
Sprarvozdanie
z d,zralalnoici Zarzqdu Powiatu Miúskiego

w okresie od dnia 25 czerwca 2008 r. do dnia 2wrzeíni.a 2008 r.

\ \ '  okresie od dnia 25 czcnvca 2008 r. d<¡ dnia 2 u.rzc(nia 2008 t. ' / .m2.'4cI
Powianr obtad<xval na 6 posicclzcniach: rv tlniu 7 lipca,21 Lipca, 29 lipca,
19 sie rpnia, 25 stcqrnia i 1 rvrze (nia 2008 r.
l)o glrilvnlch tcmat(iw, kt<in'mi zajmorval siq 

'1,az4tl 
l)orviafu, nalc2all sprawr:

1) bucl2ctu powiatu,
2) oÉwian i kulturl,
3) slu2bv zclrowia,
,1) opracorvania projcktrirv uchrval i innlch matcria]<irv na XYI scsjq lladv

Powr¿tu.
5) innc sprar'"r'.

Ad. 1 Bud2et powiatu

Na posicdzcrriu rv dniu 25 sicrpnia br. 7an4cl poclj4l uchrvalc Nr 313/08

w sprawie informacji o przebiegu wykonania bud2etu Powiatu Miírskiego

or^z Pl^ín finansowego Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki

Zdrowotnej w Miósku Mazowieckim za pierwsze pürocze 2008 r.

Uchrvala zostala ptzckazana l)tzervodnicz4cern u ltadv Porvi¿ru oraz przcslana do

llegionalncj Izbr' ()brachunk<xvcj rv \\'arszau'ic Zcsp<il rv Siccllcach.

I)<rnadt<> 'l,a.rzqd 
Powraru prilj4l 3 uchrvah- rv sprarvic zmian l' bucl2ecrc

Pr>rvietu na 200f1 rok (t'it 299/08, Nr 30,1/08, Nr 312108). |/.ni¡n.t-polcgall na

zmianic planu dochoclriu' i rwdatk<iu' zw-i4zanvch zc z:n'tian4 krvo t clotacji cclorvlch

ptzckazl'rvanlch z bucl2cru paósnva, przenicsicniu rwd¿tktirv mieclzr' \\ rv ramacl.l

tcll() samcÍjo d.zittlu ctr¡2, ptzcnicsieniu rvvclatkrirv z rezcñry bud2ctorvcj i don'czvlt:

Starosrrva l)orviatorvcgo rv Ilirisku IIaz.

- Powiatorvcgo lnspekt<>raru Naclzom Rudorvlancgo rv trIiishu NIaz.

- Zespolu Szkrjl Nr I im. Ii. \\'iclkicgo rv \lirísku -\l¿2.

- Porviatorvcgo ( lcntmm Pornoo l{odzinic rv \Iiósku \Iaz.

- Spcc jaltrego ( )(todk¿ Szkolnr>-\\'r'cho\\¡a\\,'czcgo u' \Iiósk u tr laz.



Zcspr>1u Szk<il ,\grotcchnicznvch rv J anoüc,

- I)omu l)ornocv Spolcczncj rv I{4tach.

- Iiomcndr, Porviatou'cj P¿ósnv()\\-ci Stra2r'Po2atncj rv Xlirisku llaz.

()imnazjurn i Liccurn ( )g<ilnoksztalc4ccgo w \liósku \Iaz.

T.espolu Szkrjl im. XI. Sklodorvskicj (iuric rv Nfiósku i\lrz.

Zcspolu Szkri l  I ' lkonomicznvch rv \ I iósku \ laz.

- l)omu l)ziccka rv Iialbogach,

I)omu l)omoo' Spolcczncj (r.v. J<izcfa rv \licni,

Powiatorvego Utzgdu l)tacv rv llirisku IIaz.

Ad. 2 Spraw.v oéwiaty i kultury

Na posicdzcniu rv dniu 7 lipca 2008 T . 
'/.xzad 

Porviatu powicrzvl stttlowiska

clvrcktot<'ru':

Zcspolu Szkci l  I  ikonornicznt 'ch lv \ I iósku Nl¿2. - p I ' l l2biccic \ \ ' icczorck

ftaclcncia od 1 rvrzcúnia 2008 r. clo 31 sicqrnia 2008 r.),

- Zcspolu Szk<il im. H. i K. ( lnoióskich rv Sicnnict' - p. trIalgorzacie l)t¡dst¿rvcc

lkaclcncja od 1 rvtzcinia 2008 r. clo 31 sieqrnia 2008 r.).

