Sprawozdanie

,

*

z dzi*lalno6ci Zavqdu Powiatu Miriskiego
o*.sie od dnia L8 grudnia2014 r. do dnia LL lutego z}LS r.

W okresie od dnia 18 grudnia2014 r. do dnia 11 lutego 2015 t. Zarz4d Powiaru
obradowa'l na 6 posiedzeniach w dniach: 22 grudnta 2014 r.,29 grudnia 2014 r.,
7 sqcznta 2015 r,19 slycznra 2015 r.,2lutego 2015 r. r 9 lutego 2015 r.
Do gl6wn)rch temat6w, kt6rymr zalmo wal siE ZantpdPowiatu, naleLa\)r sprawy:
1) bud2eru powiatu,
2) o6weaty,
3) opracow^fi7^ projekt6w uchwa.l i innl'gh matenal6w na IV i V sesiq Radl,
Powiatu,
4) inne sprawy.

Zarzqd Powiatu podjal 1 uchwatrq w sprawie zm7^n w budzecie Powiatu na 2014 t,

(Nr 27/1,\ i 2 uchwaly 1v sptawie zmian lv budzecie Powiatt na 2015 rok
(lrTL 55/15, Nt 63/15). Zmiany polegall' n zm7z.rrre planu dochod6w i wydatk<iw
zwtqzanych

ze

zmTarrq

kwoty dotaclt celowej

ptzeniesieniu rvydatk6w miqdzy

SS

pr:r,el<azane)

z

bud2en paristwa,

w ramach tego sa.mego dzialu or^z przeniesieniu

wl'datk6w z rezer.v{jr budzetowel t dotyczy\y:
- Statostwa Powiatowego w l\fifrsku Maz.
- Powiatov/ego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nlifisku Maz.

- Powiatowego UrzEdu Pracy w Minsku Maz.
- I.'omendy Por.viatowel Paf,stwowej Straz),Polunej w Midsku NIaz.

- Zespolu Szk6tr Nr

1

w lVlirisku Maz.

- Zespol Szkotr Ekonomicznychw lVlirisku

L,Iaz.

- Zespolu Szkotr Zawodorych Nr 2 w Mifsku
- Zespolu Szk6l im.

IVI.

N,Iaz.

Sklodowskiej-Curie w l\firisli:u Maz.

- ZespoNu Szkol Agrotechnicznych w Mirisku Nfaz.
- Centrum l(sztalcenia Zawodou/ego i Ustawicznego w Nfinsku N[az.
- Domu Pomocl' Spolecznej w I{4tach,

- l)omu Pomocl, Spotrecznej 6w.Jozefa w l\Iieni,
- Domu Pomocy Spolecznej ,Jedlina" w N{ieni,
- Dotnu Dziecka w Falbogach,

- Poradru

P

sycfi6lo*i czno-P edaaogrcznej w Sulej 6wku,

oradni

P

sycholo giczno -P ed

-

P

^go

glcznej w Nliris k u Maz.

- Powiatowego Centtum Pomocy Rodzirue w Nlidsku NIaz,.
- Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Mifisku Maz.

Na posiedzeniu w dniu 7 sqczrn^ 201,5 r. 'Zarz4d Powiatu podjal uchwalg
Nt 30 /15 'w sprawie ustalenia planu dochod6u, i vydatk6w samorz4clowym
jednosd<om budzetorxlrm, udzielenia dotacji poclmiotom reiltzujucym za<lanta

powiatu, ustalenia planu finansowego dochodciw podlegajacych przekazantt do
br-rdzetu parlstwa

tzudowej

i vTrdatkow zw,rqz^rrych z reahzacjq zadan z ztkresu administracji

w 2015 roku oraz uchwalq Nr

31

/15 w sprawie ustalenia harmonogramu

reahzacli dochod6w i wydatkow budzetr-r Powiatu A,{i6skiego na

I

kwartaL 2Ol5 r.

