
Sprawozdanie
z dzialalnoíci Zanqdu Powiatu Miriskiego

w okresie od dnia 7pa2dziernlka2007 r. do dnia 6listopada 2007 r.

\V okresie ocl dnia 1 paid,zienlka 2001 r. do drua 6 listopada
Zarzqd P ort tatu obradowal na 5 posiedzeniach: w dr u 9 púd.ziern1ka,
1.5 pa.i,dziernka,22 paídzternlka,29 púdzietnika i 5 üstopada 2007 t.
Do glównych tematów, któn'mi zajmowal sip Zarzqd Powiaru, n/re2a|y sptaw\':

1) bud2etu po\!1atu,
2) oówiaq', kultury i sportu,
3) sluzby zdrowia,
4) optacor.vania projcktórv uchrval i innych materialów na X sesjq Radl, Powiaru,
5) inne sprawr,.

Ad. 1 Budáet powiatu

Zarz4d Powiaru podj4l 2 uchrvaly rv sprawie zmian w bud2ecie P<¡u'ratu na
2007 rok Q'Jr 158/07, 163/01). Zmiany polegaly na zmianie planu dochodóu'
i r.r,ydatkórv zr.vi4zanych zc zmianq kr'"'ot dotacji celowych przekazp,tanvch
z bud2etu paÉsrwa, ptzenicsieniu rq'datkcirv migdzy \$ w ramach tego samego
dzia,lu oraz przeniesteniu s,1'datkór.v z rczerúry bud2ctorvej i dory'czvly:
- Starostrva Powiatorvego w Nfiósku Nfaz.
- Powiatorvego Inspektoratu Nadzoru Rudowlanego rv \fiósku l\laz.
- Zespolu Szkól Ekonomicznrch rv l\{iósku \'Iaz.
- Domu Dziecka rv Falbogach,
- Domu Pornoc,v Spolecznej irv. Józefa rv N{ieni,
- Zespolu Szkól Specjalnych rv Ignacowic,
- Zespolu Szkól Nr 1 w Nliósku Xiaz.
- Zespolu Szkól im. NI. Sklodowskicj Cude rv l\liósku NIaz.,
- Zespotru Szkó1 im. H. i I(. Gnoiúskich rv Sienrucy,
- Zespolu Szkótr Agrotechnicznych rv Janowie,
- Zespotru Szkól Zarvodc,,wr,ch Nr 2 rv \firisku N{az.
- Por.viatowego Cent¡.rm Pomocl Rodzinic w Nfiúsku NIaz.

Poraclni Psychologiczno-Pedagogicznej w 1\f iósku N{az.

Ad. 2 Sorawv oéwiaw. kultuw i soortu

Na posiedzeruu w dniu 22 paúd,ziernka 2007 r. 7.a,rz4d, Potiatu podjal uchwalg
Nr 1ó1/07 rv sprawic przvzntnia Srypendiórv Starostl'. Sq'pendia zostalv ptzyznanc
w w1'sokoéci 250 21. miesipcznie nastqpuj4cym osobom:
- Karoünie Staóczak - uczennicy Liceum Ogólnoksztalc4cego im. Polskiej

\lacierzr, Szkolnei w }Iiósku NIaz.



- Marcie Chodzióskiel uczennio' Liceum Ogólnoksztalc4cego im. Polskicj
Nf acierzv Szkolncj r.v Nfiñsku NIaz.

- Angeüce Borys uczennicv Liceum C)gólnoksztalc4cego im. Polskiej N'Iacietzy
Szkolnej rv Nlirisku Nfaz.

- Karolinie Wielogotaskiej - uczennicl Liccum Ogólnoksztalc4cego im. Polskiej
Nfacierzv Szkolnej rv N{iósku Nfaz.

- Katarzynie W4sowskiej uczcnnicv Liceum ( )gólnoksztalc4ccgo im. Polskicj
N{acicrzy Szkolnej rv NIiósku Nf¿2.

- Katarzyni,e Gryz - uczcnnicv Zespolu Szkó] F)konomicznych
rv \lirisku Nfaz.,

- Monice Piotrowskie j uczcnnicv Zespolu Szkól h,konomicznych
w tr{iúsku \faz.,

- Marioü Bartnickie j - absokventcc Zcspolu Szkól Ekonomicznych
w \fiósku IIaz,

- Marcinowi Chojeckiemu uczmowi Zespolu Szkól im. FI. i K. Gnoióskich
\ñ' Jlcnnlc)"

- Katarzynie B4k - uczennicy Zcspolu Szkól r\grotechnicznr,ch wJanowre,
- Dariuszowi Stachurze - uczniowi Zespolu Szkó} Nr 1 im. I(. Wielkiego

rv \Iiósku l\{a2.,
- Macief owi Patyriskiemu - uczniorvi Zcspolu Szkól Zz'¡¡odow1'ch Nr 2

im. Powstaóców Warszawl' w N{iósku N{az.
Piotrowi Brzeziúskiemu - uczniowi Zespolu Szkól Zawodowl.ch Nr 2

im. Powstaúc<iw Warszaw.,' rv Nfiósku Nlaz.

