Sprawozdanie

z dziatalnoSci Zanqdu Fowiatu Mifskiego
w okre sie od dnia 26 czerwca 2AI5 r. do dnia 8 wrze Snia 2015 r.
W okresie od dnia 26 czerwca 2015 r. do

B wrze6nia 2015 r. Zarz4cl Por,vratr-r
obtadowal na 7 posiedzenriach: w dniu 30 czerwca, 1.0 lip.u, 27 )tpca,3 sierpnia,
1B sierpnia, 31 sierpntarT r,vrzednia 2015 r.

Do gl6wnych temat6w, ktorymi zajmowai

sig 'Zarz4d Powratu, nalezal,s, sprawy:

l)

bud2enr powiaLu,
2) o6wtaty,
3) rnrenia powiefu,

4) opracowania projekt6w uchwal i innych matena\ow na IX

sesje lLady

Powiatu,
5) inne spmwy.

Budzet

owiatu
djal a uchwatr1, (Nr 169/15,

T,arzqd Powiatu

w sorawte zmTa[r w
I

Nr 176l15, Nr

18411.5,

budzecte Powiatu na 2015 r:ok. Zmtany polega.ly na zmranie

pianu dochod6

i

p:rzekazywanlrgil

budzetu paristwa, przeniesieruu u4rd2fl16r,v mrqdzy

tego samego dzi

u

w1ri2fl1firy zwt4zanlrch

ze zmitn4 kwot dotacji celowl,ch

- Starostwa Powi towego w Niifsku NIaz.

I spektotatu

Nadzor-ur Budowlanego w N{ifrsku N[m.

- Zau4dw Drog owiatou4ich w L4idsku
- I(omendy Pe

A4az.

towej Pafstwowej Sttazy Pozarnej w Midsku

Nfa"z.

- Grrnnazjum i Li eum Ogolnoksztalc4cego w Nfinsku Maz.
- Zespo\w Szk6l:
- Zespo\u Szk6l

r 1 im. I{azimierza Wielkrego w NlirlskuNfnz.
.

\\ w tarnach

w zakresie wydatk6w biez4cych onz przeniesieniu

z rezer-vry budzet wej i dotyczy\1,:

- Powiatowego

Nr 196/15)

NI. Sklodowskiei-Curie w Mifrsku NIaz.

- Powiatowego

nttum Pomocl, Rodzirue w Nfifsku Maz.

- Domu Pomocy

polecznel

6w.

Jozefa w N,Iieni,

vurrdad<or--

- Domr-r Pomoq, Spolecznel w I(4tach,
- Powiatowego Siodowiskowego Domu Samopomoq/ w lVlirisku

N,{az.

- Zespo\u Szk6l Zawodor,'r1'ch Nr 2 w N,IiriskuMaz.
- Centrum I(sztalceniaZawodowego i Ustar,vicznego w Nlirisku Maz.
- Zespolu Szk6tr Ekonomicznychw Nlirisku Maz.

- Zespotruszkol
-

Po

radni

P

$pecjalnyctr w Ignacowie,

sychof

o

gicz no -P ed

^go

glczrr{ rv

Sulej

owku,

- Poradni Psychofogrczno-Pedagogicznej rv N,{i6sku Maz.

Ponadto na posieSzen\) w dniu 30 czer.wct2015

r

Zarzqd Powiatu podjryl uchrvalq

Nr i43/15 w spgaune ustalenia hatmonogramu realizacjt dochod6w i lvydat1rcilv
budzetu Powiatu Nliriskrego na III kwatal 2015 r.
Zanqd Powiatu w dniu 27 Itpca 2015 t. pod1ryl uchr,valE Nr 175/i 5 zmentqtyc;
uchwalE

w spraufe Wreloletruej Ptognozy

Finansowej Powiatu Miriskrego na lata

2015 2021.

\)7 d,niu 31' sierfnia 2015

infotmacji

o

r. podjgta zosta\a uchwala Nr

721/14

w

spr:Lrvic

ptzebiegu wykonania budzetu Powiatu Nfifrskiego, infor:nracji

o ksztaltor.vaniu siE wreloletniej prog{rozy finansowej onz infotmacji o plzebiegu

wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespo.h-r Opieki
Zdrowotnej w Nfifisku Nlazowieckim za pierrvsze poNrocze 201,5 r,, kt6ra

zosta.la

przekazana Przewodnrczqcemu Rady Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkorvcj.