Ponaclto 
'larz4d 

podl4l uchrv¿ll' uporvalniaj4cc rvu'. dt tcktottir.v clo sklaclanll

oiwi¿clczcó rvoli zrvi4zanvch z prou,adzcnicm tlzial:rlnoíci jcdnostck (uchrvalt

\r 280/08 i282/08;).

l)onaclt<r na posicclzcniu rv clniu 3 marca 2008 r. 
'/'arzrycl 

l)orviatu 1>rz.t znal

stypendia sportowe w wysokoéci 350 zt. na okres 3 m-cy, nastgpui4cym

zawodnikom:

- Maciejowi Rekowi - zawodnikowi Mióskiego Klubu Sportowego Taekwon-
do,
- Damianowi Iwaniukowi - zawodnikowi Miúskiego Klubu Sportoweg<r
Taekwon-do,
- Przemyslawowi Kosobudzkiemu - zawodnikowi Mieiskiego Klubu
Sportowego rrMazovia",
- f,ukaszowi Kosobudzkiemu - zawodnikowi Mieiskiego Klubu Sportor,r'ego

,rMazoia",



P<rnaclt<r 
'/nrz4cl P owittu podj41 nastqpuj4cc t¡chrvalr':

Nr 283/08 z. tlrri¡'i lipca 200t3 r. rv sprarvic uclziclcnia upor'va2ntenia cllrcktot<xvt

Zcspolu Szkíri Zarvodorvvch \t 2 im. Porvstaóc<irv \\'atsza\\}' w Nlióshu

\lazoücckirn do ptorvadzcnia rnrvcstvcji (dOt. przcbudorvv boiska sportowcg(r,

12 uchrval $lr 286/08 297 l0B) rv sprarvic cofniqcia powicrzcnia zadaó clotaclcr'

mc1<ldvczncgo,

Nr 298/0U 2. d,¡ia,21 lipca 2008 r. u, sptawie porvolania komisji cgzaminacvlncl

dla naucz'cicla ubicgaj4ceg. siq. awans nl st.¡icñ nauczvciela mian.rva.cgtr

(komisja p()w()lena dla nauczr.ciele (llil) rv \liósku \Iaz. p. I{cnañ Solonck),

\  r  I  l4/ 8 z elnir 1 \ \  17(.sni: t  2r l0R r. rv s¡rrr\  ie ¡rzI i l  ci l t  \  t :r ,kr r ici  kl |szl( i \ \

sufowca pr?,tzr1 cz()Ircgo ne n.\2\'tvicnic w S¡rccjalnvrn ()iroclku Szkt¡lno-

tü'r'chorvaw-czlm im. -f anr:sza Iiotczaka rv trlirisku Ilazorvieckim'

Ad. 3 Sprawy slu2by zdrowia

"/,a.rz4d 
P<t*,ratu fla posicclzcniu \v dfliu 29 lipca br. zapoz,n:tl sig z infrrrrnacj4

z, realiztcJi przlcl-urcltiw i koszt<itv za picrrvsze prilroczc 2001J t. otaz tntt>rmac14

o akrualncj sr-ruacji rv SP'/'()'L.

t'r- a pt>sicdzeniu rv dniu 19 sicrpnia bt. 
'/''rlzqd Porviatu podi4l uchwalq

Nr 31 1/08 w sptau,ic zattudnicnit dfrcktora Samoclziclnego PLrbliczncgo Zcs¡rolu

()oicki Zclr<rrr,,,rt"i tt, \Ilósku Nfazowieckim. Z dniem I paúdzienika 2008 t' na

stanowisku dyrektora SPZOZ na podstawie umowv o pracQ na cz^s

nieokreélony zatrudniony zostanie p. Mieczyslaw Rome jko'

Rady Powiatu.

Zarz4<l Po$,.iatu na posiedzcniu rv dniu 19 sicrpnia 2008 t. przli4l pro jckrY

uchrval i inrie matcriaiv na XYI scsjg ltadv Ptxviatr.t.



