
Sprawozdanie
z dzi.alalnoíci Zarzqdu Powiatu Mióskiego

w okresie od dnia 7 lutego 2008 r. do dnia 25 rnarca 2008 r.

\{' okrcsie od drua 7 lutego 2008 r do dnia 25 marc¿ 2008 r. 
'/.arz4rl 

Porvratu
obtador.val na (r posicclzcniach: rv dniu 1 1 lutcgo, 26 lutcgo, 3 marca, 10 marca,
1,1 marca i25 marca 2008 r.
l)o ¡¡lórvnvch tcmatrirv, ktcin,mi zajmorval siq'/.arz4d l)r>rviatu, nalci¡Ly spra\\¡\,:

1) budietu powiaru,
2) rcalizacli zadtÁ ¡trz,cz organizacjc pozarz4dowe,
3) o(wran i kulturr,,
,1) s lu2br, zclror.via,
5) rnicnia porviatu,
ó) optacowania projckt<iw uchrv¿l i innvch matcrialrirv na XIII scsjg R¿dl

Prxviatu,
7) innc spraul,.

Ad. 1 Bud2et powiatu

Na posicdzcniu w dniu 14 marca 2008 t.'/,arzq¿, Powiatu podj4l uchrvall'
Nr 230/08 rv sprawie sprarvozdania z u,1'konania bud2cru l)owiaru \{ióskicgo otaz
ulkonania planu finansorvcgo Sarnodziclncgo Publicznego Zespolu ( )picki
Zdrorvotncj rv i\Iiósku Nlazowicckirn zt 2(J07 r. Uchrvala zostala przcslana clo
l{egionalncj Izbr' Obrachunkowcj oraz ptz.cka.zztna. Przcwodnicz4ce n"ru l{adl
i)orviatu.

Zarz4cl i)oüaru poiljal 3 uchrv¿lr- rv spraüc zmian rv l¡udiccie Pr>rviaru nlL
2008 rcrk (lJr 221/08, \r 229108, Nt 235/08). Tmta¡v polcgalv na zmranic planu
d<rchoclórv i rvr,datk<irv zrvt4zanvch zc z,r;riltn4 krvot clotacji cclorvlclr
przckazvrvantch z budictu paóstrva oraz przcnicsicniu r.r,r'datkrirv mrqdzl
\\ w ramach tcfl() samcg(.) dz,i¡lu c>r,¿z przenicsieniu r.vvdatkórv z rezcrwl
budzet<>rvcj i dotvczllv:

Starostrva l)orviatowcgo rv llirisku \Iaz.
- lit>mcndv Pow.iatowcj l)aóstu,<rwej Stra2r- Poiarncj v,,. \liósku IIaz.
- Ze spolu Szkril -\grote chnicznt'ch rv J anoüc,

Zcspolu Szk<il un. trI. Skloclrrvskiej - (.uric rv.\liósku \Iaz.,
- Domu Pomoo' Spoleczncj (rv..f írzch rv Nlicni,

l)omu I)<>mocv Spole cznc j ,J cdlina" rv Nlicni,
l)oraclni Psr,chr>logiczno-1)cdagogiczncj w Nltósku,\laz.

Porviatorvcgo (-entrum Pomocv l{odzinic rv \liósku \taz.
(Jimnazjum i Liccurn ( )girlnoksztalc4ccg() w \lirisku \laz.

Ponadt<> na posicclzeniu rv dniu 25 marca 2008 r.'larz.4d Porviatu poclj4l uchl'elq
-.'.- r 234/08 rv sprar.vic ustalcnia harmonogramu tcalizac ji dochod<irv i rvr,datlirjrv
budictu Poüaru Nfiriskic!¡o na I I krvertal 2008 r.



