Protokril nr XXVII/lg
sesji Rady Porviatu Miriskiego
rv dniu 7 lutego 20lg r.
Lista obecnoSci radnych stanowi zal. nr.l do protokolu.
Lista obecrosci os6b zaproszonyclr stanowi zitl. nr 2 do protokolr.r.

Porz4dek obrad:
l. Otwarcie ses.ji.
2. Przl,igcie porz4dku obrad.
:1. Interpelac.je i zapytania radn1,ch.
1' Sprawozdanie Starostl'z wykonania uchwal Racly Powiattr i rlziaialnoSci l,arz4du pow,iatu
nrigdzv sesjami.

5'

Inlbrrnacja Komendanta Powiatowego Pafistwowe.f Str.aZy po2arnc'j

w

MiriskLr

Mazowieckim o stanie bezpieczeristwa po'wiatu w zakresie ochrony przeciwpo1arowe.j.
6' Sprawozdanie z dziaialnoSci Powiatowcgo Centrum Pornocy Roclzinie \\, MinskLr
Mazowieckinr i efbkt6\\' pracy organizalora pie czy zastqpc;rej za 2017
rok oraz u,r krz
potrzeb w zakresie ponrocv sporecz'e.i i systcmu picczy zastExze.i.
7. Spraw'ozdanie Starosty zdztalalrrctsci Kon:Lisji Bezpieczeristwliporz4dku .za2017 r.
tt' Sprawozdanie Zav4du Powiatu clotyc;z4ce umarzania. odraczania terminow
ora,./.
rozkladania na raty naleZnoSci pienipZnych maj4cych charakter cywilioprawny,
przypacla,i4cych Po',viatowi Miriskiemu i.iego jednostkom
organizacyjnyrr-r.
9 ' I'}odjgcie uchwaly w' sprawie powolania
Racty-Spole cz.nej pril,samoizielnym publicz.l,nr
Zespole Opieki Zdrowotne.j w, Mirisku Ma:rowieckim.
l0' Pod.igcie uchwaly w sprawie rvvrazenia zgocly na realizacjg pro.lektu pod
tytulcnr
-.Aktvwizacja oscib mlodych pozostajqcych bez pmc), w powit:cie miriskim(lll),'
w ranrach
I Osi Prior-vtetowe.i Programu C)peracl, j nego Wiedzar lldukacjzr Rozwo j
20 1 4 * 2029.
I l' I'}odjgcie uchwaly w sprawie w1,'razcnia zgoc11' na realizac.ig
piojektu ..Kultur.*c
clziedzictwo Europv" w rantach programLl llrasmus+.
l2' Pod.igcie uchrvalv u'sprau'ie w'5.'razenia zgody na rcalizacjg projektu..Okaz szacunck
i s.
t.dobEd2" r.r' ramach programLl Erasmus*.
l3' Podjqcie uchu'al1'w sprawie trybu udzieleuria i rozliczaniadrtacji clla szkol publiczp'ch
prcrw'adzon,:'ch przcz itrne niz Pow'iat Miriski osoby prawne
lub fzyczne i niepublicz,ri,ch
szk6l i plac6wek oraz trvbu przcprowaclzania kontroli pri:wi<ilowoSci ich pobrania
i
w'ykorzystania.
l'l' Pod.iqcic uchw'alv znlienia.iEcej uchrvalg u' spraw'ie r-rstalenia rozkladu goclzip prac1, aptck
o96lnodostqpnych na terenie powiatu minsl<iego.
15. Pod.jgcie uchr.r'al1' zntieniaj4ccj uchwalg ,, Jprawic Wielole
tniej prognozy, Finansowe.l
I)or,r'iatu Miriskiego na lata 20lg 2025.
l6' Pod.igcic uchwall' znlienia.i4ccj uchwalq w' sprawie uchwaiy budzelowej pou,iatu
N4iriskicgo na 201 8 r.

l7'

qcie uchwaly w sprau'ic roz.patrzenia skargi na dzialalnoSi dyrektora pow,iatowego
C'entrunt Pomocl, Rodzinie w MifiskLr Mazowieckint.
18. Sprau'ozclania komisji stalych Radl,z w'ykonania planow,pr.ac,
2a2017 r.
19. Spraw'ozdanie Koniisji Rcwizf
z
w.ykonania
planl,
kontroli
ine.i
w 2017 r.
20. Odpow,iedzi na interpelac.je i zapylania raclnych.
21. Wnioski i oSwiadczenia rac-lny.ch.
22. Sprawv ro2ne.
23. I'}rzy'iEcie protokolu z XXVI ses.ii Radl' por.riitrtu Mifiskieso.
24. Zamknigcie obrad.
Pod.f