Ponadto podjpto uchwall, Nr 32-51 /$ upor,vazni qqce kierownik6r,v
powiatour;rch jednostek orgnTz^cyjnych, Powiatowego Inspektora Nadzor-u
Budowlanego i I(omendanta Powiatowego Paristwowej Strazy Pozarnel do
zacl4ganta w 2015 t. zobow't4zai z Lytu\u um6w, kt6rych realtzacja w rokr-r
nastQpnym jest niezbEdna do zaper,vnienia ci4glo6ci dzia\anta jednostki, gdy termin
zap\a\r uplywa w roku nastepnym.

Ad.z

--

Sorawv o6wiatv

\x/ zakresie spraur odwiatowychzavqd podjal nastepuj4ce uchwaly:

l\r 24/14 z dnta 22 grudnta 2014 r. w sprawie pftyzn^nia nagr6d sportowych dla

zawodnik6w i trener6w. Nagtody prz5,zrlano nastQpujacym

- Norbertowi C*lka -

zawodnil<or,vi Integracyjn,ego

l{lubu Sportowego

,\\X{F

w \(/arszawie w wysokodci 700 z\oqcb,

- Natalii

Cecotce

-

zawodntczce Nliriskiego

Idubu Sportowego

Taekwon-do

w Midsku A,{azowieckim w vTrsoko6ci 500 zloqrch,

- N-ukaszowi Jpdrasik - zawodnikowi

Nfiejskrego

Mi6sk Mazowiecld w wysokodci 200 z\og,ch,

l(lubu Sportowego ,,Mazovra"

- Julii Kawce

zawodnrczce A,firiskiego

l{ubu

Sportor,vego ,,Taekuron-do"

w Mirisku Nlazowieckim w wysoko6ci 500 zNotych,

- X-ukaszowi

Kosobudzkiemu

zawodnikowi Miejskiego I{lubu Sportowego

-

,,NIaz ovra" lVlidsk Maz owiecki w .r4rs 6i<o 6 ci

- Marcie Iftajewskiei -

6OO z

lo

tych,

I(lubu Sportowego ,,Taekwondo" w Mirisku Mazowieckim w uT/sokosci 500 z\oqch,
zawodniczce N,{irisldego

- Jakubowi Kretowiczowi -

l{ubu

zawodnikowi Uczniowskrego

Sporowego

Judo ,,I(ontra" w Nlidsku Mazowiecki w u1's6kodci 300 zloqrch,

- [akubowi

KuZmicz

-

zawodnrkowi Nliriskrego Klubu Sportowego ,,Ta-ekr,von-

do" w Nlirisku Lzlazowieckim w wysokodci 400 ztrotych,

- Karolowi tr uniewskiemu

zar.vodnikowi Minskiego

l(lubu

Sportowego

,,Taekwon-do" w Mirisku Nlazowiecldm w wysokoSci 1.'000 z\otych,
- Michalinie Mikulskiej

-

zawodnrczce Azlifskiego I{lubu Sportowego ,,Taekr,von-

do" w N,{i6sku Mazowieckim w wysoiroSci 600 zloqrch,

- Gabrieli Misterkiewicz

za'wodntczce A/iiriskiego ldr-rbr,r Sportowegc>

,,Taelrwon-do" w Mirisku A,fazowieckim

- Poli Parol -

r,v

w)/sokodci 400 z\otych,

zawodnrczce N{rfrskiego Towarzystwa Szachowego

w Nlirisku

Mazowieckim w r,'"ysoko6ci 500 zloqrch,

- Aleksandtze Polkowskiej -

za-wodntczce Uczrriowskiego

I{lubu Sportowego

Judo ,,I(ontra" rv Nlifrsku Nlazowiecki w u,1,5sko6ci 400 zLorych,

- Katanynie Ptzyczyna ,,Il,ontra"

r,v

Idubu Sportowego Judo

zawodnrczce Uczniowskiego

lVlinsku Mazowiecki w u.lr5eko6ci I50 z,loqch,

- Paulinie Pnyczyfia -

zawodnrczce Uczniowslijego

I(lubu Sportowego Judo

,,Il,ontra" w X,fifsku Nlazowiecki w wysokodci 300 zltotych,

- Flotianowi

Pvszel

-

zawodnikowi A4ielskiego ldubr_r Sportolvego ,,Polonia"

