
Sprawozdanie
z dzialalno 6 ci Zatzqdw Powiatu Mitís kie go

w okresie od dnia 23 sierpnia 2007 t. do dnia 27 wrze6nia2007 t.

W okresie od dnia 23 sie¡pnia 2007 r. do dnia 2l wrzeána 2001 r
Zrzqd P owiaru obradowal na 4 posiedzeniach: w dniu 27 sieqpnia, 6 wrzeénia,
10 wrzeinia i27 wrzeénit 2007 t.
Do glównych tematów, którymi zajmowal si1 Zarzqd Powiatu, nalezaly sprawy:

1) bud2etu powiatu,
2) oéwiaty, kultury i sportu,
3) dróg,
4) sluáby zdtowia,
5) opracowania pro jektów uchwal i innych materialów na IX ses jq Rady

Poüatu,
6) inne sprawy.

Ad. 1 Bud2et Dowiatu

Regionalna Izba Obrachunkowa w \farszawic Zespó\. w Siedlcach
pozyq'wnie zaopiniowala informacjq o przebiegu u,ykonania bud2etu Powratu
N{ióskiego oraz przebiegu uJ.konania planu finansowego SPZOZ w N{iósku Maz.
zaI pól.rocze 2007 t.

Zarz4d Powiaru podial 3 uchwaly w sprawie zmian rv bud2ecie Powiatu na
2007 rok Q..lr 139107, 146/07, 153/01). T.rrriany polegatry na zmianie planu
dochodów i wydatków zvi4zttnych ze zmian4 kwot dotacji celowych
przekazywanych z bud2etu paristwa i z bud2ctów jednostek samotz4du
terytorialnego otaz przeniesieniu u1'd21L5* miEdzy \\ w ramach tego samego
dzialu onz przeniesieniu u.ydatków z tezerwy bud2etowej i dotyczyly:
- Starostwa Powiatowego w N{iósku N{az.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Rudowlanego w NfiÁsku Maz.
- Zespolu Szkól Zawodoul,ch Nr 2 w Nliósku jVfaz.
- Zespolu Szkól '\grotechnicznych w Janowie,
- Centrum I{sztalcenia Ustawiczncgo w Nliósku NIaz.
- Domu Pomocy Spolecznej rv l{4tach,
- Specjalnego OÉtodka Szkolno-\Xl1'chowawczego im. J. I(orczaka w lvfiósku Maz.
- Powiatowego Centrum Pomocy l{odzinie w Nfiósku Nfaz.
- Poüatowego Urzpdu Pracy rv A.{iósku N{az.
- Zespolu Szkól Ekonomicznych w Nfiúsku Nlaz.
- Potadni Psychologiczno-Pedagogicznej w NIiósku lv{az.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sule jórvku
- Zarzqdu Dróg Poüatowych w Nliósku N{az.
- I(omendy Powiatowej Paóstwowej Stra2y Po2arnej rv Nfiósku l\{az.



Ironadto na posiedzeruu w dniu 27 wrzeinta bt. Zarzqd Powiatu podj4tr
uchwalp Nt 152/07 w sprawie ustalenia harmonogramu rcahzacji dochodów
i wydaüów bud2ctu Powiatu Nfióskiego na IV kwatal 2007 r.

Ad. 2 Sprawy oéwiaty

l zakresie spraw oéwiatowych Zarz4d Powiatu podj41 nastppuj4ce uchwaly:

- Nr 135/07 z dna 2'7 sierpnia 2007 r. w sprawie wl,ra¿enia zgody na zatrudnienie
nauczyciela nie bqd4cego obywatelem polskim (dot. zatrudnienia nauczyciela lEzyka
angielskiego w ZSA wJanowie),
- Nr 136/07 z drrra, 27 sierpnia 2007 r w sprawie rozstrzygniEcra ofwartego
konkursu ofert i udzielenia dotacji na reahzacjg w 2007 r. zada¡ w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kulrurv i tradycji (Lqcznie dotacje w wysokoíci 24.000 zl.),
- Nr 140/07 z dnia 10 wrzeíma 2007 r. w sprawic rozstrzygniEcia ofwartego
konl<ursu ofert i udzielenia dotacji na rcabzaclq w 2007 r. zadai rv zakteste
upowszechniania kultury Frzycznej i sporru (trqcznre dotacje w u,1'sokoéci 18.000 zl.)
- Nt 141/07 z dna 10 wrzeénia 2007 r. w spraüe pnedluzeria porierzenta zadai
doradcy metodycznego - 1 rok p. I{rystyna T'yczyóska (nauczarie przedszkolne),
- Nr 142/07 z dnia 10 wrzeénia 2001 r. w sprawie przyjgcia wysokoéci kosztów
surowca przezn czonego na r'"y21'wienie w Specjalnym Oétodku Szkolno-
\fychowawczym im. Janusza I{orczaka w Nliósku N{azoüeckim (7,50 zl. dzienny
koszt wy2yrienia w okresie nauki i 10 zl. w okresie wolnym od zalEó),

