
Sprawozdanie
z óziaNzlno 5 ci Zanqdu Powi atu M iús kie go

w okresie od dnia 27 czerwca2007 r. do dnia 21 sierpnia 2007 r.

W okresie od dnia 2J czerwcz 2007 r. do dnia 21 sierpnia 2001 r.
Zarz4d Po.'.viatu obradowal na 5 posiedzcniach: w druu 9 lipca, 23 üpca,
6 sierpnia, 10 sierpnia i 20 sierpnia 2007 r.
Do glównych tcmatów, któnmi zajmorval siE Zarz4d Powiatu, naleialy spraw)':

1) bud2eru poüatu,
2) oiwrañ', kultury r sportu,
3) struiby zclrowia,
4) dróg,
5) opracowania ptojektórv uchwal i innych materialór.v na \¡III sesjg Rady

Powiaru,
6) inne sprawl'.

Ad. I Bud2et Dowiatu

Zarz4d Pos",taru na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia br. podjal uchwalE
Nr 133/07 rv sprarvie informacji o przcbicgu wvkonania bud2etu Powiaru
N1ióskiego oraz przebiegu wvkonania planu finansowego SPZOZ w NIiósku Maz.
zal p(:lrccze 2007 r.

Zarzqd Potttiaru podjal 5 uchwal w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na
2007 tc¡k (NJr 107107, Nr 113107, Nr 124/01 , Nr 134107 ) Tmiany polegaly na
zmianic planu dochodórv i wvdatl<ów zrvi4zanych ze zmianq kwot dotacji celowl'ch
przekazystanych z bud2ctu paósnva i z bud2etórv jednostek samorz4du
terytorialnego otaz przcnicsieniu wl.datkórv migdzy $\ w ramach tcgo samcgo
dzi¡lt oraz przeniesieniu ri,1'datków z Íezet\.\try bud2etorvej i dotyczyly:
- Starostwa Poüatowego w Nliósku l\Iaz.
- I{omendy Porviatowcj Paóstwowcj Stta2y Po2arnej w Nlirisku \{az.
- Zespolu Szkól Ekonomicznych rv Nfiósku l\4a2.
- Ccntrum I{sztalcenia Ustaüczncgo rv Nfiósku N{az.
- Powiatowego Inspektoraru Nadzoru Budowlanego w NIiósku N'Iaz.
- Zespolu Szkól ,\grotechnicznych wJanoüc
- Poüatowego Urzqdu Pracy rv NIiósku N{az.
- Zarzqdu Dróg Powiatowy'ch lv \{iósku N{az.

Ponadto na posiedzemu lv dniu 9 lipca 2001 t. Lttz4d Powiatu podj4l
3 uchwaly (l.Jr 108- 1 1 0/07) rv sprawie umotzcnia wierzytelno(ci (wierzytelno(ci
PCPR dorycz4ce odplatno(ci rr¡dzicór.v za pobyt dzieci w roclzinach zastEpczych
w l4cznej kwocie 9.493,24 z\.).



Ad. 2 Soraw"y oéwiaw

Na posicdzeniu rv dniu 9 üpca 2007 r. Zarzry) podj4l uchwalv w sprawrc
poüerzcnia stafl owisk dyrektorów:
- Specjalnego Oótodka Szkolno-Wychowawczego im. J. I(orczaka w Nliósku Nfaz.

- Pani Irenie l{ielak,
- Centrum I(sztalcenia Ustawrczneso im. Stanislawa Staszica w Nfirlsku Nfaz. -

Pani Joanmc l(owrlskie j .
- Zespolu Szkól Zarvodou.l'ch Nt 2 im. Porvstaóców Warszawv w N{iósku N{az. -
Panu'l'omaszowi Plochockiemu,
- Zespolu Szkól im. H. i I{. Gnoiúskich w Siennicy - Panu Stanislawowi Czajcc,

Poradni Psycholopliczno-Pedagogicznej rv Nfiósku N{azoüeckim - Pani Flanrue
Nfichalskiej,
- Zespotru Szkól Ekonomicznych lv N{iósku Nlazowicckim - Panu Stefanowr
StEpniewskicmu.