Watszawa w wyssk66ci 200 zNotych,

- Zrnannie

Pyszel

-

zaxvodntczce A,fiejskiego I{lr-rbu Sportowego ,,Polonia"

Warszas,va lv wysoko6ci 500

zloqch,

- Robertowi Rybczyriskiemu

zawodnikowi Uczniowskiego I{lubu Sportowegcr

-

Judo ,,I(ontra" w Mifsku Mazowiecki w wysokodci

- Bartlomiejowi

Sttussowi

-

Lidii Tarnowskiej -

r,v

Idubu Sportowego

wysoko6ci 800 z\oqch,

zar,vodnikowi Uczniowskiego

,,Marysin Wawerski" u/ \Tarszawie

-

z\otych,

zarvc>dntkowi Ucz:niowskrego

,,Nlarysin Wawerski" w $Tarszawie

- Kacprowi Strussowi

1.50

r,v

l{ubu Sportowegg

rv]/sokosci 600 zlogrgll,

zawodniczce A,Iifskrego Idubu Sportowego ,,Taekwon-do,,

w Midsku Nlazowieckim w wysokodci 500 zNotych,

- Wiwianie \Widerskiej

-

zawodnrczce N,{i6skiego

l(lubu Sportowego ,,Taekwon-

do" w Azlirisku N4azowieckim w wysokodci 400 ztroqch,

- MateuszowiZgodce

-

zawodnikowi Nlinskiego

I{ubu

Sportowego ,,Taelnvon

do" w Nfidsku Nlazowieckim w r T/sokodci 600 zlotlrgll.
Ponadto pt;zyznano nagrody treneLcim:
- llanu Tadeuszowi Kosobudzkiemu
,,1/Iazc>vra"

-

trenelowr Miejskrego

I{ubu

Sportor.vego

w Nlirisku N{azowieckim w \rTrsokodci 500 z\oqrcl1,

- Panu Jackowi tr uniewskiemu

trenerowi lVfinskrego ICubu Sportowego

,,Taekwon-do" w Mirisku lVlazowiecldm w w1rssLo5,,i 900 zlogrch,

- Panu Zdzistawowi Wi4ckowi

-

tlenerowi Ucz:nior,vskiego l{ubu Sportor,vegcr

Judo ,,I{ontra" w lVlirisku Mazowieckrm w r lrsoko6ci 700 zloq,glt.

- trlt 2B/14 z dntaT sqcznta2015 r. w sprawie pnyzn rrra stlpendi6w spoltow1,ch
dla zawodnilr6w. Sqpendia

- Natalii

Cecotce

-

pfiyztt

rlo 17 zn:,vodnikom:

z^wodniczce A,{iriskrego

l{ubu

w lVlifisku N{azowieckim na okres od h-rtego do kwretm a
miesiqcznie

w celu ptzlrgotowania

Sportowego Taekwon-clo
201,5

r. w \ TSokoSc

t

l5O zl

siE do Nzlistrzostw Polsla Junior6w Mlodszych

(taehwon-do);

- Julii Kawce

zawodntczce A,{irisldego

I(lubu Sportoweeo

w A'{idsku Nlazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2015 r.

