Sprawozdanie
z dzi*taIno6ci Zanqdv Powiatu Mit'rskiego
w okresie od dnia 23 kwietma2AlS r. do dnia 24 czetwca2015 r.

\W oktesie od

drua 23 kwietnia 2015 r. do dnra24 czerwc 2015 r, Zauqd Powiatu
obradowal na 6 posiedzeniach: w dniu 27 l<wretnta, 4 maja, 18 maja, 25 rrn1z,
8 czerwca r 22 czerwca 2015 t.

Do gl6wnych temat6w, kt6ryrni zajmowat sig Zarzqd Po.uviatu, naleLaly sprawy:
1) bud2etu powiatu,
2) o6wiaty,
3) mienia powiatu,

4) opracou/ania ptojekt6w uchwal i innych matenal6w na

VII

sesjq Rady

Powiatu,
5) inne sprav4r.

Ad.

1

Bud2et oowiatu

ZatzqdPowiatupodjal 5 uchwatr (Nr 111/15, Nr 113/15,Nr1.23/15, Nr 128/15,

Nr 138/15) w

sprawie zm7^rr w budzeci.e Powiatu na 201.5 rok. Zmtany polegaly na

zmiante planu dochod6w i u,lrdatk6w z'wtqz^nych ze zm7^rt4kwot dotacli celowych

pnel<zzywanych z budLetu paristwa, przeniesieniu wydatkow miqdzy

SS

lv ramach

tego samego dziaLu w zakresie wydatkowbtez4cych oraz przeniesieniu v4rd21[Sy7
z rezerwy budzetowej r doLyczyLy:
- Starostwa Powiatowego w Mirisku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nlidsku Maz,

- Zarzqdu Dt6g Powiatowych w MiriskuMaz.
- I{omendy Powiatowej Panstwowej StrazyPozatnei w Midsku Maz.

- Zespolu Szkol irrr. NL Sklodowskiej-Curie w Mirisku Maz.
- Domu Pomocy Spoleczne) (;w. Jozefa w Mieni
- Powiatouiego Srodowrskowego Domu Samopomoclr

q7

Nfifsku Maz.

- Zespo\u Szkol Zawodorych Nr 2 w Midsku Maz.

- Centrum I{sztalcenraZawodowego i Ustawiczflego w Midsku NIaz.
- Zespo\u Szk,5l Ekonomicznych w Nlifsku NIaz.

-

P

oradni

P

sycfi6le*iczno

Ponadto na posiedzenru

Nr 126/i5 w

-P edago

gicznej r,v Suie j 6wku,

w dniu 25

maja 2015

r. Zatzqd Powiatu

sprawie wyboru banku do obslugi budzetu Powiatu

pod1atr uchr,vatrq

i

powiato\\Tch

jednostek budzetowych. \Xf,fr2ny zostaN Bank Sp6ldzielczy w Nlirisku Maz., ktory
ztoLyN ofertE bezkosztowaL, tzn. rue bgdzie pobieratr zadnych opNat, ani

ptowizji

obslugQ bankow4. Zatz4d Powiatu podpisal

z Bankrem Spoldzielczym

Obsluga bqdzie reahzowana od dnia 1 .07.201.5

r

Ad.2

za

umowq,

Spraw]' o6wiaty

W zaktesie sprau/ o6wiatowl,chZanqd podjatr nastgpuj4ce uchwallt:

- Nr

1,1,0

wyzn

/15 z

drtta 27 kwietrua 201.5

r. w sptawie zotg

rnzor,vania nauki teligli

nte. I(oSciola Starokatolicldego Mar-iawrt6w dla r-rczni6w

szko\

ponadgimnazjalnych prowadzon)rch przez Powiat Minsld w pozaszkolnym punkcie
katecheqrcznyrrl (4 grupy, \qcznte 8 godz. qrgodruowo),

- Nr 1 16115 z dnra 18 mzja 2015 t. lv sptawie powotrania komrs ji konkutsowej
wy.lonierua kandydata na stanowisko dytekton ZespoNu Szk6l

clla

Nr 1 im. I{azrr:tet:za

Wielkiego w lVlidsku Mazowiechim,

- Nr

1I7 115

z

dofinansow^rrr^

r.

dnia 18 rnaja 201,5

form

zmienral4ca uchwatrq r,v sptawrc planu

doskonalenia zawodowego nauczycieli

(dot. zwiqkszenia 6rodk6w dla ZS

Nr

'w 2015 roku

1 w Nlirisku Maz. o kr,votE 8.000 zL t1. do

kwoty 29.541, zl),
-

Nt

125/ 15

wniosk6w

z dna 25 maja 2015 r. w sptawie powolania komrsli do zaopiniowaill:r

o

udzielenie dotacji

z budzetu Powiatu Azliriskiego lt

prace

konserwatorskie, restauratorskre lub roboty budolvlzne przy zabytku wpisanym, do

rejestru zabirtftfry (przewodniczqc)r
S

or

o

-

I{tzysztof Plochocki, cztronkowie: Urszula

ka, I{tzy s zto f Atcimowicz, \Tincenty B artnicki, E lzbieta Smor4g),

- Nr

I27 /1,5

z dnta B czerwca

2015

r.

