
Sprawozdanie
z dziaNalnoíci Zanqd,w Pow.iatu Mióskiego

w okresie od dnia 26 kwietnia 2007 t do dnia 2G czerwcaZ00T r.

W okresie od dnia 26 kwretnia 2007 r. do dnia 26 czerwca 2007 r.
Zarz.4d Powiatu obradowal na ,1 posicdzeniach: w dniu 14 maja. 28 rtap,
11 czerwca t 26 czenvca,2007 t.
Do glównych tematów, któryrn zajmowal stg Zarzqd powiatu, nale2alv sprawr,,

1) bud2etu powiatu,
2) oíüaq', kulrurv i sportu,
3) dróg,
4) slu2bv zdrowia,
5) opracowania ptojektórv uchrvai i innych materialów na VII sesjq Rady

Poüatu,
6) inne sprawr'.

Ad. 1 Bud2et oowiatu

Po zapoznanit siE z syruacj4 SPZOZ w l\,Iiisku X,faz., po posicdzeniu Rady
Spolecznej przy SP7,OZ Zarz4d Irowiau podjal decyzjp, aby zrezy,¡¡nowaó
z rea[zacji zadatia ,,Zagospodatowanie terenu rvokól budynków Starostwa
Powiatowego i Utzgdu X,Iiasta N{iósk Mazowiecki" i kwotE przezr czon¡ na to
zadantc oraz étodki zaplanowane w bud2ecie (na SOR) przeznacz,s,é n^ plrace pfly
Szpitalnym Oddziale Rarunkovrym, tj. kwota 127.000 zl.

Zatz4d Powiatu podjal 4 uchwaly w sprawic zmian w bud2ecie Poüaru na
2007 rok Qxlr Bal07, 88/07,92/07,98/07). Zmiany polegaly na zmianie planu
dochodów i w1'datlórv zü4zanvch zc zrnian4 kw<¡r dotacji celowl'ch
ptzekazywanych z bud2etu paóstwa i z bud2etów jednostck samorz4du
terytorialnego oraz przeniesieniu w1'datków miEdzy $\ rv ramach tego sameg()
dzialu oraz przeniesieniu w1'datków z tezerw\ bud2etowej i dotyczyly:
- Starostwa Powiatowego w N{iósku N{az.
- Powiatowego Inspektoraru Nadzoru Budowlanego w Miósku NIez.
- I{omendv Powiatowej Paóstworvej Strail, p6¿21tr.j w N.liósku Nfaz.
- Zespoiu Szkól Specjalnvch im. Janiny Porazióskiej w Ignacowie
- Gimnaz jum i Liceum Ogólnoksztalc4ccgo im. Polskiej Nlacierzv Szkolnej

w NIiósku N{az.
- Zespolu Szkól Nr 1 w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkól Zawodowych Nr 2 w N{iósku NIaz.
- Zespolu Szkól Ekonomicznvch w N{iúsku N{az.
- Zespolu Szkól r\grote chnicznych lv Janor.üe
- Zespolu Szkól im. N{. Sklodowskiej-Curie w N{iósku Nfaz.
- Centrr¡m I(sztalcenia Ustawiczneso w N{iisku Nf az.
- Domu Dziccka w Iralbogach,
- Domu Pomocy Spolecznej éw. Józefa w Nlieni



- Specjalnego Oírodka Szkolno-\X,'ychowawczego im. J. I(orczaka rv Miósku N{az.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nfiósku Nfaz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suiejówku.
- Powiatowego Utzqdu Pracy N{iósku N{az.
- Zanqdu Dróg Poüatow1'ch w Nfiósku Maz.
Ponadto na posiedzeniu w dniu 26 czerwc^ 2007 r. Zarzqd Powiaru podj4l uchwale
Nt 97/07 rv sprawic ustalenia harmonogramu reaüzacji dochodów i wldatków
bud2etu Pou,'ratu Nlióskiego na III kwartal 2007 r.

Ad. 2 Sprawv oéwiatv

Na posiedzcniu w dniu 14 maja 2007 r. 7arz4d powoial 5 komisji
konkursowl.ch dla w1'lonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów
(uchwaly Nr 7B-82l07):
- Specjalnego Oirodka Szkolno-W¡'chowawczego im. J. I(orczaka w NIiúsku NIez.,

- Centrum l(sztalcenia Ustawicznego im. Stanislawa Staszic¿ w N{iósku Nf az.,
- Zespolu Szkól Zawodouych Nr 2 im. Powstaóców \Í'arszawl' w Miósku Nfaz.,
- Zespolu Szkól im. FI. i I{. Gnr¡iískich w Siennicy,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogiczncj w N{iósku N{azoücckim,
I{onkutsy na stanoüska dyrektorów odbyly sie. Tlwa procedura wyloruerua
kandydatów.

