ProtokoN Nr 6i15
pos iedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi nsliiego
w dniu 19 stycznta 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starrosta - Antoni JanTarczynski
czlon kowie Zarz4du: t-ukasz Bog ucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

oraz; Danuta Strejczyk

- Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji
Mieczyslaw Romejko - dyr. SPZOZ w Minsku Maz.
Mariusz Martyniak - z-ca dyr. SPZOZ w Minsku Maz.
Agnieszka Chojecka-Zaperly - gt. ksiggowa SPZOZ w Mir'rsku Maz.

Por:rqdek pos iedzen ia :

1.
2.
3
4.

Otwarcieposiedzenia

5.
6.

Sprawy z zakresu drog.

7.
8

Przyjqcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego pos;iedzenia

Plan ftnansowy Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej
na 2015 rok.

w

Minsku Maz,

Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Dr6g Powratowych
w Minsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji
Podjgcie uchwaly w sprawie planu dofinansowania form doskonialenia zawodowego nauczycieli
w 2015 r

Podjqcie uchwaly w sprawie wysokosci dotacji na jednego ucznia niepublicznych szkol
g m na4alny ch udziela nych z budzetu Powiatu M in skiego

ponad

I

i

Sprawy oSwratowe.
Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2015 rok

10.
11. Podjqcie uchwaly w sprawie okreSlenia osob uprawnionych do skladania w imieniu
o6wiadczen woli w sprawach majqtkowych
121 Sprawy roZne.
1li. Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 7 stycznia 2015
lzl Zamknigcie posiedzenia

Ad.

powiatu

r

1

Starosta

- Antoni Janf arczynski otworzyl

posiedzerrie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przylqty jednogto5nie.

Ad.

3

Starosta - Antoni Jan Tarczvnski poinformowal o nas;tgpujqcych sprawach:
- K.omendant Stoleczny Policji odwolal ze stanowiska h.omendanta Powiatowego
Policji Roberta Zebrowskiego i powolal na stanornrisko Komendanta Policji
Rejonu 3 w Warszawie. Obecnie obowiqzki Komendanta Powiatowego Policji pelni
p ,Zbigniew Pucelak.

- z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wptyngla infornracja,2e uchylona zostala
deoyla Wojewody Mazowieckiego dotyczqca dobr w Janowie (w czqsci uznane
zostaly racje spadkobiercow do czqsci parkowo-palacowej w Janowie),
- crdbyla siq I tura negocjacji z 5 firmami, ktore zloZyly oferty w postgpowaniu
publiczno-prywatnym,
- rcrJbyly siq narady roczne z dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych,
- trr:zestniczyl w Konwencie Starostow Wojewodztwa Mazowieckiego, ktory odbyt siq
w powiecie wyszkowskim. Na spotkaniu poinformowano, ,le w dalszym ciqgu bqdzie>
funkcjonowal NPPDL, zatwierdzony zostal przez Komisjq Europejskq Progranr
Rozwoju Obszarow Wiejskich (w najblizszych tygodniach prowinny ukazac siq zasady
korzystania), RPO dla Wojewodztwa Mazowieckiego nie zrcstaf jeszcze zatwierdzony
pv"ez Komisjq Europejskq. Ponadto Wojewoda Mazowier;ki poinformowal, ze bqdq
prz,eprowadzane dokladne analizy dotyczqce finansowania zadan zleconych
z zakresu administracji rzqdowej.
- odbylo siq ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, w miejsce ktorej
powolana zostanie Powiatowa Rada Rynku Pracy,
-tw 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego odbyty siq uroczystoSci zwiqzane z pozegnanienr
Z<>lnierzy stanowiqcych trzon Polskiego Kontyngentu Wojr;kowego Orlik 6 udajqcych
siq na misjg Baltic Air Policrng.

