Protokol Nr 134114
Posiedze nia Zarzqdu Powiatu Minskiego
w dniu 15 wrze6nia 2014 r.
W posiedzeniu uczestniczyli

:

Starosta - Antoni Janf arczynski
Wicestarosta - Krzvsztof Plochocki

kowie Zarzqdu:

czNon

Hen ryk Ksiqzopolski
Marek Pacl-rnik

orazi Danuta Strejczyk

- Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Wojciech Dgbski -z-ca nacz. Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. (3ospodarki Nieruchomo6ciami
Urszula Soroka - z-ca nacz. Wydz. Oswiaty i Promocli

Porzqdek posiedzenia:

1.

Otwarcieoosiedzenia

2

Przvicc.ie nnrzadku obfad

3
4.
5
6
7

Informacja o dzialalnoSci Starosty w okres;ie od poprzedniego posiedzenia.
Sprawy z zakresu ochrony zdrowia
Sprawa wycinki drzew z terenu Zes;poiu Szkol Zawodowych Nr 2 w Mrhsku Maz
Podjqcie uchwaly w sprawie nreodplatnego nabycia dziatki nr 33514 w Ceglowie.

Podjqcie uchwaly

w

sprawie wynajgcia pomieszczei

w

budynku Gimnazjum

i

Liceum

Ogolnoksztatcqcego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mirisku Mazowieckim

8 Rozpatrzenie oferiy zloZonej z

pominiqciem otwartego konkursu ofeft
przez Fabrykq Aktywnosci Mlodych z siedzibq w Gorzowie Wielkopolskim

9
1O

11

12.

Ad.

o udzielenie dotacji na realizacjg zadania publicznego pn.,,Minsk Mazowiecki Fabrykq lfobra"
Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2014 rok.
Sprawy roZne.
Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 8 wrzesnia 2014 r.
Zamkniqcie posiedzen ia,

1

Starosta

- Antoni JanTarcz:.ynski otworzyl

posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzeldek posiedzenia, clo ktorego wprowadzono jako
pkt 4 - Sprawy z zakresu ochrony zdrowia. Z wprowadzonq zmianE porzqdek
posiedzenia zostal przyjqty jednoEtosni<; (w obecnosci 4 czlonkow Zarzqdu).
Ad"

3

Starosta - Antoni Janf arcz:-ynski poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
- rozstrzygnigte zostalo postgpowanie przetargowe clotyczqce kredytu banl<owego;

wybrana zostala oferta zlo2ona przez Bank Spoldzielczy

w

Minskr.r Maz.

(oprocentowanie 3,zoh, mar2a 0,34o/o, koszt obstugi kredytu 887.892,45 zl),

- uczestniczyl w obchodach 7S-rocznicy Bitwy o Kaluszyn,
- odbylo siq spotkanie z wykonawcami rr:montu w budynku Starostwa firmq,,LUX".
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki poinformowial o nastqpujqcej sprawie:
- uczestniczyl w spotkaniu zorgztnizowanym przez Agencjg Rozwoju Ma;zowsza,
projekt realizowany bqdzie przez Z-SZ Nr 2 w Mihsku Maz. (powotany zostal Komitet
Sterujqcy)

Ad.4
Dyrektor SPZOZ - Mieczystaw Romejko powieclzial, 2e od kwietnia boryka siq
z problemem na Oddziale Wewnqtrznym, Lekarze z tego oddziatu domagajq siq
podniesienia wynagrodzen i takiego zabezpieczenia funkcjonowania oddzialu, aby
obslugiwali nie wigcej niz B-9 piacjentow, jednoczesnie informujqc, ze noszq sig
z zamiar em zloZe nia wypowi ed ze r'r
Dyrektor wyjaSnit, ze podjql dzialania i wszyscy pracownicy olrzymaLi Srednio 125 zl
brutto, dodatkowo lekarze ze specjalizac;jq750 zl, abez specjalizacji 400 zl. Dodal,2e
pod koniec sierpnia pracownicy niezadowoleni zloLy,li wypowiedzenia. W ;zwiqzku
z powyZszvm prowadzi indywidualne rozmowy z lekarzami i zrobi wszystko, zeby
oddziat ten fu nkcjonowat.
Ponadto dyrektor powiedzial, ze pensja ordynatora Oddzialu Wewnqtrznergo jest
wyZsza niz pensja dyrektora szpitiala, a wynik finansowy Oddzialu Wewnqtrznego za
rok ubiegiy to strata w wysokosci 2.100.000 zl, gdy 4lata temu wynik finansowy byl
.