Ad.

2

Sptawy o6wiaty

W zakresie spmw odwiatow)rchZarzqd

pod1atr nastepujACe uchr,vall':

-Nr I44/15 z dnta 10 Jipca 2015 r. w sptawie powietzenia stanowiska d)rrektora
Zespolu Szk6l Nr 1 im. I{azimieua Wielkiego w Midsku N,{azowieckim
(powierzenie obowi4zk6w dyrektora

p.

MaLgorzacre Beczek

n

ol<rcs

od 1.09.2015 r. do 31.08.202.0 r),

- Nr 1,45-157 /15 z

dnra.

10 lipca 201.5 r. 'w sprawre porvolania

egz^rnTn cYjn)rch dIa nauczycieli ubregaj4cych siE

o awails na stopied

l<omrsji

nauczyciela

mianowanego (powolano komisje egzaminacyjne

dla" 1,3

n

rrczycreh ubiegajacych siq

o awans)

- Nr 158/15 z dnta 10 Jipca 2015 r.
dIa zaw o dnil<6w.

S

typ endia sp

o

rtowe

r,v sptar.vie przyz11,1tua stypenclior,v
p

sportolrlrsfi

tzy zn^r1o :

1) Dominice Adamczyk - zawodnrczcelJczntor,vskiego ldubu Sportowego Judcr
,,I(ontra" w A,{irisku l\{azor,vieckim na okres od sierpnia clo r,vrze6nia- 2OI5 r.
w wysoko(ci 200 zl miesiqcznie w celu przygotowania siE do A,{ist:zoshv Polskr
Nllodzik6r,v (juclo);

2) Mikolajowi G6rskiernLu zawodnilrorvi Ochocktego l{lubu Spotowego
,,sKR'\" w warczawie w miesi4cu sieqpniu 2015 r. w wysoko6ci 300 zl w celu
prz)rgotowania siq do Mlodziezowych l\{istrzostw Polski (lekka adetyka);
3) Jakubowi lketowiczowi - zar.vodnikowi Uczniowsk-Lego I(lubr-r Sportolvcg<r
Judo ,,I{ontta" rv N4i6sku Nlazorvreckim na okres od sielpnia do wrzcsnia
201'5 r. w wl'sokodci 200 zl miesiEcznie w celu przygotowania sig do lv{istrzosnv
Polski A,{lodzikow (judo);
4) Aleksandtze Polkowskiej - zarvodniczce Uczniowskiego I(lubu Sportowegcr
Judo ,,I(ontra" r,v iVli6sku A,fazowieckim na okres od sierpnia do wrze(nia
2015 r w wysokodci 200 zl miesigcznie w ceiu przl'gotowania siE do Nllstrzostw
Polskr lVllodzik6w (1udo) ;
5) Patrykowi Pszonce - zawodnikowi Uczruowskiego l{lubu sportowego Judcr
,,I(ontra" w Azlirisku Mazowieckim na okres od sierpnra clo wrzednizr 2015 r.
w wysokodci 200 zl miesiEcznie w celu przygotowania siE do Aulistrzosnv Polski
Nltrodzrkow (judo).

- Nr

z dnia 18 sierpnia 201,5 r. w

1'85115

sprawie udzielenia upowaznienia

wicedyrektotowi Potadni Psychologiczno-Pedagogrcznej

w Nlirisku A4azowiecldm

do rcaltzacji projektur,,Budowanie kompleksor.vego slstemu wspoma€lania rozlvolu

szkol

i

placowek

w

powiecie minskirn" wspo.lfinarrsowanego

ze

Srodkorv

Europejskiego Funduszu Spoleczr'ego ( dot. upowaznienia p. Tomasza Wnurka
wicedlirektora do rcaltzacjt prolektu
21 sierpnia -

- Nr

1.7

191115

w

czasie nieobecno6ci dyrektora tj.

w

-

dniach

wrzednia 2015 r.)

z

dntz 31 sierpnia 2015

t, lv

sptawie zlecenra reahzacy zadnnta

pubJicznego pn. ,,XI Festiwal Chleba" Fundacji Nlivena w \,{irisku N4azorvieckim,

