Sprawozdanie
z dziatalnoSci Zaruqdu Powiatu Miriskiego
w okresie od dnia 10 wrze6 nia 2015 r. do dnia 27 paLdziernika 2A15 r.
\W okresie od dnia 10 lvrze6nia 2015

r. do

dnta 27 paidzienll<a 2015 r. Zanyd
Powiatu obradowa\ na 4 posiedzeniach: w dniu 22 wrze$tta, 5 paldzierntka,
1.2 patdziernika, 26 paldziernika 201.5 r.

Do gl6wn)rch temat6w, kt6rymt zajmowal siE Zatz4d Powiatu, nalezaly spraw)r:
1) budzetu powi:rtu,
2) o6wiaty,
3) mrerua powiaru,

4) optacowania projektow uchwal i inn)rch material6w n X

sesjQ ltady

Powratu,
5) inne spraw)/.

Ad.

1

Budzet oowiatu

Za"n4d Powiatu podjal 3 uchwaly (Nr 200/15,
zm1ar1

w

Nr 203/15, Nr 208/15) w

sprawie

budzecie Powiatu na 2015 rok. Zmtany polegall' n2 zmiante planu

doclrod6w

i

uTrdatL6w zwt4zan5,ch

ze

zmr^n4 kr,vot dotacli celolvych

pnel<azywanych zbudLett panstwa, plzeniesieniu wydatkow miEdzy

SS

w ramach

tego samego dzia\u w zakresie lr,lrdad<ow biez4cych onz, przeniesieniu r,vydatkriw
z

rezer-vqir

budzetowej i doq'czyly;

- Statostwa Powratowego w Mirisku NIaz.
- Powratowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nlirisku NIm.
- I(omendy Powiatowej Paristwowej StrazyPoLarnej w NliriskuMaz,

- Zespo.lu Szk6.l Specjalnych w Ignacowie,

- Gtmnazlum i Liceum Og6lnokszta\c4cego w Nlirisku
- Zespolu Szkol Ekonomrcznych w Nlinsku
- Zespolu Szkol Nr

1

N[az.

l,rIaz.

im. I{azimterza Wielkiego w MinskuN[.a2.

- Zespolu Szkol im. AzI. Sklodorvskiej-Curie w Midsku Maz.
- Zespolu Szko.l Zawodowych Nr 2 w NliriskuNIaz.
-

P

oradni

P

sycholo giczno-Ped

^go

glczno w Sulej riwku.

- Domu Pomocl' Spolecznej w I(4tach,
- Domu Pomocy Spolecznej ,Jedlina" w Mieni,

- Centrum l(sztalcenra Zawodowego i Ustawicznego w Minsku Maz,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mifsku l,tIaz,

w dniu 22 vwzei;nra 2015 r,

Ponadto na posiedzenru
uchwalg

Nr

1,99

/15 w

Zarzqd Por,viatr-r podjal

sprawie ustalenia harmonogramu rciltzacji dochod6w

i r4'datk6w budzetu Powiatu N'{iriskiego na IV kwar:tal 2015 r.

Ad.2 Sorawv odwiatv
w zakresie spraw o6wiatowychzarzud

podjal nastgpuj4ce

uchwatr1,:

- Nr 198/15 z dnia22wue$tta2OI5 r, zmienr lt\c^ uchwalg w sprawie wysokoSci
dotacji n jednego vczr,ra, wychowanka oritz dziecko objqte wczesn)/m
wspomaganiem rozwoju w publicznych otaz niepublicznych szkolach i placowkach

oSwiatoulrgh dotowanych

-

z budzetu Powiatu A,firiskrego (w

zwtqzku

z rozPoczgciem funkcjonowania od 1. wrzesnia bt. dw6ch nowych niepubliczn),ch
szkol tj. Szkotry Specjalnej Przyspe52bialqce1 do prac1, funkcjonuj4cej w Zespole
Plac6wek o6wratowych ,,Mozesz Wiqc"j"

*

Nowym Zglechowie or^z Szkoly

Nfedycznei CNf dla Mlodzie2y funkcjonujacej w ZS

- Nr

207

/15 z dnia 26 paidziernil<a 2015 r. w

Starosty za wysolde wyniki

w

nauce. Stypendia

10 miesiqcf przyznvno 1.4 uczniom gimnazjr-rm

- Kamilowi Pasik -

sprawi

e pnyzn^nia Stypendi6w

w wy5s[66cr264 zL/m-c na okres
szkotr ponadgrmnaz)aInlrch:

NIaz

owieckim;

Aleksandrze Czerniakowskiej uczenrucl' Technikum
E

NIzz.)

