Sprawozdanie
z dziatalnoíct Zarzqdu Powiatu Miúskiego
w okresie od dnia 22 czersvca2806r. do dnia 5 wrzeénia 2006r.

$,'oktesie od ostatniejsesji Radl' Powiatu Zarz4d Pol'iatu obtadorvalna
7 posiedzeniacb rv dniach: 21 czen¡c , ,1 Lipca, 17 üpca, 31 lipca,
16 sicrpnia,21sierpniai 4 u-tzeénia200ót.
Do glównvchtcmatóv',któfimi zajmos.alsiqZarz4dPowiatu,nalc2all'sprarl'r
1) bud2etupol'iatu,
2) oéwiaq',
3) pomoc,v
spoiecznej,
4) optaco*,znia plojektó$' uchw¿l i innych mate¡i¿ló*' XXX sesjg Radv
Powiatu,
5) inne .
Ad. 1

Bud2et porviatu

\a posiedzeniurv dniu 21 sierpniabr. Zarz4d Powiatu podj4l uchrvalg
Nr 651/2006rv sprawie informacji o przebiegu s,-vkonaniabud2etu Powiatu
Miúskiego otaz ptzebiego w1'konania planu finansowego SamodzieLnego
Pubücznego Zespolu Opieki Zdrowotnej rv Miósku Mazot'ieckim
za I pütocze 2006 roku, Uchrvala zost¿l¿ przeslana do Regonalnej Izbl'
posrisz4 informacjq.
w Sicdlcach,którapozltr-w'niezaopiniorvala
Obrachunkorvcj
Zarz4d Powiatu podjtl 7 uchrval ñt 602/2006, 605/2006, 637/2006,
643/2006,650/2006,652/2006| 655/2006rv sprarviezmian rv bud2eciePoüatu
ta 2006t. Zmianl,poleg¿\,na zmianieplanudochodórvi lldatl<órv zwi4zanlchze
z bud2etu paósnvai bud2etów
zmian4 kwot dotacji ceiornch ptzekazl.wanvch
jednosteksamoz4du ten tori¿lnego,ptzeniesieniuwldatkórv miqdzv paragafarni
w ramachte€losamegodzi¡l,t otaz przcniesieniul-l'daütirv z rezen\l' bud2etorvej
i dotl czvlr':
StarostwaPoviatol,'ego,
ZespoluSzkól Ekonomicznrchu- i\fióskullaz.
Domu Dzieckau,'Falbogach,
(lcntrum Pomoc\-Rodziniew \{iísku NIaz.
Pos,'iatou,-ego
- Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztalc4ccgoim. I'olskiej N{acicrzl Szkolnej
rv NIiisLu \faz.
- ZespoluSzkólNt 1 im. I( \\'ielkiegorv \Iiúsku IIaz.
- Zcspolu Szkól Zau,'odorlch Nr 2 im. Porvstaócórv
Watszarvvrv NlióskuNfaz.
- Cutiev' NlióskuNIaz.
ZespoluSzkólim. \{. Sklodos''skicj
ZespoluSzkólAgotechnicznvchrvJanowie,
- Zc'po1uSzknlSpecrrlntch
r,.Tgnacosie.
- I{omendvPowiato*.ejPaóstu.'orvej
StraiyPo2atnciw trIióskuNIaz.,

-

Domu Pomoct' Spolecznej(rv. Józefaw NIieni,
Pos,iatorr,-ego
Utzqdu Pracv rv N{iísku \{az.
Poliatowego Inspektoratu Na<lzom Rudowlane¡Jorv X{iósku \Iaz.

\a posiedzeniu r¡,' dniu 17 \pca bt. Zatz4cl podj4l uchrvalq Nt 636/2006
rv sprau-ie umorzenia wietzltelnoéci (dot. umorzenia nalcznoúci Specjalnego
Oérodka Szkolno \\'\'choNavcze€lo rv Xliúsku XIaz., r'uierzvtelnoÉcidotl'cz4
odplatnoici za ulzl.wienie rv intcrnacic 3 dzieci, rv l4cznel kwocie 1.2'14,60zl.).
Ad. 2 Spraw.v oérviatv
Zarz4d Powiatu podj4l rv zakresie do¡adztr¡,'an.retodycznegonastqpuj4ce
uc I'lu,alr,:
- Nr 609/2006 i N¡ 610/2006 w sprav'ie przedluienia pot"iezenia zadaó doradcl
metodvcznego oraz Nr 654/2006 w sptawie powicrzenia zadaú doradcv
metod,vczncgo,
Nr 653/200ó rv spravie cofniqciapowierzcnia zadaó doraclcymetodtcznego.
Ponadto Zarz4clpodjal 27 uchs.'al(611/20A6-635/2006 i 648 619/200G) rv sptawie
pos'olania komisji e¡¡zamiraci.jnychdla nauczycieli ubiegaj4o'ch sig o arvans na
stopicú nauczr-cielamianowane¡Jo.
Na posicdzeniu rv dniu 17 ltpct lx. Zatz4d podj4l uchrralg Nr 608/2006
rv spranie ptz:,znaria azgrcdy-za osi4griqcie w'sokich rv1'ników sportos'-vchdla
zawodnil<a:
RafalaJackicrvicza,
).la posiedzeniu v' dniu 31 ltpct br. Ztxz4d, Po*'iatu podj4l uchwalq Nr 640/0ó
w sprat'ie ptzyztaria na,gúd zo, osi4¡yriEcic \¡).sokich \wdkól¡,' sPotto$r\¡ch dla
zarvodnikówi trenerar
zar¡,'odnikosi Clminnego Idubu Diagram
I)amianowi Rosiúskiemu
rr- Ifiósku \{azoücckim,
- Grzegotzov'i I{ulmic - trcncroü Gminncgo I{lubu Diagran rv \fiósku
\fazor''ieckim,
- Nlateuszou,'iNor¡'akorvskicmu zarvodnil<owiNII(S N{azovia,
zarvodnil<oviNII{S N{azolia,
Bartlomiejowil{tólak
- Damianovu-iDedatcc - zarvodnikowi\{I{S Nlazor'-ra.
\\r zakresie sptarv personalnl'ch w jednostkach oÉwiato*l-ch Zarz:¡d Po*iatu
powierzl'l:
stano-¡'isko dlrektora Zespolu Szkól im. Nlarii Sklodorvskiej-Curie
r¡''NIiósku Nfazou'ieckimPani ISsnnie Nlilervskiej-Jakuborvskiej,
Pedagogtczncj
Psychologiczno stanorvisko d,vrektora lroradni
w SulejórvkuPani Annic Padzik.
Ponadto podj4l uchwaly:
- Nr 6,16/06 rv sptawic udzielenia uporva2nienia dvrekroros,i Zespolu Szkól
im. Nfadi Sklodorvskiej Curie rv Nfinsku trIazowieckim,

