Sprawozdanie

z dzi*lalno6ci Zanqdu Powiatu Mit'rskiego
w okresie od dnia 28 kwietnta2017 r. do dnia 20 czerwca20IT r.
\X/ okresie od drua 28 kwietnia 2017 r. do dnta 20 czerwca' 2017 r. Zanqd Powratu
obradowaL na 5 posiedzeniach: B ma1a,22 maja,29 rna1a,7 czerwct t 20 czerwca
2017 r.

Do gl6wnych temat6w, kt6rymi zalmowa\
1) budzetu powiatu,
2) o6wiaty,
3) mrerue powiaru,
4) opracor,vania projekrow uchwal

siq

Zanqd Powiatu, naleza\y spra\^T/:

i innltch materta\ou/

na

X-\II

sesjq Racly

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

'Zarz4d Powiatu podjal

w sprawie

zmTarl

w

planu dochod6w

i

4

uchwa.ly

(Nr

567

/r7

,

5l5 /17

,

577

/r7

budzecie Powiatu na 2017 rok. Zmtany polegaly

rvlrdatk6w zwr4zanych

ze

,

nx

587

lrj)

zmr^nre

zmlanq kwot dotacji celourlrch

ptzekaz5rwanysh z budzetu padstr.va, przeniesieniu wydatk6w miEdzy
$S w ramach
te€lo samego dzialu

w

zakresie u,ydatk6w bie24cych oraz pr:zeniesieniu w1,c1atk(rw

z fezerwy br-rdzetowej i doq,czyly;
- Starostwa Powiato'wego lv Nliisku NIaz.

- Zarz4du Dr6g Powiatowych w N{i6sku l\{az.
- Poradni Psychologrczno-Pedagogicznej w N4irisku NIaz.

- Powiatowego Centrum Pomocy llodzinie w Nlirisku N[az.

- Zespolu Szkol

Nt 1 w N{i6sku NIaz.

- Centrum l{sztalcenia Zawodowe€lo i Ustawicznego w Nlinsku Nfaz.
- Zespolu Szkol Agr:otechntcznych w N{i6sku NIaz.

- Zespolu Szk6t Zawodowych Nr 2 w NliriskuNIaz,
- Domu Pomocy Spolecznej ,Jedlina" w Mieni
- Domu Pomocl, Spolecznel 6w. Jozefa w N,{ieni

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w lVlidsku NIaz.
- I(omendy Powratowej Paristwowej Straz), poLarnej w NlifiskuNIaz.

- Zespolu Szkol im. M. Sklodowskrej-Cune w A,{irisku Maz,

Ponadto

rr

posiedzeniu

Nr 586/17 w

w

druu 20 czerwc^ 2017

r. Zan4d podjal uchwa.lE

sprawie ustalenia harmonogramu reahzacy dochodor,v

i

wydatkow

budzetu Powiatu N,{inskiego na III kwartal 2OI7 r.

Na posiedzenlu w druu 20 czerwca 2017 r. Zarzqd podjal dwie uchr,vaty
Q\r 5BB589/17) w sptawie umorzerrl^ nalezno6ci pieniqznych ( dot. umorzenT^ nalezno(ci
ZSZ Nr 2 w NlinskwMaz. w trucznel wysoko6ci 6.039,51.

prz5,s\rlgujace ocl dw6ch

tytulu odptratno( ci za wynzlem mrejsc noclegow)rch w internacie).

Fttm z

Ad.

zN

2

Sprawy o6wiaty

\X/ zakresie spraw o6wiatowl,ch

- Nr 562/17 z

drna

Zauqd podjal uchwaly:

8 ma1a 2017 r w sprawie por,volania komisji

konkursor,vej

w celu wylonienia kandydat^ n stanowisko dyrekton Zespo\u Szkol irn, NIam
Skl o dowskie

j-

Curie w

- Nt 563/17 z

drna

N,{iris

ku Vlazowieckim,

8 mala 2017 r. w sprawe

powotrania komisji konkursowe;

w celu wylonierua kandydz:ta rr stanowisko dyrektora Potadni Psychologrczro,
Pedago grczne j w A,fi6sku N{azor,vieckim,

- Nr 564/17 z

w

drtta

celu wytronienia

8 mqa 2017 r. w sprawie powolania komisji konkutsowej
kandydata na stanowisko dyrektora Centrum I(sztalcerria

Zawodowego i Ustawicznego w Midsku 1\{azowieckim,

- Nr

565

/I7 z

dttta B mala 2017

r. w sprawie powolania komrsji

w celu rv1'lonienia kandydata n^ stanowisko dyrekto ta Zespolu

konkursourel

Szk6.1 Zawodor,rlrch

Nr 2 im. Powstadc6w Warsz^wy w Nfirisku Nfazowieckim (uchwa.la
z glosem przeciwnl'm Statost)r

