Protok6l nr XXIX/I8
sesji ll:rdy Powiatu Miliskiego
lv dniu 27 czerwca 2018 r.
l,ista obecnoSci radnych stanorvi z.a|. trr 1 clo protokolu.
l,ista obecnoSci osob zapros,tonych stanowi za| nr 2 do protokolu.

1.

C)twarcie sesji.

2, Przyjgcie porzeldku obrad.
3, Interpelacje i zapytania radnych,
4. Siprawozdanie Starosly z r,vykonania r,rchwal Rady Porviatr-r i
5.

6.
7

'

8.

dzia\alnofci ,(.arz.4t|
Powiatu migdzy sesjar:ni.
[iprawozdante Zarz.adu Porviatrl z r,r.ykonania budzetu powiatu za 2017 r. Po:1jgc ic
uchwal:
l) w sprawie zatwii:tdzenia rocznego sprawozdania lhansowego Pow,rir.ti.r \Nta./, tc
sprawozdaniem z wykonania br.rdzetu za2017 r.;
2) w sprawie udzi,:lenia Zarzqdotvi Powiatu Mif-rskiego atrsolutoriult z_ tytulLr
wykonania budzetu 2a2017 r.
Siprarvozdanie z dzialalnoSci Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki 2ldr,rvrotne:i
rv Mirisku Mazorvieckimza20lT r.
l'crdjgcie trchwaly w :;prawie zatwierdzenia spra'uvozdanta finansowego Sarnoclz:ielnegcr
l'rrblicznego Zespolu Olrieki Zdrowotr-rej rv Mirisku Mazorr,,ieck rfil z,a 20IT r..
Siprawozdante z rcaIi'zacji Prograrnu opieki nad zabytkami dla powiatu n.rinsl,.iegc, ntr lata
2.014

*

,t

201 8.

9.

['odjgcie uchu'aly zrrLieniajEce.j uchwatg w sprawie wvrazenia z,gocly na realizacjg
prrojektr"r ,,Staze zagt'aniczne dia uczniow i absolwent6w szkril zawoclo',r,.1,ch ora./
rnobilnoSi kadry ksztalcer-ria za.uvodowego" w ralnach programu ErrLsmusf
10. ['odjgcie uchn'aly zmir.:niaj4cej Lrchwalg lv spra,,,r,ie wvrazenia zgocly na realizacjg
prrojektu ,,Europa dla ka:Zc1ego" \\'ralrach progr.amr.t Erasmus*.
1 1. I'crdjgoie uc,hn'aly rv sprawi,: r,r,1,razenia zgody na przel<azanie w drodze claro',r,izrr),
l'liastu Mirisk Mazowiecki nieruohomoSci stanor,viq.cych rvlasno$c [,owir,-r1.u N4iriskiego,
12. I'ocljgcie uchrvaly rv s;prawie tekstu jednolitego uchr,valy w sprarvie ur;talenia rozf.latiLr
.

godzin pracy aptek ogtilnodostgpnych na terenie powiatu rniriskiego,
13. I'od.jgcie r,rchwaly zrnieniajqc,ej uchwalg lv sprawie Wieloletniej Prognozy, J:inanrsou.'j
Pcrr,viatr.r Miriskiego na lata 2018-:1025.
14, I'odjgcie uchwaly zr nienia.iEcej uchrvalq w sprau,ie uchwaly Igd;l,3lew'cj l)on,iaru
l,{iriskiego na 2018 r.
l5.l'}odjgcie ucliwaly w sJrratvie udzielenia ponlocy finansol'r'ej cila IVliasta Srrlejorv:l< rr1
rt:alrzacJg zadania pn, ,,Pornoc llnansorva dla Mia:;ta Sulejowek ntr rvyl<onanic parkinlrLr
prrz1, stacji PKP".
i6, f'odjEcie trcliwrly r,,,sprarvie Lrclzielenia pomocy finansorve,j gminie Cleglow rra r.eali:zacjq
z:'tdania pt.t,"Opracowanie koncepcji prograuro\\,ej bezkolizyjnego plzejScia i prze jazrlLi
Przez linig kolejowq dr,vutorowil nr'2 r'elac.ji Warszawa -'ferespol n' m. (Jegl6v,,",
17, ['odjgcie uchwaly \\'s]:r'a1yjs zaci4gniEcia w 2018 roku krecll,tu dtLigoterr:nirro\vr:)go.
18. I'od.igcie rtchrvall'w spta*,ie t'ozpatrzenia skargi na dzialalnoS,i dl,rektora Pc,n,iaLtoq,cflg
(,entrur.n Pomocy Rod:zinie rv Miiisku Mazowieckirn,
19. Ctdpowiedzi na interpelrrcje i zapytania raclnych.
20, V/nioski i oSwiadczenia radnych.
21. liprawy roZne.
22.|'rzy.jqcie protokolu z )(,KVIII sesii l{ady Powiatu N{iriskiego.
23. 2iantknigcie obrad.