Na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia br. 
'Zarz4d 

Powiatu podj4l uchrvaly
upowa2niaj4ce nowo powolanvch clvrektorórv do skladania o(wiadczeó woli
zwiqzanych z prowadzeniem dzlalalno(ci jednostck.

Ponadto Zarzqd Powiau podj4l uchwalg Q..lt 106/07) ptz\izn jqcq nagrody
za osi4gniEcie wysokich w1'ruków sporto\D,'ch nastEpuj4cym zawodnikom:
- Marcinowi Wojtaszczykowi - zawodnikowi Nfióskiego l{ubu Sportorvego

,,Taekwon-do"rv Nfiósku Nfaz. rv wysokoéci 500 zl.
- Damianowi Iwaniukowi - zawodnil<owi Nfióskiego l(lubu Spottowego
,,Taekwon-do" w Nfiósku Nfaz. rv rwsokoéci 400 21.
- Maciejowi Kowalczykowi z¿wodnikowi Mróskicgo l{lubu Sportowego

,,Taekwon-do" w illiósku N{az. u'uT,soko(ci 300 zl.
- Grzegorzowi Przyczka - zarvodrukowi N{iúskiego I{ubu Sportowego

,,Taekwon-do" w N{iósku NIaz. rv w1'soko í;ct 200 zl.
- Maciejowi Rek - zawodnikowi Nfiúskiego l{ubu Sportowego ,,Taekwon-do"
w N{iósku Maz. w wysokoÉci '100 2tr.
- Dianie Jqdrasik - zawodniczce Nlióskiego i{lubu Spottowego ,,Taekwon-do"
w Nfiósku N,laz. w u1'sokoéci 200 zi.

oraz trenerowi N{ióskiego Idubu Sportor.vcgo ,,'l'ackrvon-do" w l{iúsku
N{azowicckim Jackowi l-uniewskiemu w w}'sokoúci 500 zl.

Na posiedzeniu rv dniu ó sierpnia bt. Zatz.4d Powianr podjal 8 uchwal
w sprawie powolania komis ji egzamrnacyjnych dla nauczycieü ubiegaj4cych sie
o awans na stopieú nauczyciela mianowanego.

Zarz4d Powiatu powolatr dwie komisje konkursowe do rozpatrzenia ofert na
reahzacje zadaó poüatu ptzez organizacje pozarz4dorve w 2007 r. w zakresie:
- upowszechniania kultury ltzycznej i sporru ftrvota dotacji 32.000 zl.),



- kultury, sztuki, ochroriy dóbr kultun i tradycji (krvota dotacji 24.005,50 zl.).
Na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia br. Zarz4d Powatu zap<tz.nal siE z propozyc¡ami
komisji konkursowl'ch w zakresie rozstrzvgniEcia polr.ry2szych konkutsów.
'W 

zakresie kulrurl fizycznej i sportu na zadanie 1. organizacja imprez i zawo<-lów
sportow)'ch rv pon'recie mióslam I(omisja zapropor-rowala przyznanie dotacjr:
- Stowarzyszeniu ,,I(oniczynka" 1..000 z,I.
- Uczniowsko - Patafialno - I-udowemu I{lubowi Spottowcmu Stanislawórv -

7.000 zl.
- Domorvi I{ultury rv Haünowic - 3.000 zl.
Zan4d P otnar.t powl'2sze propozycje zaakceptowal.
Na zadanie 2. wspieranie udzialu sportorvców reprezenrui4cych powiat mióski
w zawodach sportowl.ch o zasiqgu wo jervódzkim, ogólnokrajowym
i miEdzynarodowym I{omisja zaproponowal^ pflyzn nie dotacji:
- Powiatowemu Szkolnemu Ztttq2kou r Sportorvemu - 3.000 zl.
Pouy2sz4 prop ozycjq Zanqd zaakceptorval.
\X/ zaktesie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulrury i tradvcji na zadanie 1. organizacja
imprez kulturalnych, konkursów, przegl4dów i w1.'starv arfi'st\rcznych w porviecic
mióskim I{omis ja zaproponowala ptzvznanie dotacji
- Stowatzyszeniu Niezale2na Inic jaqwa I{ulruralna - 2.500 zl.
- Stowarzyszeniu Rozrvoju I{ulrun ,,Kulturalna Przystaó" -7.000 zl.
- Domowi I{ultury w Haünorvic - 5.000 zl.

