Sprawozdanie
z dziaLalno6ci Zaruqdu Powiatu Mifskiego
w okresie od dnia 23 sierpnla 2017 r. do dnia 24 paLdziernika 2017 r.

\)f okresie od dnia 23 sierpnia

r. do dnta 24 paidzietnrka

2017 r. Zanqd
Powiatu obradowaN na 6 posiedzeniach: 23 sierpnra, 30 sierpnia, 11 wrze6nia",
25 wrzesria,9 paLdziernika, 23 pal,dzrernika 2017 t.
2017

Do gl6wnych temat6w, kt6rymT z^)mowal siq Zat:zqd Powiatu, naleza\y spraulr:

l) budzetu powiatu,
2) o(wnty,
3) mienia powiaru,
4) SPZOZ w l\{i6sku Maz.
5) opracow^nr^ projekt6w uchwal

i

innygh matenalow na XXV seslE Rady

Powiatu,
6) inne sprawy.

Ad. 1 Budzet powiatu
Zarz4d Powiatu podjatr 4 uchwaly (Nt 639 /17 , Nr 644/17,
Nr 647 /17, Nr 650 / 1.7) w sprar,r,t e zml^n lv budzecie Powiatu na 201,7 rok. ZmttnT,
polegaly 11 zm7^flie planu dochod6w

i

wydatk6w zwa4z^{r)rch ze zmlarrq kwot

z budzeu paristwa, przeniesieniu wydatk<iw
mtpdzy $S - ramach tego samego dztalu w zaL<resie u4rd2tkow btez4cl,c.I1 olny

dotacji celowych pnekaz5rwanych

przeniesieniu u1ri21k6w z rezerw br-rdzetowej i dotyczyly:

- Starostwa Powiatowego w Mrdsku NIaz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nlidsku NIaz.
- I(omendy Powiatowej Panstrvowej StrazyPozarnej w AzlifiskuNIaz.

- Zespotru Szk6l im. M. Sktrodowskiej-Curie w I\lirisku NIaz.
- Centrum I{sztalcenraZawodo'u/ego i Ustawicznego w Mirisku NIzz.
- Zespolu Szk6l Nr

1

w Mirisku l,faz.

- Zespolu Szkol Ztwodowrych Nr 2 w A,{i6sku Maz.
-

P or

grcznej w Sule j owku,
^go
Pomocy Spolecznej (;w. Jozefa w Nlieni,

adni

- Domu

P

sycholo giczno -P ed

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Midsku NIaz.

- Powiatowego Srodou,lskowego Domr-r Samopomocy w Nfirisku Maz.

- Zzrz4du Drog Powiatowlrch w Azlidsku Maz.
- Domu Dziecka w Falbogach,
- Domu Pomocy Spolecznej w I(4tach.

Zanqd na posiedzenru w dniu 30 sierpnia 201.7 r. podj4l uchwa.lq Nr 632/17

w

sprawie informacji

informacjr

o

przebiegu urykonania budzetu Powiaru Miriskrego,

o ksztatrtowaniu

siq uneloletniej prognoz)i finansowej oraz informacji

o ptzebiegu wykonania planu

finansor,vego Samodzielnego Publicznego Zespolu

Opieki Zdrowotnej w Nlinsku Mazowieckim z^prerwsze po\tocze 2017 r.
Na posiedzertTu w dniu 25 wrzelnra 2017 r. podyal uchwalg

ustalenia harmonogramu rcaltzacJt dochodow
Viidskrego na

Ad.

2

i

Nr: 64I/17 w sprawie

w)rdatk6w budzetu powiatu

IV kwartal 2017 r

Sprawy oSwiaty
\X/ zakresie sprau/ o6wiatoul,chZarzqd podjal
uchwaly:

- Nr 629/17 z

dnta 30 sierpnra 2017

r, w sprawie pseprowadzenra

doq,cz4gych projektu ,,Programu wsp6\pnc5, Powiatu Mifskiego

pozwz4doulrmi

z

konsultacji

org^r1lzac1amr

onz podmiotami wymreruon)rmi w art. 3 ust. 3 ustawl, z

24 l<wietnia 2003 r. o

dztzNalno{ct pozytku publicznego

i o

drtta

wolontariacie

w 201.8 Lol<u"
-

Nt

634/ 17 z dnta 11 wrzelnra 2017 l. w sprawi e wyrazenta zgody na prowad zenre

dziennik6w wyl4cznie w formie elektronicznej (zgoda dlaZS

Nr 1 w N4rdsku NIaz.