(oferta zostala z\o|ona z pominiEciem otwartego konkursu ofert, Zarz4d
celowo66 realtzaclt zadanra I prz)rzn na zot;tala dotacja w w)rsoko6ci 5.000 zl),

uzna"l

- Nr 192/15 z

dnra 31 sierpnia 2015

t. w sprawie przeprorvadzenia

doqcz4clrch projektu ,,Programu wsp6lpracy Powiatu N,Iiriskiego

pozatzqdowymi otaz podrrriotami r,r,Jrmienionymi

z

-

201,6

toku" (konsultacje trwalqdo

otgurrrz^cjami

w art. 3 ust. 3 ustawy z

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o
w

konsr-rltacjr

dnrzr

wolontadacie

16 wrze6nia br.)

Nt 193/15 z dr:r.a 31 srerpnia2015 r. w sprawie x-,rynlernazgody

na prowiidzenlc

dziennik6w lekcyjnych vyl4cznie w formre elekttonicznej (od 1 r,vrze(nia br. rv ZS
im. M. Sklodowskiej-Curie w Nlirisku Maz.)

- Nr 194/15 z dnra 31 sierpnia2015 r. lv sprawie 'wyrzrzenr^ zgody na prowaclzenre
dziennik6w wyl4cznie

zgoda

w fotmie

elektronicznej (od 1 r,vrzeinia br. r,v 'ZSZ

11 prowadzenie dziennik6w lekcyjnych, dziennik6r,v z^lec

psyclrologa

i

llt

2

pedagoga,

dotadcy zawodowego or^z dzrennik6w innych za)ec wyT4cznre

w formie elektronicznel),
-

Nr 195/15 z

dnra 31 sierpnia2015 r.

dziennilr6w wyNqcznte

w sptawie \,vyr^zen7^zgody na prowadzetne

w formie elektronicznej (od 1 r,vrze6nia

br:.

w GiLo

w A,lirisku NIaz. zgoda na prowadzente dziennik6w lekcyjn)rch, dziennikorv
pedagoga, psychbloga

i

z,L)ec

dotadcy zawodor,vego or^z dziennikorv innrrch z^lQc

wy\tycznte w forrriie elektronic znel),

Ad.

3

Mienie oowiatu

W zakresie spraw dotycz4cych mienia pouriatu ZanqdporljqL nastqpuj4ce uchr,vai\,:

- Nr: I40 /I5 z

dnta 30 czerwc^ 2015

r. w

sprawie s,vytazenlt zg<td1, nzL

wJ,dzierzawrenie czE6ci nieruchomodci stanowi4cej wlasno66 Pouriatu N,firiskicgo,

bgdacej

w uzytkswaniu Sarnodzieinego Publicznego

Zespoh-r Opiekr Zdrowotncj

w Vlirisku Nlazowieckim.

- Nr: 161/15 z

dnia 10 lipca 2015 r.

w

sprawie nabycia prawa uzytkor,vania

wieczyslsgo nietuchomodci polo2onej w Barczacel (dot. rueodptratnego nab;,cia od

spolki PKP prav/a uZyffu6qrofl7^ wreczystego nieruchomodci stanowi4cej wlasno66

Skarbu Pafrstwa ozn czone)
o pow. 0,2659 ha i

nr

411

/5

w

ewrdencji grunt6w jako dzialla

o pow, 0,0305

nr

411/1

h2r),

- Nr 162/15 z dnia 10 lipca 2015 t. w

sprawie nieodptratnego

nzrbycia

nieruchomodci polozonej w Nfrozach (dot. nabycia prawa wlasnodci nieruchomo(ci
stanor,vi4cej wlasno66 Skarbu Paristwa

ozn czonej w ewrdencji gru.ntirw jako dziallrr

nr 2306/4 o pou/, 0,1185 ha, nr 2306/17 o pow. 0,0584 ha i nr

2306/i9

o pow. 0,0375 ha, zalqtej pod droge porviatow4 Latowicz-Mroz,y-I{alusz1.n),

r w sprawre ogloszeni^ plzctmgLl na spnedrz
niezabudowanej nieruchomo6ci polozonej lv Nor,vych Osinach, gmina N{irisk
Mazowiecki (dot. dzialkt o nr: 218/4 o pow. 0,1851 ha, cena rq,.wolziwcza
- Nr 163/15 z dnta 10 lipca

150.000

2015

zl,pvetata odbgdzie siq w clniu 9 wrzesnta br.)

