Sprawozdanie
z dziulalno6ci Zaruqdu Powiatu Mit'rskiego
w okresie od dnia 21 grudnia 20L7 r. do dnia 7 lutego 2018 r.

r, do dnia 6 lutego 2018 r. Zanqd Powiatu
obtadowa\ na 6 posiedzeniach: 28 grudnta 2017 t., 4 sqrcznl^, 1,5 srycznr^,
29 sryczna,31. sqczrsn t7 lutego 2018 r.

V7 okresie od dnia 21 grudnia 201.7

Do gl6wnych temat6w, kt6rymt zajmowatr siq Zarzqd Powiatu, naIe|aLy spra\,J/:
1) budzetu powiatu,
2) o(wiaty,
3) mierua powiaru,
4) SPZOZ w Nfifsku Maz.

5) optacowania projekt6w uchwal i innych rnatelaN6w na XXVII sesjE Rady
Powtatu.
6) inne sptawy.

Ad. L Budzet powiatu
ZarzTd Powiatu na posiedzenTu

w dniu 4

sqcznra 2018

r. podj4l

nastgpuj4cc

uchr.valy:

- Nt 700/18'w

sptawie ustalenia planu dochod6w

i

wydatk6w jednostkom

budzetowym, planu finansowego zadan z zaktesu administracy rzydowej oraz planu

finansowego dochod6r.v podlegal4cych przekazantu
w

201.8

- Nr

do budzetu parisnva

toku,

701

/18 w sptawie ustalenia harmonogramu realizacjt dochodow i rq'datk6w

budzetu Powiatur l\fifrskiego na I kwarta\ 2018 r.

r Zarz4d podjal 20 r-rchwa.l
udzielaj4cych upowaznied kietownikom jednostek do zaciryanta zoborvrqzan
finansow1,'ch zwt4zanych z rea)tzrcjq przedsigwzig6 ujeq'ch w Wieloletniej
Prognozie Finansowej oraz z ttilu um6w, kt6rych realtzacja w roku budzetoulrm
Ponadto na posiedzeniu w dniu 28 grudnia2017

i w latach nast€pnych jest niezbEdna do zapewnienia
(Nr 676l17

-

6es/17),

ci4gtro6cr dziaLanta jednostkr

zanqd Powiatu podjal 2 uchwa\y

Q.Jr 696/17,

Nr 712/18) w sprawie

zm7e.n

w budzecie Powiatu na 2017 rok. Zmtany polegaly na zmianie planu dochodow

i

r,-u1rdatk,6w zwtqzanych

ze

zm1^nq

kwot dotacji celoulrcfi

z budzetu padstwa, przeniesieniu wydad<or.v

mrEdzy

pnekm5nvanych

S\ * ramach tego

samego

dzia\u w zakresie wl,datk6w breiqcS,ch r doqczyly:

- Starostwa Powiatou/ego w N4i6sku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budor,vlanego w Mirisku Maz.

- I{omend)r Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w N{irisku NIaz.

- Gtmnazjum i Liceum Og6lnokszta\cqcego w N,Ii6sku NIaz.
- Zespolu Szk6l im. Nf. Sklodowskiej-Cude w \ulirisku NIaz.
- Zespolu Szkotr Nr

1

w Nlirisku Maz.

- Zespolu Szkol Zawodowych Nr 2 w N{rriskuMaz.
- Zesp6tr Szk6.l EkonomrcznTrgll w N[i6sku Maz.
- Zespolu Szk6l Agrotechnicznysh w Mifisku NIaz.
-

Po

radni

P

sycholo giczno -P eda go gtcznej w Sule j 6wku,

- Domu Pomocy Spotrecznej 6w. Jozefa w Nlieru,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ntlirisku NIaz.
- Por,viatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Nlirlsku Maz.

- Zan4du Drog Powiatowych w A4rrisku

iVlaz.

- Domu Dziecka w Falbogach,

- Domu Pomocy Spolecznej ,Jedlina" w A,{ieni,
- Domu Pomocy Spolecznej w I(4tach,
- Powiatowego Urzqdu Pracy w lVlinsku Mazowieckim.