Ad,4
Dyrektor SPZOZ

-

Mieczyslaw Romejko przedstavvil plan finansowy SPZOZ
w Minsku Maz. na 2015 rok. WyjaSnit, ze przychody planowane sq w kwocie
53.176.000 zl, a koszty na w kwocie 54.701.000 zl, wynik firransowy to strata w kwocie
1.525.000 zN.
Glirwna ksiggowa SPZOZ - Agnieszka Chojecka-Zapefty powiedziafa, 2e plan
finansowy na 2015 rok zaklada funkcjonowanie jednostkl przy zalo2eniu dalszego
dzialania w dotychczasowej formie. Przedstawiony planr nie uwzglqdnia wplywu
Pfcrws6tonych negocjacji w ramach partnerstwa publiczn,c-prywatnego. Dodala, 2e
gdy zostanq podjqte wiqZqce decyzje bgdzie to mialo barcjzo duzy wplyw na ksztait
i w'yrrik finansowy jednostki.
Starosta - Antoni Janf arczynski zwrocit sig z pytaniem o stan rozliczen zNFZ
za 2014 r., czy zaptacono za nadwykonania.
Dyrektor - Mieczyslaw Romejko powiedzial, ze tendlencja w NFZ jest taka, ze
najpierw naliczane sq swiadczenia nielimitowane, ratujqce 2ycie, a nastqpnie
po;zostale. Ze szpitala pozostalo do rozliczenia 300.000 zt. i NFZ po rozliczeniu
Swiadczefi nielimitowanych i ratujqcych zycie w zaleZnoi;ci od sytuacji finansowej
bqd;zie rozliczal pozostale.
Dynektor SPZOZ przypomnial rowniez , 2e w 2014 roku dokonano regulacji ptac (koszt
ok. t)00.000 zt)
Nastgpnie glowna ksiqgowa SPZOZ, powiedziala 2e wynlk finansowy zale2y od tego,
GZyt vs perspektywie 12 miesigcy SPZOZ bgdzie dzialal w dotychczasowej formie, bcr
ie2eli nie to wszelkie rezerwy utworzone np. na $wiadczenia pracownicze
dfugoterminowe ulegajq rozwiqzaniu, wtedy to bardzo znaczqco wplynie na rachunek
wynikow.
Dyrerktor - Mieczyslaw Romejko zaproponowal przesunigcier srodkow przeznaczonych
na pawilon na remont bloku operacyjnego i oddzialu ginekologicznego.
Sterrosta zaproponowal, aby pozostawic podjgcie decyzji r,v tym zakresie na kolejne
posiedzenie.

Z-ca dyrektora SPZOZ - Mariusz Martyniak powierdzial, ze do zakonczenia
pawilonu powstajqcego przy lqczniku lqczqcym szpital z Oddzialem Wewngtrznynr
potr;zeba leszcze ok. 12 mln zl, a doprowadzenie do warunkowego pozwolenia na
uzytkowanie -7 mln zt.
Kolejno p. Marek Pachnik poruszyl temat funkcjonujqcej przy SPZOZ apteki,
kt6ril od dluzszego czasu przynosi straty.
Gldwna ksiqgowa SPZOZ powiedziala, 2e do listopacla apteka wygenerowala
12",7 .000 zt straty.
Nastgpnie powrocila do kwestii zwiqzanych z prowadzonyrni negocjacjami w ramach
pattnerstwa publiczno-prywatnego i podjgcia stanowiska w zakresie udostqpniania
mabriatow. Dodala, ze nierealnym jest przygotowanie materialow o jakie wnioskujq
firnry w terminie 14 dni.
Skarbnik Powiatu odczytala pismo dyrektora SPZOZ., w ktorym zadane zostaty

dwa pytania tj., czy w okresie ubezpieczenia SPZOZ od 12.03.2015 r. dcr
11.03.2016 r. jest przewidywana zmiana formy wlasnosci i czy przygotowywane

sprawozdania finansowe za 2014 r. nale2y sporzqdzic przt,1 zalo2eniu kontytuowania
dziatalnosci przez okres co najmniej 12 miesiqcy
Starosta stwierdzit, 2e w zakresie dotyczqcym wszelkich spraw zwiqzanych
llrwajqcymi
z
negocjacjami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
zorganizowane zostanie odrqbne spotkanie,
Zarzqd Powiatu zaakceptowal plan finansowy SPZOZ na 2015 rok.

