Protokól Nr 25107
z posiedzeniaZarzqduPowiatu Miriskiego
w dniu 6 wrzeénia2007r.
W posiedzeniuuczestniczyli
:
Przewodniczqcy
Zarzqdu- Anton¡JanTarczynski
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
czlonkowie Zarz4du:KrystynaPazio
HenrykKsig2opolski
oraz: DanutaStrejczyk- SekretarzPow¡atu
TeresaBqk- SkarbnikPowiatu
Porz4dekposiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcieposiedzenia.
Przyjqcieporz4dkuobrad.
Informacja
o dzialalnoSci
posiedzenia.
Starosty
w okresieod poprzedn¡ego
Sprawafunkcjonowania
umowydzier2awyzawartejz firmq Exitus.
Sprawyró2ne.
protokolu
Przyjgcie
z posiedzenia
w dniu27.08.2007
r.
posiedzenia.
Zamkniqcie

Ad. I
Starosta- Antoni Jan TarczyrískiotworzylposiedzenieZarzqduPow¡atu
Mióskiego.
Ad.2
Starosta przedstawil porzadek posiedzenia, który zostal przyjety
jednogloónie
(przynieobecnoéci
p. K. Pazioi p. M. Krusiewicza).
Ad.3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal,o nastgpujqcych
sprawacn:
- w dniu 5 wrzeéntabr. w Siedlcachpodpisanazostala umowa
o wspólfinansowa
niu zakupu samochoduratown
iczo-gaSn
iczego dla KPPSP
w MiriskuMaz.
- w dn¡u4 wrzeSniabr. odbylasie konferencja
nt. poszerzenia
obszaru
opracowania Planu
Zagospodarowa
nia
Przestrzennego Obszaru
Metropolitalnego
Warszawy. W spotkaniu udzial wzigli m.in. Marszalek
Województwa Mazowieckiego- Adam Struzik, Wicemarszalek- Jacek
Kozlowski,przedstawiciele
Mazowieckiego
Biura PlanowaniaRegionalnego
w Warszawie,wladzeokolicznych
gmin. Na spotkaniuprzedstaw¡ona
zostala

podzialuobszarumetropolitalnego,
idea i metodologia
nastqpniedyskutowano
nad celowoéciqrozszerzeniaobszaru opracowaniaplanu na gminy obszaru
powiatum¡nskiego.
- odbylosiq posiedzenie
KomisjiBezpieczenstwa
iPorzqdku,na którym
Komisjaprzyjglaprojekt,,Programu
przestepczoéci
zapobiegan¡a
oraz Porzqdku
Publicznego
i Bezpieczenstwa
Obywateli
PowiatuMirískiego",
- podpisano akt notarialnyw zakresie zakupu dzialki przy ZSS
w lgnacowie,
- uczestniczyl
w posiedzeniu
RadyPedagogicznej
w CKUw MióskuMaz.,
a Wicestarosta
w posiedzeniu
Rady Pedagogicznej
ZSZ Nr 2 w MiñskuMaz.,
dokonanowprowadzenia
nowowybranych
dyrektorów,
- na tereniepowiatuminskiegogoScilarcybiskupOrdynariusz
Diecezji
Warszawsko-Praskiej
Leszek Slawoj Glód2, który uczestniczylw rozpoczgciu
rokuszkolnego
w ZS Nr 1 w MiriskuMaz.
Wicestarosta - Krzysztof Michalik poinformowa{o nastepujEcych
sprawacn:
- odbylosiq spotkaniez przedstawic¡elami
UrzgduMarszalkowskiego,
którzy przybyliodebraódrogg wspólfinansowanA
z TFOGR; kontrolowano,czy
droga zostalazrealizowanazgodniez zakresemi podpisanqumowq.Kontrola
zakoñczylasiq pozytywnie.Uzyskanoinformacjq,iz bgdq dodatkoweérodki
z TFOGR.
- przedstawiciele
WFOSiGWzapow¡edz¡eli
kontrolew dniu 7 wrze5niabr.
w zakresierealizacjidwóch zadañ tj.; remontustawu w zabytkowymparku w
DPS w Kqtachoraztermomodernizacji
saligimnastycznet
w ZSZ Nr 2 w Minsku
Maz.
Ad. 4
Starosta powiedzial, 2e umowa dzier2awy z firm4 Exltus zostala
wypowiedziana.
Zgodnie z ustawE o zakladachopieki zdrowotnejnale2y
doprowadzió
do zgodnoÉci
z przepisami
funkcjonowanie
wszelkichumów.
Dodal,i2 rozwa2anoróznewariantyrozwiqzania
tej sytuacji:
- sprzedazw tryb¡ebezprzetargowym
za kwotgok. I mln zl. na zecz p. Mocha,
p.
(brakzgody Mocha),
- zmianastronyumowyz SPZOZna Zazqd Powiatu(brakzgodyp. Mocha),
Wybranyzostaltrzeciwariant¡ pozostawiono
funkcjonowanie
umowybez zmian.
CzlonekZarzqdu- KrystynaPazio zwrócilasig z pytaniem,kiedywygasa
umowaz firm4Exitus.
Wicestarosta
wyja5nil,¡2 umowawygasaz koñcemroku.
P. Krystyna Pazio opowiedziala siq za sprzedalq w trybie przetargu
nreogra
njczonego.
Wicestarosta- KrzysztofMichalikpowiedzial,2e wlaScicielfirmy Exitus
wnioskowalo sprzedazw trybie bezprzetargowym,
moznatak zrobiów oparciu
przygotowana
pzez
o wycene
EeczoznawcQ.