Ad. I
Przewodnicz4ca I{ady. pani Anna Cz'y2crvska. otworzyla XXVII ses.jE Rady pow,iatg
Miriskiego. a rrastgpnie powitala radnych i goSci. Stwierdzila obt:cnogc 26 radnych. co wobcc
ttstitwowego skladu Rady. stanowi wyrlagane clLrorulm. Prz:ewodnicz4ca zapowieclziala
u'r'st4pienie Posla na Scjnt RP Daniela Milewskiego.
Pan Daniel Milelvski Posel na Sejm RP pow,iedzial. zc jednym z kluczowvch zaclafl
Rady.iest inwestyc.ia w szpitalu powiatowym i przychodni lekarskiej. podzigkoir,,al. zc u
ostatnich latach te wielonrilionowc inr.vestyc.ie s4 realizowant:. m6wit1c, .Ze z clzisic.jsze.j
perspektvwy nlozna przypomniec,2e bylo to l7 mln zl na budorvg pawilonu. ponacl 4 n-Llp z.l
trir rnodernizac.iq przychodni lekarskie.j. kole.iny milion na rozporzgcie moder.nizac.ji szpitala.
Io wszystko bardzo cieszy mieszkaricow' pc,wiatu. Powiedzi al. ze m6gl zawnioskowac do
Ministra Zdrowia o uhonorowanie rr-rinisterialnymi odznaczeniarni nroly, kt6re w sp.s6b
szczegoh-r1' braly r.rdzial w realizac.ii tych inu'estyc.ii. czvli dyre:ktorow SPZOZ. kier.r.r,nika
przyclrodni, naczeln4 piclggniarkg przychodni. Por,viedzial, '2ejednym z jego zobowiEzari
sprzed 2 la1 bylo ci4gle wspieranie tego prleccsu. gdy tylko bgdzie to moZliwe. czego
wyrazem byla m.in. dotac.ia Pani Prernier. oraz poc'lczas konstruowania br.rclzetu pafistw,ir
zgloszone dwie poprawki do budzetu dotyczitrce rtalszej moderrLizacji szpitala i przychoclni.
Decl'2.i4 Parlamentll na wyposaZenie bloku porodowego w buc2ecie Paristwa zapisano 0.-5
Inln zl oraz doflnansowanie zakupu wyposazenia medycznego do poradni specjalistycznyclr q
przl'chodni lekarskie.f w wysokoSci 180 tys. z.l. Poinlbmrowal. ze Srodki sq w dyspozl-cji
rezer\\'v wojewody' tprzeznaczenienr dlaspzoL w Mirisku Maz.

Ad.2
Przewod

Starosta
obrad o punkty:

ni

cz4ca przedstarvila porz4de k obrad.

u

imieniu ZarzEdu Powiatu Minskiego wniosl o uzupelnienie porzilclku

..11. I'}od.igcie Lrchwaly w sprau,ic w'yrazenia zgody' na rcalrzacjg pro.jektu ,.Kultulrqc
dzicclzictrvo Europ1," w ranrach programu Braslmus*.
12. I)od.igcie uchw'aly w sprawie wl,razenia zgody na rcalizacjq projektu..Okaz szacupek
igo
zdobad2.^^ w rantach programu Erasntus t."
Rada Powiatu Mifskiego, rv obecnoSci 26 radnych, jedlnogloSnie przl,jgla zmiany
do porz4dku obrad.
Innych r.l'nioskow nie bylo.
Rada Porviatu Miriskiego, lv obercnoSci 26 radnyr:h, jednogloSnie przl'.jgla
porz4dek obrad ze zmianami, w, porvr,2szym brzmieniu.
Ad.3
Radny Zbignierv Grzesiak zapvlal:
- czY zostal zakoficzon,v proces ustanor.vienia dyrektora w Zespole: Szk6l Agrotechnicznych r,r
M i riskLr Mazowieckint.
- rra .jakim etapie toczy sie sprawa z fr:mq konsultingow4 ds. paftnerstwa publicznepr\,\\,atltego.

-.jakie zadania stoj4 przed oSu'iatq w zwiEzku z wdrozeniem reformy oSwiator,rej oraz czr
polviat l,vl,idzic ze wsp6lwlasnoSci nieruchomoSci z OIIp.
Radnl'Witold Kikolski poprosil o przyblizenie sytuac.i r.r'SpZOZ w 7;iqzkn t.
inlbrrrrac.ian.ri przedlozonymi przez dyrekcjq przell'odnicz4cemu Komisji Zdrowia i .Sprar,"
Sptrleczrrych o dramatycznej sytuacji w szpitalu, zapyral czy Zarzqd Pbwiatu pod.i4t w te.j
spruu ie iakieS dzialarria.

Radny Robert Grubek powieclzial. ze w ramach prollramll
,"Aktl,wnv samorz4d"
powiat moze ubiegai
o
Srodki o pomoc dla os6b niepetnilprawnym. Glownym celenr
.sig
programu jest wyeliminowanie lub zmnicjsz:enie barier ograni,:iaj4.y.h
u.r.rtnictwo ss6b
niepelnosprawnych w zyciu spolecznl'm. zawodowym oraz dost,ipie
do edukac.ii. lapy.Lal cz,y
powiat bgdzie wystgpowal o Srodki w ramach tego progranru.
Innych pytan nie bylo.