od 1 wrze(nia 2017 r.)
- Nr 635/ 17 z dnta 11 wzednia 2017 r, w sprawi e Wt^zen7a zgodTr na prorvad zenTe
dziennik6w w7r\4gynie w formie elektronicznel (zgoda dla ZSA w Minsku Maz. od

l wlze$tta2017 r.),
- Nt 645/1,7 z dnta 9 paidzlernil<a 2017 r. w sprawie przyztr nia Srypendi6w
Starosqr za wysokie wynilri w nauce. Uchwala ta zosta\a zmieniona uchwal4
Nr 648/17 z dnia 23 paidzierntka 2017 r, Sqpendia w wysoko6ci 300 zl

miesiqcznie

na okres od wtze.6nio,2017 r. do czerwc^

2018

r. przyzfl^ne

zosta.}1,

ucznlom:

- Michatrowi Jarek - uczniowi Gtnnazjum w

Gimnazjum

i

Liceum

Ogolnokszta\c4cyrn im. Polskiejl,facrerzy Szholnej w N,{irisku N,{azowieckim;

- Damianowi Koseskiemu uczniorvi Liceum Og6lnoks ztalc6cego
w Gimnazjum i Liceum Og6lnoksztaNctycym im. Polsldej Nlacrerzy Szkolnej
w A,{irisku Nlazowieckim;

- Michalinie Gabrieli Mikulskiej uczennicy Liceum Og6lnoks ztalcqcegct
w Zespole Szkol Nr 1 im. I( \X/ielkiego w Nlirisku A,fazowieckim,
- Maciejowi Czy2kowskiemu - uczniowi Technikum w Zespole Szko.l Nr
1

im. I{azimrerza \Mielkiego w Minsku A,fazowieckrm,
- Paulinie Wnuk - uczennicy Zasadnrczel Szko\y Zawodowej w Branzowej Szkole

I

Stopnia

w

Zespole Szkol

Nr 1 im, im. I{azjmtetza \Vielkrego w l\finsku

Vlazowieckim,

- Danielowi GaYqzka - ucznior,vr Zasadntczej Szkoly Zawodowej Specjalnej
w Branzowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Zespole Szkol Nr 1 im. I{azimtet;za
Wielkiego w Mirisku Mazowieci<im,

- Katarzynie Witkowskiej
E

kono mi czn5r

gI1

w N4irisku

N{az

uczennicy Technikum

w Zespole Szkol

owieckrm,

- Agnieszce Smolifskiej -

uczennicy Liceum Og6lnoks ztaLc4cego w Zespole
S zkcr I Eko no mi czny ch w N,{i6sku lVlaz owiecldm,
- Klaudii Pieniak uczennicy Liceum Plastycznego w Zespole Szk6l
Eko nomi czny ch w Miris ku lVlaz owieckim,

- Julii Paulinie Sadowskiej
Zar,vodowl'ch

Nr 2 im. Powstadc6w

uczennicl, Technikum

w

Zespole

Szko.l

\Varszawy \ / Nlidsku lVlazowieckim,

- Kacprowi Hawrysiowi - uczniowi l-iceum Og6lnoksztatrcqcego w Zespole Szkol
im. Nularii Sklodowskiej-Curie w Azlifsku Nlazowieckim,

- Martynie W6jcik

uczennicy Technikum w Zespole Szkotr im. Nlarr
Skl odowskiej - Curie w lVlifsku N{azowieckim,
- Magdalenie Szczygielskiej uczennicy Technikum w Zespole Szkol
Agrotechnicznl,sfi w l\{irisku Nlazowieckim,
- Sylwii Dziwgiel - uczennicy Zasadnrczel Szkoly Zawodowej w Branzowel
Szkole I Stopnia w Zespole Szko.l Agrotechnrcznych w Midsku Nfazowieclcim,

Ad.

3

Mienie powiatu

W zakresie spraw

dorycz4cych mienia powiatu Zarzqd podjal nastepuj4ce

uchwaly:

- Nr

633

/1,7

w

po'lozonej

powiatow4

z

dnta 30 sierprua 2017

r. w

sprawie uLyczenta nieruchomo(cr

miejscowoSci Dtruga I{o6cielna, gmina Flalin6w, stanowi4cel droge

nr

2202W (uzyczenre

n

okres clo 31.12.2020 r. nieruchomo(ci

z przezn czeniem na reahzacjg zadanta ,,Ptzebudowa

r-r1.