- Nt 164/15 z

d:rua 10 Jipca 2015

r. w spralvie ogloszenia przetargu na sprzeclaz

niezabudowanej nieruchomoSci polozonej w Sulejowku przy ulicy l-Ioteiowej (dot.
dzia\l<t o nr B w obrEbie 62 o pow. 0,1035 ha cena wl.wolawcza 24O.0OO zt, przetug

oclbgdzie sig w dniu 9 wrzednia br.)

- Nr

165/1,5

z

dnta 10 Jipca 2015 r.

w sptawie u)yczenn czqsci nieruchomo(ci

polozonej w mielscowodci Nlienia stanowi4cej droge powiatorv4 m 22,43W (c1ot.
uLyczentz Gmrnie Ceg'16w na okres

do 30

r,vrzesnia

stanowi4cej dtoge powiatorv4 Posiadatry-Ceglow,
r,v

nr

br.

czgscr nieruchomosci

ew. 791

o pow. 2,7500 ha

celu wykonania odnowy nawierzchru bitumrcznel),

z dnra 10 lipca 201,5 r, zmtental4ca uchwalq w sprawie Lrzyrgygrlt^
nieruchomo6ci polozonej w FlaLinor,vie, stanowi4cej czE(c drogi porviatorvel
- Nr

166115

nr 2202W (dot.

u2yczenr^ na okres 3 1at Gminie Halin6lv mienra strnowi4ccgo

czgsc drogi powiator,vej Stary I{oruk-Ilalin6w-Mrowiska-Chobot,

tl.

dzta\l<t

o nr ew. 160 o pow. 0,4350 ha, nr 81 o pow.0,3607 ba on"z czqft dztaNl<tm232
o pow, 0,0560 ha),

- Nr I72/I5 z

d::ta" 27 )tpca 2015

r. rv

sprar,vie wyr^zef1^ zgoc|5, na nieodpjlatr.rc

ptzekazante skladnika maj4tku ruchomego Starostwa Por,r,ratowego

w

N,liriskr-r

Mazowieckim (p

ekazante Zespo.lorn't Szk6l Agrotechnicznych

rv \,Iirisku N{az

centrali telefonic nej SLICAN CCT-1 668.llu),

-

Nr

173115 z d ia 27 hpca 2015

r

w sprawie uzyczenr^ nieruchomodci polozoncj

w miejscor.vo6ci

ak6wiec stanowi4cej droge powiatow4

Gminie Dobre

oktes do 30 r.vrze6nia 2015

lra

r

n

2213W (clot. uz\ratg11a

dzia\l<q o rir ew. 642 o por,v. 2,6800

w celu realtzac r zadanta dot. przebudowy cltogr n:22I3\X)

- Nr

191

polozonel

/15

z

* *i

nr 2208\7 (dot,
polo2nel w No

dnia 7 :,vtzeinta 2015 r.
scowosci Nowa wieS

- Pnetarg na

sp

i azlarcelin

2)rczenta Gminie Dobre nzi okres

uzyczenta nieruchorno(ci

stanowi4cel droge por,viatorv4

do 30 pa1clzrernika bt.

Wsi o nr ew. 359 o pow. 0.7900 ha oraz

o rrf ew. 40 o pow.
powiatowel na o

w sprawie

w celu realizacjt zzdanta

0,6300 ha

,,Przebudowa drogr

az rueruchomodci po siedzibie SOSz\7 na ul, Stankowizra nrc

ofet.
6w uch al i inn

Ad.
Powiatu

IX

Zarz4d Por,via r na posiedzerstach w dniu 18 sierpnia br.