Ad.4
Starosta Antoni Jan Tarczvnski zlo2.yl sprawozdanie z realizac.iL r.rchw,al Rad1,
Pow'iatu Miriskiego podjqtych na XXVI sesji Rady Powiatu w rlniu 20 grudnia
2017 r. nraz
sprau'ozdatie z'dzialalnoSci Zarzqdv Pou'ia1.u w okresie ocl l:l grudn-ia 2017
r. do dnia
7 lutego 2018 r.
Pytari nie zgloszono.

Rada Powiatu Miriskicgo przyjgla przez aklamacig sprawozclanie Starosty,
z rcalizacii uchwal Rady Powiatu Miriskiepgo, podjgtych na X.XVi sesji Rady pgwiatu
*,
dniu 20 grudnia 2017 r. oraz sprawozdanie zdzialalnosciZarz1du powiatu w okresie
od
2l grudnia 2017 r. do dnia 7 lutego 20lg r.
Ad.5

Pan Pawel Parobczak Komendant Powiatowy Paristwowej Strazy pozarnc.j
przedstawil inlbrmacjg o stanie bezpieczcristwa powiatr,r w zakre sie
ochronr
przcciwpozarowej w'powiecie minskim za 2017 r., do ktort:j radni
nie zglosili l,*rg.

Konrendant podzi gkowal za u'spierani a dzi alania strazl, pozarnu.
i
Starosta podzigkowal Komendanlowi i w'szy'stkim strazakom za sprawn4. pclnq
posu'igcenia pracq na rzecz pot-nocv spolcczefisrwu. i,oclzigkowal rowniez
za ltard'. dobra
r.rsp6lpracg z ochotniczl'mi strazar-ni pozarnymi.
P rzew o d n i cz4ca pr zyl
4czy la s i g do pori zi gk o rvari dla funkc.ionariuszv Strazl,
Innl,ch glosow nie bylo.
Rada Porviatu Miriskiego przez aklamacjg przyjgla informacjq o stanic
bezpieczeristwa powiatu lv zakresie ochronv przeciwpo2arolvei za 2017 rok.
.

Ad.6

Pan Janusz Zdzieborski d1'rektor Powiatou'cgo Cr:ntrum pomoc1,, I{odzinie
przeclstaw'il sprawozdat'ie z dzialalnoSci Centrum za rok 2017
orazwykaz p.trzeb r,r, zakrcsic

ponroc)' spolcczne.j i zestawienie potrzcb w zak.resie systemu piec:ry ,urtqp.r..1.
Radni nie zglosili uwag.

Rada Powiatu Miliskiego przez aklamacjg przyjgla spralvozda nie z dzitrlalnoSci
Porviatowego Centrum Pomocy Rotlzinie lv IVliriskrMazowiec,kim za rok2017.

Ad.7
Starosta przedstawit sprawozdanie z dz:ialalnoSci Komis.ji Bezpieczehstwa i porz4clkir
ztr2017 r.
Radni nie zglosili pytari.
Rada Polviatu Miriskiego n, obecno6ci 26 rndnych, przez aklamacjg, przvjgla
sprarvozda nie z dzialalno5ci Komisj i flezpieczeristlva i Porzadku za2017
r.

Ad.8
starosta przedstawil sprawozd anie zarzqilr Powiatu dot'ycz4ce
umarzania. odraczania
terminow otazroz'kladania na raty naleznosci pienigznych ma.j4cvch
charakler cywilnopraw,ny
przypada.i 4cy ch Powiatowi Mi nski em u i ego jednostkom
organi:uacyj nym.
.i
Radni nie zglosili pytaf.

Ilada Powiatu Mifiskiego przez aklamacjg przyjqla sprawozdanie
zarzqtlu
Pnrviatu dotycz4cc umarzania, oclraczania terminriw oraz
rozkladania na rat1,
nale2nosci pienig2nych maj4cych charaktcr cvlvilnoprawny
przypadaj4cych porviatolvi
Miriskiemu i jego jednostkom organizacvjnym.

