Sprawozdanie
z dzi*laLno6ci Zaruqdu Powiatu Mifiskieso
w okresie od dnia 26 paL,dziernika 2017 r. do dnia L9 grudnia 2017 r.
V7 okresie

od dnta 26 pai,dzienrka

2017

r. do dnia 19 grudrua 2017 r.

Zarz4d

Powiatu obtadowal na 5 posiedzeniach: 6 listopada, 14 listopada, 22 hstopada,
4 grudnia i 18 grudnia 2017 r.
Do gtr6wnych temat6w, kt6rymi z^)mowal sig Zarz4d powiatu, naleza\y spra\\T/:
1) budZetu powiatu,
2) o6wtaty,
3) mienia powietu,
4) SPZOZ w 1\fi6sku NIaz.

5) opracowania projekt6w uchwal

i innych matenaL6w na X,XVI seslq llady

Powiatu,
6) inne sprawy.

Ad. 1 Budzet powiatu
Zarzqd Powiatu na posiedzeriu

w dniu 14 listopada 201.7 r. podjfi.

nastgpuj4ce

uchwaly:

- Nr

656/1,7 rv sprawie pr:ojektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatur

Mi6skrego na lata 2018-2025,
-

Nr 657/17 w sprawie projektu

uchwatry budzetowel na 2018 rok.

Powyzsze uchwaly zosta\y przed\ozone Radzie Powiatu

i

Regionalnej Izbte

Obrachunkowej celem zaopiniowania (opinie pozygrwne).

zarz4d Powiatu podjal 4 uchwatry (Nt 655/1.7, Nr

664/17,

Nr 671/17, Nr 675/17) w sprawie zm7^nw budzecie Powiaru na 2017 rck. Zmtany
polegaly

n

zrnT^n7e

planu dochod6w

dotacji celowych przekazywanych

z

i

u4rdatk6w

z:.\

ltqz^nych ze zmian4 kwot

budLetu panstwa, przemesieniu u,1rd2tk6w

migdzy $$ * ramach tego samego dziaLu w zaktesie wydatkow bteL4c),ch onz
przeniesieniu u1rd21kow z fezefwy budzetowel i doqczyly:

- Starostwa Powiatowego w Nfinsku

A,{az.

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Midsku Maz.

- I{omend)'Powiatowej Padstwowej Strazy Pozarnej w a,firiskuNInz.

- Grmntz)um i Liceum OgolnoksztaLc4cego w N4idsku NIaz.
- Zespolu Szk6l im. M, Sklodowskrej-Curie w Midsku NIaz.
- Centrum l(sztalceniaZawodowego i Ustar,vicznego w Mirisku Maz,
- Zespolu Szkol

Nr 1 w Niirisku

Maz.

- Zespolu Szk6l Zawodorych Nr 2 w lVliriskul,tIaz.

- Zespolu Szk6tr Agrotechnicznychw Mifsku NIaz,
- Zespolu Szkotr Specjalnl'ch w Ignacowle,
-

P

oradni

P

sycholo

gr

czno -P edago Eczr'q w Sule j 6wku,

- Domu Pomoc;, Spoleczne j fu. Jozefa w A,{ieni,
- Powlatowego Centrum Pomocl' Rodzinie w N,firisku N[az.
- Powiatowego Sroclowiskowego Domu Samopomoclr

q7

N{irisku Maz.

- Zarz4du Dr6g Powiatowych w Midsku N{az.
- Domu Dziecka w Falbogach,
- Domu Pomoclr Spolecznej ,Jedlina" w Mieni,
- Domu Pomoclr Spolecznej w I{4tach.

$7 zakresie spraw o(wiatowychZatz4d podlal uchr,vatry:

- Nr

66I

/17 z dnia 22 listopada

egz^mln cyjnej dla

n uczycrela

201,7

ubiegajacego

r. w

s1Q

o

sprawie powolania komis ji

awans

fla stopien nauczyctela

mianowanego (komiq^ egz^mtnacyjna dta p. I{atalzyny Piericzr-rk.

