Sprawozdanie

z dzialalno6ci Zanqdu Powiatu Miriskiego
w okresie od dnia 29 lutego

2017

r. do dnia 28 matca2017 r.

W oktesie od drua 29 lutego

201,7 t. do dnia 28 marca 2017 r. Zanqd Powiatu
obradowatr na 3 posiedzeniach: 6 marca, 13 marca r 27 marca.2017 t.

Do g'l6wnych temat6w, kt6rymt zajrnowat siq Zan4d Powiatu, nal&aLy

spra\r/)i:

1) budzetu powiaru,
2) oSwiaty,
3) mienia powiatu,

4) opracowania projekt6w uchwat

i

innych mntena\ow na XX sesje

Rady

Powiatu,
5) SPZOZ w Minsku Maz.
6) inne sprawy.

Ad. 1 Budzet powiatu
zanqd Por,viatu podlal 2 uchwaly (Nr 524/17, Nr 534/17 ) w sprawie zm7^n
w budzecie Powiatu na 2017 rok. Zmtany polegali' na zmtante planu dochod<iw

i

wydatkow zwt4zanych

ze

zmr^nq kwot dotacji celou4rgh pvel<azTrwanych

z budzetu paristwa, plzeniesieruu wydatk6w miqdzy \S r ramach tego
dzialu w zakresie wydatk6w biez4cyrch oraz przeniesieniu wydatk6w z
budzetowej

t doqrczy\1r:

- Starostwa Powiatowego w Midsku Nfaz,

- Gtmnazlum i Liceum Og6lnoksztzlc4cego w Nlinsku Maz.
- Zespolu Szkotr im. M. Sktrodowskiej-Curie w Nlinsku Maz.
- Zespo.lu Szk6l Ekonomicznlrgll w Nlirisku Maz,
- ZespoNu Szkol Agrotechnicznych w N,{irisku NIaz.
- Zespo\u Szk6l Nr

1

w Nlinsku Nfaz.

- Zespo\u Szkol Zawodowlrch Nr 2 w MiriskuMaz.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nlirisku NIaz.
- Domu Pomocy Spotrecznej (w. J6zefa w Mieni,

- Zarz4du Dtog Por,viatowych w N,{insku NIaz.
- I{omendy Powiatowej Paristwowej Stra2y PoLarnej w NiidskuMaz.

samego
rezer\^\/

Na posiedzeniu u/ dniu 27 matc^ 2017 r. Zarzqd, Powiatu podjal uchwalE
Nr 532/ 17 w sprawie sprawozd
z wykonania budzetu Powiatu Nliriskrego,
sprawozdania

z

^n\^
wykonania planu finansowego Samodzielnego

PubJiczne,go

Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mirisku Ntlazowieckim oraz rnfo-rmacji o stanie
mienia Powiatu z^ 2016 r. oraz uchwalE Nr 533 /17 w sprawie ustalenia
harmonogramu rcaltzacji dochod6w

i

wydatk6w budzetu Powratu A,firiskiego na

IJ kwartal 2017 r,

$7 zakresie spraw o6wiatowl,ch Zuzqd podjAl nastgpuj4ce uchr,valy:

- Nr: 517 / 17 z dnta 13 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygniqcia otwartego konkursu
ofem

i

udzielenia dotacit na reahzacie

dzialartta

29.800

*

2017

r. zadan publicznych w zakresie

fl^ rzecz os6b niepetrnosprawnych (ptvyznano dotacje w l4cznej kwocie

ztr)

Nr 518/17 z dnia 13 matc^2017 t, w sprawie rozsttzygmEcia otwarrego konkr,rrsu
ofert i udzielerua dotaclt na reahzacje w 20i,7 r. zad.an publicznl,ch w zakresic
-

ochron;' i promocjr zdrowla (dotacja zostatraprzyzn^n^w kwocie 2.500 zl),
- Nr

/17 z dnta 1.3 marca 2017 t. w

519

ofert

i

udzielerua dotacjr

tr-rtystylri

t ktaloznarvstw^

na

spr:awie i:ozstrzygniqcia otwartego konkursu

rcaltzacje

w 2Or7 r,

zadan pubJicznl,ch

w

oraz dzralalnoici na rzecz dziect i mlodziezTr,

vT/poczynku dzieci i mlodziezy (pvyznano dotacle w l4czney wysoko

6ci

zakrer;ie

w

tym

4.300 z\)