Ad.9
Przelvodnicz4ca przedstawila pro.iekt uchwall' w sprau,ie: powolania
Racly Spolcczrrc.j
prz}' Samodzielnyrn Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnc'j
w, Nfirisku Mazowieckim.
I{adny Zbigniew Grzesiak rv zwi4zku z ostatnim rokiem obecnej
kaclenc.ji rad1,,
"5p7.g1"
pou'iatu" zaproponou'al przedluzenie dzialania Rady Spoleczne.j
przy
zanri.st
powolywania nowego skladu.
Pani Agnieszka USciriska radca praw'ny Starostwa Powiatowego
stwierdzila. ze
cllugosi kadencji Rady SpoteczneJ
okre:slone
przepisami
prawa. ziroclla uwagq. zc
.fest
clot)'chczasowa kadencJa zakonczy'la sig w grudniu 2'017'r.
zarenr.iej przedtuzenie nie bt,lobr.
rnozliwe.
Przewodnicz4ca popros*a . zgraszanie kandydat6w do
sklacru Rady, Spole czne.i prz.1,
Sl'7.O7. w Mirisku Maz.
Radny l-ukasz Bogucki zglosil radrrych: Marka Kair,a.
Adama l-askowskicg. i
A.drze.ia Krasuskiego. Radni w.yrazili zgodg na kandydowanie.
Radny witold Kikolski zglosil radnych: wojciecha Rastawickiego
i [.e.nartla
Zclanowicza. Radni wyrazili zgodg na karrrlydcwanic.
Starosta zglosil radnych: Marka Pachnika. Zbignievra Grzesiaka
i Zdzistau,a
'l'arczynskiego.
a na przewoclniczqcego Rady Spoleczne,f wyzr-racz5,I wicesterroste
Krzvsztolu
Plochockicgo.
Radnt' Zbignielr' (irzesiak. w zwi4zki-r z brakienr mozliu,,oSci
przeclluzenia kaclenc.ji
do korica trwania
kadencji
rad
pou,iatciw
zrezvgnowal
z kandl,fl.rvania
------J *"
9!e'cne.i
do Racrr
Spoleczne.j przy SPZOZ.
Radni Marek Pachnik i Zdzislau, -farcz;,'riski u,"-razili zgodq
na kandydsu,anie
Wicestarosta Krzysztof Plochocki zaproponou,al. uby
1ri".,.urze posiedzepie p.clr.
.

Spoleczne.jodbylosiqwdniu9lutego20l8r.j'--.
Innych glosciw nie bylo.

Rada Po$'iatu Miriskiego, rv obecnoSci 26 raclnych, podjgla uchrvalq
Nr XXVII1329/18 w spralvic lv spralvie powolania Rarly Spolt,cznej
prry Samotlziclnym
Publicznvm Zespole opieki Zdrorvotnej w vtirisku Maz,olvieckim.
Ad. l0
Przewodnicz4ca przedstaw'ila projekt ucliwaly w sprt-wie
wyrazenia zg'c11, ,il
realizacjq pro.jektu p,od tytulem ,.Aktywizacia osob
nrloclych pozosta.jEcych bez pra.,, *
por'viecic rninskirn (lll)" w ramach I osi Priorytetowe.i programu
op.ru.l;n.go wicclza
Irdukacja Rozrv6j 2014 - 2020.
Radni nie zglosili uwag.

Rada Powiatu Miriskiego, rv obccnosci 26 radnych, jeclnoglosnie
podjgla uchwalg
zgody na realiz'cjg projektu porl tytulcm
"Aktywizacja os6b mlodych pozostaj4cyr:h-bez pracy lv ;rowiecie miriskim (lll),, w
ramach I Osi Priorytetowej Programu C)peracyjn"go
wi.,tr:a Erlukacja Rozwrij 2011

Nr XXVII/330/ls- w sprawie wyra2enia

-

2020.

Ad.

II

Przewodnicz4c^ przedstawila pro.jekt uchwall, \\, sprawie
wyrazenia zgocil. nii
realizacjg proJ ektu ..Kultttrowe dziedzictwo Europy"
w ramach programu Erasmus+.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Porviatu Miriskiego, w obecnosci 26 radnych, jerlnoglosnie
podjgla uchrvalg
Nr XXVII l33l/18 sprarvie wyraZenia zgorJy na realiz:lcjg projektu
Y
o,Kulturow,e
rJziedzicrw*o FJuropy" w ramach p.og.o-u
Erasmus*.
Ad.12
Przewodni cz4ca przedstawila pro.jellt uchwaly w
spr.awie wyrazenia zgod1, na
realizac.iq projektu..Okaz szacunek i go z.dobad2"
w ramach programu Erasmus+,.
Radni nie zglosili Llwag.
Rada Powiatu Miriskiego, w obecno$ci 26 radnych, jeclnoglosnie
podjgla uchw,alg
Nr XXVII /332/17 w sprawie wyra2en ia zgctdy nu ,"uiiruc.ig plrojek
tu
szacunck i
,,okair,
go zdob4d2" \r- ramach programu Erasmus_r_.

Ad.

13

Przelvodni cz4ca przedstawila projelit uchw,aly
w sprawie trybu uclziela'ia i
rozliczania dotacji dla szkol publicznycliprtu,aclzony,ch'przezinne
niz powiat Minski osobv
praw'ne lub fizyczne i niepublicznvch szkol placowek
i
oraz tryb,u przeprowadr""il i.,rr,r"il
prawidlowc'rSci ich pobierania i wykorzvslania.
Radni nie zglosili uwag.
Rada Porviatu Miriskiego, lv obecnoSci 26 radnych, jednogloSnie
podjgla uch*,alq
Nr XXVII1333116 rv sprarvie trybu udzielanira i rozlicz-ama
doracji dla szkol publiczn'ch
prtxvadzonych przez inne ni2 Porviat Mifski osoby prarvne
lub fitvczne i niepublicznl,ch
szk6l i plac6wek oraz trybu przeprorva dzania koniroli
prawicllorvosci ich pobierania i
w'r'korzystania.