dodatni.
P. Mieczyslaw Romejko powiedziaN,2e wprowadzane dzialania restrukturyzacyjne nie
sq popularne, ale pzynoszE wyrnierny skutek. Nie widzi mozliwoSci zwiqkszenia
nakladow finansowych. Dodal, ze \//prowadzenie systemu informatycznego, ktory mial
poprawic gospodarkg lekami nie zostat w tym oddziirle wprowadzony. Ponadto na
dy2urze na tym Oddziale nie musri byc dwoch lekarzy, gdy na SORze jest rowniez
lekarz dyzurujqcy.
Dyrektor SPZOZ wyjasnil, 2e przeptrowadzil rozmowy z:lekarzami i chcq pozostac, ale
przy wiqkszej obsadzie lekarskierj na oddziale. Dodal, 2e zaproponowal, aby na
kazdym pigtrze tego oddziatu byli zastgpcy ordynatora , ale lekarze nie chcq siq zgtosic.
Stwierdzil, 2e w takiej organizacji oddzial nie moze funkcjonowac i powiedzial, ze
dopuszcza mozliwo6c podzialu oddzialu na dwa oddzialy. W6wczas na kazdym
oddziale bytby ordynator i docelowo po 5 lekarzy.
Nastqpnie dyrektor zwr6c:iN sig do Zarzqdu o akceprtacjg tej propozycji, gdyz nie
dopuszcza mozliwosci kolejnego :,:zanla2u. WyjaSnil, ze od pa2dziernika ma przyjsc
lekarz ze specjalizailq kardiologicznqi do konca br. przyjdzie jeszcze prawdopcdobnie
3 lub 4 lekarzy.
Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedziaf, ze nie ma takiej mozliwoSci,2eby
Oddziat Wewngtrzny nie funkcjonowat i jezeli przedstawiona propozyqa daje nadziejq
na poprawg sytuacji to nie widzi przeszkod w jej wdrozeniu.
Czlonek Zarzqdu Marek Pachnik zwrocil siq z: pytaniem, jakie konsel<wencje
zostaty wyciqgnigte w stosunku do orciynatora, ktory' m.in. nie rozliczyl wszystkich
historii z NFZ, a wyplacane jest mu tak wysokie wynagrodzenie.
Dyrektor stwierdzil, 2e w chwili rrbecnej najwazniejsze jest zapewnienie ciqglosci
Swiadczef . Dodal, ze nie podjqt jeszcze decyli o podziale oddzratu, ale dopuszcza
takq mozliwo6c.
Podsumowujqc Starosta stwierd:zil, ze jedno nie urlega wqtpliwo6ci, 2e Oddzial
Wewnqtrzny m usi fu nkcjonowac.

-

Ad.

5

Ad.

6

Z-ca naczelnika Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa - Wojciech Dgbski
powiedzial, ze dyreklor ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. wystqpil z prosbq o wyra|enie zgody
na usuniqcie 16 drzew (15 brzoz i 1 rjqbu) rosnqcych przy obiektach sportowych
i kolidujqcych z realizowanq inwestycjq.
Zarzqd Powiatu wyrazll zgodq na usunigcie 16 cirzew.

Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciarni Wojciech Osinski
powiedzial, ze Rada Powiiatu na sesji w dniu 3 wrzeSnia br. pozytywnie zaopiniowala
nieodplatne nabycie prawa wlasnoSci nieruchomosci ur Ceglowie, stanowiqc<;j czgsc
drogi powiatowej. Nastqpnie od<.;zylal projekt uchwaly w sprawie nieodpilatnego
nabycia dzialki nr 33514 w Ceglowie; przeprowadzono glosowanie, w ktirrym za
podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziat siq jednoglo6nie (w obecnosci
4 czlonkow Zarzqdu).
Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 725114 w sprawie nieodpllatnego
nabycia dzialki nr 335/4 w Ceglowie.