- Nr 520/1'7 z dnta 13 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygniqcia otwartego konkursu

ofert r udzielenia dotacy na realtzacje
Irultur:y, sztuki, ochronl, d6br kultury

r

w

2017

r. zada| publicznych w zaI<res;ie

dztedzjcrwa narodowego (pn5,711ono dotacje

w l4cznel kwocie 139.930 z\)
- Nr

521

ofert

i

/17 z dnia 13 marca2017

udzieleruz dotacit

na

t

w spr-awie rozstrzygnigcia otwartego konkurriu

teahzacje

w 201,7 r.

zacLa1'

publicznych w zakresie

i

wspierania

upo\ /szechniania

kwocie 102.380

kultury fizycznsj (pnyznano dotacje

w

lqcznel

zN)

- Nr 522/17 z dnta 13 marca 2017 r, w sprawie unicwaznienia otwarrego konkursu

*

t. zadai pubJicznych w zakresie dzia\alno(ci na rzccz
integracji europejskiej or^z tozwrjanta kontakt6w i r,vsp6trprac1, miqclzy
ofett na rcaltzacje

2017

spoleczeristwami (uniewaznrorry z powodu nrez\ozertta Ladnej ofet;f

,

- Nr

sprawie planu

531

/1,7

z

dnta

27 marca

form

dofinansowania

201.7

r.

zmtentaj[ca uchwale

w

doskonalenia zawodowego nauczycieJi

w 2Oi7

r.

(dot. zwigkszenia 6rodk6w dla ZSE w Nlirisku \,[az. r poradni ps1,ch6]6gi czttoPedagogrc znej rv Sulejowku).

3

Ad.

Mienie powiatu
\W zakresie spraw doqrcz4c!,ch mienia powiatu Zarz4d
podjal

nastepLrjzrce

uchwaly:

-

Nr

51 3 /17

z

dnta 6 rnarca 2017 r. w sprawie ogloszenia

II pftet^rgu na spnedlaz,

niezabudowanej nieruchomo6ci polo zonej w Nowych Groszk ach (dzialka o po1v.
0,0391 ha,cenawl'wolawcza9.000 z.l *VAT, przetugodbgdzre siE 12 kwietnia b:r.)

- Nr 525/17 z
poJ:ozonej

w

dnta 27 marca 2017 r.

w

sptawie uzyczenr^ czg(ci nieruchomoricr

miejscowoSci Top6r, gmrna Mrozy, stanowi4cej droge powrato.v4

nr 2255W (dot.

w|5rg7sri^ Gminie Nhozy

11 okres do

31OB.20L7 r.

z przezn czeftem na przebudowE drogi),

- NL 526/17 z
polozonlrch
powiatowe
31,12.2018

v/

m

t

d:nta

27 mmca 2017 r. w sprawie uzyczenia czq(ci rueruchomo(ci

miejscowo(ci V7alent6w, gmina Dobre, stanowi4cych dr6g

2209\W

i nr 4245W (dot, uzyczerrt^ Gminie Dobre na okres dcr

z ptzezrnczeniem na budowg chodmkow).
1

Rady

Powiatu

l9

Zatz4d Powiatu na posiedzentach w dniu 13 i 27 marca br, przyjil matedaly na

X-\

sesjq Rady Powiaru.

Dytekcja SPZOZ

6

marca

w

N4irisku Nlazowieckim

i 27 m^rc^ 2017 r.

n^ posiedzeniach w

przedstawnla aktualn4 sytuacjE

prowadzonych zadai inwes tycyj nych i temont6 w ot^z brezqcej sytuacli

Z\o|one do wojewody tozltczenre dotacji celowej
p o zyti.wnie

SP

zakresie

ZOZ.

bud,Letu paristwa zosta.lo

zweryfiko warie.