Ponadto Zatzqd Powianr podjal uchwale Nr 83/07 w sprawie przyzn^in
n^gród z^ osi4gnigcic rwsokich ul'nikór.v spoftou1¡ch dla zawgdników (zawodnicy
Gminnego Klubu Sportowego ,,Diagram" w Miósku Maz. - Lttkasz Wocial
i Marta Kulma - nagrody w wysokoéci 300 24.).

Zarzqd Powiau podj4l równiez dwie uchrvatry w zakresie podzialu Érodków
na stypendia:

- Nr 90/07 z dnia 11, cz,etwcl 2007 t. w sprawie podzialu érodków
finansowl'ch na stypendia dla uczniów szkól ponadgimnaz jalnych na
wyrówn)'wanie szans edukacyjnvch w ramach Dzialanta 2.2 ZPORR (stypendia
za miesiAc r\atzec i kwiecieri w tqcznei wysokoéci 94.500 24.)

- Nr 96/07 z dnra 26 czetwca 2007 t w sprawie podzialu úrodków
finansowvch na stypendia dla uczniów szkól ponadgimnaz jalnych n
wyrórvn1'rvanie szans edukacvjn,vch w ramach Dzialann 2.2 ZPORR (stypendia
za miesi4c maj i czerwie c w tqcznei wysokoéci 94.500 zt.)
Wysokoúé st'rpendium wynosi 105 zl./m'.c. Stypcndia otrzvmuje 450 uczniów.

RozstrzygniEty zostal konkurs na opracowanie koncepcji hali widorviskowo-
sportowei. \ñybrana zostala firma projektowa X,{odcrn Construction Design
z P ozna.ns.a. I{oszt dokumentacji projektowej to 600.000 zl. netto. Ponadto
dokonano wyboru koordynatora - p. Daniela Gawrvsiaka do reprezentowanla
Zarzqdt Poüatu do kontaktów z fttm4 projektow4 w sprawach ztiqzanych
z projekrem hali widowiskowo-sporrowci.



Zarz4d Powiaru na posiedze niu lv dniu 26 czeñvca br. zapoznal stg
z tnktrnacj4 w zakresie zainteresorvania absolwefltów glmnazjów poszczcgólnyrnr
typami szkótr ponadgimnazjalnvch. Najwiqcej podaó na jedno miejsce z.lozonych
zostalo do liceórv ogólnoksztalc4cych - 3,1; technil<ów - 2,91; liceów
proñlowanych - 1,68; zasadniczych szkól zawodowl'ch - 1,39; üceów plasq.cznych
-  1 ,21 .

Ad.3 Sorawv z zakresu drós

Na posiedzeniu w dniu 1,1 mala br. Zanqd Powiatu podj4l uchwalg
Nr77 /07 w spta"vie wJ,ta2enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi krajowej
(dot. odcinka drogi krajowej nr 804 od granicy miasta Siedlce do skrzy2owania
z drog4 krajow4 Nr 2 na terenie gminy Siedlce o d}. 1512 m).
Zarzqd Porvratu zapoznal siE z r¡yfil¡26¡ przetargów przeptowadzonych ptzez
ZDP na remonty nawrerzchni cai4 szerokoÉci4 jezdni. Najkorzystnie jsz4 ofertE
zloLylo PBDiN{ z N'Iióska Nfaz.:

- reahzacja z^dani^ I(alus zvn-Cz arnoglów-Wi( niew (warto ió ko s ztorysowa
380.000 zl.) ofcrta na kwotE 365.400 2l,.,

- realizacja zadaria Nfiósk N{azoüecki-Jakubórv (wartoíó kosztorysowa
160.600 zl.) ofera na kwotq 154.000 zl.

- rcaliza.cja zadania Jeruzal-Dgbowce-Wodynie (wartoíé kosztorysowa
303.000 z\.) ofetta na kwot€ 291.000 zl.

- pokn'cre bluku na terenie grniny l(aluszvn, droga N,filew-l{luki (wartoéó
kosztorysowa 87.000 2tr.) oferta na kwotg 84.000 zl.