\\' zaktcsic z.lccit m¡ r>rganizacjom pozarz4drxrt'm zaclaó rv fr¡rrnic otrvartlch
k<rnkursírrr'' ofctt |/ltz4d l)ov,'rarr poclj4l nastgl-lr j4cc uchrvalr-:
- Nr 216/08 z dni¡ 26lutego 2008 r. rv sprawic rozstrzlg'niqcia ()twartego k(xrl(ulsu
ofcrt i udziclcnia dotacji na rcalizacjE rv 2008 r. ztdttn rv zakrcsic kultun', sztuki.
ochronv dírbr kultun' i tradr,cji,
- Nr 217/0f3 z. dnta 26 lutcgo 2008 r. u, sprawie tozstrzvgniqcia otwartcg() konkursu
r>fert i udziclcnia clr>tacji na tcalizacjq rv 2008 r. zndt¡ w zakrcsic uporvszcchnianu
hultur1' f izt-cznci i sportu.
- Nr 224/08 z, d¡Á 3 rnatca 2008 t. w s¡rrarvie rozstrzvgniqcia ()hvaftcgo konkursu
ofcrt i udziclcnia dotacji na realizacjc rv 2008 r. z.¡dan u,' zakrcsic ochronr
i promocii zdrolvia,

Nr 225/08 z dtie 3 marc¿ 2008 r. w sprarvie rozstrz\'lmi!'cia otw2urcgo konkursu
crfcrt i udziclcrua dotacji na rcaLizacjg rv 2008 t. ztdaÁ w zakrcsic krajoznarvsnva
oraz rr,1pocz\,nku clzicci i mlodzic2r',
- Nr 226/08 z dnia 3 marca 2008 r. zmicniai4ca uchw¿lq rv sprlrvic rozstrzvgnigcir
ofwartcgo konkursu ofcrt i udziclenia dotacji na reaLizacjq rv 20011 r. ztxLtí
w z¿rkrcsie kulrun-, sztuki, ochrcnv drjbr kulnrn'i tradvcji.

Nt 231/08 z clnia 14 marc¿ 2008 r. w sprawic rozstrzvgnigcia orwartcg() konkursu
trfert i udziclcnia clotacji na tcalizacjq rv 2008 t. ztdxi rv zakrcsic clzialania i^ nzccz
osrib nicpclnosprarvnvch.
I)crklaclnc irrfrrnnacje o organizacjach poz.arz.4clorvr,ch rcalizuj4cvch zadanie
i r'"-ielko(ciach dotacji dostgpnc s4 na sttonit intcrnrtr xve1.

Zatzqd Poüaru podj4l nastr,:ptrj4cc uchrvall,:
Nt 209/08 z clnra 1,1, lutcgo 2008 r. rv sprau,ie uzgoclnicnia zarvoclu rv'1'cchnikun'r

rv Zcspole Szk<il Nr 1 irn. I(azirnierza \\'iclkicgo rv \Iirisku ,\lazoücckim (zarvtid
tcchnik technologii 2t-rvnoíci),
- Nr 210/08 z. drrt 17 lutcgo 2008 r. rv sprarvic uzgr>dnicnia zarvoclrirv
rv 

'l'cchnikum 
w Zcspole Szkírl Zarvodor'"'r ch Nr 2 im. Powstalicriw \\'erszervv

rv trIirisku N1azoücclim (zlrvoclr-: tt chnik ¡,, jaztl<irv samochoclorvvch, tcchnik
spcdt'tor, tcclrnik inf<rnnan k),

Nr 21 1/08 z tlni¡ 17 lutcgo 2008 r. rv sprawic uzgodnicnia zarvodu rv 
'i'cchnikurn

Uzupclniaj4o'm dla l)oroslvch w (,cntr-urn lisztalccnia Ustarviczncgo
im. Stanisl¿rva Staszica rv XIirísku \Iazr>wicckim (zarvrid tcchnik po jazdou
samocl'rr>dorwch),

Nt 212/08 z, tl¡i¡ 11 luteflo 2(X)8 r. rv sptarvic uzgodnicnia zavu'oclu w Zasaclniczcj
Szkole Zar.voclowcj u' Zcspolc Szk<¡l im. I I. i K. (lnoióskich rv Siennicl, (zarv<id
opcrator ol¡rabiarck skrarvaj 4ct'ch),