Ponadto na posiedzeniu

Nr

z

w

druach

523/11

w

w dniu 13 m^rcl^ 201,7 r. podjgta

sprawie wSrr2pr^u zgody

na zakup sprzetu

Samodzielny Publiczny Zespo\ Opiekr Zdrowotnej

w

zosta?a uchlvala

medycznego pnez

N,finsku Nlazowieckim

(dot. zakupu myjni do endoskop6w warto66 szacunkowa 75.000 zl).

Ad.6

Inne spraw)'

Ponadto Zarzqd Po'uviatu podyal nastEpuj4ce uchwall,:

Nr 512/17 z drua 6 marca 2OI7 r. w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi
Zespolu Szko'l im, Nlam sklodowskiej-Curie w Mifrsku Nlazowieckim rlo
-

ptowadzenia inwesqrcji (dot. budowy lqczntka pomiqdzy budynkiem gl6wnym
a

pawilonem A),

- Nr 514/17 z

drtta

6

matca 2017

r. w

sprawie powo.lania I(cimisji

przeprowadzenta odbioru koricowego rnwestycji (dot. odbioru windy

r]cr

w Zt\F.

w A'fi6sku Maz., sklad komrsji: przewodnrczqcy - l\farek Pachnik, czlonkowie:
F.l2breta \X/ieczorek, N,firoslaw

- Nr 515/17 z

dnta

6

l(ruk, \t/incenty Bartnicki, Boguslaw I(owalczyk)

marca 2017

r, w

sprawie por,volania I(omisji do

przeprowadzertta odbioru koricowego inwestycji (dot. odbioru windy

w ZS Nr

1

w N4i6sku NIaz., sktrad komrsji: przewodniczqcy - Marek Pachnik, czlonkor.vie:
NlalgorzataBeczek Dariusz So6ko, Wincenty Bartnicki, Bogustraw I{owalczlrk),

- Nt 516/17 z

dnta 13 m^rc^ 2017

r. w

sprawie udzielenia upowaznienra

dyrektorowt Zat:z4du Dr6g Powiatowl,ch w l\Iirisku Nlazor,vieckim do prowaclzenia
tnwestycji (dot. ultkon trl,a dokument^qr n przebudowE ul.
w A,fifsku Maz.
Jasnej

oraz u'Jikonania dokumentacjt na przebudowE

i

rozbudowg mostu przez

rzel<e

Wit6wka w msc. Porzewnic^wr^z z dojazd,amt),

- Nr

527

/17 z

dnta 27

m^tc

dyrektorowi Domu Pomocy

r. u/ sprawie udzielenia upowaznienia
Spo.lecznej ,JedJina" w N,fieni do prowadzenia
201,7

inwestycji (dot. rozbudowy, przebudowy , nadbudoul, budynku mieszkalnego nr

w DPS o szyb windy, masz)/nowrrre orvz pomieszczenie palarru z
zmianq

sp o s ob

u u4ltkowania u4rg12fl)rch p omie

s

zc

1

jednoczcsn4

z en),

- Nr 528/1'7 z dnta27 marca2017 r. w sprawie naboru na stanowisko d)rrektora
Domu Pomocy Spolecznej w I{4tach (terrnin skladania ofert uptrlnva 7 kwietnia
2017

r)

- Nr

r. 'w sprawie udzielenia upowaznienia
I(omendantowi Powiatowemu Parisnvowej Strazy PoLarnej w A,firisku
Mazowieckim (do skladania odwiadczeri woli zwt4zanych z prowadzeniem

z

dnta 27 m^rc^ 2017

- Nr 530/17 z

drna 27 m^rc^ 2OI7

529/1,7

jednostki),

r. w

sprawie udzielenia upowaznienia

I(omendantowi Powiatowemu padstwowej SttazS, poiarnej

w

Ntlirist<u

N4azowieckim (upowaLntenrewynikajace z Wreloletniej Prognozy Finansor,vej),

- Nr

z

27 rrr^rc 2017 r, w sprawie z^t:wrerdzenta Planu prac;,
Slodowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezli Vfarszawsho-praskrei
535/17

dnra

w Nlirisku Mazowieckim na

20Il

rok.