- n^uczycLelki jEz.

polslriego w GiLO w Mirisku Maz.),

- Nt

669

/17 z

drrra

4

r. w

grudnia 201,7

sprawie udzielenia upowaznienia

wicedl,rsktorowi Poradni Psyc[61o*czno-Pedagog]cznq w Nlihsku l\fazowieckim
(dot. upowazntertta p. Justyny llutkowskiej w czasie usprar,viedliwionej nieobecnoici
d)'rektora w okresie od 4 grudna201.7 r. do 23 grudnia 2017 r,),

-Nt 674/17 z dnta 18 grudnra2017 r. w sprawrepftyzrr nia nagr6d sporrowych
zawodnik6w i trener6w.
N agro dlr

zos

taly p fiy zn^ne

rias tep u j 4q/m

z

awo dniko m

:

dla

- Rafalowi Abramowskiemu -

Warszawa w w1rseksftt700 zl,

- Wiktorowi Czubskiemu -

ztwodntkowi

I{ubu

Sportowego .rZS

- AVzF

zawodnil<owi Aeroklubu Ziemt Zamoiskiei
Nlokrych
w
w wysokoSci 300 zl,
- Amelii Drc2di - zawodntcze Nli6skiego Towarzystwa Szachov/ego w Azlidskr-r
A,fazowieckrm w wysokodct 200 zl,
- Jakubowi Hametskiemu zawodnikowi A,fifrskrego I.lubu Sportowegcr
,,Taekwon-do" w Mirisku Aulazowieckim w wysoko6cr700 zl,
- Julii Kawce zawodntczce Nliriskiego I{lubu Spotowego ,,Taekwon-c1o"
w N{idsku Mazowieckim w wysoko6ciTO0 zN,
- Helenie Kgdziorze - zar,vodruczce Nfiriskiego I(lubu Sportowego
,,Taekwon-clo"
w Nlirisku Mazowieckim w wlsoko6ct 250 zl,
- tr ukaszowi Kosobudzkiemu - zawodnrkowi Nzliejsldego ldubu Sporto."vego
,,N[.azovra" N,{idsk N{azowiecki w wysokodci 400 z\,
- Marcie Krajewski ei - zzwodniczce Nliriskrego I{lubu Sportowego ,,Taekwon
do" w A,{irisku Mazowieckim w r T/sokoSci 850 zl,
- Karolinie tr uniewskiej - zawodniczce l\firiskrego Idubu Sportowego
,,Taekwondo" w Nlirlsku Mazowieclam w lvysoko6ci 300 zN,
- Patrykowi Matejakowi zawodnikowi Nfiriskiego l{ubu Sportowegg
,,Taekwon-do" w Mifsku Azlazowieckim w wysoko6cr2O0 z\,
- Michalinie Mikulskiej - zawodniczce Nfiriskiego l(lubu Sporrowego ,,Taekrvondo" w Nlirisku Mazowieckim w wysoko6cr 850 zN,
- $Tiktorii Owczarskiej - zawodniczce Nliriskrego ldubu Sporowego ,,TaeJrwondo" r,v A,fi6sku Mazowieckim w wlsoko6ct 250 zL,
- Aleksandrze Polkowskiej - zawodnrczce Uczniowskiego Klubu Sportowego
Judo ,,I(ontra" w A,finsku l\{azowieckim r,v wysoko(cr 400 zL,
- Przemys{awowi Ptokopiukowi - zawodnrl<owi Mrriskrego l.dubu Sportowego
,,T'aekwon-do" w Nlidsku X4azowieckim w wysoko6cr 250 z\,
- Katarzynie Ptzyczyna - zawodntczce lJczniowsldego I{ubu Sportowego
Judcr
,,I{ontra" w Mirisku lVlazowieckim w vTsokodct I50 z\,
- Marcie Stangret - zawodniczce A,Iiejskiego Idr-rbu Sportowe go ,,Nfazovia" A,{i6sk
Vlazowiecki w wysokoSci 400 zl,
- Damianowi Zaperty - zawodnikowi Uczniowskiego l{lubu Sportowego Juclo
,,I{oflIra" w Nlifsku Mazowieckim w vuysokodct 200 zN,
- Jagodzie Zawadzl<rei - zawodnrczce Uczniowskiego I{lubu Sportowego Judcr
,,I(ontra" w Nlidsku Mazowieckim w uTrsoko6ct 300 z\,
- tr-ul<aszowi Zgodce - zawodnil<or,vr Nliriskrego I(lubu Sportowego ,,TaeJ<r,vondo" w lVlirisku Nlazowieckim w wysoko6cr250 zl,
- nagrody zbiorowe z^ osi4gniEcie u1rsoldch wyruk6w sportoulrcfu pnyzn rro
zar,vodnikom zespo'lu Nliejskiego ldubu Sportowego ,,Mazovia" Nlinsk Nlazowiecld
w slrladzie: tr'wkasz Padzik, Michal Pulik i Mateus z Padzjkw wysokorjci 450 zl.
tj. po 150 zN dla kazdego zawodnika.

