Protok6l Nr 114114
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Minskiego
w dniu 24 lutego 2014 r.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczynski
czlon kowte Zarzqdu : Henryk Ksigzopolski
Marek Pachnik
Marcin Nowak

oraz; Danuta Strejczyk

- Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Urszula Soroka - z-ca nacz. Wydz. Oswiaty i promocji
Wojciech Dgbski -z-canacz. Wydz. Srodowiska iRolnictwa
MieczysNaw Romejko - dyrektor SPZOZw Minsku Maz.
Agnieszka chojecka-zaperry - gf. ksiqgowa spZoZ w Minsku Maz,

Porzqdek posiedzenia:

1.
2
3.
4.

Otwarcie posiedzenia.
Przyjqcie porzqdku obrad,
Informacja o dzia{alnosci starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.

Informacja o wykonaniu planu finansowego samodzielnego publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Mihsku Mazowieckim w 2013 r.
Przedstawienie wynikow konsultacji w sprawie projektu ,,programu Aktywnosci Lokalnej na lata
2014-2016',
Sprawy oSwiatowe.

5
6.
7.
8.
9.

Zgoda na usunigoe drzew w Zespole Szkol Zawodowych Nr 2 im Powstancow Warszawv

w Mihsku Mazowieckim.

Sprawy r62ne.
Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu '10 lutego 2Oj4
10. Zamknigcie posiedzenia

Ad.

r.

1

Starosta

Ad.2

- Antoni JanTarczynski

otworzyl posiedzenie.

Starosta przedstawit porzqdek posiedzenia, ktory zostat przyjqty jednogtosnie
w obecnoSci 4 czNonkow Zarzqdu.

Ad.3
Starosta

- Antoni JanTarczyriski

poinformowal o nastgpujqcych sprawach:

- w dniu 4 lutego br. odbyla sig debata spoleczna nt. bezpieczenstwa. Obecny na
spotkaniu wojewoda mazowiecki poinformowal, 2e wniosek zlo2ony na diogq

w Sulejowku (w ramach NPPDL) olrzyma srodki. Starosta dodal, Ze nigdzie nie znalazl
informacj i potwierdzajqcej d ofina nsowa n ie zadania.
- dobyto sig posiedzenie Komisji Bezpieczehstwa i Porzqdku, na ktorym przyjgte
zostafo sprawozdanie za 2013 rok i plan pracy na rok 2014 (zglaszanajest potrzeba
utworzenia na terenie powiatu o6rodka socjoterapeutycznego),

-

wptynela informacja

o

ostatecznych kwotach subwencji

oSwiatowa niZsza o blisko 881.000 zf).

i

dotacji (subwencja

Ad.4
Dyrektor SPZOZ - Mieczyslaw Romejko przedstawit sprawozdanie roczne
-finansowego SPZOZ w 2013
r. Plan przychodow wykonano
w kwocie 66.110.491,66 z+, tj loo,soh planu, a koszty wykonano w
kwocie
56.649'279,17 zl, tj. 98,3% planu. Dodal, ze wynik finansowy za 2013 r. to strata
w wysokosci 538.787,51 zl.
e na dzien 31 grudnia 20i3 r. nie byto zobowiqzan
nalezno6ci wymagalne wyniosty 21g.gg2,gO zt w iym:
zl, osoby fizyczne - 186.640 ,04 zl, pozostale 2g1 ,52 zl.
u Maz. poinformowar, 2e NFZ zaptacir za nadwykonania
ratujqce 2ycie i w czgsci za nadwykonania w specjalistyce (na poziomie SO%.). Dodal,
ze niesfinansowane nadwykonania sq w kwocie Lzsq.zoo z+.
P. Mieczyslaw Romejko odniosl sig rowniez do kwestii podniesionej na jednym
z poprzednich posiedzen t1. funkcjonowania apteki. Wyjasnif, ze za rok ubiegiy strita
wyniosla 112.000 zl, a w styczniu br. 6.459 zl i caly czas spad a sprzeda2.
Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik stwierdzit, ze skoro apteka caly czas
przynosi straty to nalezy podjqc dzialania zwiqzane z jej zamkniqciem.
Starosta powiedzial, 2e oczekuje na przedstawienie propozycji zwiqzanych
z aptekq.
Ponadto dyrektor SPZOZ powiedzia,., 2e w roku biezqcym chce przystqpic
do
ucyfrowienia sprzgtu rentgenodiagnostyki oraz wprowadzic monitorowanie czasu

z wykonania pl|!u

pracy.

Zarzqd Powi atu przyjqt p rzed stawio n q

i

nfo rmacl q.