P6lnocnej w Halinowie na

odcinlru od sktzy2owania z uI. Zastawie do skrzyLowantz z uI. 3-go Ma1a,,),

- Nr 636/17 z dnra 11 wrze6nra 201,7 r. w sprawie wynajgcta czqlcr nier-uchomo6ci
bqdacej

w

tfwallrm zan4dzte Zespotru Szk6l im. N{an Sklodowskrel

-

Curie

w Nlifisku N,{azowieckim (dot. wynajgcia doqrglTgy^sow)/m najemcom na okres do
30 wrzednia 2020 r. czg\ci korytana na parterze budlrnl<u z ptzezn czenrem na

sprzeda2 artykul6w spozy'wczych

z ilrtom^tu i

ogrocl

zenT^ posesji

z przezn czenrem na w),'wieszenie baner6w reklamowych),

- Nr

637

/17 z

dnra 1,1, wrze(nia 2017

r. w

sprawie sprzedazy skladnika

maj4tkowego Centrum l{sztalcerua Zawodowego

Mazowieckim (dot. spvedazy
wy'wolawcza IL000

- Nr

638/17

ma14d<owych

z

linii

i

diagnosq'cznej

Ustar,viczrrego

w

N4ifsku

rok prod. 1998, cena

z1)

dnra 1,1, wrzelnra 2017

r. w

sprawie spnedazy sk.ladnik<iw

Domu Pomocy Spolecznej S*. Jozefa

w Mieru (dot. spnedaz5,

ladowacza chur;r12ksu/ego, cena wywoNawcza 3.000 z\, przyczep), dwukololvej cena
w1,'wo.lar,vcza 4.000

z\, przyczepJ, ciezarowej SANOI( cena w),,wolawcza 7.000 z\,

samochodu crgLatowego Ford Transit cerra w)rwolawcza 2.500

zN),

- Nr 643/17 z dnta 25 xvlzei,nra 2017 r. w sprawie uLTrg2snja czgi,ct nieruchomo(ci
polozonej w miejscowo6ci Siennica, stanowi4cej drogg powiatow4m 2T3BW (dot.
u27rg2sti^ gmrnie Siennica n oktes do 30 listopada 201,7 t. dziall<t
z przezn^czeniem na wykonanie chodnlT<aprzy ul. I(olbietskiej),

- Nr 646/17 z

dnra

t w sprawie udzielenia upowaLnienia
Szk6l Specjalnych im. J Porazi6skrej w Ignacowie clo

9 pai,dziemika 2017

d)'rektorowi Zespotru

realtzacjr projektu,,\{/szystkie kolory kteaq.wno(ci
w ramach Programu Erasmus

dla pnyszNoki uczni6w"

*,

Dyrekcja SPZO'Z w N{rfisku Mazowieckim n^ posiedzeniu
25 wlze(nia 2017

t

w

dniu

pnedstawila aktualn4 sytuac;€ w zakresie prowadzonych zadan

tnwestycyjnych i remontow orazbielqcej s)rtuacji SPZOZ,

Radv Powiatu
Zatz4d Powiatu na posiedzenTu w dnir-r 9 paf,dzietnika fu. przyjEl matertaNy

XXV

Ad.

na"

sesjp Rad1, Powiatr-r.

6

Inne sDrawv
Ponadto Zavqd Powiatu podjatr nast€pLrjACe uchwaly:

-Nr 627/17 z dnra 23 sierpnia2OIT

r. w sprawie okredlenia os6b upor,vaznionych

do p odpis ania skatgi n^ rozsttzygnigcie nadzorcze Wo j ewody Mazowiecpiego,

- Nt 628/17 z dnta 23 sterpnia2017 r, w sprawie okredlenia os6b upowaznionlrgh

-

do podpisania odpowiedzi na skarge Wolta Gminl,IVlirisk Mazowiecki,

- Nr

z

t. w sprawie udzielenia upowaznienia
dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej 6*. Jozefa w Nlieni do prowadzenia
630/1'7

dnta 30 sierpnia 2017

inwestycji (dot, zakupu samochodu dla os6b niepelnosprawnych),

- Nr 631 /17 z

dnia 30 sierpnia 2OI7

r. w

sprawie udzielenia upowaznienia

dyrektorowr Zav4du Dt6g Powiatowl,ch w Nlirisku Nlazowieckim do prowaclzenia

inwestycji (dot. wykonania dokumentacji projektowej drogi powiatowej
nr 2205W Halin6w-Cisie-Zwir6wka (budowa chodnika r zjazd,ow) or^z
przebudowy drogi

nt 2232w Lttorwcz-D4browka-wgzyczyn

- Nr 640/ 1.7 z drrta 25 wrzeinta

201.7

etap I),

r, w sprawie powolania komrsji konkutsowej

do przeprowadzenia etapu powiatowego 17 edycji I(onkursu ekologicznego dla

i mlodziez5r ze szkol na terenie powiatu midskiego pt. ,,Ol<az kulturE i chron

dztect

naturq" (sklad: Stanislaw Smater, tr ukasz Bogucki, Martz I(owalczyk, I<nga l(ruk),

- Nr 642/17 z dnia 25 wrzesnia 201,7 r. w

sprawie pny)ecr^ Regulaminu

Otganrzacyjnego Domu Pomocy Spolecznej w I(4tach,

- Nt 649 /17 z dnta 23 pal,dziernika 201,7 r. w sprawie ogtroszenia orwarteg6
konkursu ofet ra reahzacie zadanta pubJicznego polegaj4cego na udzielanir-r
nieodplatnej pomoc)/ prawnej w 2018 r.