- Nt 222/08 z dnia 26 lutcgo 2008 r. rv sprar.r'ic udziclcni¿ uporva2nicnta
clvrcktotorvi Zcspolu Szkírl Zarvocirxvvch I'J r 2 im. Porvsteóctirv \\'atszarn'
w Xlirisku llazowicckim do ptorvadzcnia inrvcsfi cji,

Zarz4d Porviaru ¿rnalizorval nabirr clo klas picrrvszl.ch i stan4l na stanorvisku.
abl ograniczaó rkr(ó klas rv liccach r>grilnoksztalc4cvch, nat()miast przcclklaclaí-
prtrpozr.c jc rv zakresie ksztalccnia zawoclowego.

l)on¿dt<¡ na posicdzcnu rv dniu 3 marca 2008 r. /llz4d l)orviafu prz..t'zna.l
stypendium sportowe zawodnikowi Miejskiego Klubu Sportowego

,rPoloniatt Warszawa - Mieczystawowi Romanowskiemu rv rvysokr.,ici
1 50 zl.  /nl-c ne r rkrt s 5 micsi i ' t  r  .
l)r>nadtr.r Zarz4cl Powiaru ogkrsil kr>nkursv na stanow'iska civrcktorirv:

Zcspol u Szkirl Nr 1 im. Iiazimicrza V'iclkicgo rv Nliósku trIaz<>rviccktm,
Ze spolu Szkírl lrlkonomicznr.ch rv Xliñsku i\hzos.icckim.

\\' zwi4zku z ogloszonvmi kt>nkutsami podjqtc zost,rly uchwalv (-'l t 232/08
i \r 233/0tt) u' sptawic porvolania komisji konkutsor.r,rch dla rvr-]onicnta
kanclvdat¡irv na stanorviska cllrcktorrirv.

P<rnaclto prorvadzonc b', ll ncgocjacjc zc z,xvi4zkrmi zarvodolvtrni nauczlcicli
clon'czilcc l{cgulaminu przvznawania i s,rplacania dodatkrjrv d<> rvt,nagrodzcó clla
nauczvcicli.

Na posicclzcniach rv dniach 26 lutcgo i 25 rnarca br. lxz.4tl Pc¡ula¡:
arraliz<rrval svtuactQ rv SP'/.()'/. u' Nliñsku Ilazowie ckirn.

Na posicclzcniu w dniu 2(r lutcgo br. 
'/.arz.4tl 

poclj4l uchlvalq: Nr 215/08
lv sprarvie ptxvolania liomisji konkursorvej clo wr,boru kanch'data na stanorvisko
dytcktora Samodziclncgo Publiczncgo Zcspolu ()picki Zdrorvotncj rv Nfirisku
\Iazowicckirn. Vr sklacl liomisji rvchodzi 3 przcclstarücicli ltadv l)orviatu.
3 ptzccls tarvicicli 

',/arz4du 
l)orviatu, 1 przcdstawicicl Okrqgorvcj ltach' J.ckarskru j.

1 przcdstarviciel ( )ktqgowcj Izbv Piclqgniarck i Poloinvch, 1 przeclstarviciel ltadv
Spoleczncj pv.t' SP,/,())/,, po 1 przccls tarviciclu 3 orglnizacji zrvi4zkorn'ch
clzialaj4cvch w-SP'/,()7,, a przcrvodnicz4c,\.m jcrst p. Iirzr,sztof Nlichalik.

l)<>nadto 7,av,4d prz..t'j4l sprarvozcianic z. ratliz:.cli przl,chodrirv i lioszt<'ru, za
2007 r. SPTO'/, rv \lirísku Xlazorücckim.

