obrad dzisiejszej sesji.
19 porz4dku ol,rad oddala 20 glo:ow. przy
ych sig.
s, Piotr Wieczorel<, I_ukasz Bogucki.

2

Ad. 20
uchwaly w sprarvie obowi4zuj4cych w 201g
wanie pojazdu usunigtego z drogi oraz
od usunigcia pojazdu.

25 radnych, jer
2018 roku wy:
raz wysoko5ci I

4d.21

aly zmieniaj4cej uchwalg w sprawte
wlaScicielem lub zarzqdzaj4cym jest
ch przystankr5w.

Rada Powiatu Miiskiego, w obccno5ci 25 radnych, jednogloSnie
podjgta uchwalg
zmieniaj4c4.
w
sprawie
okreSlenia
przystankriw
. ::h*rlg
komunikacyjnych, kt6rych rvrascicierem
rub zarz4izaiqcym jest powiat Miriski .raz
warunk6w i zasad korzystania z tych przystank6w.

Nr XXV/305/17

Ad..22

. _. Przewodnicz4ca przedstawiia projekt uchwaly zmienizrj4cej uchwalg
okreilenia zadafi finansowanych ze Srodk6w Pafistwowego
Funduszu

Niepelnosprawr.rych w 2017 r.
Radni nie zglosili uwag.

w sprawie
Rehabilitacji^ Os6b

Rada Powiatu Miriskiego,.w obecno5ci 25 radnych,

j

Nr XXV/306/17 zmieniaiacq uchwalg w sprawie of.."Sl"i
-Nf"p_f
Srodkdw Pafistwowego nunausru nelatititac;i
O.On

uchwalg

.y"f,
r.

""

Ad.23
Przewodnicz4ca przedstawila projekt uchwaly
zmieniaj4cej r,rchwalg w sprawie
ustalenra rozkladu godzin pracy aptek ogotnoaortgpnylh
,ru t"reni. powiatu miirskiego.
Radni nie zglosili uwag.
Rada
w obecno5ci 25 radnych,, podj_gla uchwatg Nr
XXVl3'7/lj
rozkladu godzin pracv aptek

ogritnodostgp

,XJ,oo:1]#":"alenia

4d.24
?rzewodnicz4ca przedsrauila projekt uchuall w
sprarvie tekstu jednolitego Statutu
^ Pornocy Spolecznej r,r KqLach.
Uornu
Radni nie zglosili uwag.
Rada Powiatu Mifiskiego, w obecno5ci 25 radnych. jednogloSnie
podjgla uchwalq
Nr XXV/308/17 w sprawie 6kstu jednotitego Slatulu Domu Pomocy
Spolecznej w
K4tach.

Ad.25

p.^_uts,'
sPraw
a

r

zmieniaj4cej uch.walg w sprawie Wieloletniej
raz projekt uchwrly zmieniaj4cej uchwaig w
go na2O17 r.
w obecno5ci 25 radnych, jerlnogloSnie podjgla uchwatg
chwalg rv sprawie Wieloletniej prognozy" irinansowel
- 2024.

4d.26
Starosta om6wil projekt uchwaly
budZetowej Powiatu Miriskiego na2017 r. ora
Wiceprzewodnicz4cy Adam Laskows
w zakresie zakupu samochodu w kwocie 100
zakupu, jednak mo2e warto zastanowii sig nad
Innych glos6w nie bylo.
Rada Powiatu Mifrskiego za wnioskiem Starosty
oddala lt.4 glosy, przy brakr-r glos6w
przecrwnycJr i I glosie wsrrzymuj4clm sig.
Rada Powiatu Mifskiego w obecno6ci 25 radnych, jednogloSnie
podjgla uchwalg
zmieniaj4c4 uchwalg w sprawie
*uty Uuai;etivej for"iutu Vi,n.f.i"go

I;ff;/310/l?

".t

4d.27
P.r"*od.nicz4ca odczytata i1lrmacjg o zlozonych oSwiadczeniach
maj4tkowych
^^.
2016- r. przez radnych Rady powiatu
Miriskiesc.

za

Wiceprzcu odniczqcy Adam Laskorv
Mirisku Mazovr ieckim o oSwiadczcniaclr zloz
\\ iceprzewod n iczqcy Ireneusz
tvtazo\\ teckrego o oSuiadczeniach zlozorrl
Rady Powiatu.

ojwiadczeniach maj4tkowych za 2016 r..
owych jednoslek organizacyjnych, a takZe

;Tlj,:

J:."$i;.

ffi

"Tx':

#fi l;T:j

Radny Piotr Wieczorek opuScil salg obrad.

Ad.28

sprawy

w

Wojew6dzkim Sqdzie Administra

przekiamania. Dyrektor
na okres 3 miesigcy na
zawafte w regulaminie

z3odnie z kwalifikacjarni przewidzianymi n
dotychczasowa pani kierownik zmrenila mlejsce
pracy. poniewa2 powstal
-'Jo wakat,
'"ru*
dotych zasowy pracownik otrzymal_ propory..lg
p.tnl"ni. oUo*iazkl*
tozstrz gnigcia konkursu ra to stanowisko. wlrlui.
uyiu dosi t.urrna yau"lu ,. JJgtga, ,ro
W takich warunkeLch ostal zatrudniony pan
nlm. zr,slal ogloszony konkur.s ido

A^d.29

I slowa podzig.<owania przewodnicz4cenu
nteresowal siq tym, Ze jestem dobr_ym

salrodzielnych gimnazjach bgd4 zwol'ienia pracownik6w

;

wszystkie wyliczenia

salg opusc'i radni Robert Grubek

i

Zbign:ew Grzesiak i Norbert wielgos.

Ad.30
Przewodniczaca nowiedziala, 2e do Rady powiatu
wplynglo pismo pracownik6w
w Mieni p.,.p,i*iaatl'g]o,o*u,'i" ,u po.r-'"nl.go ao
?:fi[iiffTrspolecznej

i

Rada Powiatu Miriskiego za przekazaniem pisma
Rewizyjnej
odd,ata2} glos6w, prziibrak,
Innych spraw nie bylo.

gi";;;;;;;;ych

do

rczpoznania Komrsji

i wsrrzymuj4cych

sig.

Ad.31
Rada Powiatu Mifskiego jednogloSnie przyjgla
protok6l z

XXIV

sesji Rady powiatu.

Ad.32
Wobec rvyczerpania porzEdku obrad, pani
Anna Cryiewska zamkngia
Rady Powiatu Minskiego.

Protokolowala:

rty^n 'l{".,tn UL*

XXV

ses19