Zarz4tl Powiaru zajmowal sig wnioskiem dotycz4cym budowl' üadukru
kolejowego w ci4gu dtogi poüatowct ul. Pnejaz.d w Sulejórvku. Odbylo siE
spotl<anie z wladzami Nfiasta Sulejówek, na którym rozwa2a¡o powl'2s24 lcltahzacjq
oraz waia¡t dotycz4cy ci4¡5u drogi wojewódzkie, tj. ul. Pilsudskiego.

Ad. 4 Soraw), z zakresu slu2b)' zdrowia

Zarz4d Poltaru na posiedzeniu rv dniu 28 maja br. dokor-ratr ana\zy:
- aktualnej sytuacji w SPZOZ,
- informacji z rcakzacjt przychodów i kosztów SPZOZ za I kwarta\. 2007
w wysokoÉci 962.797 zl., rv 6'm kwota 800.000 zl., któq SPZOZ
otzymaé z NFZ za nadul'1¡6¡2¡u¡.
- opinri bieglego rewidenta z badanta sprawozdania finansorvego
za 2006 r.
- proffamu restrukturyzac jr SPZOZ,

r., (strata
powinien

SPZOZ



Rad)¡ Powiatu.

Zatz4d Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 czerwc 2007 r. opracowal projekty
uchwal i innych materialów na \¡II sesjE Radv Poüatu N,Iióskiego
Ad. 6 Inne sorawv

Zan4d Powtatu wl.bral ofertg wl'dawnicnva reklamorvego Renoma BIS Sp.
c1'wilna z Bydgoszczy na wl¡danie folderu por.üatu mióskiego.

Zatzqd Poltatu podj4l nastepui4ce uchrvaly:

Nr 85/07 z d¡ta 28 mafu 2007 r. w sprawie zmian w Rcgulaminic C)rganizacyjnvm
Domu Pomocy Spoleczncj íw. lózefa lv N{ieni (dot. rozszetz.enia fipu Domu
o osoby niepe lnosprawnc),
- Nr 86/07 z dna 28 maja 2007 r. lv sprawie wyraLeria opinii dotycz4cej projektu
,,Programu ochrony órodowiska dla grmny N,frc¡zv n ltta 2006-2009
z urvzglEdnieniem perspektywl' na lata 201.0-2013" (pozytywna opinia),
- Nt 87 /Ol z d¡'rta 28 maja 2007 r. w sprawie rcahzacji inwestycji
,,Zagospodarowanic terenu wokól budynków Starostwa Poüatowego i UrzEdu
l\{iasta Miósk Nlazorviecki",
- Nt 89/07 z d¡ia 11, czerwca 2007 r. w sprawie nabycia n^ rzecz Powratu
l,lióskiego zabudowanej nieruchomoici polo2onej we wsi Ignaców, grnina l\,Iiósk
N{azowiecki, stanowi4cej dzialkg nr 15/1 o powierzchn 1..0766 ha.
- Nr 91/07 z dn:a 71 czerwca 2007 r. w spraüe wvra2enia opinii dotycz4ce¡
pro jektu ,,Planu Gospodarki C)dpadami gminy Nf rozv na lata 2006-2009
z urvzgl gdnieniem petspektl.wy na lata 20 1 0,201 3 " (pozytywna opiila),
- Nr 93/07 z d¡ia 26 czerwca 2007 r. rv sprawie nieodplatnego pnekaza.ria
skladnika maj4tkowcgo Starostwa Powiarowego w N,fiósku Mazowieckim
(dot. przekazania komputera z monitorem o wart. 50 z\. dla Zarz4du Rejonoweg<,r
PCI( w N{iisku Nfazowieckim).
- Nr 94/07 z dnia 26 czeÍwca 2007 r. w sprawie przcznaczenia úrodków
z Poüatorvego Funduszu Ochronl' Srodowrska i Gospodarki Wodnej w NIiósku
N{azowieckim na ,,I{onkurs ekologiczny dla dzieci i n\odztezy ze szkóI na rercnie
powiatu mióskiego" ftrvota 5.000 zl.),

Nr 95/07 z dnta 26 czerwca 2001 r. rv sprarvie pneprowadzenia konsultacji
spolecznych dorycz4cych ptojektu ,,Programu Zapobiegana Przestgpczoéct oraz
Porz4dku Pubücznego i Bezpieczerisnva Obr,'wateli Powaru N{ióskiego".

Anto