Ad.

5

Starosta przedstawil pismo dotyczqce zaopinio'wania realizacji budowy
ul. FRozwojowej w Grqbiszewie. Wyjasnil, 2e w powyzszym zakresie wydana byla
opinia, jednak w zwiqzku ze zmianq nazwy zadania na ,,Budowa ul. Rozwojowej
w Cirgbiszewie" (wczesniej ,,Przebudowa ul. Rozwojowe.i w Grgbiszewie") nale2y
ponownie wydac opiniq w tym zakresie. Dodal, 2e zakres zercTswy inwestycji nie ulega
zadnym zmianom, a ZDP pozytywnie zaopiniowal powyzsz'y wniosek.
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal realizacjg inwestycji ,,Budowa
ul. Flozwojowej w Grgbiszewie".
Kolerjno przedstawiony zostal wniosek dyrektora ZDP w [Vinsku Maz. o wyrazenie
zgody na zloZenie wniosku do Urzqdu Marszalkowskiego o dotacjq ze srodkow
zwiiqzanych zwylqczeniem z produkcji gruntow rolnych - bLrdowa i modernizacja drog
dojazdowych do gruntow rolnych - na ,,Przebudowq (modernizacjq) drogi powiatowej
nr 2224W Stara Niedziatka-Mistow-Libertow, na odc. od km 3+800 do km 4+745,
dl. 945 mb".
Stetrosta wyjaSnil, 2e chodzi o odcinek migdzy Mistowenr a Ludwinowem, waftosc
zadania to kwota 378.828,25 zl.
Zarzqd Powiatu zaakceptowal propozycjq zlohenia wniosku o dotacjg ze
Srodkow zwiqzanych z wylqczeniem z produkcji gruntow rolnych budowa
i rnodernizaqa drog dojazdowych do gruntow rolnych na ,,Przebudowg
(mrrrJernizacjg) dro9gi powiatowej nr 2224W Stara Niedz:ialka-Mistow-Libertow, na
odc. od km 3+800 do km 4+745, dl. 945 mb".

Ad.
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Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila projekt uchwaly w sprawie
ud;zielenia upowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku
Mazowieckim do prowadzenia inwestycji. Wyjasnila,2e chodzi o realizacjq zadan.

,,Przebudowa drogi nr 2223W Minsk Maz. - Wolka Czarninska na odc. od knr
0+730,60 do km 2+381,90 o dl. 1651,30m";
lb) ,,Przebudowa drogi nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kaluszyn na odc. od km '10+700
do km 13+800";

ra)

Nastgpnie przeprowadzono glosowanie,

w ktorym za podjgciem uchwaly

Zarzqd

Powiatu opowiedziat sig jednogNosnie (w obecnosci 4 czlonkow zarzqdu),

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 52115 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych w Mirisku Mazowieckim
do prowadzenia inwestycji.
Ad.7
Naczelnik Wydziatu OSwiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz przedstawita projekt
uchwaly w sprawie planu dofinansowania form doskonalenira zawodowego nauczycieli
w 2!"C115 roku. WyjasniNa ,2e Zwiqzek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie zaopiniowal
prcrjekt uchwaly, a nastgpnie odczytala uwagi Zwiqzku Zawodowego,,solidarnosc".
Zarzqd Powiatu po analizie zgloszonych uwag postanowil pozostac przy
dotychczasowym podziale Srod kow.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorynr za podjqciem uchwaly
Zarz:"qd Powiatu opowiedzial siq jednogtosnie (w obecno6ci 4 czlonkow Zarzqdu)..
Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 53/15 w sprawie planu dofinansowania
fornr doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku.