Ad. I
Przewodniczqca Rac.y, pani Anna Czy2ervska, otrvorzyla XXIX ses;g
Rai.ly pgwiiitu
Minskiego, a nastgpniepowitala raclnych i goSci, Stwierrclzila obecnoSi 25 rainycfL,
c,J,r,/obcc
Llsta\i/owego skladu Rady, slanowi w)imagane quorum,
Przewodniczqaa zraJrowiedziala wyst4pienie ozlonka Zaruqdu ZwiEzkt.t porvialori
Polskich - pana Zbigniewa l)eptuly,
Pan Zbignielv Deptula czlonek Zarz:4dv ZPl'] poinftrrmorval, ze Z,arzqd i/-rvtt1.z.)<tr
Powietow Polskich podj4,t uchwalg o przyznaniu Staro$cie Miriskienru Antonienru
Janow,i
'farcz:yfiskiernr-r
honorowtj statuetki oraz tytulu "sarnorz4clowiec 20-lecia', Nastgpnit:
gratulujqc Staroscie Miriskie mu, vvrgczyr przyznane mu wyroznienie,
Starosta Antoni Jan Tarczl'riski podzigkowttl za wyraz uznania jegl prac,vcll:r
spolecznoSci samorzadowei,

Ad.2
rzelvod n icz1ctr pr.zedstawil a porz4dek obrad.
w irnieniu Zarzqdu powiatLr Miriskiego wniosl o uzr.rpetnienic porzEclli.Lr
obracl o punkt:
.'15. Podjgcie uchrvaly w splilwie udzielenia pomocy finansowej clla Mias;ta S,Lrle.jglvek 1a
rcaliz:acjq zadania pn.,,Pomoc finansowa clla Miasta Sr-rlejowek na rvyl<onanie parkingu
przy
stac.jiPKP",
P

Starosta

Rada Porviatu Mifshiego, w' obecnoSci 23 ratlnych, jednoglosnie przvjqrla zmialg
do pcrz4dku obrad.
Starosta poinformovval, 2e w dniLr 19 maja br. weszlo w Zycie rozpnrztyd:r:enie Itatlv
\4inistrow w sprarvie r'r1'nallradzania pracownikorv samorzqdo*y.i.r, ktore zrrni,:jszaL star,r,ki
11'ypa{t'odzef
bltrnristrzou'iprezydentorv miast orerz staroslow irnarszalkcr,r'r tt;h
zL.tstgpcow' W "vojt6rv,
zrviqzku zl'/t1, rv1'st4pil do ZarzqcltL Pou,iatu w zakresie podjq:cia irre.iuty6t u
sprirwie dostosowa,li61 11rys,ll'loSci vr,'ynagrodzenia starosty clo obowier,,,.,.;,tra.go roz1tt,r-7t1cl:ze.ni1,
T.arzad Por,viatr"r nie podjtll takiej inicjatylr,1,, powieclzial, 2e informirje o ty,rtr, ponre\\,irz
trstaletlie rvynagt'odzenia starosty rralezy clo rady powial.u, klrira moze podiai tal<ie
lozstrzygniqcie rv forr-nie Ll,Jhwal),,
Innych wniosk6i.v nie, bylo.
Ilada Porviatu lVIiriskiego, rv obccnoSci 23 radnych, jednogloSnre prrl:'r'.j{:ll
porz:;dek obrad ze zmianami, rv porvy2szym brzmien,iu.

Ad.3
Radny Leonard Zdanowicz zapytal o etap prostqporvaniar
dotvc:z4ce go

doradztwa

r,r, z:a

kres ie partnerstwa

Radny Andrzej l,ieniak

w

p

ub

ii

z fir..-q konr,;ul1ipg1oq rl

czno-pryu,atne go.

zwta,zku z pruepr(r*nilrony,n poslgpo,,r,11iclr
konlttrrso*yln na stanowisko dl,rektora SPZOZ, zwrocil sig o inlbr.nracjg r-ra t,:ma1 liczf,r
ot-ert, \iczby rozm6w pt'l:eprorvaclzouym z kanciydatarni, zakoric,zenia pl.ac t o,-1-,irii

konktrrsowej i przedstarvienia Zatzqdowi Porviatu kanclyclata na stanov,risko clyr.ektora,
kopt,
rckonrendorvala komi sj a, kl e cy zarzacl podej m i c sto sorvn4 uchw alg,
Radny Witold Kikolski zapy4al o liczbg i rodzaj prowarJzonych prst(ipc,wari
sqdovrych odszkodowawc:u1,ch lurb i'nycrr wobec szpitala powiaroireg,,. kt.,,.
rrroJl4 .r\i
przysi:losci wplywac na w1,nik finansor,vy spzoz i jaka kr,vota jest zagrszeniern.
Innych pytari nie bylo,

Ad.4
Starosta Antoni Ja.n Tarczyriski zIo|yl spraLwozdanie rcalizac:.jL u,ohwal Ra.5.
Powiatu Miirskiego podjgtyoh na XXVIII sesji RadyPowiatr.r w dniu 2z[
l<wietnia ,l0l g rr. ;;;;;
spravu'ozdatie z dzialalnoSci Zarzqdu Powiatu w okresie od dnia 25
kwietlia do ,16 czerwcA
201 8 r,
Pytan nie zgloszonrt.