1v

'J'aekwon-clo

wysopo6ci I5O z\

mleslecznte

lv celu pr4rgotowania

siE do lvlistrzostw Polski Jr-rniorow Nlloclsztrch

(taekr,von-do),

- Marcie Iftajewskiei -

zawodniczce Nlidskiego I.Jubu Sportor,vego Taekwon-clo

w Mirisku Nlazowteckrm na oktes od lutego do kwietnia 2015 r. r,v wysoko6c
miesiEcznie

w celu przygotowania

I

I50 ztr

sig do \,fistrzosrrv Polski Juniot6w Mtro<lszych

(taekwon-do);

- Karolowi X-uniewskiemu
w

Taekwon-do

wysoko6ci 300

zawodnikowi Infidskiego

Nzlifrsku Mazowieckim

zl

miesigcznie

l(ubu

Spotowego

na okres ocl lutego clo maja 2015 r. w

w celu prz)rgotowania siq do Nlistr:zostw Swiata

Junior6w (taekwon-do);

- Michalinie Mikulskiej

-

zawodnTczce N{rriskiego

l{ubu

Sportowego Taekr,von-

do w Azlirisku Azlazowieckim na oktes od lutego do kwietnra 2015 r. w wysopoici
150 zl mresiqcztie w celu przygotowania sie do i\,fistrzosrw Polskr
Junior6w

Nllodszych (taekwon-do)

;

- Gabrieli Misterkiewicz

-

zawodniczce Nfinskiego

l{lubu Sportowego'I'aeJ<won-

do w Mirisku Mazowieckim na okres od lutego do kwietrua 2OI5 r. w uTsokosci
150 zl miesiqcznie w celu przl'gotowania sig do Azlistrzostw Polskr

Junior6rv

Mlodszych (taekwon-do)

- Poli Parol Mazowieckim

;

zawodntczce Nlidskiego Towarzystwa Szachowego

n^ okr-es od lutego do czerwc

miesiEcznie

w celu przygotou/anie

Szl,blrich i

lyskawr cznTr

B

gl^r (s

- Katatzynie PtzyczyrLa

'.2015

w Azlidsku

t. w wysokodci 100 zl

siE do Xzlistrzost"v Polski Junior<iw

w

Szachach

zachy) ;

zawodniczcelJcznrowskiego I(lubu Sportor,vego Judo
,,I{ontra" w lVlirisku Mazowieckim na okres od lutego do maja 2015 r. w yTrsokodci

150 ztr miesiqcznie

w

-

celu prz)/goto'wania sie do Og6lnopolskiej OlinLpiady

Mlodziezy (judo);

- Paulinie PnyczYna - zawodnrcz,ce Uczniowskiego I(lubu Sportowego Judo
,,I(ontLa" w NIidsku Mazowieckim 11z okles od lutego do m^rc^ 20j,5 r.

vi wysoko(ci 150 ztr miesigcznre w celu pr:zygotowania sig do Nlistrzostw polspi
Juniorek (jucto),

- Flodanowi Pyszel -

zawodnikowr A,{iejskrego

Warszawa na okres od lutego

w celu prz)/goto'v/ania

-

Zwzannie Pyszel

do mala

2015

I(lubu Sporowego ,,polonia,,

r. w wysoko6ci 150 zl

miesiEczrue

siE

do Akademickich Nlistrzosrw Polski (lekka atletyka);

-

zawodnrczce N,fiejskiego

l{lubu Sportowego ,,polonia,,

Warczawa na okLes od lutego do czerwca2015 r. rvuTsokodci 150

zl

miesigcznie

w celu prz)/gotowania siq do Nlistrzostw PolskiJuniorow (ekka atletyka);

- Robertowi Rybczyriskiemu

zawodnikowi Uczniowskiego I(lubu Sporowego

-

Judo ,,I(ontrz" w Mirisku Vlazowieckim na oktes od lutego do marca 2OI5

w wysokorici 150 zl

miesiEcznre

w celu przl,gotowania

siE do Mistrzostr,v

r.

polsli

Juruor6w (udo);