Ad.2

Sorawv o6wiatv

\W zakresie spraw odwiatorvychZa:zqd
podjal uchwa.l1,:

-

Nt

698/ 18 z dnta 4 stycznta 2018 r. w sprawi e pfzyzn^rua stypendiow sportor,'v1rch

dla zawodnil<6w. Stypendia spoftowe przy711,1n zostaly:

-

- Rafatowi Abramowskiemu -

zawodnil<owi

l(lubu Sportowego AZS -

AVTF

Wzrtszawa na okres od lutego do czerwca20lB r. wwysokodci 300 ztr miesigcznie

w celu prz)rgotowania siE do Nfistrzostw Polski (lekka atietyka);

- Wiktorowi Czubskiemu

zawodnil<owi Aerotrdubu Ziemt Zamoiskrei

w Nloktem na okres od Iutego do mala 2018 r. w wysoko(ci i 50 zl miesigcznie w
celu ptzygotor,vania siE do Nfistrzosrw Polsla (sport lotniczl' - szybownictwo);

- Amelii Dftn'dL
Vlazowieckim

-

rr

zawodniczce Nlihskiego Towanystsva Szachowego w Minsku

okres od lutego

do czerwc 2018 r. w

wysoko6ci 100

ztr

miesiEcznie w celu przygotowania siq do Nlistrzostw PolskiJuniorow (szachy);

- Jakubowi Hamerskiemu zawodnikowi Nfrriskrego I{ubu Sportor,vego
Taekwon-do w Mirisku Mazowieckim n okres od lutego do maja 2OIB r.
w \qrsol<o(ci 150 zl miesiqcznie w celu przygotowania siq do Nlistrzostw
Seniorow (taekwon-do)

- Julii Kawce

Polskr

;

zawodntczce h,{i6skiego

l(lubu

Sportowego Taekwon-do

w N{ifrsku Mazowieckim na okres od lutego do maja 20IB r. w \\ysoko6ci 150 ztr;
miesigcznie w celu przygotowania sip do A,fistrzostw Polskr Senior6w (taekwon-clo);

- Helenie Kpdziorze

-

z^wodniczce h,tifrskiego

l(lubu Sportowego Taekr.von-do

w Mirisku N{azowieckim na okres od lutego do kwretrua 20IB r. w wl/soko6c| L00 z\

miesigcznie
N4l o dzikor,v

w celu prz)igotov/ania sie do

N{iEdzywojewodzldch Nfistrzostw

(taekwo n-do) ;

- Marcie Krajewskiei

-

zawodnrczce Nliriskrego

l{lubu Sportowego Taekwon-do

w Nlirisku lVlazowieckim na okres od lutego do maja 2OIB r. w wysokoSci 250 z\
miesigcznie

w celu przygotowania siE do Mistrzostw Polsla Junior6w i Vlisuzostlv

Europy (taekwon-do);

- Karolinie tr-uniewskiej

-

zaurodntczce Nlifiskiego

l(lubu Sportowego Taekwon-

do w N{i6sku N{azowieckim na okres od lutego do kwietnia 2018 r. w wysokodci
1.00

zl miesigcznie w celu pfiygotowania siq do MiEdzywojewodzl<tch Mistrzosrw

N,Ilodzikow (taekwon-do)

;

- Partykowi Matejakowi

-

zawodnil<owr Nfinskiego Idubu Sportowego T'aekwon-

do w Mirisku A,fazowieckim na okres od lutego do kwietnra 2018 r. w wl,soko(ci
1'00 zL miesiEcznie
N,Ilo

w celu przygotowania

dzikor.v (taekwo n-do)

siE do Migdzi,'woyewodzkrch Mistrzostw

;

- Wiktorii Owczatskiej

-

za:vodniczce A,firiskiego

l(lubu Sportowego Taekwon-

do w Midsku Mazowieckim na okres od lutego do kwretni a 20IB r. w wlrsoko6ci
100 zN miesigcznie

w celu ptzlrgotowania siq do Nligdzywojew6d zl<tch Azlistrzostw

Mlodzikow (taekwon-do)