-

podjEta

Antoniego Jana -farczynsl<rego),

- Nr 570/ 17 z drttz 22 rnaja 2017 r. lv sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi

Zespolu Szkotr Agrotechnicznl,ch w Nlirisku Nlazowieckim do realtzacli projektr_r
,,Inwesqrcja"

w przyszlo(C' w ramach X Osi Prioq'1g1ewej Regionalnego programu

op eracyj nego wo

j

ew6

dztwa N{azowieckrego na rata 201 4-2020,

- Nr

571/17

z dna 22 maja 2017 r,

lromisji konkursowej w celu

w

zm1en7^)4ca uchwalE

riv1r.loruerua kandydata

n

sprawie powolania

stanowisko d)trektora

Zespolu Szk6.l im. Nlaru Sklodowskrej-Curie w Niirisku Mazowieckim (odwotran1,
zostaN

- Nr

p, S. Mejsa)towrcz

572

a

powolana p, M. Florowska-Uchman)

/I7 z dnta 22 rnaia 201,7 r. zmtentaj4ca uchwatrq w sprawie powo.larua

komisji konkutsowej w celu wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poraclni
syclrolo giczno -P ed

glczrre)
^go
p. S. MejszutowTcz a powolana p.
P

- Nr

573/1,7

z

drtta

w

Mirisku Nlazowieckim

M. Florowska-Uchman),

22 maia 2017 r.

komisji konkutsowej

w

zmrenraj4ca uchwatg r,v sprawie powolania

celu uy'lonierua kandydata 11 stanowisko

Centrum l{szta\cenra Zawodowego

i

Ustawic znego

(odwolany p. s.N4ejszutowicz a powoNanap.

- Nt 574/17 z

drtta 22 mala 2017

komisji konkutsowej

w

Nlazowieckim (odwolany

Piottkowrcz -

n

- Nr

z

r.

N,I.

w

c11rrsL,c)t^

Nfinsku N,Iazowieckim

Florowska-uchman),

zmTert^j4ca uchwalq

celu wytronienia kanclydata

Zespolu Szkol Zar.vodowych
Uclrman), ponadto

(odwolanv

n^

Nt 2 im. Powstafrc6w

p, S. Mejszutowrcz a

w

sprawie powo.lania

stanowisko dyrektor-a
V/arszau.y

powolana

w

N4ifskr,r

p. N{, I.-loror,vspa-

w miejsce p. Piotr:a Wieczorka powotrana

zostaLa

p, Emilia

cz, Wyd". O(wiaty i Promocji,

20 czetwca 2017 r. w sprawie z^t\Nterdzenia konkursu ra
stanowisko d)'tektora Zespolu Szkol im. Marii Sktrodowskrej-Curie w Azli6sku
578/17

dnta

lV{azowieckim,

- Nt

579/17

z dnta 20

stanowisko dyrektora

t w sprawie zatwierdzenta konkursu na
Poradni Psychologiczno-Ped^goglcznej w N4i6sl<r_r

czerwct 2017

Nlazowieckim,

- Nt

580 /17

z

dnta 20 czerwcl 2017

stanowisko dytektora
w Mrnsku N{azowieckim,

t w

sprawie

zatw.ier

dzenn konkursu

Centrum I{sztalcenia Zawodowego i

na

Ustawiczner{c)

- Nr

z

20 czerwca 2017 r:, w sprawie z^t\netdzenta konkursu na
stanowisko dyrektora Zespolu Szk6l ZawodouT,ch Nr 2 im. powstadc6w
581,/17

dnta

$Tarszawlr w Nlirisku Mazowieckrm,

-

Nt

582/1,7

z

dnta 20 czer:vca 2017

Zespolu Szkol im.

N{ar:rr

r.

sprawie powierzenia stanowiska clyr:ektora

Sklodowskiej-Curie w N4rrisku MazowiecLim (p, IVla4enie

Pustola na okres od L wrze6nra20ri r. do 31 sierprua 2022r.),

- 583/17 z drtta 20 czerwca 2017 r, w

prawie powierzenia stanowiska dyrel<tora
Poradni Psychologrczno-Pedagogicznej w Midsku Nlazowieckim (p E,dycie
Ludwrniak na okres od
-

Nr 584/ 17 z

1 wrze

inta 2017 r. do 31 sierpni a 2022 t.),

dnta 20 czerwca 2017 r.

Centtum I(sztalcenia Zawodowego

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora

i

Ustawicznego

w Nfirisku Mazowiecpim

(p. Joannie I(owalskiej na okres od 1 wrzednia 2O1l r. do 31 sierprua 2022

-

Nt 585/17 z

dnra20 czerwca20IT r. w sprawie powietzenia stanowiska

Zespolu Szk6l Zawodou,l'ch
N{azowieckim

(p Tomaszowi

r;,
c1yrsk1612

Nr 2 im. powstaric6w lTarszawy w
Plochockremu na okres

od 1 wrzeslra

Nfiriskr_r

2017

r.

do 31 sierpnia 2022 t.).