Przyznano tal<ze nagrody wytoLntal4cym siq osi4gruqciami
i szkoleniowej nastqpuj4cym trenerom:

w

dztalalno6ci sportor.vej

- Matlenie czubskiej - trenerce Aeroklubu ziemr Zamojskrei w Nlokrvch
w urysefue(ci 300 zl,
- Tadeuszowi Kosobudzkiemu trenerowi i\fiejskiego l(ubu Sportowego
J

,,Ma.zovra" Midsk Mazowiecki w wysokodci 600 zl.
- Jackowi tr uniewskiemu - ttenetowi Nliriskiego
do" w lvfirisku Nlazowiecktm w wysokodct700 z\,

- Zdzislawowi Wi4ckowi -

trenerowi lJczniowskiego I(lubur Sportowego

,,I{ontra" w Mirisku Mazowieckim w wysokodcI5OO
Ad.

3

l{lubu Sportolvego ,,TaekwonJr,rclo

zL.

Mienie powiatu

W zakresie spraw

dotyczilcych mienia powiatu Zarzqd podjal nastqpuj4ce

uchwaly:

-

Nt 652/17 z

dnta 6 listopada 201,7 r. w sprawie ogloszeni^ pftetngu na sptzec)aL

niezabudowanej nieruchomodci po.lozonej

SI ptzetarg,

w

Sulejowku przy ulicy Hotelor,vej

cena wy'wolawcza 150.000 zN'1230/oYAT

-

nieruchomo(d nte zosta\a

sprzedana, nikt nie przystapil do pnetargu),

-

Nt 653/17 z dnta 6 Jistopada2017 r.w

spralvie wynajgcia czqSci dziaNktm365/2I

w Vlidsku Vlazowiechm przy ulicy Budowlanej 4 dotychczasowemu najemcy
wynajEcia Wojewodzkiemu Inspektotatowi Ochrony Srodowiska
Delegatura

w A,{irisku A,{az. na okres do 31 grudnia

2O2O

z ptzezn czeniem na ustawienie 5 garazy metaloulrch otaz

(clot.

w Warszarvie

r.

czpict

dzia1<t

.v{tznaczerue jednego

miej sca padringowego),

- Nt 662/17 z dnra 22 ltstopadz 2017 r. w sprawi e uzyczenra czqsci nieruchomo(ci

polozonej

w

powiatowq

m 2222W (dot. uzyczefi^ do dnia 30 czerwc a 2020 r. cze6ci dzjalt<t

miejscowoSci Ruda, gmrna Dgbe Wielkie, stanowi4cej drogQ

z przezn czeniem naprzebudowq ul. Ogrodowej w m. Ruda),

- Nr 663/17 z
polo2onych

dnta 22 )tstopada 2017

r.

r.v sprawie uLyczenta nieruchomo6ci

w gminie Halinow, stanowi4cych drogi powiatowe ( dot. uLyczenta

dzra\ek z przezn czeniem na tealtzacjg zadanra ,,\X/ybie rzmy Rower

dla Rozwoju I(omunikacji

-

partnerstr,vo

Niskoemisyjney $Tarszawslaego Obszaru

lrunkcjonalnego budowa (ciezek rowerowych
Haln6w" na okres do dnia

- Nt 667/17 z

plzebiega)zu1rch

pftez

Gmrnq

31 grudnia 2024 r.)

dnra 4 grudrua 2017 r.