- Nr 651/17 z

dnta 23 p$dziernika 2017

r. w sprawie powotrania Komisji dcr

pseprowadzenta odbioru koricowego inwestycli (sklad komisji: przewodni czqcy

I{tzysztof Plochocki, czNonkowie: V7incenqr Bartnicki, Artur

-

Gajowniczek.

Bogustraw l(owalczyk).

Ponadto na posiedzeniach zanqdu powjatu przekazane
nast€puj Ace informacje

byNy

:

- w clniu 28 sierpnia br:. odbyly

z

sie uroczysto6ci

okazjr Swiqta Lotnictr.va

w 23 B azte Lotnictr,v z T akqr cznego,

- w
z

dniach 7-B wtze(nia br. pzeprowadzone zostaNy ttvtczenra

arz qdz

z

zakrestr

ana klyzlr s ou7sg6,

- w wynrku postEpowania

przetargowego na kredyt, wplynglo

7 ofert,

u,ybrana

zosta\a ofefia Banku Sp6ldzielczego z lVlirisl<a Nlazowieckiego. Podpisana zosttla
Lrmolva, l<wota kredytu

6,6 mln ltr, koszt obslugi kredytu 463.345,79 zl,

oprocentowanie 2,070/0, splata w latach 2018-2023,
- wreczone zostall, akty mianowarua 6 nauczyctelom,

-

podpisana zostala umowa

z

Carttas Diecezji Warszawsko-Praskiej

na

znkup

samochodu (wspolfinansowan)r ze 6rodk6w z ptrRON),

- w dniu 2wrze#tta br. powtat mliskr

wN4czTr\ sig

w

akcjE Narodowego CzSrtalta

,,$7esela",

- odby'ly

siE Powiatc>we Zztwody

Ochotnrczych Stta|y Pozarnych w Azltozach,

- zakoAczlrla

sie kontrola

ruO, podpisany zosta\ protok,6l i wplynElo wyst4pienie

pokontrolfle z^wrerq1ce 3 wnioski,
- uplynal list A,firuster Cyfryzacji

-

Anny Strezyriskrej podsumowuj4cy tocznqprace

Wydzrzlu Geodezji,

- odbylo

sip podsumowanie dzta\an samorz4d6w powiatou,lrcfi

i

gmrnnych, je(Ji

chodzi o infotmaq,zrcje r cyfryzacje, powrat miriski za1fl.I miejsce r zostal Liderem

Cyfryzaclt naMazowszu,

- odbylo siE pierwsze

posiedzerne I{omisji Bezpreczeristwa

i Poz4dku, wrQczone

zosta\y powolania na 3-letnt4 kadencj€,

- od 1 pai'dziernika bt, jest nowy I(omendant Por.viatowy Policji w Mifsku NIaz.
p. Slawomrr Rogowski, II z^stepcqjest p. Sebastian Ciasto6,
- Panstwowy Powiatoulr Inspektor Sanitarny w Nfirisku NIaz. lek, med. Dorota
Boruta przechodzi na emeryfl]re,

- odbyly

siE

utoczysto6ci z\\n4z^ne z jubileuszem 25-lecia Liceum Plasq,cznsg6,

- w dniu 19 pM,dzternika br. podpis ana zostatra umou/a na wlrkonanie dokum

entzLcjl

technicznej budowy tunelu w Sulej6wku,

- odbi'ly sig uroczysto6ci zwrqz^ne z jubileuszem

5O-lecia Poradni Ps)'choio grczno-

Pedagogrcznej w Midsku Mazowieckrm potr4czone

z Powiatowlrm Dniem Edukacjr

Narodowej,

-

17 pai,dziernika br. odbyly siE XVIII Powiatowe Jesienne Biegr Pnelajowe

organizow^ne przez ZSS w Ignacowie,
- zotg nlzowane zostzLo sympozjum,,Bezpteczrra jazda.NlNodziez dla siebie",

-

odby'ly sie urocz)rsto6ci zwTqz^ne z obchodami 10. Powiatowego Dnia

Papieskiego,

- trw^j4prace nad projektem budzeru Powiatu na2018 rok.

