ProtokoN Nr 14l15
pos iedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi nskiego
w dniu 1 kwietnia 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni Janf arczynski
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki
czNonkowie Zarzqdu : t-ukasz Bog ucki
Piotr Wieczorek

orazi Danuta Strejczyk

- Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Mieczyslaw Romejko
Artur Wiqckowski

Porzqdek posiedzenia:

1.

Otwarcie posiedzenia.
Przyjgcie porzqdku obrad.

2.
3 Podjqcie uchwaly w sprawie powierzenia pelnienia obowiqzkriw dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mihsku Mazowieckim.
4. Sprawy ro2ne.
5. Zamkniqcie posiedzenia.
Ad.

1

Starosta

- Antoni JanTarczynski

otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawit porzqdek posiedzenia ktory zostal przyjgty jednogtosnie
(w obecnoSci 4 czlonkow Zarzadu).

Ad,

3

Starosta powiedzial, 2e uwzglgdniajqc wniosek p. Mieczyslarwa Romejki
wyrazona zostata zgoda na rozwiqzanie z dniem 31 marca 2015 r. umowy o pracg
zawartej w 2008 r.
Nastqpnie Starosta podziqkowat p Mieczystawowi Romejce za bardzo dobrq
wspolpracg i wiele cennych doSwiadczen.
Kolejno wyjaSniN, 2e nale?y powierzyc pelnienie obowiqzkow dyrektora SPZOZ.
Zgodnie ze statutem SPZOZ obowiqzki powinny byc powierzone z-cy rlypsktora ds.
lecznictwa, ale rowniez p. Marek Florczak zrezygnowal z pelnienia funkcji z-cy
dyrektora i nie ma zastgpcy ds, lecznictwa. W zwiqzku z lym w chwili obecnej jest
propozycja powierzenia pelnienia obowiqzkow dyrektora SPZOZ z-cy dyr ds.
ad m n istracyj n o-eksp loatacyj nych p. Artu rowi Wigckowskiem u.
P. Antoni Jan Tarczynski zwrocil siq do p. Artura Wiqckowskiego z pytaniem,
czy wyraZa zgodg na powierzenie pelnienia obowiqzkow dyrektora SPZOZ w Mihsku
Mazowieckim.
Pan Artur Wigckowski wyrazil zgodq na pelnienie obowiqzkow.
Kolejno odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie powierzenia pelnienia
obowiqzkow dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej
i

w Minsku Mazowieckim; przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwafy
Zarzqd opowiedziat siq jed nogNos n ie.

Zarz4d Powiatu podjqN uchwalq Nr 95/15 w sprawie powierzenia pelnienia
obowiqzk6w dyrektora Samodzielnego Publicznego ZespoNu Opieki Zdrowotnej
w Mi6sku Mazowieckim.

Ad.4
P. Artur Wiqckowski powiedzial, 2e

w

zwiqzku

z

tym, 2e p.Marek Florczak

z dniem 31 marca br. zrezygnowal ze stanowiska z-cy dyrektora ds. lecznictwa zwr6ciN
siq z proSbqo wyraZenie zgody na zatrudnienie na stanowisku z-cy dyr. cls. lecznictwa
lekarza pracujqcego w SPZOZdo czasu wylonienia kandydata w drodze konkursu.
Zarzqd Powiatu przychylil sig do powyzszego wniosku.
Kolejno przedstawiony zostat wniosek dotyczqcy wydania na czas pelnienia
obowiqzkow dyrektora upowaznienia do dysponowania nieruchomo$ciami na cele
budowlane dziaNek i obiekt6w usytuowanych przy ul. Szpitaln ej 37 i ul. Kosciuszki 9.
Zarzqd Powiatu upowaznil p.o. dyrektora SPZOZ
dysponowania
nieruchomoSciami.

do

Ad.5
Zamkniqcie posiedzenia.

,Starosta

-

Antoni Jan Tarczyriski

Wicesta rost a

- Krzy sztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu: t-ukasz Bogucki

Piotr Wieczorek

Yr-