- Poli Patol Nfazowieckim n

;

zawodnrczce N,{iriskiego Towar4rstrva Szachowego

okres od lutego do czerwc 2018

w Nlifsku

r. w rvl'soko(ci

100

zN

miesigcznie r,v celu psygoto'u/ania siE do Mistrzostw PolskiJunior6w (szachy);

- Aleksandrze Polkowskiej - za-wodmczce IJczniowskiego l{ubu Sportowegcr
Judo ,,I(ontra" w N{rrisku iVlazowieckim na okres od lutego do mala 20Ig t.
w wlrsoko(ci 200 zl miesigcznre w celu przygotowania sig do Mistrzostw Polski
Juniorek (udo);

- Przemyslawowi Prokopiukowi
Taekwon-do

-

zawodnrkowr Miriskrego

I{ubu

Sportowegci

w A,{irisku Mazowieckim na okres od lurego do kwietnta 2O1B r.

w r,vysoko6ci 100 zl miesiEczrrTew celuprzygotowania siq do NltEdzywojewodzkrch
NIis trzo

s

tlv N4trodzikow (taekwon-do)

- Katatzynie Przyczynie

-

;

zawodniczcel)czntowskiego l{lubu Sportowego

Jr-rdcr

,,I(ontra" w Mirisku Mazowieckim w miesi4cu \uq, 2g1B r. w wysokoSct 150 zl
miesipcznie w celu przygotoviania sig do Mistrzosrv/ PolskiJuniorek (judo);
- X-ukaszkowi Zgodce

- z^wodrukowi Miriskiego I{lubu Sportowego Taekwon-clo

w lVlirisku Nfazowieckim na okres od lutego do kwretrria 201.8 r. w wJrsoko(ci 100 zl

miesiqcznie

w celu przygotowania

siQ

do

Migdzlrwojew6dzkich N{istrzostw

A,ftodzrkow (taekwon-do),

- Nr 699/18 z dnta 4 s\rcznta

2O1B

r. w sprawie ogloszenil- otw^1;\rch konkurs6w

ofert na realtzacig zadan pubJicznych w 2018 r. przez otg^nrz^c1e pozav4dowe oraz

podmioty wymienione

o

dzia\alnoi,cr pozyi<u

uplyn4tr 29 sgrg211ia br:.

w

3 ust. 3 ustaury z drrra 24 kwietnia 2003 r.
publicznego i o wolontariacie, Termin skladania ofert
^rt.

w 2018 r, pneznaczone

zostaly dtodki

w

nastqpujacych

wlsokoSciach:
- na zadantaw zakresie ochron)'i promocji zdrowia

- na zadantaw zzltesie dzia\a\no6ci

- na zadanta w

zakresie turystyki

t mNodzre4'- 5.000

-

ttz- zadznra

narodowego

-

n

- 5.000 zl

rzecz os6b niepetrnosprawnych

t

- 30.000 zt

krajoznawstr,va or^z wypoczynku d,zieci

ztr

u/ zakresie kultur1,, sztuLi, ochronl, dobr kultury r

dziedzjcnva

140,000 zl

- na zadanraw zaktesie wspier^rrra r upowszechniania kulrury fizycznel

- na zadantaw zakresre dztalalnodci

n

rzecz integracji europejskiej

kontalrt6w i wspotrpracy mtgdzy spoleczeristwami

- Nr 705/IB z

-

onz

140.000 zl

rozwtjanta

- 5.000 zl

w sprawie udzielenia upowa2nienia
d)'rektotowi Zespo\u Szk6l Zawodowych Nr 2 im. Powstaric6w Warczaw),
w Midsku A,fazowieckim do tealtzacjr projektu ,,Wymiana do6wia d.czei
zawodowych uczni6w i kadry na europejskim rynku pracy" w ramach Programu
dnia 15 srycznta 2018 r.