Gminnemu Ccntrum l{ulturl u' Nfrozach - 6.500 zt.
!ü zakresie ztdanta 2. dzialana wspomagaj4ce artvstów amatorów reprezentuj4cych
powiat mióski w przegl4dach, fcstiwalach, konkursach o zasiqgu wo jewódzki,
ogirlnopoiskim, mrgdzynarodowt¡m l{omisja zaptoponorvrla ptzvznarie dotacji
w wysokoéci 3.000 zl. Szkole Podstawowej w I(aluszynre.
Powy2sze propozycje Zarzyd P owian zaakceptowal.

Ad. 3 Sprawv z zaktesu sfu2bv zdrowia

Zan4d Poüatu n^ posiedzeriach w dniach 23 lipca, 6 sicrpnia
i 20 sierpnia br.:
- dokonal analizy inform acli z rea.hzacji przychodórv i kosztów SPZOZ za
I pólrocze 2001 r.,
- zapoznal sig z aktualn4 sytuacj4 w SPZOZ (analizowano m.in. rvniosek
pracowników Przychodni Lckarskiej dot. odl4czenia od SPZOZ Ptzychodni oraz
wniosek dyrektota SPZO7, dotycz4cv utworzcnia na bute Odclzialu
I(atdiologiczno-Wewn€trznego 2 oddziaLów: kardiologiczncgo (45 tóiek)
i internistycznego (45 1ó2ek),
- spotkal sig z p. Dorot4i Slawomirem Nfoch wlaécicielami firmv ,,h,xirus".
\l 2001 t. dytekcja SPZOZ z¡rvarla umowg z firn4,,Exitus" na dzier2awE statcgo
budynku prosekronum i dzier2arvE clzial l<r o powierzchni 200 m2 z. przcznaczcnicm
n rozbudowE budynku prosektorium. Dzier2a:wca zobowiqzal sie do
przeprowadzcnia remontu i modernizacli budynku na wlasny koszt, a tak2e



nieodplatnego Éwiadczenia uslug w zaktesie postEpowania ze zmar\ymi. Umowa
zaw^rt^ zostala na 25 l¡t, z chrvil4 rozü4zania umowl' czEÉó u1'l¡d6 \v^n pfzez
wlaóciciela fi*y ,,Exitus" miala ptzcjÉó na wlasnoió powiatu. Okres
wlpowiedzcnia tej umoul' to 6 m-cy. \X/ zü4zku z ttm, ie nast4pila zmrana
ptzcpisórv, zgodnic z którymi szpitale nie mog4 za*:craé rcgo r),'pu umów, Rada
Powiatu poprzedniej kadencji podjgla uchrvalE o bezprzetargorvl'm zb)'ciu
nieruchomoíci firmie ,,Exirus". lfówczas opracowanv zostal operat szacunkowy,
zgodnie z którym wartoóó nieruchomoóci okreÉlona zostala na kwotE 820 000 zl.
netto + YA'1. Z¡ tak4 kwotE firma ,,Exinrs" mogla nabvó t4 nieruchomo(ó, jednak
wiaÉciciel firmy nie wyrazil zgody na zrkup za poul'2s24 kwotE.
Zxz4d Powrattt zobowiqzal clyrektora SPZO7, do rwpowiedzenia umowl'. Umowa
zos tala wyp owi edzitna.
'Sflaéciciele 

