
Sprawozdanie
z dzialalnoáci Zarzqdu Powiatu Miriskiego

w okresie od dnia 5 grudnia 2006 r. do dnia 19 grudnia 2006 r.

\\¡ ok¡csie od clnia 5 grudrua 200ó r. do d¡ia 19 grudnia 2006 t. 7.arz4d
Por¡i¿rru obr¿cloval na 2 posicdzeniach u dniu 6 grudnia i 18 grudnia br.

Do glórvr.rich tem¿tów, kt(irf,mi zajmowal siE Zarz4d Pou,iatu, nalezalr. sprasl:

1) budietu powiatu,
2) oÉwiat,
3) slu2by zclror',ia,
+J ]lrnc.

Ad. 1 Bud2et ¡owiatu

Zan4d Powiaru ztpozntl si€ z uchs,.al4 Regionalnej Izby
Obtachunkorvej, która pozl.tr,rvnie zaopiniowala p¡ojekt bud¿etu Po$.iatu
na 2007 rok.

Zarz4d Powiatu podj{ dwic uchr,,'alv r. sprawie zmian rv l¡udiecie Powíanr
na 200(r rok (Nt 28/06 i 32/06). Zmiml polegalv na przcnicsicniu rr-i clatl<órv
miqdzl- patagrafami rv ran.rrch tego samcgo dzialu i clon czvlr,:

Powíatowego lnspekto¡atu Nadzoru Budolvianego u' NIiósku \lez.
- Komendl Powiatorvcj laósnvorvej Straiv lroiarnej s. Nliúsku trIaz.

Poluiatowcgo (lcnttrrrl Pornocl llodzlnic tr. Ilirisku \laz.
- Centrun-r I{sztalcenia Prakn cznego r.v Nlirisku \{¿2.
- (lcn¡rum I{sztalcenia Ustau,-iczrrcgo im. St. Staszica rv Nliósku \laz.
- Zcspolu -szkól Nr I im. I{. \\iclkicgo rv r\liósku \1a2.

Poradni Irsvchologrczno-Pcdagogcznej rv Sule jóu'ku.
Zespolu Szkól Zas'odor¡,r'ch \r 2 im. Porvstaricóu- \\'arszar¡ry l' Nfiósku

Ifezorvieckim,
- Zespolu Szkól im. \f. Sklodor¡. 'skiej Curie *'I l iósku \lazol' ieckir¡,

Zespolu Szkó1 Ekonomicznvch w N{iósku }Iazowieckim,
Zespolu -Szkól im. Fl. i K. (]noióskich u. Siennio,

- Zcspolu Szkól ,\grotechnicznr.ch v'Janoüc,



Ad.2 SpravT oéwiatv

\a posicdzcniu rv dniu 6 grudnia br. rv zak¡csic sprau.' oúwiatoslch Zarz4d
Pol-ianr podj4l nastEpuj4cc uchrvalr,r

l\ar 2ó/0ó rv sprat'ic poclzialu (roclkcirv finansc¡u,r ch ne stlpendia dla

ucz¡iórv szkól ponadgimnazlalni ch rvlrriu'nui4clch szanse edukacljne rv ramach

Dzt¡l¡nt¡ 2.2. ZPa)Rlt. (po\yiat otrzymai kwot€ 472.500 zl.)

- \r 27/2005 rv sprawie przl znania Sq,pendiór',' Starosn.

Sqpendia przyznano:
- Sl lwii Jrsttzqbskiej uczennio' Zcspolu Szkól F,konomicznlch u' Nliósku i\{¿2.
- Ilario[ Betr.rickiej uczennicl'Zespolu Szkól Ekonomicznvch rv ]firisku NIaz.
- Nla¡cinorvi Drvo¡cciicmu uczllioü Climnazjun.r im. Polskiej trlacierz¡

Szkolnej r.r' Nliósku \laz.
- K¿tara.nic \\'4sol'skicj - uczcnnicv Liccum Ogiilnoksztalc4ccgo im. Polskiej

Nlacierzi Szkolnej rv Nliósku XIaz.
- I{eroürie \\'ielgolaskiej uczennicr Liceun.r Ogrilnoksztx}cacego im. Polskicj

\[acicrz-r' Szkolncj s. Nfiósku \faz.
- Svllü Duszr'ósl<iej abso\ventce l-iceum Ogcilnoksztalc4cego in.r. Polskiej

\Iacierzl ' Szkolnej rv l l iósku \Iaz.
- Jakuborvi Lach al)sohrelrTo\\,i l,iceum Ogólnokszt al c4cego irn. PolsLiej

Nlacierzv Szkolnej rv \liósku ]Iaz.
- Arkadiuszowi Luba absol\,e¡towi Zespolu -Szkól im. H. i I{. Gnoióskich

rv Sienrúc1',
- i\f¿tcuszowi Baczcl'sUcmu - ucznios'i Girrnazjum s' Zespoie Szkól

it¡. H. iI i . GnoiúsLich rv Sicnnict,
- Fldvcic Gójskicj - uczcnnio' Zcspolu Szkó1 .\¡3totcchnicznvch rv-|an,,rvre.
- \Ia¡iuszoq.i Iiorvalczvl<ou.i uczniowi Zespolu Sz]<ól \r 1im. I{ezinierza