w

sprawie uLyczenta czqlct nieruchomosci

polozonej w miejscowo(ci G4golina, gmrna Siennica, stanowigcey drogg powiatow4

nr 2738W

(uLyczente na oktes

do

31

.12.2022

r, z przeznaczeliem na url,konanie

remontu kapliczkr wpisanej do gmrnnego rejestru zabytk6w),

- Nr 668/17 z

dnta

4 grudnia 201.j r, w sprawie

'Zarzqdu Powiatu Miriskiego
z dnra

1I

zm7^n)r uchwaly

Nr

260/16

stycznra 2016 roku (dot. prze dtruLenra okresu

Llzyczenl^ Gminie Dqbe Wielkie czgdci nieruchomo6ci stanowi4cej

clrogQ

powiatowqm 2222 - skrzyzowanie ul Przeml,strowej z ul. Szkoln4 w Dgbem Wlk.
z przezn^czeniem na wykonante pnebudorxr;' ul. Szkoinej do 30 czerwc a 2020 r.),

Dyrekcja SPZOZ r,v l\,fi6sku l\{azowieckim

22 listopada i 4 gtudnia 2017 r. ptzedstawi.la

n

w druach
aktualn4 sytuacjq w zakresre
posiedzeniach

prowadzon),ch zadan inwesfcyjnych i remont6w or^zbielqcej s)/ruacji

spzoz.

Rady Powiatu
zanTd Powiatu na posiedzenTu w dniu 4 grudrua br.
matenaty na

Ad.

6

XXVI

sesjE Rady

i

1g grudrua bt, przylqtr

Powiatu.

Inne sDrawv
Ponadto Zarzqd Powiatu podjal nastEpuj4ce uchwaly:

- Nt 654/17 z
maj4tkowych
chwytakowlr

6 listopada" 2017 r. w spmwie spvedazy sklaclnik6w
Domu Pomocy Spolecznej 6*. Jozefa w Mieni (Nadowacz

ce71^

--Nt 658/17 z

dnta

wyr.volawcza 1.000 2.1 | przyczepa clwukotrowa 1.500 zt)

dnta 14 listopada 2017

t. s,v sprawie

dogrcz'4gy.I1 projektu,,Powiatowego programu

przeprowadzenra konsultacji

Rozwoju r)reczy Zastqpczel

w Powiecie Mirislam na Iata 2018-2020" (konsultacje tr-wa.ly do 28

Listopada r.

do projektu nie zgLoszono uwag),

- Nr 659/17 z dnta 14 listopada201.7 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursr-r
ofett na realtzacje * Iatach 2018-2022 zadama w zakresie prowadzenr^ i rozwoju

infrastruktury o6rodk6w wsparcia

dla os6b z

zabutzeruamr psychicznymr

(dot. prowadzenta Srodowrskowego Domu Samopomocy dla 30 os6b psychicznie
clrorych" na ul. I(odcielnej w N{ifskuNIaz.),
-

Nr 660/17 z dnta 14listopada2017 r. w sprawie powolania I(omisji I{onkursowej

do rczpatrzeflT^ ofett na reaftzacjg zadanta pulJtcznego polegaj+cego na udzielaniu
nieodptatnej pomocy prau/nej w 2018 roku ( komisja w skladzie: przewo dntczqcT,

-

ISzysztof Plochockr, cz\onkowie; Danuta Roguska, Dorota Dlugosz, El2bieta
Smor4g, I{atany na Nadrowska),

- Nr 665/1'7 z dnta4 grudnra2017 r. w sprawie powolania I{omisji I(onkursowej

do rozpatzetia ofet n^ teiltzacje 'w latach 2018-2022 zadanta publicznego

w zakresie ptowadzenra i rozwoju infrastruktury odrodkor.v wsparcia dla osob
z zabutzeniami psychicznymi (komisja w skladzie: Przewodnrczqcy - I{rzysztof
Plochoclri, cztronkowie: EI2breta Smol4g, Gnzyna Wi4cek,
Janusz Zd,zreborsl<t,
Dorota Celiriska),

- Nr 666/17 z

dnta

4

grludnra 2017

t.

zmtentajyca uchwalq

Powiatu Niidskiego

z

z budletu Powiatu

N4inskiego spolkom r.vodnym

dnta 22 rna)a 2017

nt 568/17 Zarz4du

r. w sprawie przyzn

nTa dotacy celowej

na reahzacjE

zad,an

w

2OI7

r.