Dodal,i2 nie zgadzasie z roszczeniami
p. Mochawynikajqcymi
z atl. 231 Kc,
gdyzprzep¡s
Kodeksucywilnego
niemaw tymprzypadku
zastosowania.
Nastgpniep. KrzysztofMichalikprzedsiawitánalizg mo2liwych rozwiqzañ
rczwiqzañ:
1) sprzeda2w trybie bezprzetargowym
na Eecz p. Mochaz warunkiem
zawarciaumowyz spzoz na nieodplatne
éwiadczenie
usrugw zakresie
obowiqzków
szpitara
w odniesieniu
do osóbzmaüych
w szpitáruna 19 rat
(rozwiazanieto niwerujeroszczenia,nie ma sytuacji konfriktowej
i.zabezpieczone
sq usrugiéwiadczone
na rzecz spzoz).'Brakkosztów,
dochódze sprzeda2y
700.000zr.- 1 mrnzr. podstawgúo zastosowania
dajeustawao gospodarce
nieruchomoéciami.
-. trybubezprzetargowego
2) sprzeda2 w trybie przetargowym_- rozwiEzanieto zwiAzanejest
_
-w
z roszczeniami
p. Mocha z tyturuponiesionych
nakradów kwócie
ok. 1 mln zl., poniesieniem
kosztówzwiqzanych
z realizacjqprzezSpZOZ
uslugna rzeczosóbzmarrych
tj.
koszt
or.
ioo.ooo
zl. rot)n¡e(kosztyzá
okres 'f9 lat 3.800.000zr.+ 1mrnzr. roszczenia
za poniesione
nakiady
=4.800.000
zl.). ponadtonale2yoczekiwaóroszczeñ(sprawysqdowej
w zakresieutraconychkorzysciprzezokres 1g rat przezfirmg'Exitué
(wg.p. Mochatj. wielkoSó
10 - 12 mln z{.).Wicestarosta
OoOát,
ze w
przypadkutrybu przetargowego
powiat moze uzyskaóze sIzeda¡y
budynkukwotqi.500.000zl.-2.001.000
zt.
3) SPZOZprzejmujebudynek.
i Swiadczy
uslugi_ rozwiqzanie
to wi42esig
z kosztamidot.wykonywania
zadañustawowych
na r)eczosonzmartycti
w szpitaluok, 3.800.000zl. (przez19 lat) + lmln zl. roszczenia
za
poniesione
nakrady+
ro_szczenia
(sprawysqdowe)w zakresieutraconych
przezokres19 latprzezfirmeExitus.
korzyéci
Ponadtowicestarosta
dodar,2e sprzedaznieruchomoéci
w trybieprzetargowym
niedaje2adnychgwarancji,2e
szpitarprzeprowadzai4c
przetargna ów¡adlzeñie
usfugwynikaj4cych
z ustawyo zakladachopiekizárowotnefbgOzlemialza
partnera-.firme
pogrzebowq
z Mi¡iskaMazowieckiego.
W przypáOtu
koniecznoéci
wyborufirmyspozategoterenu.
przyniesie
to niekórzystny
wyd2wigk
spoleczny.
Rodzinyosóbzmarrych
w szpitaru
po cialoosóbbriskióh
n9o4musiáry
¡ezdziódo
okolicznych
powiatów.
Po analizietematuustarono,.
ze starostaprzedstawiKomisjomRady
Powiatupropozycjq
sprzeda2y
nieruchomo5ci
w trybiebezprzetargowym.
Ad.5
starosta- AntoniJan Tarczyriski
poruszylkwestigzmianykategoriidróg
powiatowych
na obszarzemiastaMiriskMazowiecki.
wyjaénii,ze Éurmistri
Miastazwrócilsig z wnioskiem
o zm¡anekategorii
drógpowiatowych
na gminne
-u*agq
na obszarzeadministracyjnym
miastaMinsk Mazowiecki.
Zgobnie,
urzqduMarszalkowskiego
urice,które poza granicamimiastástanowiaciái
orogowepozostanq
nadaldrogamipowiatowymi,
tj.:
- drogaw kierunkuna Mrozy- ul. Dabrówki,
- drogaw kierunku
- ul.koécielna,
naJakubów
ul.przemvslowa.
- drogaw kierunku
_ czgsóul.Budowlanei,
naWólkgMiriskq
i Stanislawów

ul.Jasna,ul. Malaszczyckiej,
- droga w kierunkuna Korbier- ur. sosnkowskiego,
ur. chruécierewskiego,
ul. Smoleriskiego.
starostadodal,2e pozostaleulicena tereniemiastaMinskMazowieckistanqsig
drogamigminnymi.
ZarzqdPowiatuzaakceptowalpowy2szEpropozycje.
Ad.6
Przyjgcieprotokoluprzeniesiono
na kolejneposiedzenie.
Ad. 7
posiedzenia.
Zamknigcie

PzewodniczqcyZazEdu - Antoni Jan Tarczyósk¡
- KrzysztofMichalik
Wicestarosta
CzlonkowieZazqdu: Krystynapazio

HenrykKs¡ezopolski