Etasmus*,

- Nr 706/1,8 z

dnta 15 sqrczrr^ 201,8

r. w

sprawie udzielenia upowaznienia

d),rektorowi Zespolu Szkol Agrotechnicznych

w

Nlirisku Nlazowieckim

cio

rczhzacit projektu ,,lVlobilno6i lduczem do kariery" w r^m^ch ProEamu Erasmus*,

- Nr

707

/18 z dnta 1.5 stycznra 2Ol8 r, w sptawie planu dofinansowania form

doskonalenta zawodowego n^uczycreli w 20i 8 roku,

- Nr 709/18 z dnia 29

sLyczrrta 2018

r. w

sprawie powolania i(omisji

I{onkursoul'ch do rczp^trry^fi^ ofert na realtzacje zada| publiczny ch
orgarizacje pozatz4dowe oraz podmroqr wymienione w art. 3 ust. 3 ustaurl,
24 kwretnn 2003 r.

- Nr

710/18

z

o

dziatralno6ci pozytku publicznego

dnra 29 sqcznta 20IB

pt;zez

z

drna

i o wolontar-iacie,

r. w sprawie uzgodnienia w Technikum

w Zespole Szk6l Nr 1 im. I{azitierza Wielkiego w Nlirisku Nlazowieckim (zawod\,:

i

technik dr6g kolejo"vl'ch

obiekt6w in2lrnisryjnych, technik przem;rstrs mody,

technik rob 6t wykodczeniowych w budownicrwie)

- Nr 7II/18 z dnia 29 stycznt^
w

'1-echnikum

2018

t. w

sprawie uzgodnienia zawoclu

w Zespole Szkol Zawodowrych Nr 2

w Vlirisku Nfazowieckim

Lm. Powstaric6w lfarszawy

(zawod: technik automaqzk sterowania ruchem

kolejou,ym).

Ad.

3

Mienie oowiatu
\W zakresie spraw doq,cy4gych mienia powiatu Zarzqd
podjal nastQpuj4ce

uchwat;r:

- Nr 697/1J z dnta 28 grudnia

nieruchomodci potrozonej

ul.

Stanl<owizna,

w

r. rv sprawie obci4zenia struzebnosci4 przesylu

201.7

A,{i6sku Mazowieckim (dot. nienrchomodci ptzy

^ z^ ustanowienie

sluzebno6ci przesylu ustalone zostalo

lednonzowe u/ynagrodzenie w kr,vocie 20.543,46 z\ (w rym VAT)),

- Nr 704/18 z drua i5

stycznta 201.8

Zxzqdu Powiatu Nlidsldego

z

r. r,v sprawie zm7^ny uchwaly Nr 697/11

dma 28 grudnia 2017

t. w sprawie obci4zenia

sluzebno6ci4 pr:zes1,lu nieruchomodci potrozonej w Nlirishu Nlazowieckim (zmrana

spowodor.v^n^ tym, aby umozliwi6 prawidtrowe rozltczenre koszt6w, kt6re ma
porue66 PGE.

W uchwale zawafia

zostaNa jednotazowa

kwota za ustanowierue

sluzebno(ci przesy'lu, natomiast koszt sporzqdzerta operatu zostal ujgtlr
rv protokole).

Ad. 4 Sprawv SPZOZ w Mirisku Maz.

Dytekcja SPZOZ
28 grudnia 2017

t.

w

przedstar,vila aktualn4 sytuacjQ

n^

w

clniu

w zakresie prowadzonlrgh

zacla1

N,firisku lVlazowieckim

posiedzeniu

inwesq'cyjnych i remont6w or^zbtezucej s),ruacji SPZOZ.