fitmy ,,Exitus" zrvrócü sip dct Zarzqdu Powiaru o spotkanie
i przedyskutowanie problemu. Spotlanie odbylo siE 6 sierpnia br., w którym
uczestniczyü czlonkowic Zatz4dt, d1'tckcja SP'1,O2 i wlaíciciclc fitmy ,,F,xitus".
Paóstwo N'foch przckazali pismo, z którego w1'nrka, 2e nte zgadzaj4 siq na tq'b
wwowiedzenia i rvskazuj4 2e bEdq dochodzió tosz.cz.ei tj. zwrotu ponicsionych
naktradów w kwocie ponad 1 ml¡ zI. r¡taz zwrotu utraconych korzyíci w kwocie od
10.700.000 zl. do 12.200.000 zl. Wlaicicielc finnv,,Eútus" zwrócili siE o udziclcnie
odpowiedzi w terminic do dnia 30 wtzcénia br.
Zmz4d Powtatu uwaZa powl'2szy rem^r z^ bardzo walny, który nalc2y dokladrue
przeanahzowaó. Rozwa2any b11 rvariant dotlcz4cy éwiadczenia przez szpital uslug,
które obecnic nieodplatnie ówiadczone s4 przez firmg ,,F,xitus" i koszry z tvm
zwiryzane ocenione zostaly na krvotg ok. 250.000 zl. rcczntc.
Znz4d Potvia.ttt poclj4l dzialama w celu zrealtzowt¡ia dccyzji Rad,v Powiatu.

Ad. 4 Sprawv dróE

Na posiedzeniu rv dniu ó sierpnia l'x. Zarz4d Powiaru podj41 uchwalE
Nr 125/07 w sprawie wyra2enia opinr o pozbawieruu katcgorü dtogi poüatowej
(dot. drogi na terenie powiatu ganvolióskiego).

Ad.5 Opracowanie Droiektów uchwaf i  innvch materialów na VIII  sesie
Rad)' Powiatu.

Zan4d P owiaru na posiedzeruu w dniu 6 i 10 sierpnit 2007 r. opracowal
projekty uchwal i innych matenalów na \¡1II sesi€ Rady Powiatu X.{ióskiego

Ad. 6 Inne sDrawv

Ponadto Zarz4d Powiatt podj4l nastgpuj4ce uchwaly:

- Nr 111/07 z dna 23.07.2007 r. w sprawie porvolania Zcspolu I{oordynacyjnego
do akrualizacji Planu Rozrvoju Lokalnego Poüaru Nfióskiego ¡alata 2001-2013,



- Nt 112/07 z dna 23.07 .2007 r. w sprawie wydzier2awienia nien-rchomoscl
stanowi4cej rvlasnoéó Powiaru Xlióskiego, bEd4cej w trwalym zarzqdzie Centrum
I{sztalcenia Praktvcznego w N{iósku N'Iazowieckim przy uücy }}udowlanc; 4, kt6r¡
stanowi czesó dzialki oznaczonej w ewidenc ji gruntów numerem 865 / 17

o powierzchni 1 .1491 ha (dot\ czy w1'dziet2awien ta dzia\l't o pow. 2573 m' na cele

sportowe, czv¡sz dziu2awn)' zaproponowano w rwsoko(ci 0,66 z\. za 1' m')
- Nt 114/07 z dnia 06.08.2007 r. zmieniaj4c4 uchwalq w spraüe przeznaczcnit

irodków z Powiatorvego Funduszu ()chron)' Srodowiska i Gospodarki \X/odncj
w Nfiósku Nlazowieckim na dofinansowanie przedsigwziEcia polegaj4cego ria

wymianic elementów konstrukcvjnvch zarvicrai4cvch azbe st w budynkach
wchodz4cych lv sklad zabudos,y mie szkanic-,rvej lub zagrodorvei.
- Nr 132/07 z dnia20.08.2007 r. rv sptarüe przyjgcia Regulaminu Organizacyinego
Domu Pomocy Spolecznej w I{4tach.

W dniu 6 sierpnia br. Zarzqd Pr¡wiatu rvizytowal jednostki, w których
realizowane s4 inwestyc je:
- Dom Pomocv Spolecznej rv l{4tach,
- SPZOZ rv Nliósku N{az.

Sjelosla--
- zl L-¿z-

Antoni lán Tarczytlskí