Na posiedzeniu rv dniu 27 wrzeénia bt. Zarzqd podj4l uchwale Nr 148/07
w spraüe udzielenia uporva2ruenia dvrektoroü Zespolu Szkól im. Nlani
Sktrodowskiej-Curie w N{rósku Nfazowieckim - Pani I{r1'styrue N{ilewskie j-

Stasinowskiej (zniana upowa2nicnia zs,l'4zana. jest ze zmian4 nazüska).

Ad.3 Sorawv z zakresu drós

Na posiedzeniu dniu 10 wrzeinia br. Zarz4d Poüatu podjal trzy uchwaly
w zakresie spraw drogowych:

- Nr 143/07 w sprawie rvyra2en-ia opinü o zahczeriu do kategorü dróg
g'minnych (dot. zahcz.enia dtóg porüatowych na terenie miasta Nfiúsk lv{azowiecki
do kategorü dtóg grninnych),

- Nr 144/07 w sprawie uryra2enia opinii o zakczeriu dtogi do kategorii dróg
powiatowl'ch (dot. zahczerna do kategorii dróg powiatowych ul. Szymanowskiej
w \X/arszaüe),

- Nt 145/07 w sprawie wyra2enia opinii o pozbaücniu kategorii drogi
poüatowej (dot. pozbawienia kategorü drogi powiatowej nt 4263W ul. Traugutta
Wpgrowie na odcinku od ul. I(oéciuszki do ul. ZuyciEstwa),



Ponadto na posiedzeniu w dniu 27 wrzeánia br. Zarzqd Powiatu podj4l
uchwatrE w sprawie okreélenia zasad wykonyw ania zadai powiatu w zaktesie dróg
publicznych przy pomocy jednostek samotz4du terytotialnego.

Ad. 4 Sprawy sluiby zdrowia

Zarzqd Pox,tatu na posiedzeniu w dniu 6 wrzeÉnia br. anahzowal ró2ne
roznviqzaria doq'cz4ce doprowadzenia do zgodnoÉci z przepisar ustawy
o zakladach opieki zdtowotnej funkcjonowania umowy dzieúasly z ftrmq,,Exitus":

1) sprzedaí w trybie bezprzetargou,ym Í rzecz p. N'locha z wamnkiem
zawarcia umow)¡ z SP'ZO'Z na nieodplatne éwiadczenie uslug w zaktesie
obowi4zków szpitala w odnicsieniu do osób zmarlych w szpitalu na 19 lat
(roz:wrqzarie to niweluje roszczenia, nie rn s,vruacji konfliktowe j
i zabezpíeczone s4 uslugi érviadczone n tzecz SPZOZ). Brak kosztów,
dochód ze sprzeda2y 700.000 zl. - 1 mln 2tr. Podstawp do zastosowa¡n
trybu bezprzetarflowego daje ustawa o gospodarce nieruchomoéciami.