(rezygnacla Gminnej Spolkr Wodnej w l,trrozach z przyznanej dotacji),

-

Nr 670/17 z

dnta 4 grudnia 2017 r. w sprawie rczstrz\TgnlEcia otwartego konkursr-r

ofert i udzielenia dotacjt na reahzacje w 2018

r.

zadanta publicznego polegaj4cego

na udzrelaniu nieodpNatnej pomocy prawnej (prowadzenie 3 punkt6w rueodp.latnej
pomocy prawnej powierzono Fundacji Floneste vivere z v/arszawy, kwota dotacji
na prowadzenie jednego pr,rnkru wynosi 60.725,88 z\,

wynosi 182.177,64 zl).

t

l4czna d,otacja na 2O1g r.

- Nt

672/17

z

drtta 18 gtudrua 2017

t. w

sprawie rozstlizygniEcia orwartegc)

konkursu ofert na reahzacje w Iatach 2018-2022 zadania w zakresie prowad zerrL^
t rozwoju infrastruktury odrodk6w wsparcia dla os6b z zaburzentamr psychu cznyml
Caritas Drecezji \Warszawsko-Praskrej, dotacja na 20Ig r.
na ,,Prowadzenre (rodolviskowego domu samopomocy dla 30 os6b psychicznie

(otwarty konkuts

wrygraNa

chorych" ulrnosi 525.600

- Nt 672/17 z
o rgantz

acyj ne

zN),

dnta 18 gtudnia 2017

r. w

go Zarz4du D ro g p ov'ratowych w

sprawie przylgcia Regulamrnr-r

a,{iris

ku

N{az ow

ie

ckim.

Ponadto na oosiedzeniach Zarzqdu. Powiatu przekazane b:rl:r
nast€puj gce informacjc;

-

nast4pila zmTaLrr rt stanowisku Powiatowego Padstwowego Inspektora
Sanitarnego, p. Dorota Boruta pnesz\a na emeryturE, obowiazl<r przejq.la p. tr"va
Elgas-Jurek, w uzgodnieniu z wojew6dzkim Inspektorem SanitarrJr- ustalono, 2e
bqdzie ogloszonl, konkurs na to stanowisko (konkurs jest przeprov/adzany),

- nast4pily zmrury na stanowisku $Tojewodzkiego Inspektora Nadzonr
Budowlanego - Adam Jgdrad or^z n stanowisku I{omen cl,anta \Tojewodzkiego

Paristwowej StraLy PoLarnej zakonczyl pracQ p. Jaroslaw I{urek, a po.,volan1,

Bogdan tr asica,

- odbylo siq podsumowanie wsp6.lzawodnictwa Powiatowego Szkolnego

Zr,vi4zku

Sportowego (powiat mrdski w regionie siedleckim za1fl 15 miejsc),

- odb;,le sip spotkanre z przedstawicielami Gminy Dqbe \X/ielkie, Gminy N,{i6sk
NIaz. t Miasta A,{irisk N{azowiecki w zakresie utworzerrr^ przysl2nLu kolejowego

w

.Stojad'lach (ptrzT,qotowane zostanie wsp,5lne wyst4pienie
w Stojadlach),

w sprawie

- w dniu 3 listopada bt. odby'l siq I(onwent Wojt6w i

Burmistrz6w

przystanLu

Por,viatr-r

na ktorlrm glownymr tematami byly sprawy bezpreczenstwa or^z
informacje odnodnie mozlilvo6ci pozyskania (rodk6w przelrazane piizez
Azlifskrego,

l7icemars zalek wo j ewo d zw a Nrazowieckiego

- odby\' sie obchody

- E wE o rz el ows k4,

99-toczmcy odzyskania niepodlegtro6ci zotg ntzowane

w lVlidsku Maz. ot^z w I(atrusz)'nie,

- odbyl siq X Powiatowy Przegl4d Pattotyczn), w Nfrozach,

-

Powiatowy Zespol do Spraw Otzekanta

Iekarzy

zpncy w Zespole,

o

Niepelnosprawnodci

-

rczygrr c)^

