Sprawozdanie
z dzia\alnoíci Zarzqdu Powiatu Miúskiego
w okresie od dnia 4 wrzeénia 2008 r' do dnia 7 paídziertttka 2008 r.
'/.atz,4rl
w crkrcsieod dnla 4 wtzcínia 2008 r. do dna.] paídziernila 200u r.
poüatu obradowal na 3 posicdzeniach:u. dniu 16 rvrzc(nia, 29 rvrzcimrr
i 6 oaádziernika2008 r.
l)o glriwn,vch tematów, którymi zaimorval stpZtz4d Powiatu, nalc2alv sprawf:
'l)
budZetupoüatu,
2) optacowania ptoiektórv uchwal i innvch materialów na XVII scsig ltadv
Powiatu,
3) innc spraul-.
Ad. I

Bud2et oowiatu
Uchrvala w

Powiatu Miúskiego

sprawie informacji

o przebiegu wykonania

bud2etu

oraz planu frnansowego Samodzielnego Publicznego

Zespolu Opieki Zdrowotnej w Miúsku Mazowieckim

za pierwsze pütocze

2008 r. zostala pozyh.wnie zaopiniow^n pfTez Regionaln4lzbg ()btachunkor.v4
Zespól w Siedlcach.
w Warszar.vic
Ponadto Zarz4d Po*'tatu podjal 3 uchwalv w sptawie zmian rv bucl2t'cit:
Powiatu na 2008 rok Q',trr321 l0B, Nr 327108,Nr 329108). Zmianv polegalv na
zmianie planu dochodriw i wvdatk<iw zwiqzanychzc zmianqkwgt dotacji ccl6rvlch
przekazr''wanvch z budictu paúsnva,przenicsieniurwdatków miqdzv \\ w- ramach
tcgo samego dzialu <:,nzptzeniesieniurv1'datkówz rczerw'gbud2et6wcj i clott'czl'lv:
Starostwa Powiatowego rv r\Iirlsku XIaz.
Zcspolu Szkól Specjalnvchrv Ignacowic
()imnazjum i I iccum Og<ilnoksztalc4cego
w Nlióskul\{az.
Zcspolu Szkól im. H. i I(. Gnoióskichw Siennicv,
Domu l)ziccka w |albogach,
Domu Pomocv Spolcczncj,Jedlina" w Xficni,
rv \f iósku \Iaz.
Poradni Psychologiczno-Pcdagogicznei
7,av4du Dróg Powiatowr,ch rv NIiósku NIaz.
Poüatorvego InspcktoratuNadzom Rudowlanegorv l\{iósku l\Iaz.
I(omcnd,v Irowiatorvcj Paóstu'orvejStra2yPoiarnei w \Iiósku XIaz.
rv NIióskul\faz.
Ze spolu Szk<ilim. \I. Sktrodowskici-Curie

- Zespolu Szkól llkonomicznvch w NlióskuNfaz'
- Zespolu Szkól Agotechnicznych rv Janowre,
lv lfiósku Nfaz'
- Sp..jal,-r.g.,C)órodkaSzkolno-Wr-chowawczc€lo
Powiatowego Ccntrum Pomr¡c\' Itodzinie lv N{iósku NIaz'
pona<lto na posiedzeniu u, clniu 29 wrzeÉnia 2008 r. 7,atz,qd.Powatu ptdi4l
docht>dórv
uchrvalq Nr 326/08 w spraüc ustalenia harmono¡yamu tcal\zacJi
i wvclatków budictu Powiaru 1\Iióskicgona IV kwattal 2008 r'

Rady Powiatu.
'l'arzqd

P otnatu na posiedzeniurv clniu 16 wrzeúnia2008 t przyj4l proicktr
uchwal i innc matcrial,r na X\III sesjeRadl' Irowratu'
Ad. 3 Inne sprawy
uchrvah.:
l)onadto Zarz4dPowiarupodj4l nastppuj4cc
- Nr 316/08 z. d¡it 16 rvtze(nia 2008 r' rv sptawic przyiEc:iaRcgulaminu
OrganizacvjnegoDomu PomocYSpoleczncirv K4tach,
2008 r. rv sprawic zmian rv llegulaminic l)omtt
- Nr 317/08 z dn¡t 16 r.vrzcÉnia
Dziccka w Falbogach,
konsultacii
Nr 318/08 z d¡:a I(t rvtzeinia 2008 r. w sptawie przeptorvadzcnia
clotycz4c,vchptoiekru ,,Ptogramu wspólpracv Powiaru Nlióskiego z orgtviza'cjamt
pozarz4dowl'mi rv 2009 rt>ku",
Nr319/08z'd¡l¡16rvrzeinia2008r.rvsprawicprzcptclwadzeniakclnsultlcji
oPreki
dotl cz4cych projekru ,,Prog'ramuBudoul' l'okalnego Svstemu \Yspicrania
'
nad Dzicckicm i Rodzin4w PowiecicNlióskim¡a lata 20()8-2013"
- Nr 320/08 z drtta 1(: w-tze(nia2008 r. w sprawic wyra2eniaopinii dott'cz4ccl
()<-lpadamid1a clminy Halinów na lata 2008-2011
,,Projektu Planu Oospodarki
z urvzglgdnienicmlttt 2012 201'5",
- Nr 322/08 z dria 16 wrzcSnir 2t)08r. w sprawiewr,raicniaopinii o zaliczcniuclcr
katcgorii clróg gminn,vch(dot. drírg na tercnie miasta Kaluszvn)'
- Nr 323/08 z d¡ia 2g rvrzcónia2008 r. w sprawiewvtaienia opinii o zaliczcniudtr
katcgod dróg powiatowl'ch (na tcrcnic m.st. \\¡arszawv),

- Nr 324/08 z d¡ia 29 rvtzeinia 2008 r. w sprawierwta2eniaopinii o pozbawieniu
kategorl dr<igpowiatowvch (na tcrcnic powiaru otwockiegc.r),
- Nr 325/08 z d¡ia 29 rvtze(nia 2008 r. w sprawic u1'raicnia opinii o pozbar'"'icruu
kategorii dróg powiatowr''ch (na terenie powiatu otwockrego),
Nr 328/08 z dnta 6 ptidztttnlka. 2008 t. rv sptawie zanvicrdzenia programu
naprawczcgo Domu I)ziccka rv Iialbogach,
- Nr 330/08 z dnt 6 pt'2d.ziern1ka
2008 r. lv sprawie zbvcia skladnika mai4tkowego
Poüatowego Urzgdu Pracvlv \liósku i\Iazowicckim(dot. zbvciasamochodumatki
40 zl.).
Pirkrnezrok prod. 1997,ccnawvrvolarvcza1'.7
- Nr 331/08 z dna 6 paí.dzierntkz 2008 r. z'mterrial4cauchrvalq w sptawilr
w1'ra2cnia zgodv na rcaltzacip proiektu w ramach VI

Priofl'tetu Progratnu

OperacvjncgoKapital Ludzki.

EY{Y

Antonilan Tarczyrtski