z

Rada Polviatu N{iriskiego przyjgla przez aldamacjg sprarvozdanis Starose,
z t'ealizacii uchrval Rndy ])orviatu Miriskiego, pocljgfl'ch na XXViII ses,ii Rady llo*,iatir
rv dniu 24 l<wietnia 2018 r' oraz spralvozdanie z dzitrlalnoSci Zarzqdu
lrorvialu rv ojkresic
od dnia 25 lcvietnia rJo2(i rlzenlca 201g r.
Ad.5
Starosta przedstau,il sprawozcl ante z
br.rdzetr"r Pcrwiatu Miriskiego w,r.t\7. /,(,.
'vykonania'zoz
z wykonanLa planu finansowego
sp
orttz inlbrrnacjg o st:anie nricniir
l)orviiltn 2a2017 r.
Wiceprzewodnicz4,:1, Rady Aclam Lasholvski przedstawil opinig Itegionalne.j
Izbl
Obriir:lrtrnkowej o przedloz:onym przez Zarzad powiatu Mifskiego sprarvozderniu ;z wykonaniir
I
r,
DUoZi:tLl ZA ZUI / tOK.
Inr-rych glosoiv nie b1,lo,
Itada Porviatu Miririkiego rv obecno5ci 23 ra<lny'ch jeclnogloSnie pod.igla uclhg,all,
Nr ),.XIX/353/18 w spravrie zafivierdzenia rocznego spra\vozdania pirrviatr.r \,vraz ,Lt
sprarvozdaniem z rvykonanLia bud2etu zaZ0l7 r,
Przyszli radni Zbigniew pilatkowski iWo.jciech KaraS,
Przervodniczqcy i(omisji Rervizyjnej Zbignicw Grzesiak przed:stawii opinig Kgrnisji
I{cwi:zyjnej o sprarvozdttttiu z wykonarria budzetu Powiiltu Miriskiego oraz inlbrrna,;ji
o stanic
tnietria Pou'iatu 2a2017 r', i 'r,,niosku c, udzielenic absolutorium dlaT.arzaclt por,,viatr.r.
Wiceprzewodniczqcy Rady Ireneusz Piaseclii oclczytal opinig Regirrnslr-re.j lzSr
Obrachr"urkowej o w't-tios}<t, Kornis.ji Rervizyjnej Racly Polviatu Miriskie go
cl,rtycz,Ec),,'ir
irbsolr.rtoriurn dla Zarz4dv Pcwiatu z.trZ01J r.
I{adny Witotd Kikotslii Irie zgodzil siE z prze,vodniczEcym K,rrnisji Re,wiz-1,jpc.j.,rc
\\ype:llienie zapisanych lir:z,b w bucllZecie jest zgodq na udzieLenie absoluionllnr. pr)nLc\vi7
absoli.rtorium to ocena pra()y Za.rztltlu Porviatu. Przypomnia), ze r,v zeszlynr rgliu rad11,
(irzePt,ot'z WVszogrodzki przecls;tar,viajqc stanoivisko
klubu Ws;polnoty Sum9r.;:r1rl,rri..
I{AZIrlv{, zwracal sig clo Zatz4dtt Por,,,iatu, abv dal szanse zagt<lsovu,anirr za absolLrloriLrrr-r.
aLc
rok 2017 r, pokazal,ZeZarzad tej szaris),nie u,1,kor.zystal. lrorvoclent tego jesl rr.rr.
- nieuporz4dkowanie spl'a\\')/ zu'itlztrnej z odwolaniem ze stLrno',visl a d)rrekrgr.rL .Z!i,r\ \\,
l\4irisl'lu Mazowieckirn - ttarazeriie porviatr,r ua strurty rvyplaconynr oci,szkoclc,u,.r..ic:'
i
nieuprtrz4dkowanie sprawy ivyroku NiSA,
- grozba w1'piaty kilkusettysigcznego odszkoclowania dLa firnry konsultingowej
za ,Coraclzr*,
z't'viqztrn'e z partnerstwent publiczno-p|yr,vatnym
spl'awa
nieureguloruo,,u
o,l
l<ilku
litt,
- rvprorvadzenie partyjnej polityki kadrorvcj, u,szozegolnoSci w medialnej
spralvie,,v s:zpitiilrr
Stuie.:'c]zil, ze maj4c po\\'y,,sze na uu'irdze, klub Wspolnoty Sanrorzildo.,r]ej'ltazenr
1re bq:cizLe
sprav,ro26fsntem

j

gl o sorval

za udzi e leni ent aLrs,r lr.ttori r.rm.
Radny Grzegorz W'yszogrodzl<i stwierclzil,zeti:go rodzaju sesji szczegolrit: lie lLrbj
i
trra dy'skomlbrt, poniewaz pittrz4c na poszczegolne osoby jest pizekon;'r-ry,
z,Jze r,vszystl<inri
tttoze sig porozumiei w ro:zrnowie: w rtztet.y oczy. Natorniast mechanizrnem og6ln)iyn jest.
zc
gd1' ci poszczegolni luclzie trvorz4c grLlpg os6b i ten sam temat omawiany
inclywidr"rahrir: robi
sig innyrn tematet-n w grutr:ie, Dlaczego.iest tak,2e jeclnostki potraf:r4 sip pc,r,:2i,1:iec i
rozmaiviai o trudnych sprawach, a w rrromencie utworzenia gnrpy, te.jednostki znrit:r'riaiir