Ad.
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Mienie powiatu

W zakresie spraw doqczqcych mienia powianr Zarz4d podjal

nastEpuj4ce

uchwaly:

- Nr

560/17

z

dnra

8 maja 2017 r, w sprawie obci4zenia

przesylu nieruchomo6ci polozonej

w

sluzebno6cr4

N,Iirisku Mazowieckim (dot. obci4zenia

slu2ebnod ci4 ptzesylu na rzecz PGE, Dysftybucja S.A, czgSci nieruchomo(ci ptzy

ui. Budor.vlanej, a sluzebno66 polega na prawie posadowi errra n nieruchomo6ci
sieci kablowej 6redniego napiEcia),

- Nr

56I

/I7 z dnta B mala 2OI7 r. w sprawie sprzeda LJ, ntezabudowanej

nieruchomo6ci stanowi4cej wtrasno66 Powiatu Vlirlskiego, polozonej

w

Sulejowku

przy uhcy Hotelowej (dot. sprzedazy dziall<t o pow. 0,1035 ha, cenawJ,,wolawcza
150.000

zl

+VAI.

- Nr 569/17 z

22 rnaja 2Ol7 t. w sprawie obci4zenia nienrchomo(ci
stanowi4cej wtrasno6c Powiatu A,{iriskiego, w uzytkowaniu Samodzielnego
dnra

Publicznego Zespolu Opieki Zdtowotnej w slu2ebno6ci4 przeslr.lu (clot. obci qLenta

nieodplatnego n^ cz^s flreozfi^czony sluzebno6cr4 przesylu rn rzecz pEC Sp, o,o,
czEsci nieruchomodd dzialki nt;1878/2 o pow. ig9 mkw,).

Zan4d Powiatr-r na posiedzetiach w dniu

X,\II

7 czerwca fu. ptzyllr

materiab, 1a

sesjp Rad;r Powiaru.

Dytekcja SPZOZ

29 mq^ i 7

w

N4irisku N,Iazowieckim

czerwc^ 2017

r.

n

posiedzeniu

przedstawila aktualn4 sytuacjg

prowadzonych zadan inwesq'cyjnych

i

w

w

dnru

zakresre

remont6w or^z biel4cel sytuacji S\ZOZ

oraz przedstawila rapoft o sytuacji ekonomic zno-ftnansowej SYZOZ.

Ad.6

Inne sprawy

Ponadto Zarzyd Powiatu podjal nastepuj4ce uchwaly:
- Nr 566/17

z

dnta 8 maja 2017 r.

Domu Pomoclt Spo'lecznej

,-.

w sprawie udzieleniaupowaznienia dyrektorowr

Jozefa

lv

N4ierir

do prowa dzenta inr,vesq,cji

(4e1.

montaLuldtmaqrzacji w pomieszczerrr^crr kuchni i pralni Dps),

- Nr

568/17

z

dnia 22 mq^ 2OI7

z budzetu Powiatu

r, w

sprawie prz5rTsania clotacji celowej

Nziiriskiego sp6lkom wodnym

na

reahzacjg zadan

(w budzecie kwota 35.000 ztr),

1) Rejonou/emu zwtqzl<owi Sp6lek wodnycrr

t)

2)

-

21,. 1,03 zN,r,v

tym dla:

Gminnej Sp6lki Wodnej Cegl6w - 1,.636 zt
b) Gminnej Sprilki Wodnej Dqbe Wielkie - LB32 ztr
.) Gmrnnel Spolki Wodnej Dobre - 2.058 zN
d) Gminnej Spolki WodnelJakub6w - 1,744 z\
e) Gminnej Spo.lki Wodnej I{a.lusz1,n - I.593 z\
f) Gminne; Spolki \)Toclnej Siennica - 4.230 zN
g) Gminnej Sp6lki Wodnej L^towrcz - 6.028 z\
h) Gminnej Spolkr Wodnej Mr6sk Mazowieckr _ 1 .9g2 zL
Gnrinnej Spolce Wodnej Mrozy - 6.550 zI

w 2OI7 t.

3) Gminnej

- Nt

576/17

Spolce Wodnej Halin6w

z

drtta

7

pozbawienia kategorii

m' st' Vfarszawy

- 6,347 zt

czerwc^ 201,7 r.

drog

(pozbawienie

w

sprawie zaopiniowania propozycjt

powiatov4rch odcink6w

drog n

ul. Chlubnej na odcinku od ul. N{odhdskiej

ul' Zawt(lariskiej kategorii drogr powiatowej z jednoczesnym
kategorii dr6g gmrnnych or^z pozbawienie

ul. Zawillansl<te| do ul,
z wy\qczeniem

1e1

terenie

ul.

dcr

jej

clo

Chir-rbnej rr^ odcinku

ocl

zaltczenrcm

Piwoniowej kategorii clrogr powiatowej,

w

zwr4z1<ut

z uLytL<owania).