21 sprzeda2 w trybie przcrargow) m - rozü4zanie ro zwi4zane lest
z roszczeniami p. Nfocha z tvtuiu poniesionych nakladórv w kwocre
ok. 1 mln zl., poniesieniem kosztów zwiqzanych z rca1tzacj4 pnez SPZOZ
uslug na nccz osób zmarlych tj. koszt ok. 200.000 zl. roczrie Q<oszry za
okres 19 lat 3.800.000 zl.+ lmln zl. roszczenia za poniesione naklady
=,1.800.000 zl.). Ponadto nale2y oczekiwaó roszczeÁ (sprawy s4dowe)
w zakresie utraconych korzyóci przez okres 19 lat przez firmg Exitus
(*g p N'focha tj. wrelkoió 10 - 12 mln zl.). \íicestarosta dodal, 2e
w przypadku tr1'bu ptzetargowego powiat mo2e uzvskaé ze sprzedaLy
budynku kwotE 1.500.000 zl.-2.000.000 z.\.
Sprzeda| nieruchomoéci w trybie przetargowym nie daje 2adnych gwatancji,
2e szpítal przeprowadzaj4c przetxg na éwiadczenie uslug wynikaj4cych
z ustaw)¡ o zakladach opieki zdrorvotnej bqdzie mtal za partnera firmE
pogrzebow4 z N,Iióska Nlazowieckiego. \X/ przlpadku koniecznoíci wyboru
firmv spozn tego terenu przvniesie to niekorzystny r'"1dlw'rqk spoleczny.
Rodziny osób zmarlych w szpitalu po cialo osób büskich bEd4 musialy
jeádzré do okoLicznych powiatów.

3) SPZOZ przejmuje budynek i íwiadczy uslugi - rozt*,rqzarie to wi42e srE
z kosztami dot. wykony;v zria zadaÁ ustawowl'ch n tz,ecz osób zmarlych
w szpitalu ok. 3.800.000 z\. (;nez 19 lat) + lmln zl. roszcze¡ia za
poniesione naktrady*roszczenia (sprawy s4dowe) w zakresie utraconych
korzyéci przez okres 19 lat przez firmE Exirus.

Umowa zostala wypowi edztanz przez dvrekcjQ SPZOZ, a wlaÉciciele firmy Exitus
wyst4pili do Zarz4du Powiatu o zajEcie stanowiska rv powy2szej sprawie do dnia
1. 5 o ai. d,zter¡ltka. bt.



Ad. 5 Opracowanie projektów uchwal i inn)¡ch materiatów na IX sesj€ Rad)¡
Powiatu.

Zanqd P owia.ru na posiedzeniu w dniu 10 rvrzeúnia 2001 r. optacowal projekqv
uchwal i innych materialów na IX scsjg Rady Powiatu N,Iióskiego.
Ad. 6 Inne sDrawv

Ponadto Zarz4d Porviatu podj4l nastppuj4ce uchwaly:

- Nr 137/07 z dnta 27 sierpnia 2001 t. w sprawie odwolania dyrektora Domu
Pomocy Spoleczne j iw. Józefa w Nficni (dvtektor Barbata Wilk wyst4pila
o rczwtryzanie stosunku prac)'na mocl' porozumienia stron, w zwi4zku z przcjícrem
na emerf¡tufe z dniem 28 iistopada br.).
- Nr 138/07 z drta 21 sierpnia 2007 r. w spraüe ptzyjpcia sprawozdania z rcakzl.cji
Powiatowego planu gospodarki odpadamr ¡a lata 2005-2008 z petspekq-w4 na lata
2009 -2012 za okrcs sptarvozclarvcz,v od dnia 22 czerwca 2005 r. do 31 grudnia
2006 t.
- Nr 111 /07 z dntzt 1,0 wrzednia 2007 r. lv sprawie okre élenia osób uporva2nionvch
do podpisania v¡niosków o udziclenie dotacji celowvch na dofinansowanie zakupu
maszyn, natzpdzt lub urz4dzeó niezbgdnych do praktvcznej nauki zawodu w szkole
lub placówce tolniczej (dot. 2 rvniosków zlo2onych przez ZSA w Janowie do
Ministerstwa Rolnictwa).
- Nr 149/07 z dnir 27 wrzeÉnia 2007 r. w spraüe ustalenia rozkladu godzin pracy
aptek ogólnodostEpnych na terenie powiatu mióskiego.
- Nr 1 51 /07 z dnta 27 wrzeúnia 2007 r. zmienaj4c4 uchwalq w sprarvie ustalenia
ramowego regulaminu I{omisji Przetatgowcj ot^z zasad rejestrrcji
i sprawozdawczoÉct z zarnótweó publicznych.
Ponadto podpisany zostal akt notarialny na zakup nieruchomoéci, na ktrirej
znajdule siE ZSS w Ignacoüe (dzialka o pow. ponad t ha za cenE 150.700 zl.).
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