Ad. l,l
Przelvodnicz4c^ przedstar'l'ila proJekt uchwaly zmienierj4cej
uchwalg

Lrstalcnia rozkladu

ggdlil

w spra*,ic
pracy aptek og6hiodc,stgpnych na terenie: powiatu
miriskiego.

Radni nie zglosili Lr\vag.

Rada Polviatu Miriskiego, lv obccnoSci 26 radnych, jedrroglo5nie
podjgla uchw,alg
Nr XXVII /334ll9 zmieniaj4c4 uchrvalg rv sprawie ustalenia
rozkladu godzin pracy aptck
ogrilnodostgpnych na terenie powiatu mirisLi,ego.

Ad.

15

Starosta onl6wil pro.fekt uchwaly zmicniajqce.i uchuatq w sprarvie
Wielolctnic.j
Prognozy f inansowe.i Powiatu Minskiego na lata zoig_'zoz8 iprojekt
uchw,aly zmie.iai4cc.j
Lrchwalg w sprawie uchwaly budZetowe.i F'owiatu Minskiego
na 2018 r. pow iedz,ial. 2c
nalwazr]ic'isza zmiana. dla kt6re.i zwolano dzisiejszq scs.jg. wyn;ka
z tego, 2.e 30 styczpia br.
Sc'imik wojewodztw'a Mazowieckiego podjql "uchwaig' doiyczqcE
clifinansowania zaclairi
drogowych w ramach Mazowieckiego Instruinentr-r wsparcia
orog Lokalnych o istet.\,r,
z'naczeniu dla rozwo.iu spoleczno-gospocLarczego regionu. powiat
Minski otrz'mal
4 020 191.88 zl w podziale na 2 lata w rciwnl,gh czEsciach po
S(toh. W zwi4zku z t),nr larz.4cl
Powiatu proponuie zwigkszyi plan wyclatkow rna.iqtlowych
o klr,otg 2 010 096 zl.w 1vm:
- na wydatki inwestycy.ine przezrTaczyc kwotg 1l'59 56321, kt6ra
d'otyczy zmiany w zadani'
drogowym pn: ..Przebudowa drogi powiatorvej nr 2230w Miflsk
Mazowiecti - Ceglciw Mrozy" zadanie do wykonania na lata 2018-2019 z doflnansowaniem
z pomocy finansowc,i z
wcriew6dztwa Mazowieckiego. lelczna wartosi 6 700 32021, clo
wykonania w obr-r latach w
ror'r'rrych czgsciach po 3 350 16021_ zmnie.iszenie dotychczasowrlgo
planu w zaclaniu 6 ku,,olg

350 43721
- n'prou'adzii 2 nowe zadania drosowe;
l) pn' '.Przebuclowa drogi pttu'iatowej nr 2239w wielgolas-k.amionka"- wartosi zadania
I 480 000 zl. wykonanie w rownvch czgsciac,h w latach zbls-zol9. do wykgnania
u,20lg r.
7-{0 (.X)0 zl:
2) pn' ..Przebudowa i rozbudowa ntostlt przetz rzekg Witowka .w msc. porzewnica
r.r, ci4g,
drogi powiatowe.i nr 2255W Mrozy
-Top6r - Lipiny wraz z dojazdami"- warrosc zaclaria
770 000 zl. pla.uje sig dofi'ansowanie zadani' ,rirrr*y subwencji
og6lnej.

Starosta powiedzial.

2c proponowal r6wniez. obi

dokunrentac.ig techniczn4 clrogi Pustelnik

srodki

-

prl."rnir.y" .jeszczc

na

- poswir:tne oraz, nairalg sportow4 n
1'57' nr 2 w Mirisku Mazowicckim. Na te dr,va zadania Zarz.4d, powiatu
nie r.vyrazil zgoclr,.
Pozostal4 kwotg 850 533 zl zarzad proponuic przeznaczyc
na remonty bie2ilce clrrig
powiatolvych. Starosta poinfbrmorval. ze Zarzad Powiatu na posiedzeniu
wl dniu 26 lr-rtcgo
rozptfirzy r,iszystkie zadania drogowe. r-ra ktore s4 wykonane dotumentac.ie
cirogowc.
Radny Leonard Zrlanowicz w odniesieniu do dro;3i pusielnik
- I)oSrvigtnc
przl'ponrnial. ze dokumentac.ja rniala by'i w,ykonana. poniewaz -wczesniej
b1,ly poczl,nione
pc\\'rle uzgodnienia z pou'iaterrt s4siednim rv :zakrcsie pol4czcnia
clrogowego'obu powiatriu.
sig argumentamri. .iakinri kier.q'ari sic czionk.vtie T,arzacru odrzucalac
tc'
1:,'].T::t""'al
\\'lI()seK.
Starosta powie dzial . 2e T.arzEd pori, iatu bqdzie anerlizou,al zadania
drogow,c. na kttirc
dotvchczas zostaly opracowane dokumentacje. a rrastgprrie rozwa.7.y
wykonanie dokumcntaci i
na przedntiotowq drogq.
h-rnych glosou, nie b1'lo.
-

Zawiesiu.hy

Rada Powiatu Miriskiego, w obecnoSrci 26 radnvch, jednogloSnie
podjgla uchrvalq
uchw'alg rv sprawie *icloletrriej prognozy linansorvcj
I'orviatu Miriskiego na lata 20lg Z0ZS.
-

Nr XXVII/335/18 zmieniaj4c4
Ad. l6

Przervodnicz4ca przedstaw.ila pro.ickt Lrchwaly zmienizjqce.j
r.rchwalg r,v sprau,ie

r-rchwaly budzetowe.j Powiatu Mifiskiego na 201 g r.