Rady Powiatu
Zatz4d Powiatu na posiedzenTu

XXVII

sesjg Rady Por,viatu.

w dniu 31 stycznia br. przSrja\ materiatrlr

na

Ad.6

Inne sDrawv

Ponadto Zarzqd Powiatu podjal nastgpuj4ce uchwall,:

- Nr 70I/18 z dnia 15 stycznta 20IB r. w sprawie udzielenia upowaznienia
dyrektoroun Zarz4du Dr6g Powiatow),ch w Mifisku 1Vlazowieckim do pros.vzdzentz

inwestycji

(1

6 zadan inr,vestycyj nych),

-- Nr 703/1.8 z dnta 15 sgrcznta 2018 r. w sprawie okre6lenia os6b uprawnionych

do

sk'ladania

(sv zwtTzl<u

w

imieniu powiatu odwiadczeri woli

w sprawach

maj4tkowl,ch

z udopem \il/icestarosty w okresie od 15 sqcznr^ do 19 stycznta br. do

skladania oSwiadczeri woli upowaznieru byli Starosta i p. Marek pachrue,

- Nt

708/1,8

z dnia

1,5 s\,cznta 2018

r, w

mai4tkowego Zespolu Szk6l Agrotechnicznych
spnedaLy

w drodze

sprawie spvedaLy skladnrka

w l\Iirisku

Mazowieckim (dot.

przet^rgu ci4gnika Ursus C-360, rok prod. 1991,

z^ cerle

w)'wolawc z4 11.000 zl brutto),

nast€puj Ace in formacj

e:

- odbylo siQ spotkanie z
dotycz4ce wsp6iprac)l
sformor,vanr^

bataLionu.

fl

z

dow6dzrwem 53. batalionu lekkrej piechoq,

wNadz^m7 s^motzqdowymi,

w

szczegolnodci

Srecllce

w zakresie

terenie naszego powatu jednej z kompanii wchodz4cych w sklacl

\)7 spotkaniu uczestniczldi z-ca burmistrza Mrnska A,{az,- I?z:rsztof

Nlichalik, dor.v6dca bata[onu pptrk Dariusz I{oztrowski, dow6dca 5. kompanii kpt.

Pawel l(raczkowski.

z

Po 5 lutego br.

zotgmnzowane zostanie spotkanie

wolt^m7> burmistrzamr, $Tojskowym I(omendantem Uzupelnieri

i pplk D. I(ozlowskim w celu doprecyzow^trrl^ zasa.dwsp6lpracy,

-

odbylo siq spod<anie podwiQcone prcpoz)rcji PKP PLK S.A, skierowanej

powiatu mrnskiego, gmrny Cegtrow

i

gmrny Halin6w, w zakresie wspolne

clo

j reahzac1t

inwes tycji p olegaj 4cych na wl'budow

-

p tzejazdow kolej owo - drogor4,ch;
^nru
odbyle sig spotkanie dotycz4ce utworzenrl^ przystanku kolejowego w Stojad.lach.

Jest wystapienie kilku gmin, zbl, prz5, ol<az1t p1an6w modet;ntzzcjr spr6bowa6
zrealtzowa(

prz7rs12y11ek

w Stojadlach or^z trzecr tor do Minska Maz,

-

uczest{xczyl

w

roczne) odptawie policli,

z

udziatrem

z-cy

Stolecznego PoJicji ds. Logistyki; I(PP w Nlidsku Maz. znalazla siEna

- spotkal

sig

z ptzedstawicielami firmy

I(omendanta

I

miejscu,

San Marjno, bgd4cej podwykonawca firm1,,

kt6ra jest wykonawc4 autostrady od Wqzla Lubelska do Choszcz6wki, ftrma
poszukuje miejsc, gdzie beda mogJi vfrdob),,r,ra6 kruszywo,

- wplynqly Pozy$ne opinie RIO dotyczqce

prawidtrowo6ci planowanej kwoq,

dlugu powiatu mirisldego i o mozliwo6ci sfinansowania planowanego deficytr-r,

-

odbylo siQ urocz)rste otwalcie zmodernizow^nel Przychodni Lekarskiej pfi1r

ul, I{o6ciuszki w Midsku Maz.

-

odbytre sie spod<anie

w

spta'uvie

Igrzysk Samorz4dowc6w, kt6re odbqd4

siq

rv Siennicy 14 kwietnia br,

- odbylo sig symboltczne orwarcie windy w DpS ,Jedlina" w rVlieni,
- w DtruEej I(o6cielnej odbytr)/ sie uroc4rSto(ci zwtLzane z obchod amt 155 rocznicv
w]'b uchu Pows tania Styczniowego.

An