uczniowi Liceum Og6lnoks ztn\c4cego w Zespole Szkol

llko nomi czny ch w Nli6s ku

-

i

Nr 1 w Midsku

konomi czny ch lv Nlirisku

Nf

w

Zespole Szkol.

w

Zespole Szkol

azowieckrm;

- Klaudii Btaiejczyk

uczennicy Liceum Plastlrcznsg6
g\
Ekonomi cznsr
w N{iris ku. NIaz owie ckim;

Wiktotii Smoleriskiej - uczennic), Liceum Og6lnoksztaLcqcego w Zespole Szkol
Nr 1 im. I{. Wielkiego w N,{irisku lVlazowieckim;
- Luizie Aleksandrze Zwierz - uczennicl, 'Iechrukum 'w Zespole Szkol Nr 1
-

im. K. VTielkiego w N{i6sku Nzlazowieckim;

- Przemyslawowi Gadaj - uczniowi Zasadmczej Szkoly Zawodowel w Zespole
Szkol Nr 1 im, I{. Wielkrego w Mirisku Nfazowieckim;
- Iwonie Stanistawie Banasiak - uczennicy Zasadntczel Szkoly Zawodowej
Speclalnej w Zespole Szk6l Nr 1 im. I(, Wielkiego w Nfrnsku N{azowieckim;
- Marii Jagodzihskiej - uczennie, Technikum w Zespole Szkol Zawodou,l'ch Nr

2 tm. Powstadc6w \Warszawlr w Nlirisku Mazowieckim;
- Joannie Chabtowskiej uczennicy Gimnazjum w Gimnazjum i Liceum
Og6lnoks ztaNc1cym im. PolskrelNlacterzy Szkolnel w N{irisku lvlazowieckim;

- Robertowi Pawlowi Patobczak uczniowi I-iceum Og6lnokszta\ctycego
w Gimnazjum i Liceum Og6lnoksztaNc4cT,m im. Polskiej Mactetzy Szkolnej
w N{i6sku Ntlazowieckim;

- Karolinie Kuberskiej - uczennicy Lrceum Ogolnoks ztaNc4cego w Zespole Szk<il
im. M. Skloclowskiej-Curie w Nlirisku Nlazowieckim
- Martynie $76jcik - uczennicy Technil<um w Zespole Szkotr im. NI. Sk.lodowskrejCude r,v Nlirisku Nlazowieckim

-

Aleksandrze

Jutii Dgbskiej

uczennicy Technikum

w

Zespole Szk6l

Agrotechnicznych w Nlidsku N{azowieckim
- Marcinowi Jeznackiemu - uczniowi Grmnazjum w Zespole Szk6l Specjalnych
im. Janiny Poraziriskiej w Ignacowie

Ad.

3

Mienie oowiatu

W zakresie spraw doq,czqq,ch mienia por,viatu Zarzqd podjal uchwalq:

- Nr 206/15 z dnia 26 pa/zdzierntka 2015 r. w sprawle uz,\,czenia czq(ci
rueruchomo(ci polozonej w miejscowodci Piaseczno i I(czki Drugre, gmrna
Cegl6w, stanowi4cych droge powiatow4m 2242W or^z w rniejscor,vodci I(amronka,
gmtna Latowrcz, stanowi4cej drogg powiatow4
Ceg'}ow na okres do 31 gtr-rdrua 201,7

m 2241W (dot.

w2Trg2stri^ Gmrnie

r. czqdci nieruchomo6ci stanowi4cych drogi

w celu przebudor,vy dtogi gmrnnej m 220110$7 Piaseczno-Skr-rpieICczkr wr^z z przebudow4 sI<rzyzowan z drogami powratowymi oraz budow4
powiatowe

chodruk6w, peron6w autobusowych i odtworzeniem istruej4cych rolv6w).

Powiatu

Zavqd Powiaru na posiedzentach w dniu 12 pai,dziernika t 26 patdzierruka br.
przyql materialy na X

Ad.

5

sesjq Rad1, Powitrtu.