zciatrie i rnajq zupelnie irrny pogl4d. czgsto przyznajq,2e glosujq tal,:, bo tak glosr.ijE
inli.
Por'viedzial, ze sig wahal,;rle zdecvdor,val, ze zagiosLrje przeciwko uclzielenig
at;,solsloriLrlr
.iako fbrrna jego sprzecilltr i nie dotl'czy to wykonania samego budzetu. Ma wra:;renie, ze v,,
'Zarzqdzie
sE co nzrjrnniej 2 osoby, ktore maj4 wplyw na swoje Llgrupowania i rrlinipc,titytiq
samorz4dow4. Jako doSu'ittdczonenru samolz4dowcowi. brakuje tariiel wspolprac,i
lori
popri:ednich kadencjach pcmimct r(tZnic, clziS brakuje spotkari wszysti<ich klubrjw
w ce,lu",
przeclstawiania swoich priorytetow oraz znajdowania
sr1
'arsp6lnych punktow. L)zy
'aprawclq
ludzie, ktorzy nie wierz4.',Ze przy wykazaniu odrobiny dobre.j woli, mozna rni,,:c
*5poln.
wliicl:ue powiatu i wspolne,lecyz-.je budzetowe, on r,vie:rzy, iz rrie ma takich osrib,
z ka)d1r1
potrafilby sig porozulniei nttwet w na.jtrudniejszej sprarvie i znale2c coS, co !qcz1,.l'da
glgb6krl
rladziejg, ze ostatni trchwalany budzet w tej kaclencji bgdzie wspolnym bud2etem.
Wicestarosta u' orJrtiesietrir.t do rvyporviedzi radnego Witolda Kikolskieg. wyjaSnil,
ze ttic jest wol4 Z,arzqdv Forvialu, aLby postEpowania sqdou,e trw'aly tak cllugc,, alc
1cst to
sprtr\!a wymiartt spralviedliu,oSci, I{ozprawa, ktrira miala odbyc si,; 12 cze,v,,ca z,osttL}a
przcsutrigta na kolejny tetrnin 9 pa\dziernika br. Ze strony pow.iatu nie ma zadncgcr
zarriedbania, poniewaz porviat stawia sig na rvszystkie terniiny rozpraw. Przyczyny niez1rleznt:
od pcwiatu powoduj4, ze spra\\,y sig przeci4gaj4.
Wiceprzewodnicz4c;, Ireneusz Piasccki zapyl:.al z jakiego powodr.r sprawa zgstalrr
odrocrzona.

Wicestarosta poir-rlorntotval, ze rozprawa zostala odroczona, poniewaz clru,qa str.t,rr-rir 6
to wr:ioskor'valaze wzglgdu na ich sytuacjE - pani bgdaca matk4 norvonarodZohegr.) dzii.rcka z
racji karrnienia nie moze tlczestniczl,i r,v tych rozprawach terminy, sil przesu\\,ane i nie.jt.st
to zalezne od powiatu.
Salg obrad opr.rScila radna Jolanta Oniszk-palacz.
Innych glosow nie bvlo.
Przervodnicz4ctr przedstawilra projekt uchwaly w sprawie uclzielenia
Pou'iirtr.r Mifiskiego absolr.rtorium z ty.r.ilu w,ykonania bLrcizetu za20l'7 t.
Rada Porviatu Mirishiego,lv obccnoSci24 raclnych, rv glosolvaniu

Zarz-r,1cloq,i

pgtl.jgla

"irwvnl,rrr
XXIX/354,/18 ry spran'ie udzielenia Zarzqdowi ltorviatu
]Uirisliieg,
rtbsollutorium z tytulu rv'ykonani:r buclZetu za 2016 r. Iiczbq 18 glosrirv, prz1, 5 gtosai:tr
przccirvnych i I glosie rvstrzymuj4cym sig.

ucltrvalq

Nr

Ad.6
Pan Czeslarv NIazeh p,c. clyrektora Samoclzrielnego Publicznego Ze:;llolu opiclii
l.clrori'otneJ rv Mirisktt Mazori'ieckirl or.nor,r,ii sprawoz,Janie z dzialalnoSc SpZgL ri,20l7
r.
t,raz poziomr idostgpnoSc drt uclztrelanl'ch Sn'iaclczeh rledycznl,ch, clo lct6rep,o Rarla l:)9g,iatu
rrie rr niosla u\vAg.

Ad.7
Pan Czeslarv Nlaz:ek p,o, cl'y,rektora Samoclzielnego Pubiicznego Zespt,lu Opieltr
Zclrorvolnei w Mirisku lr4azr:rvieckim omowil sprawozdanie flnansc.we\ {pZ.O'1,22,201f r. j
ttltit-ti,,: bieglego

reu,idelta.

I{aclny Witold Kikrllski oclrriosl sig do rachunku zyskorv i strar, gr,l:,:ie prozrri.r
zatrwirzyc w pkt 2 zttLvcie Iuaterial6rv i energii wzrost o ponad 1,12 rnln z) i w pJ,rt rrslLr*i
-i
obce ivzrost o 1,1 mln zl w por6v,,narriu clo roku 2016.i poprosii o wyjaSnienie. |.Jiitorniast
w
zyskaolr operacyjrlych jesl r:u,zglgclniona dolacja na ponacl 3.3 mln ,,zl z:apltral o rpclz,rj
dotac.ji t czy mozna j4 uwzgl;dniad w zyskaoh operacl,jnych.

Pan czesl:rw Mazel< w Odniesieniu clo koszt<iw
zvrzycia material6w i errc:rgri irivr(rcil
rlowy pawilon do uzytkowania, ktoiy.jest barclzo clobrze
\\,yposazc)rv
w urz?dzenia, a to powodr.rje ivigksze zuzycie energii. Ponadto
wzr.oslo zu.zycie lekow rv
placriwce, co jest. wy-niliiem sposobu leczenia
i uTytych lekou,. powieclziai, ze zost.jc
wprcrwadzany motritoring elektroniczny przebiegu
leczeniapacjent6w, Na temat urilug .bc1,ch
wyjaSnil, 2e glowne kc'sj4t)' zwiq'z,ane sq z zapewni.ni.,n
ciqglosci leczenia, a. rvigc
zatruLdnieniem lekarzy.
Pani Agnieszka z.alterty-chojecka glowna ksiqgowa
spzoz dodala, ze do zn2,yc:ir,
tt.iaterial6w wliczone sq rtiv,'niez zakupy wyposazenia
piiychodni ('rneble ponize1 3,5i rys. zl.),
T'o zwigkszylo sig na zuZ',tcie materiaiow ijccinoczesnie
przelcrzylo siq: na pozionr clolaLcji, \\/
pozycji pozostaly'ch prz:yr:hociiru', poza clotacjan-ri przy.nanyrni
na rr,y'.sirze'ir: .j,:st
amottyzacja, kt6rti rowno'rri'tzy sroclki trwale sllnansowane
w latach poprzednic5. ,4,as;ac1i1.ie,st.
Lrw'ai{9, 2e zostal oddany