- Tornaszowi Sternickiemu - zawodrukowi Uczniowskiego Idubu Sportowego
Judo ,,I{ontra" w A4i6sku Mazowieckim na okres od lutego d,o marca 2OI5 r.
w wysokoSci 150 zl miesipcznie w celu pnysotovlania sig do Mistlzosrw Polspi
Junior6w (judo);

- Bart{omiejowi Struss

zawodnikowi Uczniowskiego l(lubu Sportowego

'w \Marszawie na okres od lutego do czer\lc1
2Or5 r,
w wysoko6ci 300 zl miesigcznre w celu przygotowania sig do A,fistrzostw Swiata
,,N{arysin Wawelski"

Senior6w (sumo);
- Wiwianie

Widerski.j

- zawodniczce N{rriskrego

Idubu Spottowego Taekwon-do

w Mirisku Mazowieckim na okres od lutego do kr,vietnia 2015 r. w wysoko6c
miesiEcznie

w celu przygotowania

r

I5O zl

siq do A,{istrzostw Polski Junior6w iVltrodszych

(taekwon-do);

- Maciejowi Zaborcwskiemu
Szachowego

zawoclrukowi X,{iriskiego Towarzystwzr

w Nlnsku N{azowiecldm w miesi4cu Iuq 2015 r. r,v wysoko6ci

200 z\

w celu przygotov/ania sig do Mistrzostw polskrJunior6w (szach;);
- MateuszotvtZgodce

-

zawodnikowi Mifiskiego

I{ubu Sportowego Taekwon-do

w lMiriskr-r Nfazowieckim na okres od lutego do kvnetru a 2015 r. w \r1/soko6c

I

150 z\

miesigcznie

w celu przygotowania

siE do N4istrzosrw Polsiri Juruor6w Nltroclszych

(taekwon-do).

- Nr 29/15 z dnraT sqrcznra20l'5 r, r,v sptawie ogloszenia otwarq/ch konkurs6w
ofert na reahzacig zadanpublicznych w 2015 r. pftez org^nrz^c1e pozavqdowe
oraz
podmioty u4/mienione u/
3 ust. 3 ustawlr z dnta 24 kwietnia 2003 r.

o

^tt.

dzralalnoici pozyl[11 pubJicznego i

ochronf i promocjt zdrowra

-

o

wolontadacie (no zadanta

w

zapresie

5,000 2tr, na zadanta w zakresie clzjalalnoscr na rzecz

os6b niepetrnosprawnych 30.000

z\, 11 zadania w zakresie turysqrkr
t I<taioznar,vstwa or^z ytpoczynfts dztect t m\ocLziezy - 5,000 zl, na zad,anta
w zakresie kult.ury, sztuLi, ochrony dobr kultury i dziedzictsva narodowego
100.000 zl, na zadatia w zakresie wspietania
100.000 zl, na zadanta

i

upows zechntanra kultuty fizycy11si --

w zaktesie dzialalnodci na rzecz integtacji europejskiej onz

rozwtlania kontakt6w i wsp6lpracy mtqd4/ spo.leczerisrwami _ 5.000 zl)

- Nr

/15 z dnta 19

r. w spmwie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycidt w 2015 rok (tveznaczono n
53

stycznra 201.5

dofinansowanie 6rodki w tr4cznej wysoko(ci I30.1I0

- i\r 54/15 z

dnra 1,9 stycznia 2015

zL)

t. r,v sprawie wysoko6ci dotacji na jednego

tczrrTa ruepubJrcznych szk6l ponadgrmnazja\nych udzielanych

z budLetu powiatu
jeclnego uczrrr^ liceum

Miriskiego (miesigczna wysoko6i dotacji n
og6lnoksztatrc4cego dla doroslych

-

136,45 zN oraz wysokod6 dotacji na jednego

ucznr^ szkoly policeainej dla dorosllrsft

- fJr

61

/15 z dnta 2lutego 2015 r. w

tiozp^trryania

-

I3O,I5 z\)