Ponadto na posiedzeniach zaruqdu powiatu przekazane by&.
nast€puj4ce informacje:
- w dniu 6 marct br. odbylo sig spotkanie z A,finister Cyfryzacjr
-Ann4 Stre2yrisk4,

ktora zapoznala siQ z funkcjonuj4ci'm w pODGiK

S)rstemem informacji

ptzestfzenneJ,

- w dniach 17-1,9 marca br. pnebywal w Rejorue Oszmiarislam
podpisana zostala umowa o wsp6lpracTr pattnerskiej,

na Bialorusi.

-

odbyla siq

III

I(onferencja Pszczelavy zorg^rxzow^n^ przez Stowarzl,s zerTe

Pszczelarz), Ztemt Azliriskiej w ZS

Nr 1 w Mirisku

- odbyl sie fina\ eJimrnacji powiatoul,ch

N[az.

Ogolnopolskrego Tutnieju lTiedzv

Pozarnrczej na terenie I(PPSp w Nlirisku l\{az.
- w dniu 3 kwietnia br. odbgdzie siE spotkanie

zost^n4do uzydq'windy w ZSE i ZS Nr

1

z ptzedstawtcielarni PFRON, oddane

w MifskuMaz.

- w dniu 19 kr,vietnia bt. powiat odvnedzi wojewocla
uroczyste oddanie

i

mazowiecki

i

odbgdzie

do uzytkowania inwestycja dot, przebudowy ul.

siq

I{odcielnej

Przemyslowej oraz tondu nadane zostanie im. ks.
Jana Sikory.
- otwarte zostatry oferty w przet^rqach na zadanta drogowe:
o Przebudowa drogi m 2224W Stata Niedzralka-Nfist6w-Libert,6w (w bud2ecie
z^ps^n^ jest kr,vota 694,000 zl) wptyne\y 4 oferry, kwof od 663.176 zI do
729,000 zL,
o \Tykonanie chodnika w Rzqdz5r (w bud2ecre zaptsana jest kwota 210.000 ztr)
u,plynElo 5 ofert, kwoq, od 148.165 z\ do 1,g4.622 z\ /
o Przebudowa ul. Asfaltowej w Sulej6wku (w budze cie zaptsana jest kwota
803.000 zl) uplvnqly 3 oferty, kwoq, od 874.00 0 z\ do 994.000 z\.
r-rl.

- z \7FOSiGN7 otrzymalidmy (rodla w kwocie 7,560

zl nakonkurs

ekoloEczny,

- odbyly sie obchody Dnia Pamigci Zokttetzy Wykl9q,6[ zorg llTzowarie
w Szkolach Saleziariskich 'w Midsku Nlazowieckim i IV l(onkurs $Tiedzy
o Zolnietzach \Tylderych w zs im. N{. Sktrodowskiej-curie

- w dniu

2I

r.v

Mifrsku Nfaz.

matca bt. na I(omendanta Powiatowego Paristwowej Strazy Po?arnej

w Nfirisku a,fazowieckim powo\any zostal p. pawel parobczak,

- trwa kolejna edycja kampanii ,,Nasz wsp6lny
Swiatowym Dniem Osob

z

6wiat,,, kt6ra

w

zwr4zl<u ze

ZespoLem Downa, otganizow^n^jest wspolnre przez

Stowarzys zenTe,,Dzieciom Radod6"

i

Zesp o\ Szkotr Specj alnych w Ignacowie,

- w dniu 23 marca br. odbytry sie IX 'IatE

Szkol WyLszych

zotgaLrllzowalrc

w Zespole Szkol Ekonomicznychw A,firisku NIaz.

-

podpisana zostala umowa

z

Marczalkrem $Tojew6dztwa Mazowieckiego n

dofinansowanie zadanra drogowego Dgbe

Nlale Transbor -

kwota 31,8.150 zl (wartos6 zadanra 500.000 zl).
a

Starostrid