Radni nie zglosili uwag.

Rada Porviatu Miriskiego, w obecnoSci 26 radnych, jednogloSnie
podjgla uchwalg
Nr XXVII/336/18 zmieniaj4c4 uchrvalg rv sprawie uchlvaly budZetolvej
prxviatu
Miriskiego na 2018 r.

Ad.

17

Przewodniczqca przedstawila pro.ielrt uchwaly w
sprawie rozpatrzenia skargi nil
dzialalnoSi dyrektoru Powiatolvego Centrum Pomocy
Rodzinie r.v Mirisku N,lazowieckint.
Kadnr nie zglosili uwag.
Rada I'}owiatu Miriskiego, w obcc.noSci 26 radnych, je,rlnogloSnie
po4jgla uchrvalq
Nr XXVII/337/18 w sprarvie rozpatrzenia skargi na dzialain,rsd
ciyrektora pol,iatowego
Centrum Pomocy Rodzinie lv Mirisku Mazowieckim.

Ad. l8
f)rzewodnicz4cv kornisji stalych przedlo2yli sprawozdania
komis.ii stall,ch
Prrr,viertu Minskiego z dzialalnoSci w 201 7 r.

Racl1.

Ad. t9
PrzewodniczEcy KomisJi Rcwizy.lne.i Zbigniew, Grzesiak
przedstawil spraw.zclarie

z u,\'konania planu kontroli

w 2017

r.

Ad.20
wicestarosta odnosnie pytari radnego,4bigniewa Grzesial:a powiedzial:
rozstrzygniEi w'sprawie dyiekc1i Zespolu Szkot Agrotcchnicznvch
r
''
Miriskr-r

- nie bylo nowych

-

Mazowieckim.

*

posiedzenie s4dr-r \\'yznaczone na 2() grudnia 2017
r. w sprawie r.szczenia
llr'r
""r*iru.','
konsr"rltingowe.i ds. parttterstwa publiczno-prywatnego
nie orlbylo sig ,.
,,;
nieobecnosi przedstawicieli lirrn1,. no\\,y termin-iest
*inu.rony na r rnarca br.
- nast4pila zmiana komendanta OIIP i sprarra *rp.il*lornosci nieruchonrosci
przl ,licr
Iluclcrn'lane.i wr6ci do ponor,,nego rozpatrzeniaprzezrow.ego
komendanta.
wicestarosta. w odniesienir,r do trudne.i sytuacjikadrowej
w niektrrych odclzialach u SpZoZ
tr Mirisku Mazowieckim. poinfb.n'o*ui. ze t7,arz4d t'.,w,iatu
bg,lzie omawiai t4 krvestig r,r
clnitr 12 lLrtego br' Nastgpnie poprosil dyrektora sPzoz
o przybliz,tpie problernu.
Pan Artur wigckowski dyrcktor sPZo7. w Mirisiru
Mazowieckim poinfbrm.r,val. zc
problerllY z obsad4 na odc'lzialc Weu'ngtrznvtnrozpoczgll,siE
z k,ric.n-, grr',dniu 2017 r.. gclr
.lcdcrr z' lekarzv oddzialu zloz.1,l *'1'pn*,i"dreni: i prr,er.'caly stycz:ei prowadzone
by.t1, z nir'
rozl.llowy'' ale nie
.ztr-rienil swrlje.i decl'zji. Kole.jna pani dokr.or poinfbrmowala. 2.e .cl
I stYcznia rlie przedlLrLa z sPZoZ kontrakiu. '\try' t);m przypadku bez).nacz,enia
byly k'ncstic
ljnansow'e. a dccyz-ia b}'la podyktowana ogrornem pracy.
Obecnic na oddziale .jest 7 lekarzl.
.icdna pani doktor. ktora nriala wrocii z urlopu niacierzyriskiego. wypou,ieclziala
r:nr.w.g i
n'zigla urlop r'vychowaw-czy. w pilnym trybie na pocz4tku
stycznia zostala pocl.f Eta decyz_.ja .
podw'yzce wynagrodzen' a nastgpnie zostaly skierowane
pisma clo Starosty, wo.jewodl, i
koordl'tratora ratowniclwa medycin.go. Koord,inator
zostal poprorizony o pomoc. abl, keLretki
b1'lv kierou'ane do innych szpitali. poniewaz juz 2
lulego bylo l7 pacjent6w ponad stan.
Dvrektor powicdzial - 2e w tyrn dniu rozmavrial z wicestarostr!,
a rakze
wldzialu Zdrowia Urzgdu wojewodzkiego. obecnic na ooorial",;;;ui;;;;3 z wiccdl,rekt.r
lozka (3 ponacl
stan) i 13 na Szpitalnym oddziale Ratunkow'ynr. Na
oddziale sq rui.uinione 42 pielggniarki.