Inne sDrawv
Ponadto Zarzyd Powiatu podjatr nastgpuj4ce uchr,vall':

- Nr

201

/1,5 z dnia 5 pzrldzientka2015 r. w sprawie w1rr^zen7^

opinr

dotycz4cel

projektu dokumentu pn. ,,PIan gospodadri niskoemisyjnej dla Gminy Jakub6w"
(opinia pozytywna),

- Nt 202/15 z dnia 5 pazdzrorll<a 2015 r. w sprawie zmi^n w
O rgantzacyj

Regulamirue

nlrm D omu D ziecl<a w Falbo gach,

- Nr 204/15 z

26 paldziernrkz 2015 r, w sprawie powotrania komrsji
konkursowej do przepr:owadzenn etapu powiatowego 15 edycji ,,I{onkursu
ekologicznego dla dziect i mlodzreL)r r" szk6l na terenie powiatu miriskrego" (temat
dnta

konkursu: ,,Odpady zbtennn, nie marnuj€, nowe neczy z ntch budujq", powolano
komisjE

w

sktradzie

-

przewodnrcz1cy

-

Stanislaw Smater, czlonkowie: I{rzysztof

Plochocki, N4arta I(owalczyk, IJrszula Platkowska),

- Nr 205/f5 z dnta 26 pai,dzierntka 2015 r, w sprawie ogloszenia informacji
o opracowanym prolekcie ,,Planu zt6wnowazonego rozwolu publicznegcr
transportu zbiorowego dla Powiatu L,{iriskiego" (4 Listopada br. odbgdzie
spod<anie robocze

-

sie

wojtowie, burmrstrzowie, radni Rady Powtatu)

nastep ui ace i nform acie :

- w dniu 15 r,vrze6nia br. odby.lo siQ pnel<azante nieruchomo6ci w ]anowie
sp

adkobiercom wla( cicieli,

- w dnjach 18-19 wrze6nia br. odbyly

siq uroczyste obchody jubileuszu 7O-lecia

Zespolu Szkol Nr 1 im, I{azimtetza Wielkiego w N{i6skuNIaz.

- z N,{inisterstwa Infiastruktury i
rezerwy subwencji ogolnel
(wnioskr

z

Rozwoju wpllrngta tnfortnacja

o

urr,vorzeniu

pvezfl^czeniem na obiekty mostowe na 2016

mozr' skladai do 15 lutego

2016

t., prz)igotow),rwany jest wniosek

Przebudo\r/g mostu w m, Starogrod w ci4gu drogr powiatowej

Nr

r.

na

2246UD,

- ponownte z\ozone zostalo pismo do A,{inrsterstwa Finans6w o

wJ,ra2enie zgody

na odroczenie terrninu zwrotu subwencji uznanej pfiez lJnqd I{ontroli Skarborvej
za nrenalezme pobnn4,
- Nlinisterstwo Edukacji Narodowej pnyzna\o kwotE 40.000

o(rviatowe)

n

wyposazenie

dla

Gtmnazjum

zN

z rczerwy subwencji

i Liceum Ogolnokszta\cqcego

w N{irisku Maz.
- wplynal ptojekt koncepcji funkcjonowania SPZOZ nalata 201,5-2020,

-

30 wtzednia bt. odbytro siE uroczyste otwarcie haLi sportor,vej

w Gimnazlum

i Lrceum Ogolnoks ztalc4cT,rn w Nlifsku Maz.

-

\7trOSiG$7 przyznaL dofinansowanie

w kwocie 10.800 zl do konkursu

ekologicznego,

- podpisana zostala
terenu po SOSzW

umo'wa

z

firm4 Flydrotech z A,{iriska Maz. n^ uprzqtnigcie

pny uI. Stankowizna (kwota

55.000

zl brutto, termin reahzaclt

do 18 gtudnia br.),

- uplynq.la kadencja Powiatowej Spolecznej Rady do
Niepelnosprawnlrch. Powolana
Prz er,vo dn rczqcq zo

sta.Na p

zostaN.a

Sprar,v Osob

nowa S-osobowa Rada na 4-1etni4 kadencjE.

. G nLy na Wi4cek.

- wplvng'lo 7 ofert w tamach postqpov/^nr^ przetargowego na wybor banku, kt6r1'
udzieLi kredytu w kwocie 2,770.000 z\,

- 16 paldzier:nrl<a br:. odbyly

sig obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowel

po\qczone z jubileuszem 95-lectaZespol,l Szk6l EkonomicznTrgllw Mirisku N\az.

- 21 pai,dziernika br. odbylo sig otwarcie komis

PoJicji

w Stanislawowie

- 22 patdzienttka br. odbylo siq uroczyste otwarcie pracowni

gastronomicznej

^tr^ta

(watto66 rob6t 3,5 rrln z\),

w Zespole Szk6t Agrotechnicznych w N,{irisku NIaz.

- 23 paf'dzierrttka br. odbylo siE otwarcie stacji gazowych lft6lewrec i Stanistraw6w,
watto66 zadanta ok. 20 mln z\, drugostronne zasilarue Nliriska NIaz, od strony
p6lnocnej),