Ad.8
Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz poinformowala,2e
r. powiat udzielal dotacji 9 szkolom i placowkom o6wiatowym, a w 2015 r.
bgd;ziemy zobowiqzani udzielic dotacji '17 jednostkom oswiatowym. Ustaleniem
nowych kwot dotacji dla wszystkich szkol i placowek bgdziemy zajmowac siq
w l<trvietniu, gdy Ministerstwo Edukacji przesle informacjer o ostatecznych kwotach
subwencji o6wiatowel wraz z metryczkq. Natomiast w styc:zniu naleZy ustalic dotacjg
na jednego sluchacza Policealnej Szkoly w Jgdrzejowie Nlowym prowadzonej przez
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.
Zgrrdnie z arl. 9O ustawy o systemie oswiaty dotacja dla szkol niepublicznych, szkol
dla dorostych o uprawnieniach szkol publicznych przystuguje na kazdego ucznia
ucz:erstniczqcego w co najmniej 50% obowiqzkowych zajql edukacyjnych w danyrrr
mies;iqcu w wysokosci nie nilszej ni2 50% ustalonych w budzecie wydatkow biezqcych
ponoszonych w szkotach publicznych.
Kolerjno przedstawila miesigcznq wysokoSc dotacji na jednego ucznia liceunr
og<ilnoksztatcqce dla dorosNych w kwocie 136,45 zl i sluchacza szkoiy policealnej dla
dorc,slych w kwocie 130,15 zl.
Kole,jno odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie wysrckosci dotacji na jednego
uczlnia niepublicznych szkol ponadgimnazjalnych udzielarnych z budzetu Powiatu
Miris;kiego; przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqc)
Po'wiatu opowiedzial siq jednoglosnie (w obecnosci 4 czlonil<ow zarzqdu).

w

12014

ZarzEd Powiatu podjql uchwalg Nr 54/15 w spravuie wysoko6ci dotacji na
szkol ponadgimnazjalnych udzielanych
z bud2etu Powiatu Minskiego.

jednrego ucznia niepublicznych

Ad.
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Naczelnik Wydzialu i Oswiaty wyjasnila, 2e w terrninie do dnia 20 stycznia
nale2v przeprowadzic analizq poniesionych w poprzedrrim roku kalendarzowynt
wydatkow na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokosci Srednich

wynagrodzefi

oraz

Sredniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli

na

poll,lczegolnych stopniach awansu zawodowego. Natomiast w terminie do 1O lutego

z

nale2y sporzqdzic sprawozdanie
wysokosci sre,Cnich wynagrodzen na
posrlczegol nych stop n iach awa nsu zawod owego.
Z |>rzygotowanego sprawozdania wynika, 2e na kazdym poziomie stopnia awansu
zawodowego jest nadplata do Srednich wynagrodzen nauczycieli w stosunku do
ustawowych wynag rodzen.
Dodala, 2e w 2014 r. doplacilismy do ustawowych sreclnich wynagrodzen kwotg
1.3'26.514 zN.
Starosta podsumowujqc stwierdzrl, 2e nie ma potrzeby wyplacania dodatkow
wyrdwnawczych.
Nastgpnie p. Emilia Piotrkowicz poinformowala, 2e vvplynql wniosek dyrektora
Girnnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Minsku
Maz. o wyrazenie zgody na utworzenie w gimnazjum od 1 wrzeSnia 2015 r. oddzialu
sportowego (ukierunkowanie na pitkq siatkowq i koszykowar).
Uruc;homienie takiego oddzialu wiqZe siq z dodatkowymi kor;ztami, gdyz w takiej klasie
jest wymog prowadzenia 10 godzin tygodniowo zajqc sportowych (przy pefnynr
odtj;ziale podzial na grupy) oraz obowiqzek organizaQi dwa razy do roku obozow
sportowych.
Dodala, ze dyrektor przygotuje symulacjg kosztow, ktora prrzedstawiona zostanie na
kolejnym posiedzeniu.

