
Sprawozdanie
z d,ziatalnoíci Zarzqdu Powiatu Miúskiego

w okresie od dnia 20 grudnia 2007 r. do dnia 5lutego 2008 r.

\X/ okresie od dnia 20 grudnia 2007 r. do dnia 5 lutego 2008 r.
Zxz4d Pornatu obtadorva] na 6 posiedzeniach: lv dniu 27 grudnia 2001 r.,
7 stycznia 2008 t. ,  14 swcznia 2008 r.,  21 sncznia 2008 r.,  28 stycznia 2008 r.
i 4lutego 2008 r.
Do glównvch tematórv, którlmi zajmowal siE Zatz4d Powiatu, naleLaly spravq':
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5) optacowania projektórv uchwal i innych materialórv na XII sesjE Rady
Powiatu,

6) inne sprar.w.

Ad. I Bud2et Dowiatu

Zatzqd Powiaru podjal 1 uchwalg w sprawic zmian w bud2ecie Powiaru na
2007 rok G\r 191/07) i 1 uchr.vaiE rv sprawie zmian w bud2ecic Powiatu na 2008
rok QJt 207 /08). Zminrry polegalr, na ptzeniesicniu wydaüów miEdzy \$
rv ramach tego samego dzialu r doq'czr'lr.:
- Starostrva Powiatorvego w \fiósku NIaz.
- Powiatowego Inspektoraru Nadzoru Budorvlanego w Nliósku N{az.
- Komendv Poüatowej Paósnvorvc j Stra2r' Po2arne j rv N{iósku N{az.
- Zespolu Szkól Nr 1 rv Nfiósku Nfaz.
- Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztalc4cego w N{iósku \{az.
- Zespolu Szkól im. H. i I{. Clnoióskich w Siennicy,
- Zespolu Szkól rm. Nf. Sklodorvskiej Cude rv NIiósku Nfaz.,
- Zespolu Szkól Ekonomicznych rv NIiósku NIaz.
- Zcspc' lu Szkó1 .\grorechnicznych rv Jlnurüe.
- Zespolu Szkól Z¿u'odow1'ch Nr 2 w N{rósku Nfaz.
- Ccntrum l(sztalcenia Ustarvicznego lv l\Iiósku Nfaz.
- Clentrum I(sztalccnia Ptak¡-cznego w \Iiósku \Iaz.
- Domu l)ziecka rv Falbogach,
- Domu Pomocv Spolccznej rv liatech,
- Domu Pomocv Spolcczncj érv. Józefa rv Nlieni,
- Domu Pomocy Spoleczncj ,Jedlina" rv Nlieni,
- Powiatowcgo UtzEdu Pracy w l\fiósku \{az.
- Specjalnego O(rodka Szkolno-\\lvchowzrwczego rv Nfiósku NIaz.
- Poradni Psvchologiczno Pcdagogcznej w Sulej<iwku.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nfiósku Nlaz.



Ponadto Zarz4d. Po'eiatu pod jal nastgpuj4ce uchrvah':

- Nr 195/08 z dnia 7 sq'czflia 2008 r. w spÍawie ustalenia planu dochodów
i wy'datków samorz4dcrrrurm jednostkom bud2e toul'm, udzielenia dotrc ji
podmiotom realizuj4cvm z¡dtnit pou-iatu, ustalenia planu finansowego dochodów
podlcgaj4cych przckazaniu do bud2cru paástwa i rwdatkórv zrvi4zanych z rc tz,a.cjq
zadan z zakresu admirustracji rz4dorvcj na 2008 rok,
- Nr 196/08 z d,nia l sñ'cznia 2008 r. w spraüe ustalenia harmonogramu realizacji
dochodórv i u,1'datków bud2etu Powiatu X{ióskiego na I kwattal 2008 r.

Ad. 2 Sprawv oéwiatv i kulturv

V'zakresie spraw o(rviatoulch Zarz4d Poüaru poclj4l nastgpuj4ce uchrvalv:
- Nr 18ó/07 z áni¡ 27 grudnia 20Oi r. rv sptawic zatwictdzenia planu pracy
Powiatorvego Oéroclka Doskonalenia NauczycicLi lv Nfirisku N{azowieckim
na 2008 r.
- Nr 197/08 z dr:.a 14 swcznia 2008 r. w sprau'rc ptzvjqcia planu dofinansorvanra
form doskonalenia zarvodorvego nauczvcreli ¡a tok 2008 (na dzialalnoíó PODN,
polegaj4c4 na reztlizrcji zada,n z zakresu ksztatrceni¿r ustawiczneflo nauczycicli,
z urvzglgdnieniem doradztwa metodvcznego, rv l4cznej krvocie 444.159 zL, ¡a.
doplatv do innych form szkolerua rv rwsokoici 500Á ponicsionvch kosztów, jeclnak
nie r.viEcej mt 900 zl. za semestr, w l4cznej krvocie 1 1 1.36 5 zl., nz dofinansorvarue
doradztwa metodyczneplo rv r.wsokoSci 68.(r35 21.).