Ad.7
Naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchornosciarni Wojciech Osiriski
poinformowal, 2e rozmawiai z p. .loannq Papinskq dyrektorem GILO w Minsl<u Maz.
i przedstawil zasady gospodarowania
nieruchomoSciami powiatu oraz przedstawil
'Zarzqd
uwagi zgloszone przez
dotyczqce wysoko5ci czynszu za wynajrnowane
powierzchnie. Dodal, 2e w zwiqzl.',u z powy2szym wplynglo pismo, w ktorym stawki
czynszu pozostaty bez zmian, a pronadto zaproponowane zostaly stawki godzinowe
dla nowych podmiotow ubiegajqcych sig o wynajem: 30 zl za godzinq dla grup do
30 uczestnikow i 40 zt dla grup powyzej 30 osob.
Starosta zwrocil uwagQ na koniecznosc waloryzowania stawek czynszu.

Nastgpnie odczytany zostat projekt uchwaty w sprawie wynajqcia pomieszczen
w budynku Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Polskiej Macierzy {izkolnej
w Minsku Mazowieckim, przeprowardzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaiy
Zarzqd opowiedziat sig jednogtosnie (w obecno5ci 4 cz4onkow Zarzqdu).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 726114 w sprawie wynajgcia
pomieszczefi w budynku Gimnazjum i Liceum 096lnoksztalcqcego im. Polskiej
Macierzy Szkolnej w Mirisku Mazowieckim.

Ad.

8

Z-ca naczelnika Wydziatu Ctswiaty i Promocji - lJrszula Soroka powied;ziala,2e
w dniu 9 wrze6nia br. wplyngta oferta Fabryki Ak:tywnosci Mlodych z r;iedzibq
w Gorzowie Wielkopolskim o ud:rielenie dotacji na realizaqq zadania publicznego
pn. ,,Minsk Mazowiecki Fabrykq [)obra". Oferta wptyngta z pominigciem ot'wartego
konkursu ofert w trybie tzrru. malych grantow. Budzet tego projektu to kwota 7.165 zl
i zwracajq siq o dotacjg w kwocie 290 zt. Organizacja ta chcialaby zorgarizowac
kampanig promujqcq wolontarial mNodzie2owy (projekt 3-letni). Jezeli bylaby z:goda to
prze6lq do szkot plakaty i ulotki promujqce wolontariat mlodziezowy.
P. Urszula Soroka powiedziala, 2<) sq uchybienia formalne w ofercie (nie w:szystkie
pola oferty zostaly wypelnione), a ponadto tematyka wolontariatu realizowana jest w
PCPR.
Po analizie Zarzqd Powiatu negatywnie rozpatrzyl ofertg zlo2onqprzez lFabrykg
AktywnoSci Mtodych z siedzibq w t3orzowie Wielkopok;kim.

Ad.

9

Skarbnik Powiatu

-

Teresa Bqk prrzedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2014 rok. Wyjasnil, Ze zmiany polegajq na zmianie planu

dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z budzetu panstwa, przeniesieniu wydatkow miqdzy $$i w ramach tego samego dzialu
oraz przeniesieniu wydatkow z rezetwy budzetowej i dotyczyty:
Zmiany dotyczq nastgpujqcych jednostek:
- Starostwa Powiatowego,
- Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Minsku Maz
- Zarzqdu Drog Powiatowych w Mirisku Mazowieckim
- Zespolu Szkot Nr 1 w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol im. M. Sklodowskiej-Curie w Minsku lVlaz.
- Zespolu Szkol Agrotechnicznych w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkot Specjalnych w lgnacowie,
- Gimnazjum i Liceum Og6lnoksztatcqcego w Minsku lVaz.
- Zespolu Szkol Ekonomicznych w Minsku Maz
- Poradni Psychologiczno-Pedagorqicznej w Sulejowku
- Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach
- Domu Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w Mienr
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miirsku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
Zarzqd Powiatu przyznal Zespoiowi Szkol Nr 1 w Mirlsku Maz. z rezerwy kwotg

6.200
n

zl. na

wyremontowanie lazienki

w celu dostosowania dlar osob

iepelnosprawnych.