- Nr 647/0ó rv spraüe udzielenia upowa2nicnia dv¡ekto¡owi Poradni
Psvchologrczno-Pcdagogcznej
w Sulejós'-ku.
- Nr 656/2006 rv sptau,ierwtaienie zgodv na zetrudnienic naucz,vciela
nic
w Janowie,
b€d4cegoob)-$'atelempolskim ( rr,'ZespoleSzkól Agrotechniczo,vch
jqzl'kaangrelskiego p. HossamaAboumarak).
naucz,vciel
Ad. 3 S¡rawv Domoc\ sDolecznei
Na posicdzcniu w dniu 17 \pca t't. Zatz4d Powiatu podj4l nast€puj4ce
uchwalv:
- Nr 607/06 rv sptawie udzieleniauporva2nicniadlrektororvi Domu lromocv
Spolecznej Érv. Józcfa r¡- \Iieni do ptorvadzenia inwcsS'cji Solegaj4cej na
wl'konaniu ogtzcrvaniaslonecznegorv budlnku B i robót remontos,t'ch rv zaktesie
prz\:stosowa¡i¿ Domu dc¡obos'ir¡zuj4cvchstandardów).
- Nr 639/06 rv sprawie udzieleniaupowainienia dl'rektotowi Domu Pomoo,
Spolecznej u' I{4tach do prorvadzenia inu'csq'cji (polegaj4cej na rozbudorvie
Domu).
Ponaclto na posiedzeniu rv dniu 31 )tpca bt. Zarz4d podj4l uchuzlq
Nr ó42/0ó rv sprarvie zarvatcia umotry z Fundacjt Eko Fundusz rr'\¡¿rszawic
(dot. mo2lirvoÉci poz\-skania do ,109/orvarto-(ciinrvcswcji zrvi4zanejz instalacj4
kolektoróu' slooccznychrv DPS (rv.Józefa l' N{ieni z fundacii Eko Fundusz).
Ad. 4 Opracowania proíektów uchwal i innych materialów XXX sesigRdy
Powiatu
Zatz4d Pottiatt na posiedzeniul' dniu 16 sicrpnia bt. przlgoto*'al projckq'
uchrval i innc materiall na XX-\ sesjqRaclr-Porr'ianrNfióskiego.

Ad. 5 Inne sp¡aw.v
uchu.zlv:
Zarz4dPorüatupodj4l nastqpuj4ce
r. rv sptaüe ptz'i*zratinnagtodvrocznej dla
Nr ó04/06 z dnia 0,1.07.2006
dyrcktota SamodzielnegoPublicznegoZespolu Opieki Zdro\¡'otncj rv Nliósku
NIazo\,'ieckim.
- Nr 606/06 z drra 1.7.01.2006r. rv sprawie sprzedai,vskladnika
'Zttzqdt
Dtóg l'oüatorn-ch rv Nfiósku trfazos,'icckim(samochód
maj4tlowcgcr
ci€zarorl'o-osobos'rymarki Zuk L071,
- Nr 638/06 z d¡ta 11.0i.2006 r. rv sprarvierwrazeniaopinii doncz4cej
zmianvkategorüdróg na obszarzcm.st.\\¡arszaw).,
- Nr 6,11/06 z d¡:.a 31.07.2006r. w sptawic pzeznaczenia érodków
z Po\\,iatowegoFunduszuOchronv Srodor¡iskai GospodarkiWodnej w Nfiásku
Ilazoüeckim na ,,I{onkurs ekolo¡1cznydla dziecii mlodzie2vzc szkól na tetenie
porviatuniúskicgo".
Starosta
A'!
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