Do N{inistersnva I{ulturv i Dziedzicnva Narodorvego z\<>2onc zostalv wnioski
o dofinansowanie imprcz w ramach progtamór.v:
.rlnicjawwy lokalnett na:
- Regionah-re spotkania z muzr,k4 i teúcern ,,i\lajórvka 2008",
- Festrwal N{uzyki Chóralnc1,
- ,,Warsztat1, taóca darvnego - zespolu tarica histon czncgo ,,Libed regis"
- ,,Re gionalnc wariacic rEkodziclniczc"

.,Edukacia kulturalna" na:
- otganizacjq imprczy dla dzicci z problemami z adaptacj4 rv spotreczeóstwie,
zago2onych niedostosowaniem, patologiami i dzieci z rc¡dztn ubogrch ,,Bez
barier",

Ad. 3 Sorawv stu2bv zdrowia

Zarzqd P owl'atu na posiedzeruu rv clniu 7 stycznia 2008 r. podj4l uchr.valE
Nr 192/08 rv sprawie odrvolania d)'rektora Samodzie lnego Publicznego Zespolu
Opieki Zdtorvotnci rv \liósku Nf azou'icckirn.



Ponadto Zarzqd Po.uri;ttu uchv"'ai4 Nr 193/08 porvierzvl pelnienic obowi4zków

dyrektora SPZOZ p. Andtzeiorvi Poziemskicmu.

Jednoczeinre Zarz4d Powiatu podj4l decl-zi€ o wszczEciu proccdury
w1'lonicnia kandvdata na stanowisko dyrcktora SP'ZOZ rv N{iósku Nfaz.

Na posredzeniach rv dniach 7 sfi'cznia 2008 t. i 21 sfi'cznia 2008 t Zarzqd

Por.üatu anaLizowal aktualn4 svtuac jE w SP7'OZ oraz kwcstig ewentualnych

podwl'2ek rwnagrodzeó dla ptacou'nikris' slu2bl zclrorvia c¡rtz ich skutkórv

finansorvvch.

Ad. 4 Mienie Dowiatu

W zak¡esie spraw doq'cz4c1'ch micnia por'"-ratu podjptc zostalv nastEpui4ce

uchrvaly:
- Nr 187/07 z. dnta 2l grudnia 2001 t. rv spraw-ic przekazania fl rzecz

m. Stolecznego Warszas,ry nicr.rchomoÉci bgd4cvch rvlasnoéci4 Porüatu Nfióskiego,

polo2onych w Warszawie Wesolei zaiqq'ch pod ulicc: Niemccücza, Wsprilna

i 1 Praskiego Pulku, stanowi4cl'ch drogi poüatowe,
- Nr 188/07 z d¡t¡ 2"/ grudnia 2007 t. rv sptaüe wvdzicr2¿rv:ienia rv trybie

bezptzetatgc'rw1,m czg(ci nier-rchomoéci stanorvi4cej rvlasno(ó Poüatu N{ióskicgc,

bgd4cej u' trrval]-m zan4dzic Domu Dziccka w Falbogach stanowi4cej dzialkE

ozrr:rczon¡ numetem eüdencvjnvm 76 (dot. twdzier2awienia terenu pod sza!'

telekomunikacv jne),
- Nr 189/07 z dnia 2l grudnia 2007 r rv sprawie obni2cnia cenv r.r,1'wolarvczei

opl.aw z wtulu dzier2arw ¡ietuchomoÉci bEd4cej wlasnoíci4 Powiatu Nliósktegcr

stanor.vi4ccj czqÉó dzialki m 8(>5 /11 rv Nlirisku l\fazowicckim do drugiego przetargu
(dot. nietuchomoéci przy u1. Iluclowlar"rcj o por'v. 2.573 mr opllta w wvsc,koÉci

1.000 zl.  +\rAT),
- Nr 190/07 z d¡ta,2l grudnia 2007 r. rv sprarüe wydzier2aüenia nieruchomo(ci

bEd4cej rvlasno6ci4 Powiatu N{iriskicgo, stanorvi4cej dzia}kE nt 2521 /9 w Nliósku

N{azorvicckim na okres 18 1at u- trlbie bczprzetargow}'m (dot. u1,¿2is¡¿ar¡'ienta
dzialki o por.v. 980 m'zabuclorvanej budvnkiem proscktorium),
- Nr 200/08 z. d¡ia 28 sq'cznia 2008 r. rv sptawie rv1'st4píenia do \X"ojervodl'

N{azoüeckiego o przeka,zttnte nieruchomoict Skarbu Paástwa oznlczoncl

flumerem ervidcncyjnym 1 5/ 1 obrebu nr '10 w Sulejcirvku n rzecz Powratu

Nfióskíego (nieruchomoíó dofi chczas byla w tnval)'m zarzqdzie I{omcndl'