Nastgpnie przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly
czlonkowie Zarzqdu glosowa li nasl gpujqco
- Starosta - Antoni Jan Tarczynski - za podjqciem uchwafy
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksigzrrpolski - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - zia podjgciem uchwaly,
Glosow wstrzymujqcych i przeciwnych nie bylo (nieobecny M. Nowak).
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 727114 w sprawie zmian
Powiatu na 2014 rok.

w

br.rd2ecie

Ad. 10

Zarzqd Powiatu jedno9l,116nie podjql uchwalg Nr 728114 w sprawie
powolania Komisji do przepro'wadzenia odbioru koncowego inwestyr:ji (dot
remontu starej czg5ci budynku ZS{i w lgnacowie).

Z-ca naczelnika Wydziatu Ctswiaty i Promocji - lJrszula Soroka powied;uiala,2e
Zyrardowskie Towarzystwo Cyklis;tow otrzymalo od powiatu dotacjg w wy'sokosci
4.000 zl na realizailq zadania publicznego pn."ZTC Bake Race 2014 Super F'restige"
i zloLylo sprawozdanie z jego realizacji. Przedstawila uwagi do sprawozdania:
zmieniona zostala nazwa zadania bez proinformowaniit, w zalqczonych regulerminach
nie ma wyeksponowanego logo lrowiatu minskiego, nie ma rnformacji,2e zadanie
zostalo dofinansowane ze srodkovri budzetu powiatu orazzmieniono trasg wyScigu.

P. Urszula Soroka powiedziala,2epowylsza sprawa zostala skonsultowanazradcami
prawnymi, ktorzy po przeanalizowaniu zapisow umowy stwierdzili, ze nie ma podstaw
do zqdania zwrotu dotacji, poniewaz zadanie zostalo wykonane.
Sekretarz Powratu Danuta strejczyk ;zaproponowala, aby przyjqc
sprawozdanie z zastrzezeniami.
Wicestarosta Krzysztof Ptochocki powiedzial, 2e nale|y przeslac do
Towarzystwa informacjg o zaslrze2eniach zgtoszonych do zlozonego sprawo,ldania.
Zarzqd Powiatu przyjql sprawozdanie zlo2one przez ZyranCowskie
Towa rzystwo Cykl ist ow z zaslrzeZeniarni.
Naczelnik Wydzialu Gosllodarki NieruchomoSciarni Wojciech Osinski
powiedzial, 2e nowy wlaSciciel nieruchomosci znerjdujqcych sig obok budynku
Starostwa planuje budowq budyrrku handlowo-uslugowego i wystqpil o wyrazenie
zgody na lokalizacjg 4azdu pr.rblicznego z dzialki 186713 stanowiqce.j drogq

wewngtrznq. Ponadto zaproponowal poszerzenie pasa drogowego
iwykonanie chodnika o szerokoSc;i 2 m.

o I

m

Naczelnik Wydzialu wyjasnit, 2e dzialka ta jest wlasnosciq Skarbu Panstwa
i wlasciwym do wydania stosownerj zgody jest Starosta. Dodal,2e z drogi korzystajq
pracownicy Starostwa oraz pracownicy Urzqdu Miasta Mirisk Maz.
Starosta zaproponowat, aby wystqpic do Burmistrza Miasta Mirisk Mazlowiecki
o opinig w powyzszym zakresie, a po uzyskaniu opinii Zarzeld powroci do tematu.
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie sig 2gwrzesnia br. o godz.

Ad.11
Protokot posiedzenia w dniu B wrzeSnia 2014 r. zostal przyjqty.

Ad. 12
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczynski

Wicesta rost a

- Krzy sztof Plochock

i

Czlonkowie Zarzqdu. Henryk Ksigzopolski

Marek Pachnik

i400.