w tynl 3 na dlugotrwalvch zwolnieniach, wie'c robione
s4 przesunigcia pomigdzy oddziala'ri.
Braki pielggniarek nie sE .ieszcze dotkliwe, ale w tym roku
kilkanascie pari nabyw,
uprawnienia emerytalnc i kilka z nich na pewno skorzysta
z tcgo prawa. Dyrekror w
odrriesieniu do rezygnacji z pracy lekarzy na oddziale
wewngtrznym stwierd z1l,2.e wsz),,sc)
lekarze przeszli do pracy w podslawowej opicce zdrowotne.i
w przychoclniach zclrowia. a nie
do innych konkurencyjnych szpitali, stwie;dzil, ze praca
w poclstawowe.j opiece zdrowot'e.j
praca -iest dobrze piatna i przede wszystk.inr
spokoiniejsza i lze.isza niz w szpitalach.
l'owiedzial ' 2e rrzeba sig zastanowic, w jaki spos'6b
sklonii i :zachgcii kadrE medyczril ci.
pracy w szpitalu powiatowym. w t1'nt z.akresie powinny
byi pod.igte dzialaniasysrerro\\,e.
Radny witold Kikolski odni6sl sig do pir,ru dyrrkcji
szpitala. m6wi4c. ).c
przedstawiona iest w nim dramatyczna sytuac.ia
* ,rpitulu, grozqca zamknigciem ocldzialLr.
Dyrektor stwierdzil. z-e problerr jest bai.lzo powa2:ny. poniewaz
na odclzialc
wewnqlrznym jest T.lekarzy'ktorzy pracujq. a powinno
uye icn dwarazy wigcej. opanow,ana
zostala sytuac-ia odejscia lekarzy z, pracy przez znaczne
poc1,,r,ryzki. bzis prowadzone sil
roznlowy z kilkolna lekarzarni w sprawie pod.,igcia pracy.
ale to n-rnZrp.ryni.S. tylko cloraznc
roz'wiqzanie problemu. w szpitalr-r potrzebne
lest prrylgcie takich rozwi4ztli systcmow,,ch.
aby rv dluzszcj perspektywie przynids4 okreSlone ,futii.'
Wiceprzewodnicz4cy Adam Laskowski zap5,tal o propo:rycj
e rozwiqzan. ktcire mogil
prz'r'cz-ynic sig do rozu'iqzania probremu kadrow,ego
w szpitalu.
Salg opuScili radni: Grzegorz Gariko. Lukaiz Bogucki. pictr
Wieczorek.
Dyrektor powiedzial. ze oprcicz wysokiego wynagrcdzenia
za praca. mlocjvnr
lekarzom mozna proponowai finansowanie czy dopiaty
do kurs6w spec;alistycznvcli. kt.re
daJ4 perspcktywy rozwojowe w te.j placowce.
s4 rciwniez platne str-rclia medyczne. Stype'dia
rrlogq byi fundowane r<iwnieZ pielggniarkonr. W
zamiart za Iinansowanie ksztalcenia. tc
osoby zobowi4zLrj4 siE do przepracowinia okresloncgo
czasu w cl11e.i placowce.
Radny Grzegorz wyszogrodzki wyrazJL przlkonanie.
ze clyiektor spLozpodc,irnLrjc
r'szclkie niezbgdne dzialania, 2eby opieka' zdrowor.na w
szpitalu i przl,cl.rodni b1,ia
zabczpieczona i stwierdzil.'2e nie widzi ziniechania
ze strony dyr,:kcji.
Radnl' witold Kikolski stwierdzil. 2e o problemach
rr:zeba rnowid i apelowac c1r
r'r"1'Zszych szczebli' glownie cllatego. ze oczekir.l,o,r.
,E rozwi4zania systemowe. Zaapelowa.l
tlct Zarz4dtr Powiatu o szybkie pochl'lenie
sig nad tq sprawep i zwr6cil sig z prosba o u.jqcic na
nastgpnej ses.f i punktu dotycz4cego sl,tuacji w szpitalu.
wiceprzewodnicz4cy Irencusz Piasecki zwrocil u\\,agg. 2c
powiat .jako organ
zalo21'cielski dla SPZ'oz prou'adz4c n'ieloletnie inu,estycjc
w-szpitalu cloktada q,szelkich
starati w poprawg slu2b1' zdrowia na sw'oinr terenie.
a oyrekr.ya doklada starafi rv cclu
zwigkszenia wynagrodzeh. T'auwa21,l.2e mlodzi ludzie
chcq sig ksztalcii w tym ltierurkLr.
poni$r'az np' na Wo.isko',vq Akademig Medy'cznE u,
Lodzi bylo az l7 kandydatti*,, .a I
rnic'iscc' st4d wniosgk..ze ri' Polsce.fest za rnrllo
miejsc na uczelniach.
'-- -----" co
sic ,ir
-" przeklacla
r'
braki kadrou'c w szpitalach.
Radny Piotr Stgpierfi stwierclzil. ze ze spotkan z dy,rekc.la
spzozi pism kierowa'r.ch
do Komis.ii Zdrou'ia i Spraw Spolecznych i in'ych
urgu,r,i* wynika. ze gl6wnvm;;;i;;;.,,r.,
iest brak kadry medyczneJ na rynku pru.y sluzk,y zdroi'ia. 'l-rzebawypracowai
wnioski. kr(rrc
t-no2tra przekazac dale'i innym instytuc.iom. kt6re
majq wply',r, narozwi4zanie trudne.i sylLrac.ji
$'lccznictu'ie' Problern w miriskim szp.italu nasilil tiq,'g.iy na
IioR ioddzial wewngtrzn'
'z'aczglo naplywai wigccj
pacjentilw. tr.in. prry*ozonj'ci przez;respol1, karetek
pogot'*,ia.
tratorrtiast lekarzl' zaczqlo ubywac. Lckarze byli przeciq?eni
w
takiu-j sytuac.ji nerr,r,ct
podr,r'yzki plac przestaty byi argLlmentem do pracy
ponad sily.