sprar,vie powola.nia

ofet na realtzacle zadai

pr_rblicznl,

I(omisji I(onkurso\Drc6 do

ch przez orgmnzacle pozarzqclowe

oraz pod*iory v{'mienione w art. 3 ust. 3 r-rstawy

z

drna

24 kwtetnia 2003 r,

o dzralalnoSci po2ytku publicznego i o wolontadacie w 2015 r,
- lk 62/15 z dnta 9 lutego 2015 r. w spr:awre wyraLenta zgoc)y ba prowadzenie
dziennik6w lekcyjnych v,lrl4gznie
w ZSZ

Nt 2 w Nlirisku

NIaz.)

w formie

elektronic znej (od. 1 wrzesni

a

2015 t,

Zarzqd Powiatu na posiedzer,1uw dniu 1.9 styczntabr. anahzotval informacjq

o

Sredruch wynagrodzentach

n

Lrcz)rcreli

na poszczegolnych stopniach awansll

zawodowego z^ 2014 r. (w stosunku do dredruch uynagroclzed ustawouD,ch powiat
nadplaca l4czrne kwo tq I.326 . 5I4 zN), rnfotmacjq p rzekaz

suma
stopieri awansu

r,vs z;r5

flsl6

racln1,m.

iloczyn6w

6redniorocznej

liczby etat6w i

zarvodou.ego

^no

wydatki poniesione
ptzez powiat w roku

Srednich

lsvota r6znicy

201.4

wynagrodzeri

wynikaj4cych

z

Katty Nauczyciela
nauczl'cisl staz)rsla
nauczyciel

i(o11

Lrauczy;6isl

rlilnorvlult

t

ral<to\\/y

naucz).ciel dyplomorvarv

589.282,22

627.)25,61

38 043,39

2.794.504.,13

3.194.399,65

399 895,.52

5.726.297,52

5.942.656,29

216.358,1

15.437.542,29

l6 10e.759,50

612

2Il

,21

Radv Powiatu
zatzqd Por,viatu na posiedzeniu
IV i V

w dniu 9 lutego br. ptzyjryl
z

dnta

zwo\anta ntdzwyczajnej sesji Rady Powiatu N,{iriskiego

Ad.

4

Nr

9 lutego 2015 f. w

spfawle

Inne sDrawv
Ponadto 7,au4d Powiatr-r podjal nastQpuj4ce

-

materialy nir

sesjq Radl' Powiatu.

zanvd Por,viatu podjatr uchwalq Nr 64/15

23

/14 z

dnra

uchwatr1,:

22 grudnta 2014 r. w sptawie zaoprniowania propozycj r zahczeria

drogt na tetenie Gminy Azli6sk lVlazowiecki do kategorii drog gmrnnyqfi

(clot.

zahczenra do kategoni dr6g gmtnnych ulicli R62lyojowej w Grgbiszewie),

-

- lrTr 25/1 4

z

dnta 22 gtudnta 2014 r. r,v sptawi e rozstrzysniecia otwartego konkurslr

ofert i udzielerua dotacii na tenltzacje w latach 2015-2019
w zaktesie prowadzenTl insqrtugjsnalnej prccz)r
zNozona

zadanra pubJicznego

z1s1epczel (wlrbrana zostzla oferta

przez Zgromzdzene Si6str I(apucynek Najdwiqtszego Serca Jezxa

w Siennicy, dotacja na dofinansowanie zadartraw 20'15 r. 4jo.4O0

zN)

,-

-Nr

26/14 z dnta 29 grudnia2Ol4

r.

zmTenr^j4ca uchwalg r,v sprawie powotrania

komisji do wyboru pafinera pqrwatriego,

- Nr 52/15 z

dnta 19 strIczru^ 201,5

r. w sprawie udzielenia upowaznienia

dytektorowr Zarzqdu Dr6g Powiator,vych w Nhrisku Nlazowieckim do prowad,zenta
inwestycji (chodzi o realtzacjg zadan:,,Przebudowa drogi m 2223W Nzlirisk Maz.