Ad. 10
Skarbnik Powiatu

-

Teresa Bqk przedstawita projekt uchwaly w sprawie zmian

w lcudzecie Powiatu na 2014 rok. WyjaSnita, 2e zmiany polegajq na przeniesieniu

wydatkow miqdzy $$ w ramach tego samego dzialu w zakresie wydatkow biezqcych
i dotyczyly:
- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.
- Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Polarnej w Minr;ku Maz.
- Girnnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego w Minsku Maz.
- Zespotu Szkot Nr '1 w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot Specjalnych w lgnacowie,
- Zespolu Szkol im. M. Sklodowskiej - Curie w Minsku Maz.
- Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Minr;ku Maz.
- Zesp6l Szkot Ekonomicznych w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot Agrotechnicznych w Minsku Maz.
- Domu Dziecka w Falbogach,
- Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach,
- Domu Pomocy Spolecznej sw. Jozefa w Mieni,
- Domu Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w Mienr,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Minsku Maz.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.

- Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Minsku Maz.
- Powiatowego Urzqdu Pracy w Minsku Maz.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktoryrn za podjqciem u<;hwaty
czlonkowie Zarzqdu glosowali nastqpujqco.
- Starosta - Antoni Janf arczyhski - za podjqciem uchwaly
- C;Conek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly.
Glos;ow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie byto (nieobecny K. Plochocki).
Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 55/15 w sprawie zmian w budzecie
Poutiatu na 2015 rok.
Ad.11
Starosta przedstawil projekt uchwaly w sprawie okrerSlenia osob uprawnionych
do skladania w imieniu powiatu o6wiadczen woli w sprawach majqtkowych. WyjaSnil,
ze ur okresie od '19 stycznia br. do 23 stycznia br. na urlopie przebywa Wicestarosta Krzry'sztof Plochocki iw zwiqzku z tym naleZy upowaznic czbnka Zarzqdu do sklildania
o6wiadczen woli w tym okresie. Zarzqd postanowil upowaznic p. Marka Pachnika.
Nastgpnie przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly )larzqd
Powiatu opowiedziat sig jednogtosnie (w obecnosci 4 czlonkow zarzqdu).
Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 56/15 w sprawie okre6lenia osob
uprawnionych do skladania w imieniu powiatu o6wiadczen woli w sprawach
majqtkowych.

4d.12
Zarzqd Powiatu wyrazll zgodq na udzial (bez zaanqazowania finansowego)

w

w projekcie
,,Przygotowanie modelowego programu rozwoju przerJsigbiorczo5ci w powiecie
mihs;kim", ktorego czqSciq jest realizowany projekt ,,Mazowieckie Centrum Drialogu
i Parlycypacji Srodowisk Gospodarczych". Wymienione projekty sq dofinansowane
z EFS w ramach POKL. Liderem jest Fundacja Europejskie Centrunr
Przrerdsiqbiorczosci, ktora realizuje projekty w partnerstwie ze Zwiqzkient
Prac;odawcow Warszawy i Mazowsza, Samorzqdem Wojewodztwa Mazowieckiego
i Wojewodzkim Urzqdem Pracy.
Starosta powiedzial, ze powrocila sprawa lokalizarcji skladowiska od;radow
w ;cowiecie wotominskim w gm. Zielonka, na terenie byfi:go poligonu przy granicy
z nt. Michatow. Wadze Gminy Halinow zwrocily sig o poparcie dqzen Gminy Halinow
i Slfar n istawow d otyczqcych zmiany loka izacj i sklad owis ka od pad ow.
Zarzqd Powiatu popart dq2enia dotyczqce zmiarry skladowiska odpadow
w grn. Zielonka.
Naczelnik Wydziatu Inwestycji - Wincenty Bartnicki przedstawil sprawo;zdanie
Powiatu Minskiego

pt.

charakterze partnera wspierajqcego

I

zlo2one przez firmg Collect Consulting

z

realizacli projektu pn. ,,RozbLrdowa,

mcrdernizacja i restrukturyzacja SPZOZ w Minsku Mazowieckim".

Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie siq 2 lutego br. o godz. 1 1.00.

Ad. 13
Protokol posiedzenia w dniu 7 slycznia 2015 r. zostal przyjqty.

4d.14
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyriski

C:zlonkowie Zarzqdu: t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek

G-