Ad.5

Powiatu Danuta Strejczyk przedstawila protokol z wynikow
konsultacji dotyczqcych projektu ,,Programu Aktywno6ci Lokalnej na lata 2014-2016".
Wyjasnila, ze konsultacje trwaly od 11 lutego do 21 lutego br., w trakcie ktorych nikt
nie zglosil uwag do projektu programu.
Sekretarz

Ad.6
Z-ca naczelnika Wydzialu Oswiaty i Promocji Urszula Soroka poinformowala,
iz wptyngta od Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego
informacja dotyczqca
wysoko6ci koszto_w zwiqzanych z funkcjonowaniem
nej

w

latach 2011-2013. powiedziala, 2e w 2011 I
1.007.094 zl, koszty ogolem 1.29g.66g zl, koszly wla

sta
zr.

Kolejno wyjasnila, 2e w roku 2012
subwencji wyniosla 1.067.10g zl, koszty
ogolem 1 '322.304 2tr, koszty wlasne _kwota
255.195 zl, a w 2013 r. kwota subwencji wyniosti
1.228.892 zl, koszty ogolem 1.35g.g92 zl, koszty wtasne 130.000 zt.
Nastqpnie poinformowala, 2e w 2011 r. zatrudnienie ogotem wynioslo 22,56 etatu
i koszty z tego tytulu wyniosly 91 8.560 zl, w 2012 r. zatrudnienie
-'21 ,7 etatu, a koszty
1'009.231 zN, w 2013 r. - zatrudnienie 21,33 etatu i koszty z tego tytulu g47.127
zl.
Starosta zwrocil sig z pro6bq o przygotowanie symulacjidoiyczqcej mozliwoSci
zejScia z kosztow funkcjonowania tej jednoltki.
Kolejno p. Urszula Soroka powrocila do tematu organizacji przedszkola specjalnego
w Zespole szkol Specjalnych w rgnacowie. wyjasnita,2e propozycja jest taka,le

gdybV byla zgoda na otworzenie tego oddzialu to do przedszkola byfyby przyjmowane
dzieci posiadajqce orzeczenia o potrzebie ksztarcenia specjalnego z uposledzeniem

Psychologiczno-Pedagogicznej w Minsku Maz. wynika, 2e
wydanych zostato
14 orzeczeh dzieciom z uposledzeniem r stopniu lekkim i 2 orzeczenia
dzieciom
z upo5ledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Ponadto powiedziala, 2e wyzywienie zorganizo*unu byiyby w formie
cateringu, a za
dzieci
odpowiada
gmina.
NatomiJst
nalezy
zatiudnic
nauczycieli
9o-*ot
w wymiarze
2,5 etatu i 1 etat pomocy nauczyciela, a koszty z tego tytutu za okres
wrzesieh grudziefi wyniostyby 69.000 zl. Nie ma natomiait potrzeby dostosowywania
pomieszczen i zakupu wyposazenia. Dod ala, Ze w 2015 r. powia
t'ot)ymalby dotacjg
wg stanu na dzien 30 wrzeSnia 2014 r.

Starosta powiedzial,.

2e nalezy zrobic rozeznanie, ilu

rodzicow byloby

zainteresowanych wyslaniem dzieci do tego przedszkola.

Ad.7

Z-ca naczelnika Wydzialu Srodo
powiedzial, Ze dyrektor ZSZ Nr 2 w Minsku
nicza, czyli zasadzenie ni2szych drzew

, Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na wycinkg z terenu ZSZ Nr 2 w Mihsku Maz.
zJ arzew.
Ad.8
Starosta poinformowaf, 2e kolejne posiedzenie odbgdzie siq

o godz. 14.00.

3

marca

br.

danie z realizaqi zamowieh publicznych
jed nostki organ izacyjne:
stawy (o wartosci do 200.000 euro) na
000 euro 2 zamowienia na lqcznq kwotq

- udzielono 72 zamowienia na uslugi
3.962.922,76

zl oraz 2

(o warto6ci do 200.000 euro)

zamowienia

powyzej 200.000 euro

na lqcznq kwotg
na lAczna kwote

1.763.556 .56 zl.
- udzielono 25 zamowieh na roboty budowlane o wartoSci
do 5.000.000 euro na lqcznq
kwotq 14.248.377,84 zl.

Ad.9
Protokot posiedzenia w dniu 10 rutego 2014 r. zostar przyigty.

Ad. 10
Zamkniqcie pos iedze n ia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Czlonkowie Zarzqdu'. Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik
Marcin Nowak