\¡iclkicgo t' \fiósku NIaz.
- Slarvomi¡orvi Królek absolwentowi Zespolu Szkól Nr 1im. Kazimierza

\\'ielkiego rv Nliósku NIaz.
- I{a¡okrwi Tkaczl,Los,i - uczrliowi Zespolu Szkcil Zarvodor¡rch \¡ 2

im. Powstaricórv \\'arszarlr,.r' trlirisku \lazorviecliirn

Na posiedzeniu u' dniu 1 8 gtudnia ht Zatz4cl Poliaru podj4l nastgpuj4ce uchrvalr':

- Nr 29/06 w spra\\¡ie \\l¡znaczeflia przeclstaücieli Por¡'iatu do -skladu R¿dv
Programorvej dziaiaj4cej rv Por'"iator-r'm OÉrodku Doskonalenia Nauczvcieü
rv Nfiósku llazowieckim (przedstas.iciclami powietu uostali: p. \liroslarv
Krusiervicz, p. Flmilir lriottkoücz, p. Stali-"iarv \\'oánica),



- Nr 30/06 rv spralie zam'ierdzenia planu ptacv Por¡,'ietowcgo O(roclka
Doskonalcrúa narrczvcieli s' llirisku \fazorr'icckir¡ ne 2007 r.

- Nr 31/06 u' sp¡iiwie ptztz¡¡ria strpendiórv sportou'\,ch i nlgtód za osiq¡nigcie
q,r sokich m'¡ikórv spottoul-ch d1a zarvodnikórv

o nagrodv przyznano:

Dami¿nowi Is'aniukou'i zarvod¡ikoq'i \[I{S ,.'l aekrvo¡-do" - 500 zl.

Ilarcinoü \\'ojtaszczr-kowi zarvoclnik¡rrvi III{S,,Taekuon do" 500 zl.

NIa¡cie l{ulmie zarvodniczcc (}I{S ,,DL\(}R:\\f" - 200 21.

. sqpendia w k\,\,'ocie 150 zl. miesiqcznie ( na okres 4 m-cy) ptz\znato,

,\nme \\'ió¡ieu'skiej zav'ocLúczce GKS,,DL\ClR\\I"

Ervclinie Norvak zarvodniczcc Cll{S,,1)L\Gli.\\f "

Da¡nianowi Rosiriskiemu zarvodnikorvi C I<S .,DlAClR.\11"

Ad. 3 Sprarv.v slu2by zdrowia

Zarz4cl Porviatu zapozoal siE ze spra\\¡ozdaoiem ?rlrdltora wewnQtaznego
Sta¡ostrva Por.viatou'e¡1o z oceol funkcjonou'anie SPZOZ rv trIiósku \faz.
rv zaktesie ocent' z¿lwlrtvch u¡¡rjr¡' o dzicr2arve gmnnr pod prosektotiurl
z zakl¿dem pogrzcboslm ,,IXITUS".

Zarz4d IJoüatu na posiedzeliu v' dniu 18 gmdnia 2006 r. postanowil
udziclió poparcia clrrcktororvi SP7,O7, w \firísku \Iazoüeckim ztzeszonemu
u' Zrvi4zliu Pracodau'círrv Nlazou.icckicgo Porozumienia Szpitali Pouiatou'tch.
Poparcie dotrczv protestu vobec ptopozlcji Natodorvego Funduszu Zdtouia
zmniejszenia hontr:rk¡<irrv rr 2007 rok rv z¿kresie lecz¡icnrn szpiraL-rego do 96!,6
rwsokoÉci budzetu toku 2006.

Ad. 4 Inne s¡tawv

\a posiedzcniu rv d¡iu ó grr.rdnia br. Zarz4d Porvianr podjal 22 uchwall
uporvainiaj4ce dlrcktotórv powiatoulch jednostck organizaclni'ch do skladania
o(wi¿dczcú rvoü züazau'ch z prolldzenien-r jeclnostek or^z ¿^crag rfl
zobowi4zari do okte(lonej kv.'ot1.

Ponadto Zatz4d Posiaru podj4l uchrr,'alv:

- Nr 1/0ó rv sprau'ie ok¡e(lc¡ia osilb upr¿u'nio¡r'ch do sklrdania ri imicnirL
powiatu o(s'iadczcli woü \l sprewach maj4tkoulch.



Nt 2,1/06 rv sptaüc pot'ierzeni:r obov,'i4zkóv' i odpowiedzialnoÉci
Skarbnil<r¡r',i Pol'ianr - (lLiu,¡emu Iisiqgorvemu Budzeru Po*,iatu.

Nt 25/06 u' sprawie uporva2nienia dlrekk¡ta Zrzqclu Dt<1g Pol'iatou,lch
rv Nlirisl<u \Iazor¡ieckim do rwd¿rvania rozsrzlgniqó adnrinistract jnvch
rv imieniu Zlrz4du Porviatu.