2e srodki trwale powyz,e- 3,5 tys,

zl ksiggowane sE na roz,hczenia

przy<:lrodow, po czym zg0dnie zamctrtyzacj4
w czgsci,
pozo stale przychociy operacyj ne.

mig6;ryokrcso*,c

w ktorej byiy dotowi,ine. uiplrrr.r,trji)

r-rir

Radny Witold Kikofiski str.r'ierclzil, ze wynik na dz)alalnosci
est cirarnaty,o:rny z urviLgi
.f
na to, ze strata wynosi 5 nrln zl, a uie I rnln zl., porrier,va2,
Ien ll"rnil< -lest zttn.ruzatly prze,t
dotacig na wyposazenie nra poziomie i mln zi i amortyzacjg
n,yno sza{:q3 mln z,t. poprosii ,
przytrlotowanie infbrmacji c, uslugacli obcych, ile
dot;rczyiy zieceri r.,rv"ry.h, a ile obce
lrrnty' wykonywaly.

Pan Czeslaw N{azek powieclzial, ze sytuacja flnansowa
szpr:tala ',r,, por6u,naniu z
innyrni plac6u,kami powiatowymi jest clobra, pomimo
straty, ktora nie: porvinna Lryi r.ri1,257i1
niz poziom amortyzacji.
Innych glosow nie bylo.
Przelvodnicz4crt p.rzedsta'*'ila projekt uchwaly 'w sprai.l,ie
zatwir:rclzenia spr"ali,';-rr,lar-i.r
linan:sowego Sanrodzielrrego I'utrlitznego Zespolu bpieki
Zclr,cwotnej u/ Nll;risliLr
\4azoivieckim za 20 17 t:.
I{adni nie zglosili uwag.
Rada Porviatu Mifsl<iego, rv obecnosci 24 rarlnych, jeclnogloSnie
Nr X'XIX/355/18 lv spran'ie zatrvierclzenia sprarvozdania finansolvegoJlotl,jqla uchrvalg
Sanr,rdz;ielneSio
I'ubficznego Zespolu Opieki Zclron'otnej rv Mirisl<u
Mazoryieckim z:r Z0l7 r.

Ad.8
Rada Porviatu N4:.riskiegrt przllgta przez alclamac,jE spralr,ozdanie
l'rogramu opieki nad zabytkrlrrri clla pcrwratu rririshiego
na lata Z0l4 -- 2019.

z

rcaLlizlLr.ji

Ad.9
Przelvoclnicztlca pr:r:eclstavu'ila projekt uchlvaly zrnieniaj4cej
uchu,atg rv rspr:^.r,ic
rr1'razenia zgody na rcalizacig pLojektu
,,Siaze zagrarnc2ne clla uczniou i absolwcrrto,,! szl((;i
ztlwoclowvch oL'az lnobilnrtsd ltaclry ksztalcenia zar.r'odorvego"
w ranrach pr.,Jp.r.iirrLl
I:rast.I as*".
Radni nie zglosili u\ry{lg.
Rada Porviatu N{irisl<iego, tv obccnosci 24 raclnych, jednogloinie
pocljgtr:r uch*,alg
Nr XXIX/356/18 zrnieniaj4r:4 uchrvalg rv sprarvie rvyralcnia
zgodj, n,, ,.ruliru.jqr pr.ojichru
'"Sta2'c zagraniczne dla uczni<irv iabsol*'ent6rv szk6l zarvodorvych
oraz mobiln'Si kad.r,
lhsztalcen i:r zalvodorvego" vf, ramacrr pro gra
mu Erasmas*,,.
Prze wo

dni

czqca

z,ar

z.ilclzirtt pl'zerwg. po

Na sali obecnych jesl22

t.arin1,g:h.

p

rzeru,i e wzrow i ia

o b racr

y.

Ad.
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Przewodnicz4ca przedstawila p_rojekt uchwaly, zmieniaj4cej
uchwarrg w s'rr\\,le
wyrazenia zgody na.reaiiz:acjg projektu
,,lluropa clla kaziego" * ruinuril prog.ur,r l]rasmus*.
Radni nie zgiosili urv?g.
Rada Powiatu Mif skiego, w obecnoSci22 raclnych, jednoglosnie
portjqrla ur:hwalg
Nr xXI)v357118 w spralie zmieniaj4cej uchwalg w sp.awie wyra2enia
zgo6y, nir
realizacjg projektu ,,Europa dla l<a2dego" w ramach
programu Erasmus*.

Ad.

11

Przewodnicz4ca p.rzedstau'ila projekt uchwaly
.w sprau,ie wyrazenia zlgorly ,a
przekttztrnie w c'h'odze c-la.rowizny lvliastu
Mirisk Mazowiecki'nierucho'roi., ,ran.,rv*1c1ch
wlas;:roSi Powiatu Miliskiego.
Radni nie zglosili uv/ag.
Rada Porviatu Miririkiego, lv obecnosci22 radnych, jednoglosnie
pocljgta uchrv*lg
Nr )(XIV358/18 rv spra'wie rvyra2enia zgocly na przel<rrzanie
rv
rtrooze
darorvizny
Miastu Mirisk Mazorvieckji nieruchomosci stanowiq.ych
wlasnosd porviatu N{irishieso.

Ad.