Ad. 3 Sorawv slu2bv zdrowia

Na posiedzeniu lv dniu 22 ptídzicrrika br. 
'Zarzqd 

Porviatu anaLizowal
sprawozdanie o przvchodach, kosztach i w1'niku finansou'1'1¡ za III kwattalv
2007 r. SPZOZ lv N{iósku NIaz. (u1emn,v rwnik finansowr' 1.700.000 zl., rv q.m
nadwl'f¡ot-rurrio na kwotq 1.200.000 zI.), zrpoznal sig z aktualn4 sytuac,4 SPZOZ,
rv q'm realizacj4 inwestl'cji - budowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego.

\X,' dniu 29 paidzier:nlkt bt. Tuzqd wizvtowal inwestl'cjg - budorva
Szpitalnego Ocldziatru Ratunkorvego.

Ponadto w dniu 5 listopada br. 
'Znrz4d 

Powiatu spotkal siE z otdl'natotamr
oddzialów szpitala oraz dyrckcj4 SP7.OZ w Nfirisku N{az. Spoüanie dotyczylo
st'tuacji finansowej i funkcjonowana SPZOZ oraz kwestli podwl'zki w1'nagrodzcó.
Ustalono, 2e w tcrminie do dnia 12 listopada br. r-"plyn4 propozyc je zmran
otganizacy jnych SP'ZO'Z oraz propozvc jc podwv2ek r.wnagrodzcó dla
oracolvników.



Ad.4 Opracowanie proiektów uchwal i inn)'ch materialów na X sesi€ Rady
Powiatu

T,arzqd Potli'aru na posiedzeniu w dnit 9 pa.idziernika 2007 t. przyjql
projekw uchwal i innc materialy na X scsjE Radv Porvieru.

Ad. 5 Inne spraw)¡

Starosta rvraz z Rurmistrzem Nliasta Nliósk Nlazorviccki wl st4pil do r\finistra
Sportu r Tuq'sfi'ki o ptztznanie Érodków na dofinansou'anie budowv hali
rvidowiskowo-sportorvc j z boiskrcm rv N{irisku N,Iaz.

Odbl.lo siE I Porüatowe forum I{ultur¡,,

Ponadto Zarz4d Pc>tviaw podj4l nastEpuj4ce uchwalv:

- Nr 155/07 z dna 9 paádziernika 2007 r. rv sprawie przeptorvadzcnia konsultac ji
spolecznych don'cz4q'ch projcktu ,,Irrogramu rvspólpracv Powiatu Nfióskiego
z organrzacjttmi pozarz4dowymi rv 2008 roku".

- Nt 156/07 z dnia 9 paLdzicrnlk't 2001 r. rv sptawie powolania I(omisji
I{onkutsowcj do ptzeprorvadzenia ctapu powiatowego YII cdvcji ,,I{onkutsu
ekologicznego dla dzieci i mlodzie 21 z,e szk(tl na terenie powlatu mióskiego".

- Nr 157/07 z dnia, 9 ptidz,ierntka 2007 r. rv sptawie wrznaczenia jcdnostkr

organizact jnej powiaru do przcptowadzenia postEporvarua i udziclcnia zamówie nia
publicznego na zakup t dostarvg oleju opalowcgo na 2008 rok, ( w1'znaczenie
Starostwa Poüatowcgc-r do ptzygotorvania i przeprr¡wadzcnia postepowa a
przetargowego na zakup i dostawg oleju opnlowego do 6 jednostek powiatowl'ch:
ZSS rv Ignacowie, DPS rv I{4tacli, DPS írv. Józefa rv Nfieni, DPS ,,}edlina"
rv Nlicni, DD w Falbogach, ZS im. H. i I{. C}noiriskich w Siennicl).

- Nr 159/07 z d,¡ia 9 púdziernlka 2001 r.
skiadnika mai4tkowcgo Domu Pomocv
(dot. nieodplatnego przekaz arit, ptzvnqdu
w X{ieni),

rv sprawie nieodplatnego pnekazatia.
Spolecznej úrv. Józela rv N'lieni

do ówiczcó .\tlas do DPS ,Jedlina"

- Nt 160/07 z dnia 9 paádzienlka 2001 r. rv spraüe sprzedaiv skladnika
maj4tkowego Specjalnego OÉrodka Szkolno-\\/vchowawczego w N'Iiósku
Nlazowieckim (dot. sprze dazr samochodu F'ord Transit rok prod. 1998 rv stanie
pos,rypadkorrl'm),

- Nr 162107 z dna 22 paúdzietnrka. 2007 ¡. w sprawie
Dziecka rv Falbogach,

ptzvlgcr Itegulaminu l)omu



- Nt 1ó,1/07 z. d¡ia. 22 pafdz,ictntka 2007
konkutsowej do przeprowadzenia konkutstr
Pomocy Spolecznej (rv. Jcizefa w NÍieni.

r. rv sprawie powolania I{omis ji
na stanowisko d1'rektora Domu

; , . , ' l /úsk l