-

W6lka Czarniriska na odc. od km 0+730,60 do km 2+381,90 o dl. 1651,30m,,;
,,Przebudowa drogi m 2231W Latowrcz-Nlrozy-I{aluszyn na oclc. od pm 10+700
do km 13+800'),

- 1\r 56/1 5

skladania

z

dnta L9 styczt'tta 2015 t.

w irnieniu powiatu

osr,viadczef

(uporvaznienie dla p. Marka Pachnika
1.9 stycznta

do 23 stycznra

- Nr 57/1,5 z

dnta

w sprawie oktedlenia os6b uprawnionych do

woli w

sprawach maj4tkovych

w okresie nieobecno6ci Wicestarosw ti. od

201,5 r.),

2 lutego

2015

r. w

sprawie przeprowadzenta konsultacji

dotycz4cych projektu ,,Programu Rozwojr-r Pieczy Zastgpczel w Powrecie Nh6skrrn

na lata 2015-2017" (<onsultacje tr.waj4 do 18 lutego 201,5 r.; puewodnrcz4cy
I(o mis j i ko ns ultac y lnej

-

J anusz Zdzteb o rs

ki),

- Nr 58/15 z dnia 2 lutego 2OI5 r. 'u/ sprawie

ptzyjpcra Regulaminu

organtzacyjnego Powiatowego urzpdu pracy w Mifrsku Nlazowieckim,

- 1\r 59 /15 z dnta 2 lutego 2015 r. zmlenr^)qca uchwatrq w sprawie powo.lania
komisji do wyboru p^rtner^ pqr\r/atnego (powolano do sktradu p. Andrzeja
Ifuasuskiego)

- |tlr 60/15

z

dnta 2 lutego 2015 r.

w sprawie r-rdzielenia upowaznienia ciyrektoro'vr

Zarz4du Dtog Powiatowych w Mirisku N,Iazowieckim do prowadzerua inwestycji
(doqtczy: ,,\Tykonanie dokumentacji na przebudowg przepustu ramov/ego 170x160

w km 10+643,85 w ci4gu drogi powiatowel nt 223IW Latowrcz-Mtozy-I(aluszyn";
,,\fi/i'konanie dokumentacJt na przebudowg mostu w m. Starogr6d

w

n^

rzece Swrder

nt 2246W Stara \)7ie6-\)7o1ka Dluzewska-parys6w,,;
,,\Tykonanie dokumentacji na przebudowq droE powiatowej nr 22r4w
ci4gu drogi powiatowej

Stanistraw6w-N{lEcin-I{amionka od km 5+561 ,12 do km 7+960 d+. 2.31B.BB mb,,;
,

,,\Tylronarue dokumentacji na przebudowq clrogr powratowej
Mazowiecki-Jakub6w (ul. I{odcielna

dl' 1.405,57mb

i

nt

2227w a,{idsk

Przemyslowa) km 0+000 do km I+405,57,

oplacor.vanie ptojektor,v branzowych przebudowy tuz4dzen

koirduj4cych"; ,,wykonanie dokurnentacji rr^ pr-zebudowg przepusru 2x1,2
m
w ci4gu drogi powiatowel m 221BW DEbe \7ielkie Pustelnik-Helen6w w km

-

0+302").

Ponadto na posiedzeniu Zarz4du powiaru przekazane b)rl], nastepuj4ce
informacjg

- w Ministerstwie

Zdtowra

w

Departamencie Funduszl, Europejski

decyzia dotl'c4'4gv z\ozonego wniosku
Mechanizmr-r- Finansowego projektu

w

oddechowych (kwota dofinansowania,

w

$Tniosek

o

o

z

dofinansowanie

zal<t;esie

ch

zzpadtra.