12

Przewodnic.zqca prz:eclstawila projekt uchwaly w sprawie
tekstu jeclnolit:go Lrchw,lr,
ustalenia rozllttdu godzin pracy aptek ogolnoclostEprrych',ra
ferenie por'iritu
rnirisJ<iego.

u' spra$'ie

Radni nie zglosili u\\,ag,
Ilada Porviatu iVliris;l<iego, rv obecn oSci 22 radn1,ch, jeclnogloSnie
Nr X'XIX/359/18 rv sp-rarvie tel<stu jeclnolitego uchrvaly w' sprarvie pocljgla uc hrvalg
ustalenia rr;zklarlu
godzin pracy apteh og6rno,crostgpnych na terenie porviatu
mirisr<ieg',

Ad.

13

Przewodniczqca pr:zeclstar,vila
.projekt uch.uvaly zmieniaj;rcej uchwalqr \y',, sp.ar,r,ic
\\riclrrletniej Prog'ozy Iii.ansowe-i porviat'Miriskiego
ria lata 201g _ 2025.
Radni nie zglosili Lrwag,
Radn Porviatu Miriskiego, tv obccnosci2? raclnych, jednoglnsnie
pod.igla uLr:lrvalq
Nr XXIX/360/18 zmieni:lj:1c4 uchrvalg rv sprarvie s'ieloletniej prognozl,
l.inanro*cj
I'orviatu Miriskiego na lata 201g _ Z0ZS.
Ad. l1
Przervodniczi,ca pr:r:eclstarvita projekt Lrchr,valy zmieniajqce.j
uchn,alg
Lrchwaly bud2etorvej porviatr.r Miriskjeeo na 20lg
r.
Radni nie zglosili Lr\xilg.
Rada Porviatu N{ifrsJkiego,

Nr '\:xIX/361/18

tt

w

rj'r.:l\\,rc

obecno sci 22 ratlnych, jetlnoglo$nie podjqla uclr*valg

zmieniaj:1c4 uchlvarg
N{ifsl,iiego na 2018 r.

rv

Na salg pou,r6cil raclny Ireneusz piasecki.

spraw,ie uchrva[, bud2etorvcj p.wiatu

Ad. t5
Przervodnicz4ct-t przedstawila projekt ucinvaly
\,v sprawie udzielcrria po'ocy
finansowej dla Miasta Sulej6wek na re'ali)acjg zadaniet
pn,
' ,,pomoc finansow.a <jla MiasLa
Sulejowek na wykonanie parking Lt przy sfacji pKp,,.
Radni nie zgiosili Ll\vag.
Itada Porviatu Miriskiego, rv obecno5ci 23 radnych, jeclnogloSnie
porljqla ur:hwalg
Nr xXI)v362118 y sprawie w sprarvie udzielenia pomocy finansoryej
illa ll1iasta
Sule.i6wek

na realizacjg zadania pn. ,,Ponloc finansorya dla Miasta sulcji^vck

rvykonanie parkingu przy stacji pKF',.

Ad.

na
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Przewodn icztlca przeclstawila projekt uchwaly
w sprawir: uclzielenia pl)'ocv
finansowej dla Miasta Su|:jowek na reatiiaclg zadania
pn,
,,pornoc finansow,a dla \4i'sra
'
Sulejowek na wykonanie parkingll przy stacji pKp,,.
Radni nie zglosili Llv/ag.
Rada Polviatu Miriskiego, w obecnosci 23 radnych, jednoglosnie
porljgla ucSrv'lq
Nr XXIX/363/18 rv spr:lYi'ie uclzielenia pomocy finansolvej dla
Miasta
sulejd,w,eh na
rcalizacjg zadania pn. ,,I'omoc finansolva clla Miasta
Sulejdwek na wykonanie parpingu
przy stacji PKP',.

Ad.

17

P rzewo d n icz4ca przteclstawi la pro.jekt
uchwaly lv sprawie zaci4gnigcia u, 2018 rol<u
kredl'tu cilugoterminoweg0.
Radni nie zglosili u\ /ag.
Rada Porviatu Mirir;l<iego, rv obecnoSci 23 radnych, jeclnogloSnie
pocljgla uchn,ale
Nr XXIX/3 64118 rv spran'ir: zaci4gnigcia rv 2018 roku kreclytu
dlugoterminorveqo.

Ad.

18

Przervodnicz4ctt prrlledstau'ila projekt uchwaly w sprawie
r()zpatrzenia skargri ,i.r
tlzialiLlnosc dyrektora Powiaiowego cenlrum Pomocy
Ilodzinie rv Mirisl<n l\4azo*,ir"rckirrL.
Radni nie zglosili Lrwag.
Rada Porviatu Mirisikiego, rv obecnosci 23 rarlnych, jcdnoglosnie
pod.igta urchl'alq
Nr X-XIX/365/18 rv spralvie rozpzrtrzenia skargi na cliialairrosi
iiyrekto'a p,rviato*,e14rr
Centrunt Pomocy Roclzinit: w. Mirisl<u Mazorvieckim,

Ad.