Glówncj Stra2v (i tanicznc¡),
- Nr 202/08 z <l.nia.28 s$-czma 2008 r. rv sprar'vic nicoclplatncgo ptekazznta

skladników maj4tkorvl'ch Statostrva Powiatorvego w Nlirisku N{azowieckim

(dot. przekazania zbednych mebli Poradru Psychologiczno-Pedagogiczncj

w Nliósku N{az.),
- Nr 203/08 z dna 28 st\cznia 2008 r. rv sptarvie nieodplatnego przcktztnta

skladników maj4üorv,vch Starostrva Porvtatowcgo rv Nliósku Nlazowicckim

(dot. pnekazania zbgdnych mebh Porviator'vemu Inspektoratowi Nadzoru

Budowlanego rv i\{iósku N'Iaz.),



Ad. 5 Opracowanie projektów uchwal i inn)'ch matetiatów na XII sesj€
Rady Powiatu

Zarz4d Pouiatu na pc-rsicdzcniu w dniu 21 swcznia 2008 t. przylql projekw
uchrval i inne materialv na XII ses jg Racll' Powiaru-

Ad. 6 Inne sDrawv

Zloíone zostaly wnioski w ramach Samorz4dowego Instrumentu
Wsparcia Rozwoju Mazowsza na:
- ,,N{odernizacjE dtogi pou.iatorvcj Nr 2246W Stata \X/ieé-Statogtód"
(komponent A)
- ,,N{odcrnizacjE drog por.üatorvej Nt 2219\\' -\ryntiu.Clganka CiEciwa"
(komponent A)
- ,,Nfodernizacjq drog powiatorvej Nr 2223W ,,Nfiósk \'Iaz. Wólka (lzarniúska"

(komponent A)
- ,,lvlodcrnizacjE sali gimnastvcznej rv Zespolc Szkól im. FI. i K. Gnoiiskich
w Siennicv" ftomponcnt B),

- ,,N{odernizacjE rvielofunkcvjnego boiska u' Zespole Szkó} irn. H. i K. Gnoióskich
rv Sicnnicy" (komponent D).

ZloLone zost^ty wnioski o érodki z Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych na:

- ,,N'Iodernizacjq dtog powiatorvcj Nr 2254\\/ (]toszki State-Shruda-Grodzisk",
- ,,1\'loderniz¿c jE dtog powiatorvcj Nr 2213\I Rudzienko Rakór.r''rec-()gsianka"

Ponadto Zarz4d P orvi'ttru podj4l nastEpuj4ce uchrvaiv:

- Nr 198/08 z dnie, 27 sh cznia 2008 r. rv sptawic porvolania I{omis ji

krjnkutscrul,gh do rctzpatrzenia ofctt na realizacjQ zadarí lrou'iaru przez, orgtniztcje
pozarz4dor.ve w 2008 r.
- Nr 199/08 z dnÁ 27 sfi'cznia 2008 t. rv sptawie ustalenia planu kontroh na
2008 rok,
- Nr 201/08 z d:nia 28 sq'cznia 2008 t. zmieniaj4c4 uchrvalg w sprawie zbycia
skladników maj4tkoulch Zespolu Szkól im. H. i I<. Gnoiriskicli w Siennrcv
( t1or .  zb lc i r  thvóch s r rnochot l , , t '  n r l rk i  Zuk ' .
- Nr 204/08 z dnta ,1 lutego 2008 r. lv sprar.vie zmian rv Rcgulamrnic
Organizacy jnym Porviator.vego Centrum Pomocy Rodzinie w NIiósku
N,Iazorvicckim,
- Nr 205/08 z d¡ta 4 lutego 2008 r. w sprarvie zmian w Regulaminic
Organizacvjnvm Powiatowe¡5o UrzEdu Pr¿cv rv X.Iiósku Xlazou'lecldm,
- Nr 206/08 z d¡i¡ 4lutego 2008 r. lv spraüe rozstrzygnigcia otwartego konkursu
ofert i udzielenia dotacjr na reahzacjE w 2008 r. z,'¿da,n w zakresie dzialalnoÉci
wspieraj4cej rozrvój rvspólnot r spolecznoÉci krkaln,vch (dotacjq przyzn no



Nlazowieckiemu Stor.varzyszcniu na Rzecz l)zieci i Nllodzie2y z N{ózgow1'm
Pora2eniem DzieciEclm rv }Iiósku Nfaz. na rcahztcj<; z.a.da.nia. ,,Prowadzerue
Lokalnego Punk¡.r L"rfotmacji dla otganizacji pozatz4dor'"rch z tcrcnu po\r'1xtu
miriskiego" w u,rysoko(ci 8.000 zl.).

Zatz4d Irowiatu na posiedzeniu rv clniu 7 so'cznia 2008 r. przyznai nagrodv
sportowe dla zarvodnjków i tcncta Uczniorvsko-Parafielflo Ludorvego I{lubu
Sportorvcgo Stanislalvólv za osi4piEcia rv III lfistrzostrvach Polski l{atatc
Tsunami.

Nagtody rv rwsokoéci 200 zl. ptzvzna.no:
- lzabeli Urbaniak
- Annie Wieczorek
- Lukaszowi Zgórce
Nagtodl. rv rrn soko(ci 150 zI. prz.t,zttanc>:
- Kacprowi Buczkowi
- Patrykowi Gnichorvi

otaz nagrodg rv rvysohoíci 500 21. pnyznano trencrowi p, Jackowi Keslerowi.