Pan Janusz

Zdzieborski dvrcktor Po',rviatowego centrunr pomocl,Rodzinic
w MiriskLr
Mazowieckirn odnio.sl sig clo pi'tania rannego Rciberta
Grubka. powiedzial. ze pro.jekt
"Aktywny samorzqd",iest realizor,vany ze Srodkow PF-RC)N w zakresie rehabilitac.ii
spoleczne-i' Powiat miriski realizuje ten program
i lv 2017 r. powiat otrzymal srodki w
u'y'sokosci 223 557 zl' w kolej nvch latach prograt.r
bgdzie realizowany d. czasu. gclv
PITRON
bgdzie na ten cel przeznaczal Sroclki.
op'scili radni Zbig'iew Grzesiak i Mirosraw Krusie.,.rricz.

Salg

Ad.2l
Radni nie zglosili wnioskow ani oSwiadczen.

4d.22

wicestarostl zaprosil wszl'stkich na bieg ..wilczym 1ropem".
ktory ocibqdzic sig
'l'arca o godz. 12.00 i bgdzie on Lrpamigrnieniem osob warczq.)"li'; polrtg:nr.pndtegtrl.

Radny Zbignierv Pilatkorvski przypomnial srvoj4 wypowiedz
z poprzecy-tie.j ses-f i na
tenlirt drogi 2239w i podziEkowal raclnym za prz.v.iqcre
realizac.ji te.i clrogi d,:r budzelu
I)ow'iatu.
Starosta poinftrrmowal. ze po kilku latach przerwy powraca
inicjatywa pn .,warsztaty
ozyn'ienia gospodarczego". w ramach ktrirych odbqizie
sig 6 spotkan. lrraugurac1a
rvarsztat6w odbgdzie si9 20 lutcgo br. w Mieiskie.i
Szlote Artystyczne.j. Starosta zaprosil

wszystkich radnych do udziaiu r,v tych spotkaniach.
Radny Grzegorz wyszogrodzki powiedzial.2.e.icst prowadzony
program e<juka.,,jnl
pn"'Powietrze bez snlieci". w ktorym bior4 uLdzial nieki6re
sam,lrz4ciy lokalne. m.in. rniast.
Milisk Mazowiecki. gmina tiegl6w oraz [lalin6n'. w ramach programlr
moz.a pozl.skac
edukacy.ine placc zabaw dla szkol. Lu'roci| siq: z prosb4
o glosor.i'inie w ramach pr.urnn1u,.,,
sarllorzqd z powiatu nlinskiego. Do prograniu pretendrue
t6o gmin mic.iskich i wiejskich.
Przervodni cz4ca przedstawila sprawrzdanie z wysokosci
srednich wynagrodze ri
natrczl'cieli na poszczegolnych stopniach awansu zarvoclowego
zatrudnionych w s;zkolach i
placowkach oswiatowych prowadzonych prze;r pow,iat
minski w lZ0l7 r.. cloitor"go Racla nic
ri niosla
uwag.

Innl'ch spraw nie bvlo.

Ad.23

XXVI

Rada Pou,,iatu Mifiskiego.
Radl Pouiaru.

ses.ji

ri

obccnoScr

lc) radrrych. .jcdnogloSnie przl,.jgla protoktil

A^d.24

Wobec wyczerpania porz4dku obrad. pani Anna Czyzewska
zamkngla
Rad1, Powiatu Miriskiego.

Protokolow,ala:

XXVII

scsir.