19

Starosta odniosl siq: clo ]tYtari radnego Andrz,eja PieniakeL,
infbrmr"rJac . ze )l,,arttitl
I)or'vialu rv dniu 25 czerwcil otrzvrnal od przewoanicz4cego
K"-ir:i
[Jn[,iro,,u.i 2r pisnia
clotyc,rqce r'vyniku przeprotvadzonej proceclirry konkursoweJ
na stanowisko clyrekt< tra Sl,/.O,1.
\\/ Niirisku Mazo'n'ieckirn. w wynil<u przeprorvadzone.j proceclury
na ka'ciyclrata z:r.rstirl
rvybrany pan Mariusz i\,4artynirak, Na- osiatnim pcsiedzenir.r 'Larznd
zapr>:t^al s;ig ./
doktttrrentatni, ale jes.zc'e nie podjEl clz.ialah. zaiqd pou,iatu
otrzymal rov'rLiez liopiq
protokollt z posiedzenia' z protol<o1u wynika, ze 10
ka.ndydat6w dr-;zylo s\\,oJe o;ibrty. przr
czyrn I oI'erta wpil'ngla po tcrmiuie,2 oferty nie spelniaiy
urrl,mug,ui lbrmalnycl, I(ornisj,
przcprorvadztla roz'nowlt z '7 kanclydatami. Zgodnie
z rozporz.qdzJrriem, na po,*,i:rdcrnrienic
i<ancly'Jat6w o r'vynikach pri'rcy Komisji jest ft-dniowy
termin ocl clatv posieclz,e:rLia, ]<tiirz.l,

majq dwutygodniowy te'ltlill na zaskarzenie postgpowania.
Sterrosra poir-rfbrmor val. i.c t.
kandydatem na statrowislic dyrektora odbyla siq
telefbniLczna, naslqpnie jeszc;re
przed posiedzenien-r 7'arzqdu, odbgclzie sig z"Juz'."rroo*,n
nim spotkanie, po czynT 'Larza,tl bEclzic
podr:.j mowal stosowne de,l.r,:zi e,

Pan czeslaw

mazer. odni6si sig do prowadzonych por;tEporvan sqdowycir
i
odsz:kodowawczych przeci'uvko \PZOZ. Powiedziai,
ze obecni e toa,za,rsig 3 sprarv.y silciowe na
lqczt4 kwotg 10 590 tys. iti, w tyn 10 mln zl bez utworzenia
,rrrrrry w zwi4:rku z: occrrl
radcv' ze s4d oddali roszr;zenie:. Poza tym s4 drobniejsze.
sprawy m.in, byl sp6r. z: fir.rnir
dokonujqc4 przegl4du sprrz:gtu na kwotg 8149 ,l
s.pitul zostal z<tbowiqzany clo:zaplat1,
polorvy kwoty, sprawa o zattzyrnanie -wadiurr-r, ,pru*u z powirclzt wa S?ZOI, przr:cirn,ko
wyl<rrnawcy dachrt, sprawa przeciwl<o NFZ za
nady*konania z 2013 i 2014 r, rLa ialczn4
krvotg 908 tys, 21.
Rad'y witold,Kiltrilski

zapytal o przewidywany czas zakonc:zenia posrt;powilnra
\\,
zakr.:sie odszkodowania n:a 10 mln 2)i czy zostara
.it*o.ionu jakas
Pan czeslarv Nlazek powie<1zial, ze sp6r o lCr
'eZ,rrwa.
mln ,1 ,totyrty
zclarzeniit z 21.012 r,
'zttdoicttczynienie

za doz"nanil llrzywclg, na ktore nie utworzono rezerwy, I,J,l
lrostcrpowania r'v r'vys.okoici 590 t1's. zl jest utworzone zabezpieczenie.
Dotjal, ,2e'o:rost.rie
S;P,/,(.)'l.
posiada dodatkowo ubezpie:czenie ocl roznych
zclarzeh - za 1 zclarzettie clo 100 tys. IrIJI{(t lqcznic do 5 zdarzcri.
wicestarosta odrrosnie etapu postqpowania z firnq konsr.rltir-rgowa
w zalii.esie
partncrstwa pr'rbliczno-pl'y',vatnego poinfolmowal,
ze postgpou,anie ,i; .,czy i zostai
wyznaczony kolej ny termin rozpra\\n,,
Ad.20
Radny Andrzcj Pierriak ctdczytal pisrno. kt6re otrzymal
od l]urmistrza lvliastr l\{r.oz'
podjqcia dysk'sji na fbrum rady porviatu ;o c]o
sensu orglnniro*,,rr',,' i.,,'.,i,,r.i
edycji konkttrsu Nagrocly l)orviattt Miriskiego l,aura w korrteks
cie ytrz.yz:r^raneJ n.*f.,:lv r'
dziedzinie oSrviaty, i nar.rki,
doty'crzqce