Ponadto

rv VlarceLinic

dztaNl<t

inku 600 mb,Nqczqcej miejscowo66 Nowa \X/ies i lVlarcelin").

odby,l siE z powo u braku

materialy na IX

dziall<i

i

ses

7 wrze6nia br. przy141

sjg Rady Powiatu.

rz4d Powratu pod1atr naritEpuj4ce uchwaly:

- Nr 1.39 /15 z

dnia 30 czerwca 201.5

r. w

sprarvie ogloszenia konkursu na

stanowisko Dyte tora Samodzielnego Publicznego Zespolr-r Opieki T,drowotfie)
w A,{i6sku N[azo

- Nr

141/15

Dyrektorowi P

wniosku, u

z

Idm,

dnia 30 czerwct 20f5

r. w

sprawie udzielenia upowa2nrenia

iatowego UrzEdu Pracy w N4rrisku A,{azowieckrm do poclpisania

r

reahzacJt

projektu wsp6trfinarrsowanego

ze

(lodk6r,v

lluropejskiego F nduszu Spotrecznego w ramach Programu Operacyjnego V/ieclza
Edukacja

), OS Pliorytetowa IV

Innowacje spotreczne

i

r.vspolpracrr

ponadnarodowa, Dziatra.nre

projektu ,,B4dLm mobilni

-Nr 142/15

z dn

D)trel<tora Po

4.2 Programy Nlobilnodcr

- v4'grajmy

ponadnarodowej,'I'J,tuLl

ptz76y\s66",

30 czerrvca201,5 r. w sprar,vie udzielenia r-rpowaznienra Zastqpcr

w Nliriskr,r Nlazor,vieckim do

towego Utzqdu Pracy

rea)tztrc1t

projektu wsp6trfi ansowanego ze 6rodk6w Europejskrego Funduszr_r Spotreczneso

lv ramach Progra u Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j, OS Priorvtetor,va I\/
Innor,vacje spo.l

zne

i

wsp6lpraca ponadnarodowa, Dzialarne

NIobilno6ci pon dnarodowej, T)rt.,l ptojektrr ,,B4dimy
przyszloit",

- Nr 159/15 z nia 10 Jtpca

2015

t

zmietr^lqc^ uchwatrq

uporva2nienia

rektoro\ ri Powiatowego Urzqdr-r Pracy

do

niosku, umolvlr

podpisarua

t

4.2 Ptograml'

mobilni

rxrygrajrnl,

w sprawie

w Nlinsku

udzielenia

A4azowieckim

realtzaclt projektu lvsp6lfinarrsowanego zc

6todkow Europel laego Funduszu Spolecznego u/ ramach Regionalnego Plograrrur
Operacylnego W j ewo

dz tlv a Nlazowte

ckiego na lata 20 1 4 -2020,

- Nr 160/15 z nia 10 ltpcn 2015 r

zmterrra)4c uchwalq w sprawie udziclenia

stgpclr Dyrektora Powiatowego IJrzqdu Ptacy

upor,vaznienia

w

rciltzacjr projektu wsp6lfinansowanego z,e

Nlazowieckim

unduszu Spolecznego

Europejslaego

w

ramach Regionalnego

lu{inski,L
6loc1k6r,v

Programr-r

Operacyjnego W j ew6dznv a Nlmowreckiego na lata 20 1 4-2020,

- Nt

167

/15

z

rr1^

10

J-ipca 2015 r-.

w spfawle przeprowadzenta konsultncji

doqrcz46ygh pr lelrtu,,Program Zapobreganra Przestepczoict
Bezpteczefrstwa

blvateli i Porz4dku Publicznego

or^z Ochrony

Por,viatu lzliriskrego na lata

2015-201,9" (kon ultacje trwajqdo dnia 10 wtzeSnia br.)

-

Nr 168/15 z d

10 lipca 2015 r.

T,mzqdu Dr6g P wiatowych

w

lv

sprar.vie udzielenia upowaznienia dyrektorowi

N{ifrskr-r \zlazowieckim

do prowadzenia inwesq,cji

(uporvaznienie d

rcahzacJi B inwesqrcji dro gor.vych),

- Nr 170/15 z d

ta 27 ltpca 2015

skladania w imie

*^;^,1-^.....^l/.-. .,1<lt.Sit.
u powiatu odwiadczen lvoli w sprawach rlrrtj4Lj!LJ
w )/ LI_t \w I

t. w sprawie

okre6lenia os6b uptawnionych do

od 27 hpca do
IC:
czlonek

Zav4d

-Nr171 /152d

1 lrpca br. upowaLnrent byJi Starosta

-

-

Antoni Jan 'f atc4iriski

l\,[atek Pachnik),

ia 27 hpca 2015

r w sprawie przlrTsania dotacji celowej z budzetr_r

Powiatu N,Iiriskie o sp6lkom wodnym na tealtzacle zadanw 2015 r,

1) Rejono

,tG
b)G

.)G
.l\

EG

qG

s)G
h)
./.