Norweskiego

badan profilakty cznych

1ak4 siq ubiegali6my

naborze na 2015 r. nie zosta\ rekomenclowany, ale

c1t,5g

to 2,4 m]n z\).

zostaN

wpisany na

listg rezerwow4.

- utegulowany zosta"\ stan prawn)r nieruchomodci po SOSzW w A,{i6sku Maz. ptzy
ul. Stankowizna. X'4czna powierzchnia catel nieruchomo6ci to ponad t ha.

W dniu 2 sqrgzvlla br. splon4tr jeden z budynk6w pozosta.lych po SoSz\xz.

- nast4pitr^ zm7^n na stanowisku l(omendanta
Robert Zebror,vski

"bjq\

Powiatowego PoJicji

stanowisko I(omendanta Policli Rejonu 3 w

ml.

\,X/ars

insp.

z^w7e.

Obecnie obowi4zki KPP pelni nadkom, Bart.lomiej Dydek.

- z Nfirusterstwa Rolnictwa i

Rozr,voju Wsi r,r,plynqtra info rmncja, ze r-rchl,lona

zostala decyzia $Tojewody Nlazowteckiego doqcz4ca clobr w
Janowie (uznane
zostaLy racje spadkobierc6r,v do czqsci parkowo-p alacowej w
Janowie),

- odbyla sig I tula

negocjacji

z 5 fnmami, kt6re

z\ozylSr oferty

w

postQpowanllr

pubiiczno-p{rwatnym,
- odby'ly

-

siE natadlT

uczestnTczyl

odbyl

siE

w

toczfle z dyrektoramr powiatowych jeclnostek otg rrrz^cvjnych,

l{onwencie Starost6w \Tojew6clztwa Nfazowieckiego, kt6ry

w powiecie wyszkowskrm, Na spotkaniu poinformowano, Le w

ci4gu bqdzie funkcjonowal NPPDL, z^t\,vrerdzony zostal pnez

dalszT,m

I{omis1g

Europejskzl Ptogtam Rozwoju Obszar6w Wiejskich (w najbli2szygh tygodniach

powinny ukaza( siQ zasadl, korz)rstania), RpO dla \)Tojewod,zrva l\{azowieckiego
ttte zostal ieszcze zat\Nterdzony pftez I(omisjg Europelsk4. Ponadto Wojewoda
Mazowiecki poinformowa.l, 2e bEd4 pr:zeprowadzane dokladne ana)tzy clotyczace
finansowanta za.dait zreconych z zaktesu adrninistta cji rzqdowej.

- odby'lo sig ostatnie posiedzerue Powratowel Rady Zatrud,nrenia, w miejsce ktrirej
powotrana zostala Powiatowa Rada Rynku placy,

- w 23 Bazie Lotnictwa Takqcznego odbyly sie r-rroczystosci zwr4z^ne
z pozegnaniem zotrnterzy stanowi4clrch trzon polskiego I(onqargentur
\x/ojskowego

orlik

6 udajqcych siE na

drje Baluc,\ir policing.

- w dniu 4 lutego br. odbytra siq narada toczrra kadry kierowniczej

I{omend1,

Powiator,vel Policji

- odbyl sie l(onwent

Powiat6w lTojew6dztwa Azlazowreckiego,

tt

kt6rym

clokonano w]rboru wladz, Szefem I{onwentu zostal Starosta Wpgrowspi
Ktzysztof Fedotczyk,

-

nast4pila zmTarr

tt

stanowisku I{omendanta \Mojewodzkiego Panstwowej

Suazy Pozatnel, dotychczasowy I(omendant gen. Mtl<olajczyl< zostal Z-rq,
Ir'omendanta Gl6wnego PSP, a I(omendantem \7ojew6d zl<tm PSp zc>staN
ptrkJ6zef Galica.

