
Sprawozdanie
z óziata\¡oéci Zarz4du Powiatu Miriskiego

w okresie od dnia 21 lutego 2007 r, do d.nia 20 marca 2007 r,

W okcsic od dnia 21 lutego 2007 r. do dnia 20 ma¡ca 2007 t. 7.atz1d
Powiatu obradou'al na 3 posiedzcniach: rv dniu 5 marca, 12 mrtca i 19 ma¡ca
2001 r.
Do glórvnvch tematóu,', któr1rni zajmorval siq Zarz4d Powiatu, nale2alv sprar,,-r':

1) budietu porviaru,
2) oÉwiaw,
3) rcaüzacja zadari p oez otgarltztcje pozarz4dorve,
,1) oplacorvania projcktcis.' uchrval i innlch m¿tcrialórv na \¡ sesjg Rady Porüatu,
5) umorw dzieriau,l z firm4,,h,XI'f US".

Ad. 1 Bud¿et Dowiatu

Zarz4cl Powianr na posicdzeniu r¡, clniu 19 m¡tctt 2007 t. podj4l uchwalq
Nt 62/07 w sp¡awie sprawozdania z wykonania bud2etu Powiatu Miúskiego
za 2006 t. Sptawozdanic przcdloZone zostalo do zaopiniorvania Regronalnej lzbie
Obrachunkowej rv Warszarvic Zespól w Siedlcach oraz Przcs'odnicz4cemu Rady
Powiatu.

I'o:nadto Zzrz4d podj4i uchrr'zlq Nr 63/07 rv spravie ustalenia
hatmonogramu reaLizacji dochodórv i rnclatkórv bud2etu Por¡.iatu Nfíúskicgo na
II krva¡tal 2007 r.

Zarz4d Powiatu podjtl 2 uchwalr,rv sprarvie zmian rv bud2ecic Porviatr¡ na
2007 rok Q\r 58/07 i Nr 64/0'/). 7.ñi^t1y polegalv na przenicsieniu N\,datków
miqdzy patagtafami w ran.rach tego samego dztal't otaz przeniesieniu *r'dathórv
z rezenw bud2etowej i doñ czvlv:

Starosm.a Powiatot'"'ego,
Ciimnazjum i Liceur¡ Ogrílnoksztalc4ccgo im. Irolskiej trIacietzv Szkolncj
w NIiósku N{az.

- Zespolu Szkó1 Zav'odorlt'ch Nr 2 im. Powstaóców Watszawr, l' \Iiúsku \faz.,
- Poradni Psvchologrczno-Pcdagogrcznej w IIiósku Nfaz.
- Poüatorvcgo Inspektoratu Nadzotu Budorvlancgo s' N{iósku trIaz.

Pouiatorvcgo Centrum Pomr¡cl Rodzinie u' NIiósku }{az.

Ad. 2 Snrar¡¡ oéwiaw

Zarz4d Powiatu podj4l uchwalq \¡ 59/07 rv sprawie podzialu érodków
fin¿nsorvr,'ch na strpendia dle uczniórv szkól ponadgimnazj¿lovch na
r¡l rówfl\\'anic szans edukacyjnl'ch u,' ¡am¿ch Dzialania 2.2. ZPC)RR (porriar
otrz\-mal krvot€ 47 .250 z\.).

Na posiedzeoiu u' d¡riu 12 ma¡ca br. Zarz4d Pou,iaru omówil szereg sprarv
z z¿kresu oÉwi^q', m.in. nabór do klas pierwszych rv ¡oku szkolnvm 2007 /2008,



konkursl na stanorviska dvrektoróu,', w1'nagrodzcnia pracou'ników pedagogicznvch
oraz administracl'jn1 ch i obsl,.rgr, potrzebv szkól po przegl4clach bhp.

Ponadto Zarz4cl podj¿l uchu'alq Nr 60/07 rv sprawic ptzvznania nagród

i stlpcndium sporto\\¡e€lo dla zarvodnikóu'. Nagtodv
vurników sportou_"vch przvznanor

- Grzegorzowi Polkowskiemu zawodnikowi
Sportowego ,Laski"- 500 zl.

- Michalow'i Kopczyúskiemu za¡r'odnikorvi
Klubu Szachowego RODLO OPQLE- 200 21.

Sfioendium orzl'zna¡o:
- Grzegorzowi Polkowskiemu w wysokoéci 200 zl,/rr.-c na okres 10 m-cy,

w celu reaüzacji programu przygotowaó do Pataoümpiady Pekin 2008.

Zarz4d Powiatu na posiedzeniu r¡' dniu 5 matca br' podj4l 3 uchrvaly
rr,'sprawie rozstrzr.gr.rigcia otwar¡, ch konkursórv ofc¡t i udzielenia dotacji na

tealizacjE rv 2007 r. przez otganizacje pozarz4dovt zadaó powiatu rv nastqpuj4ci'ch

zakresach:
upowszechniania kulturv fizycznei i sportu (ptzvznana zostalx clotacja
rv r¡rysokoÉci 63.ó00 zl.),

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (ptz,t znzLr,a zostah dotacia
w rv1'sokoíci 72.794,50 zl.),
kraioznawstwa oraz r.¡toczynku dzieci i mtodzieiy (ltxztznnnl. zosta,la
dot¿cjx $. \\¡l'sokoÉci 6.500 zl.),

material

Zarz4d Powiatu na posicdzeniu rv clniu 5 marca 2007 t. opracol'al pto jeko' uclrr'zl

i innvch matetialórv na \¡ sesjq Rad¡ Powiatu \lióskicgo.

Zarz4d Porviatu rv dniu 5 rr:atca 200'l r. spotkal siq z ptezesem firrrrv

,,lrxitus" - Slarvomircm \Iochen.r l' celu ponol'ienia propozlcii sprzcda2v

nieruchomolci polo2oncj ptzv ul. I Pulku l,ornictu'a \lvÉürvskiego ,,Warszas'a"
o lrumerze eu,idenc,vjnym 2527/9 o porvierzchni 0,0980.
Zarz4d Poüatu zaproponorval rajbardziej korzvstne tozwtlza.nte zc $'zglqdu na

terrnin zala¡vienia otaz koszry, a mi¿rnowicic podpisanie umo\\ry ¡a dzrer2awE

nicmchomoíci z Zarz4dem Powiatu otaz podpisanie dmgrej umoly na Éüadczenic

uslug z dlrektorem SPZOZ.
Prezes ftm¡,,Exitus" negafi-rvnie ustosunkorval siq do ptzedstaüonej propozr-cjt.

za osi4piqcie rwsokich

Uczniowskiego Klubu

Parafialno-Uczelrrianego

Powiatu.
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