t\
1l

-Nr

)

Gminnej
Gminnej
174411 5z

pozbawierfrTa

od<

:

u'Zurrqzkowi Spolek Wodnych - 18. 848,57 zN,w 0'm dla:
nnel Sp6l1a Wodnej Cegtrow - 1..345,20 zl
nnej Spolkr Wodnej Dqbe Wielkie - 1.411,55
nej SpolkiWodnej Dobre -1..780,30 zN
nej Spotrki Wodnej Jakubow - 1.501 ,57 zl
nej Sp6trkr Sfodnej l(aluszyn - 1.330,95 zl

ztr

nej Sp6llri \Todnej Siennica - 3,804,75 zN
nej Sp6llri \)Todnej Lato.,vtcz - 5.598,35 z\
nej Spolki N7odnej Nlirisk lvlazowiecl<t - 2.015,90 z\
ilce Wodnej A,frozy - 5.286,75 zl
i.ice \)Todnej Halin6w - 5.860,86 zN

drua 27 hpca 2015

r. w

sprawie zaopiruowarua propozl'c1i

nk6w dr6g na terenie Por,viatu Garwolinsldego kategorii drog

powia toury
wych (or nr^pozyLywna)

-Nr1
It rt77/
7 /1,5 z
zd:
ct1 ia 3 sierpnia

201,5 r. r,v sptawie okre6lenia os6b r-rprawniont,ch dcr

I irnie
sklada
adan
rflla
ruaw
mie niu

powatu odwiadczed woli w sprav/ach maj4d<o\ l'ch (w okrcsic
od 4sslef
1efptutL2- Atp 14 sietpnia br. r-ipor,vaznieni byJi N7icestarosta - I{tzys71sf
Ploc
>chor
l<t t cz
ochi
:zlot iel<Zatz4du

-

N,{arek Pachruk),

-Nrr:f177B//15 zdt
z nra 3 sierpnta 2015 r. w sprawie udzielenia upowaznienia

zastgpcl,

:ekto
dytek
,otl' Do)mu Pomocl, Spo.lecznej {w. Jozefa w Mieni,

k 1.7
]f
r 7e
/') /'15zzdrrra 1B sierpnia 201,5 r. w sprawie
-Nr1
'"n12' oswla
I
sk?ada
adantt
wrad gzef r.voli

ZI

w

okreSlenia os6b uprar,vnionych

cl<r

spra'wach maj4tkowych (w okresie

S
:rpni a br, lrpowaznieni
slefp

byh Starosta -

do 1B r;ierpnia cl<r
Antoni Jan 'larcz)'6ski i czlonel<

Zntz4
rzqdu
lu- N[are
Iarek . Pachnil<),

_NJr 18(
IBO /rs
/ \z<J]nia 18 sierpnia 2015 r. w spmwie Regulaminu Or:ganizacyjneto
Starostwa Porr,viat

go vi Nlidsku Mazowieclcim,

- Nr 181 /15 z

dnia 18 sierpnia 2015

wtcedyrektorowi Poradni

P

r. w

spralvie udzielenia upowaznienia

s;rc[616n czno -P edaeoEcznel r,v Nlirisku N{azorvieckim

Toma.sza wnr-rka clo sl<ladania odwiadczeri

(r-rpor.va2ruefle p

zwryz^nych, p

w.li w sotawach

zerTem dzia\aInoici Porzrdni w okresie nieobecno6ci dJ'rektora

w dniach 21 sier rra br. do 17 wrzednia br.)