Ad. 5 Sorawv mienia Dowiatu

'lau4d 
P orrtatu podj4l nastEpuj4cc uchr.valr':

- Nr 21 8/08 ¡, clnt¡ 26 lutcgo 2008 r. rv sprarvic nicoclplatncgo ¡r zckazani.r
skladnikórv maj4tl<xrl ch Starosrr.va Powiato',vcgo rv trliósku Ilazrxr'rccliinl
(dcrt. przckazani¡ SP /,(.)',/. zbqclnlch mcbli),
- Nr 223/08 z d¡ia" 3 marca 2008 r. u, s¡rr:rrvic ptzcprorvtdzcnia trze cicgo przctargu
na u,r dzier2aücnic nicruchomo(ci bgchccj lvlasnoéci4 Porviatu \lirískicgo



stanowi4cc, czc(ó dzialki n 865 / 17 rv Nliósku Xlazowicckim (clot. u'r'clzicrlarvicrrir
tcrcnu przr (lliP w Xliósku Nlaz.).

Radv Powiatu

Zarz.4d P<>tvilrru na posicclzcruu rv clniu 10 marca 2008 t. przvj4l ptojckn'
uchrval i innc mate riah, na \IIl scsic l{adv Pou,.iatu.

Ad. 7 Inne spraw)t

l ) , , ¡x l ¡ ¡ ¡  / , l r z4J  P, , rü r r ru  p , , t l i a l  n r r . r f f  u j4c .  uc l t r r r l v :
- Nr: 208/08 z dnia 11 lutcgo 2008 r. rv sprawic uporva2nicnia czlonlie 

'/,tuz4tlu

Irowiaru do skladania w imicruu porvilru oiwiadczcó rvoli rv sptarvach rnaj4tkotlch
(dot. uporva2micnia p. Iliroslarva l{rusiewicza clo skladania o(rviaclczcri rvoli
w przvpadk¿cl'r nic<>bccno(ci Starosn- lub \\'iccstarostr).

Nt 213/08 z drlr¡ 71 lutcgo 2008 r. w sprawic ptzcz.ntcz.cttiz' (rodkril'

z l)tx,"tatorvcgo liunduszu ()cht<¡nl Srockrrviska i (iospodarki \\irclncj lliósku
Ilazorvieckim na dofinansorvanic ciqó technicznvch kotrn <lrzcu, kasztnnorr,.crlu'
ortz r1.:'rvlkonanic platform pod gniazda bociana bialcgo,
- Nr 214108 z dnia. 11. lutcgo 2008 r. zrnicniaj4c4 uchrvalq rv s¡rrawic zbvcirr
sklaclnika mai4tk()wc¡l() I)ornu Pomoo' Spolcczncj (rv. jrizcfa rv Nficni (ftrt. zbr cir
samochr>clu marlr Poklncz, cena rvvrvolarvcza 1.188 zl.) ,

tr- r 219/08 z dlrra,26 lutcgo 2008 r. rv sptarvic rvvra2cnia opinii o pozbarvicniu
katcgorii drog powiatorvcj (dot. zaopiniou'atúa zmiant katcgorii drogr ria tctcrrir
powiaru onv<>ckiego),
- \r 220/08 t, tlnt¡ 26 lutcgo 2008 r. zrnicniaj4c4 uchrvalg rv sprarvic porr,,'olanta
I{omtsji do ptzcpror.vaclzcni¿ odbioru koóc<xvcgo inucsfi cji,
- Nr 222/08 z dnta 26 lutcgo 2008 r. w spra\\¡rc udziclcrua uporva2nicnte
dyrcktort>rvi Zcspolu Szkril Zarvoclowt'ch Nt 2 rv lliúsku \fazorvicckin'r clr
prcrvadze nia inwcstt cji,

Nt 228/tJ8 z clnia 10 matc¿ 2008 r. w spra\\'1cudziclenia up<xvainicnir
llicni clo prowadzenildvrcktotrxvi Dornu Pomocl Spolcczncj ,,fecllina" rv

rcnl()ntu.

-st"ro-stl
4 r e , _

Antoií ]an TarczYúski