Ad. 5 Inne sDrawv

Ponadto Zatz4d Poüaru ¡roclj4l nastqpuj4cc uchrvaly:

\r 28.1/0t3 z. d.¡ia,1 lipca 200ft r. rv sprarvic przckazania 11 n7.cct m. Stolcczncgcr

\\'atszarva nieruchomoSci bqd4ccj rvlasnoici4 Pou.iatu \Iióskicgo, polo2onel

rv \\'¿uszarvic \\¡csolcj, zajctci p()d ulicg Nicmccrvicza, stanowi4c4 czgúó cltog"r

porviatorvcj,

Nr 285/08 z d¡ta. 7 lipca 2008 r. rr' sprau'ic 1'>rz.cz.nl.czc:nia. irodkou

z Powiattxvcgo liunduszu Ochronv Srodolr'-iska i ( iospodarki \\'odnc j rv lliósku

\lazorvicckim na dofinansorvanic przcdsir,:rvzigcia polegaj4ccgo na rvvtnianit'

elcmcntrirv konstrukcvjnlch zarvictaj4clch azbcst rv buclvnkach u'ch<¡dz4cvch

rv sklacl zabudos,r' micszkaniorvcj lub zagrodou,'cj,

- Nr 300/08 z tl¡ia,27 hpca 2008 r. rv sptarvic przeprr xvadzcttia korrsultrcji

d()ncz4cvch projcknr Stratcgii ltozrvoju J,okalncgo Porviaru \liriskicgo na lata

2008 2020.

- Nt 301/08 z d,¡il 29 lipca 2007 t. w sprawic udziclcnia uptxva2nie nia dvtektort.,s i

I)omu l)omoo Spoleczncj Érv. J<izcfa rv \licni clo ptcxvadzcnia inrvcsn cji

(clot. moclcrnizacji buclvnku DPS dla potrzcb p.pozarorvvch),

- Nr 303/08 z dnta 29 lipca 200t3 t. lv spraüe rvvra2cnia opinii o p()zl)¿rwicnilr

katcgodi drcgi powiator.vcj (clot. p()zl)awicni¿ katcgorii dtogi porviatorvci dr', 'gr

nt 2704\\' llo n's zcrv- \ Iic hal <irv rv pr.xviccic o trvockim),

Nr 305/08 z. clnn 29 lipca 2{J08 r. w sprawic wlraienia zgoch' nr rcrlizacjq

pro je kru ,,1iuro l}izncs" rv ramach Ptogamu ( )pcracv jne¡¡o Kapital i .udzki,

Nr 30ó/08 z, dnll' 29 lipca 2008 r. rv sprau'ic uclziclcma upoweiniania Zastgpcv

l)r'rcktr¡ra I)orviatorvcgo Urzgclu Prao' rv trIiósku Nlazowicckim do rcalizrcji

projcktu ,,1')uro llizncs" rv t¿mach Prr>gramu Opcrao'jncgo Kapital l,uclzki.

\ r 307 /08 z dnta 29 lipca 2008 r. \v sprawic $1-ra2cnia zgodv nr rcaliz:tc jt

ptojckru ,,\\'lasna finna-lepszc jutro" rv r:rmach l)rogramu ()pcrao'jncgo Iiapitll

l ,uclzki,



Nr 308/08 z dnia,29 lipca 2008 r. rv spral,ic udziclcnia upor.valniania Zastq¡ro'

Dvtcktora Por.viatorvcgo [-]tzQdu Ptacr rv Iiirísku \fazowicckirn clo rcalizaclr

projckru ,,\\'lasn¿ firna lcpszc jutro" rv ramach Programu ( )pctacvincgo Iiepital

Ludzki,

Nr 309/08 t tl¡n 29 lipca 2008 r. rv sprauic udziclcni¿ up<xvaZnicnia dt'tcktotorvt

l)omu l)ziccka rv lialbogach clo prcxvaclzcnia rcmontu,

- Nr 310/08 z clnia 19 sicrlnia 2008 r. rv sprawic rvttalcnia opinii o pozbar'"'ieniu

katcgorii drrig powiatourch (dot. zaopiniowania pozbaücnia kategorii dr<ig

prxviator.vvch r ztlicz.ettia. do katcgorü clrig gminnvch'l ulic rv mic(cie \Iordr'),

- \r 315/08 z clnia 1 rvtzc(niir 200u r. rv sprarüc rricoclplatncgo przckazanir

skladnik<ir.v maj4tkorvvch Pou,iatu \Iiúskicgo (przcka.zanic gninic \Irozt

skladnikcirv maj4tkorn-ch stanowi4o'ch rvvposa2cnic Zcspolu Szkril rv Ilrozach).
'/,ttrz,4d 

P oriatu u, dniu 25 sicrpnia br. clokt¡nal ()ccnv rc2rlizacji zaclari

inwcsh q'jnvch rv placrirvkach o(üatowvch (ZSZ Nr 2 rv lliósku r\f¿2. i ZS

irn. Ni. Sklodorvskicj (iuric rv Nliósku \Ia.z.) onrz na clrogach poulatorn ch.

lózynski