- Nr

182/15

zahczenta

do

nr^ 18 sierpnia 201,5 r. u/ sprawle zaoprnro'wania propozyclr

z

k tegodi dr6g powiatowych drogr gmrnnej

Wo.lomidskrego

(

fl^

terenie Powiatr-r

pinia pozlrq.wna),

- Nr 183/15 z

nr^ 18 sierpnia 2015 r. w sprawle zz'opllrrowania propozr,cli

pozbar,vienia od

nk6w dr6g na terenie Powiatu Wo.lomidsl<iego kategoru drirg

powiatowl,ch (op n1^pozyL).wna),

- Nt

187 115 z

dnia 31 sierpnia 2015 r. w splawie zatrudnienia

clyrektora

Samodzielnego P blicznep;o Zespoh-r Opiekr Zdrowotnej w N,Ii6shu VIazowieckim

I p. Artur STiqckor,vski na okres od I

(zatrudniofly zos

twzesna 2.015

r. cicr

31 sierynia2021

dytektorowi Ze

z dnta 31 sierpnra 2015 r. w splawie udzielenia upclwa2nienia
polu Szkol Nr 1 im. I{azimterza \Tiellaego w Niiriskr-r

N{azorvieckim

powazrrienia

- Nr

188-189/1

(

z dniem 1 lvrze6

- Nr 190/15

Domu

z

Pomocy

2l wne{nta

a

w

zwtqzl<u

z

rozpoczqciem kadencji dyrektor

a

bt.)
31 sierpnia 2015 r. w sprawie naboru na stanowisko

Spolecznej

D1,1sk11112

6w. Jozefa w N4ieni (sk.ladanie ofert c{o dnia

br.)

du

Powi

- Nlirrister Finans6w wydatr ost^teczn4 decyzlg dotycz4c1 zwrotu subwcncji, ktcira
pfiez rJrz4d I(ontro[ Skarbowej uznana zosta\a za ntenalezrue pobran4 (krvota
87

4.566 zl),

- w dniu B Jrpca br. podpisany zc:sta\ list intenc,yjnlr o wsp61prac)/ z Unirversvrcrc,rr
Pr:zyre dnicz

o - Flumanis qr

c211ym

w Siedlcach,

- trwa

kont
I(onsument6w,

Najwyzszej lzb5, I(ontroli

u

Powiator,vego llzecznrl<a

-

ogloszone
Zt6wnowazo:ne
Doradc6w Gos
lrwotE 27.000 z\,

taLo postgpowanie i uTrlonion), zosta\ wykonawca Plzrnu
Rozwoju Publicznego 'Iransportu Zbiorowego - Zesp<tN
arczych ,,TOR", termin reahzaclt do drua 10 grudnia br. za

- w r,r,yniku prz

rowadzonej ptocedury konkursor,vej n stanowisko zastqllc\/
ictwa w SPZOZ wybrany zosta\ p. Mieczyslaw Romejko,

dyrektora ds, lec

- l:OzpoczQta zos la procedura zw,Lqzana z opfacov/aniem dokumen
hali sportowej w S Nr 1 w NLnsku Maz.

-

wPb'netr)' deq'
komunaliz acyjnej
przekaztnta ustal
- w dniu 24.07.20
30 sietpnia br.

ta.c1t

na budowq

e Ministra Skarbu Panstwa

snvierdzaj4ce niewa2no66 decvzji
Wojewody i\,fazowieckiego dotycz4ce dobr Jan6r.v.'fermin
no na 15.09.2015 r.
5 r. odbl'.ly siq uroczystodci z okazjr Swrqta Policji,
dbytry siE dozynki p owiatowo-gminne w J akub or,vie,

- lv UrzqdzieMa zalkowskim podprsana zosta\a umowa na zakup komputerow dla
W),dzialu Srodo
ka i Roinictwa (kwota dofinansowania 6.500 zl),

-

z\ozony zostal wniosek o pozyczl<g z WFOSiGW w kwocre 273.276,85 z\
z ptzeznaczeffle na pny\1czetie obiekt6w ZS Nr 1 w Mifrsku A,faz. do sieci
cieplowniczelP

- z

Nfinisters
o(wiatowej o kr.v

Finans6w wplyngl2 informacja o zwiEkszeniu subr.vencji
37,305 z\ z qtuluwzrosfu ltczby zadan szkolnych,

- w dniu 4 w:rzelhia br. odbylo sig spodcanie z firm4 doradczty Collect Consulting
w zakresie rozwlazanta umowy na dondzwo w ramach procesu partnerstwa
publiczno-ptywathego.

- 5 wrze(nia

br.
podczas kt6tej

byla siq 4. edycla og6lnopolskiej akcji ,,Narodowe Czytantc",
tanaby\a powie6i Boleslawa Pru.sa,,LaII<a"
.

