Sprawozdanie
z dzi*lalno6ci Zaruqdu Powiatu Mifiskiego
w okresie od dnia 12Lutego 2015 r. do dnia 24lutego }ALS r.

od dnia 12 lutego 2015 r. do dnia 24 Iutego 201.5 r. Zarz4d Powiatu
obtadowal na I posiedzeniu w dntu 23 lutego 2015 r.

VU okresie

Do gl6wnych temat6w, kt6rymi zajmowal sig Zanqd Powiatu,

nalezaNy spraury:

1) budzetu powiaru,
2) o6wtaty,

3) opraco\ /ania projekt6w

uchwatr

i innych matenal6w na V

sesj€ Rady

Powiatu,
4) inne sprawy.

Ad.

1

Budzet oowiatu

Zatzqd Powiatu na posiedzenTu w dniu 23 lutego br. podjal uchwatrE

w

sprar.vie zmian

w budzecie Powiatu na 2015 rok. Zmrany

planu dochod6w

i

wydad<6w zwtqzanS,ch

ze

polegatry

Nr 69/15

n

zm1^fie

zmianq kwoty dotacjt celowej

puekazanel z budzetu padstw^, przenresieniu wydad<ow migdzy $$ w ramach tego
samego dzialu

t dotyczyrNy:

- Starostwa Powiatowego w Mirisku Maz.
- Zespo\u Szk6l

Nr 1 w Nlirisku

NIaz.

- Powiatowego Srodowisko'u/ego Domu Samopomocy w Nlirisku Maz.

- Domu Dziecka w Falbogach,
- Powiatourego Centtum Pomocy Rodzinie w Azlifisku NIaz.
- Powiatou/ego Urzgdu Pncy w Midsku NIaz.

- I(omendlr Powiatowej Paristwowej StrazyPozatnej w NfiriskuMnz.

Ad.2

Sprawv o6wiatv

W z akresie spraw o dwiatowy ch Zarzqd

- Nr 65/15 z dnta 23 lutego

po

djil

nas tgpuj 4ce

uchwaly:

r. w sprawie Wnzenta zgody na prowadzenie
dzienruk6w lekcyjnl'ch wytr4cznie w formie elektronicznel (zgoda dla Gimnazjum
201,5

i Liceum

Ogolnoks ztatrcqcego im, Polskiej A,{acierzy Szkolnej

w Nlifsku

A,Iaz. od

drria 1 wrze6nia 2015 r.)

- Nr 66/15 z dnta 23 lutego 2OI5 r. w sprawre rvysokodci dotacji na jednego uczrrr^

i

wlrchowanka niepubliczn)tch szkoN. i plac6wek o6r,viatowych dotowanl,ch

z budLetu Powiatu Miriskiego (dot,

r-rstalenia wysokodci dotacli na jednego LrcznT^

niepublicznego glmnazjum specjalnego w mlodziezowym odrodku \rfrchowawczylll
zlokaltzowanS,m

terenie wrejskrm 'w kwocie I.162,14

rt

zl or^z ra jednegcr

wychowanka niepublicznego m\odziezowego o6rodka $/chowawczego

w

kwocie

4,288,34 zl),

Powiatu
Zarzqd Powiatu na posiedzenTa 23 lutego

I(omisji llady Powiatu

dot5,cy,4gs

br.

material6w na

anahzowal wnioski

V

sesjg Rady

z

posiedzen

Powiatl.

ZarzvcI

podlal decyzle o wniesieniu do porz4dku obrad dodatkoulrch punkt6w:
1) PodiEcie uchwaly w sptawie .wynzenra zgody tta rcilrzacje projektu
,,Ro zbtjaj4c gtanice

2) Podjpcie

uchwatrlt

i

w

up

v

edz en

ia" w ramach

p

ro

gramu,, Era s mus * ",

sprawie w)rrav"ntu zgody na udziatr Por,viatu Nliriskiego

lako partneta w realtzacji projektu ,,Oddajmy dzieciom gtros" lv ramach
programu ,,Erasmus*",

3) Podjpcie uchwal;t w sprawie

I
Ad.

4

.u{vrztzenl^ zgody na reahzacjg projektu

w ramach

Osi Priorytetowej Ptogtamu Operacyjnego Wredza Edukac.la llozlvoj.

Inne sDrawv
Ponadto Zarzyd Powiatu podjal nastgpuj4ce uchwall,:

- Nr

67

/15 z

dnra

23 lutego 2015 r. w sptawie udzielenia

upowaznienia

pracownikowi Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomoclr y1 A,firisku

p. I{atarzynte Zalewskiej n
nieobecnoSci dyrektora pSOS w Mifsku Maz. od

Mazowieckim (dot. udzielenia upo'\r/aznienia

cz^s

usprawiedJiwionej

dnia

3 marca br.).

- Nr 68/15 z

dnra 23 lutego 201,5

r.

zmtenrajqca uchwalg

w

sprawie powolania

komisji do vrytle1u partnerz- pt)rw^tilego (r,v sl<trad komisji weszla p. ltla"lgorzata

I(tupa

przedstawiciel zwtqzkow zawodor,r,l'ch dztaNalqcych

z dniem 5 matca

br.

w

SPZOZ or^z

ze skladu odwoluje sie p. Nlanusza Nlartyniaka z-cp

d7rr.

sPzoz).
nadto

-

zakoficz!,I5,

Srodowiska

sie kontrole Nlazowieckiego Urzgdu Wojewodzl<tego 'w

i Rolnictwa or^z kontrola Inspekcji Transportu

\X/yclz

Drogowego

w VTydziale I(omunikacji i Transportu Drogowego (pozytynvne.q,niki kontroli),

-

odbytro sie spod<anie ze spadkobiercami dobr Janow; (4.03
nieruchomo6ci),

br,

puel<azante

- odbyly siE dwa post€powarx^ pnetargowe na drogi:

9 ofeft, fi )trTzsz^ rr^ kwotg

Lttowtcz-Nhozy-I{aluszyn wplynqlo
3.833.413,98 zl, a najwTrzsz^

n

kwotg 4.776.000 z\ (rvarto6i koszroq/sowa

to 6 mln zl,w budzecie zabezpreczon

zostaNa

kwota 3 mlnzN),

Mirisk N'Iazowiecki - \)76lka Czarst{ska - wplyng]e 11 ofert, narntLsza nt
kwotE

1,.337

.228,96 zN, najwyzsza na kwotp 2,250.528 z\,

Ponadto Zat:zqd Powiatu na posiedzerrru w dniu 23 lutego br.:

- z^oprnlowatr dokumentacjQ ptojektow4 dla inwestycji pn.,, Budo'u/a autostrady t\2
Wat:szawa-I(ukurykr na odcinku wgzel Lubelska

Mazolviecldego" (w zakresie dr6g powiator.-u1'ch

-

-

-

poczqtek obwodrug/ Miriska

uzgodniono z uwagami),

z^oprrrrowal dokumentacjE ptojektow4 dla inwestycji

pn. ,,Budowa drogr

ekspresowej 517 na odcinku wqzetr ,,Zakrgt" -wqzeN,,Lubelska" (bezwEzN.a) od km

14+200 do km 16+700" (w zakresie drog por,viatowych onz projekt org nrz^c)r
ruchu - pozytywnie).

iEt
Iltt.)'t!1

j{yi t nrczvfr.skf.