Radlly Beata wallas powie<lziala,
z. przykrosci4 sluchala przeclstawrglr:.j lresci
,2e
i.iest
przekonalta, zt: J(apitula l'Jagrodl,
llistli'i
gtoso*ata zgodrrie z u,las;nym rsurrLienienr. rr r,it:
Party'nie' Stwierdzila, ze I'-apitula jest obrazana.iu2 drugi iok i wezvu,alaL clo szacu'1,:Lr
dla.srjtr
zasia<lajqcych w Kapitule' I)rzyporrniala, ze Komisji ,5s*iuty.
KLrltur.y isf,ortr,:lrvr.rkrornit,
lrracorvala nad znlianq regu,aminu pvt'znLrwania Nagrocly i przedkladaia
pr.:z1,zraiu.
te t'i:gttiamin nalezaloby ;ttnienii, ale ani razt ii., Losal pocidany prr:jekt,
pod obra<.ly racll
I)ogratulowaia ivszystkint csobom, ktore otrzymaly
LaurE, to *r,.yriki. zasluz:e'ie j,t
olrzyrnaly.
Radny witold Kikolski z',r,'r'ticii sig o udostgpnienie u,nioskirrv
o prz,.y.a1anie-,asr.otLr
\\'t'?\z 7' ttzasadnieniami do w'glqdtr. racltrych.
\V ociniesie:niu do popr:zedrrieg" ;;k;,,';,:ff;'i
zc tt;lasadnienic jednego :z u'niclskr-t zalvreralo nieprarvdziwe
infcrrrnac-je, 0o \\,1)ro\\,rrclziltr
Kapit Lrig u' bl4d.
wicest:rrosta r'v ocniesiertiu do pisnra Burmistrza Mtozotv postarvii
pl,tarrie, czr
pisnrc zawiera wszystkie w','roki, krore zapadly
w te.j sprawie. przypaclki z\4,rotr.r nre'erlcznie
llobrarlych sr'rbwencji oswnatowl'c'h rv poprzeclnich iat'ich byl barctzo grfuorro
irnerli:zo*.a.r
przez urzEdt'kontroli skartror,vej, rowniez. clotl,czylo
to powiatr.r, Rozbie|rirS.i *lr,'ii.,;;';;;..i
i'e clr'tzo plac6wek przyj rn rrvalo clz:iecko, kt6re rni,llo opinig porzidni
psl,chologi:lzropeda6logicznej, a to porvinno bf i orzeczenie.
wiele placowek podnosilo t4 llwestiq ipr:rr,r,ilrr
ntrsirrl sublvencjg zwra.ca(, dlatego
ltoprosil o rowlte rtraktorviinie podmiot6w znajdrrjtrclclr
sig u'te.i same.i s1'tuacji, p,lrriewa:z to nie one popelnii;,,
bt4d, ale musialy p. latiic:li
liollserlt"t'etlcje' Strvie|dzil, Le: Naglocla. j.'st pLzy'zri,,*il,'l
poptz.oz su,iad,cnrs clecy,;l.j: l<az:clegrtr
'onie:ic
z czlork6w Kapituly w tajnyrr-r glosowairiu.

Radny

witold Kil<olski pocltrzyr-na} prosbg o r.rclostepnienie

}*;,lJ'J#;,:ffiJ

vrniosk6w c, p,z,.,zrtutie
popr:zednirl rol<u Kapit uta przyz.nata Laure
za nieprawiri,". inlo'nrac.jc

Przewodniczqca powieclziala, ze uclostgpni
inlbrmac.je
tbmrie to uczynii. aby ws;zystko bylo transparentne,
Innych glos6w nie, trylo,

po zastanowreniu n, .jaliiej

Ad.21
Przewodniczqca ;roinformor.vala, ze cio Rady
Por,v.iatu Miriskiego ra,plynqll, ll :;kar.gi:
Ita cjzialalnosc Starosty N4ifskiego oraz
dziatalnc,si dyrektora zcJpol..,'srk,.ii l\,. I r'r.
'a
Kazimierza wielkiego \\' Miniku Mazor,vieckim.
poddata obie pocl g,tos;oi.va'ie ,/11
prze,iazaniem ich do rozpoznania Kornisji
Rewizyjnej.
Itada Porviatu Miriskiego za priek.azaniem st<argi na
cJzialalnosi Starosty, M iriskieg.
do r'rzpoztlania Kornisji Rr:wizljnej oclclala 23 glosy "rr.,
braku glosow przcc:rwny,r:h i i
,
giosie rvstrzymuj4cym sig.
Ilada Porviatu Miliskiego 'za przekaztiniem skargi na
dzialaln:o(i dyrektora Zesp.lu
Szkdl Nr' 1 im' Kazimierz'a wielkiego *' Mirisku
lr{aziw,ieckim dc, rozpoznanla I(onrs.ji
Rerv.zyj'e.i oddata 24 glos;y, przy brakir glosow przecirvnych
i wstrzymui4cych sig
Radny Zbigniew Grzesiak zwrocil sig ao radn.go
Grzegorzzr wysz,rgroclz,kieg..
Powiedzial,2e ptzez 4 lattt,rie by'li ,l' stanie sig
clogadac i oclnosi wrizenie, 2e oc,eny sz1 takie
.
'jakie na dany monleut polityczn!' jest potrzebria, a najtrudniej jest znale2c lr-rdzr .hgtnl,,ch
il,
prac)'' Stu'ierdzit, 2e te| rn(t^e byc nie'z,adowoloiy,
poniewaz proponowa I r<t2ne r.oz,,viilzarria
na pisnrie, ktorych nie przl'jgto tiniel<tore przytoczyl),
Niektore dercyzje podejmc,r,r,anc sil \,,,
af'ekcie' choc rozne sE tsgo skutki' w odnresieniu
do przyzn(.rwania Nagrody, poyrie,:1ziai, zc
rvnioskodawca pisze to, co lnll ser.c b4dz_chgci
*rka^iE,. nie r,vszystkie grnr'l sklaclrrjir
wtiiorski' Str'vierdzil, 2e neltosiecizeriach t<orriisji nervizyjnej nie ma aviuqi ,ri,iy r''i.s,-.1:
Konrisji zasaclny, ale .jest na sesji Rady. pou,iedzial
, ze cjeszy,tby sig, gdybl,, urJarr s.\,
P.roz:Ltt,iei i ttl jest miej;9er, zebv upra'viai politykg 1'kal'E, . nie part1,jn4,
zebl, zajmor,r ,ru
srg spfa\\/ami publicznyrni lokaht),mi.
lnnych spraw nie b.ylo,

4d.22
Rada Po$'iatu I\4irisl<iego, u' obecnosci 24 raclnl,ch, jcdnoglo!;nie
przv.jr;la p.orokcl

XXVtll sesji Rady pou,iarrr,
4d.23

wobec wyczerpania porzetdkr-l obrad, pani Anna Czyzer,vska
zarnkpgla
-"r'
' L'rrrr'rYr XXIX
Miriskiego,
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