Ponadto na posiedzeniach Zarzadu powiatu przekazane b)4y
nastQpui 4ce informacie

-

:

\XiFOSiG\)f przyznal kwotE 7.560

zl n^ wsparcie konkursu ekologicznego

(stanowi

tc>

- odbyla

siq konfer:encja "Zrttudntanie os6b z niepelnosprawnosci4 intelektualn4

90o/o

kosztow kwalifikowanych) umowa zosta\apodpisana,

na otwargrm rynku pracy" zorg rlrzowana

r,v

ramach

v

powiatowJ,ch obchodriw

Dnia Os6b Niepetrnosprawnych oto, S-iotowego Dnia ZespotruDowna w ramach
kampanii,,Nasz wsp6lny 5wiat".

-

odbl'16 sig urocz)/ste pnekazante

do uzytku

siedziby

$upy

rttor,vnicrr,va

lotniczego w 23 BLT.

- wojewoda mazowreckr vyda\ rczstrzynriEcie
Powiatu zmtentajqc4 uchwatrp w

i

-

nadzorcze

spr:ar.vie ustalenia

i uchylil uchwaiE

Racly

wysoko(ci diet clla radnych

zasad tcJt ptzl,ztrawania,

przeprowadzona zostatra kontrola

i rransportu Drogowego

-

wyst4pienie

pnez NfU\)7 w Wyi7io1" I{omunikacji
pokontrolne bez uwag t zalecen,

- trwa kontrola Regionaln ej Izby Obrachunkowej,

- podpisane

tr6jstlonne porozumienie o wsp6lpracy pomiEclzy por.viarem,
Wojskow4 Akademr4 Techniczn4 (\Myd ziaN F,lel<troniki) r ZSZ Nr 2 w N{rriskr,r
zostaNa

NIaz.,

- podpisany zostal akt notadalny na sprzedaz nieruchomodci w Groszkach (kwota
11.180,70

zlw \rmVrVD,

-

otrzymalidmy nowy ptojekt umowy

dot. wsp6lpracy w zakresie

runelr,r

w Sulej6wku,

- odbyl

siE

II

Mazor,viecki Turniej lv{ilitarno-Sportowy

w ZS Nr

1 w Nlirisku NIaz.

zotg nlzow^ny przy wsparciu Zandarmeri Wojskowej (zwycigstwo ,zS

Nr

1.

w N{irisku Maz.),

-

Podpisana zosta\a umov/a

z I{omend4 Stoleczn4 Po]ic , na

zakupu samochod6w dla policji (kwota 45.000

- ottzlrrlvlidmy z Funduszu wy\qczenia

dofinansowanie

zN),

grunt6w z proclukcji rolnej i le(nej dotacjg

w kwocie 150,000 z\ na drogq w A,lilewie,

- wplynglo postanowierue Minisfta Finans6w w sprawie zm7^rty terminu
tozpaftzenia naszych kolejnych odwolari dotyczqcych zwrotu nienaleznie
pobranych subwencji za 2012 r., nowy termin to 30 czetwca 2017 t. (dot5,gy!, kwoty
ponad 508,000 zl,,

- odbyl sig I(onwent W6jt6w i

Burmistrz6w w Sulejowku (dwa gl6wne temaq/:

podsumowanie roku dzialarnoici

Lor

ziemi a,{idskiej, oplaq, z^ zawreszanie lamp

na slupach energetycznlrch),

- odbyla sig Powiatov/a Olimpiada \)Tiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domou4,m,
Przedsigbiorczodci i Ekologii,

- w dniu 8 czet:vca br, odbyla siq XV edycja Nagr6d Powiatu Mifrskiego

,,Lau.ra"

2016",
-

XI

edycja I{ulruromantaka (udztatr wziglo ok. 1600 os6b),

- w dniu

-

9 czerwca br. odbyly

odbyla sie

XIII

sig

XV Miriskie TaryiPtacy i Przedsigbiorczosci,

edycja Pikniku Integracyjnego

w DPS 6w. lozefa w Nlieni

,,Spiewai kazdy moze",

- odbyll' siq V Dni Powiatu Nliriskiego
Prz ewo dni cz qcylo. Rej

o

- wrzJrta delegacji Rejonu Oszmiariskiego z

nu $7yko naw cz ego Mir

o sI

awem S aro siekiem,

- powiat wizytowal Ambasador Nadzwycz^)tty i Pelnomocny
r,v

RzeczypospoJitej Polskiej Aleksander Averyanov,

RepubJiki Bialoru(