zmTen!^)qca uchwalq

w sptawie

powotrania

komisji konkutsor.vel dla wytronienia kandydata na stanowisko dytektora Zespo\u
Szlrol

Nr 1 im, I{azimterza \X/ielkrego w Midsku l\{azowieckim

(odwotrano ze

sktradu p. Stanislawa lVlejszuto\N7cz^, a powolano p. Beatg Rechruo-I(otrodziej),

- Nr

137/15

z

dnta 22 czer:wca 201.5

stanowisko dlrrekton Zespo\u Szlc6l

r. w sprawie zat:wretdzenta konkursu

na

Nr 1 rm. I{azrmrerza Wtelkiego w lVlirisku

Mazowieckim. (Na konkuts wplyngly dwie ofefty, kandydatk1 wskazanq pnez
I(o mis q ko nkuts o w q z o sta\.a P . IVIatr g orz^ta
y

Ad.

3

B

ecz

ek.)

Mienie powiatu

\W zakresie spraw doq,cv4grch mienia powiatu Zarz4d

z

podjal nastqpuj4ce uchwaly:

w sptawie sprzedaLy rierwchomodci
stanowi4cej wlasnoS6 Powiatu lVliriskiego polozonej w Mirisku Nlazowieckim

- Nr
i

107/15

dnta 27 kwietnia 201,5 r.

Gl-iniaku (dot. sprz edazy

w

trrybie przet^rgu ustnego nieogtaniczonego

3

dztatrek

o\qcznej pov/. 1,0713 ha cenawywolawcza4.400.000 z\ +VA'l),

- Nr

10811,5

z

dnta 27 kwretma 2015

r. w sprawie

sprzedaLy ntezabudorvanej

nieruchomodci stanowi4cej wlasnoS6 Powiatu Lzliriskiego, polozonej

pny

w

Sulej6wku

ultcy Hotelowel (dot. sprzedazy w ttybie przetargu ustnego nieograniczonego

dzia\l<r o pow. 0,1035 ha, cena w1'wolawcza240.000 ztr *V,-\T),

- Nr 1,09/1,5 z

dnta 27 kwietnia 2015

r. w sptawie

sprzedazy niezabudowanej

nieruchomo6ci stanowt4cej wlasno66 Powiatu lVlirisktego, polozonej

Osinach (dot. sprzedazy

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

o pow. 0,1851 ha cena wywotrawcza 1.50.000

- Nr

1,1,2/15

w Nov4'ch
dzia\I<t

zl +VAT)

z dria 4 rnaya, 2015 r. w sprawie przel<az^rrr^

tra rzecz Miasta

Stolecznego \Tarszawy nieruchomoSci poLo2onych w \Watszawie Wesolej, za)qtych

pod ulicE 1 Praskiego Pulku, stanowi4c4 dtogq powiatowa (dot. nieodplatnego
pnekazanta3 dztalek o pow. 76 mkw., 252rrl<w.,213 mkw.)

- Nr

1,22/15

z dnia 18 maja 201.5 r. w

sprawie obci42enia nieruchomo(ci

stanowi4cej wlasno66 Powiatu Nliriskiego, polozonej

w

Nlirlsku Mazowieckim

sluzebno6crq przesylu (dot. obct4zenta sluzebno6ci4 przesyh

n

rzecz PEC

Sp.

z o,o. cze6e nieruchomo6ci o pow. 51 mkw. przy d..I{o6ciuszki 3, zaustanowienie
slu2ebno6ci ptzesytru ustalono jednorazowe wynagrodzenTe w wysoko6ct 24.400

+vAT),

z\.

- Nr 136/ 15 z dnta 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogtroszeni^ pnet^rgu na spvedaz
nieruchomodci polozonej w Nlidsku Mazowieckim przl' uJicy $snkowrzna 42/44.

Ad.

4

ODtacowanie oroiekt6w uchwal
Rad)' Powiatu
Zarzqd Powiatu na posiedzerrTu
sesjE Rady

i innvch rnateiaNow na VII

sesie

w dniu B czerwca br. pftylLLI m^terraly na VII

Powiatu.

A d. 5 Inne spraw)'
Ponadto Zarz4d Powiatu podjal nastEpuj4ce uchwatry:

- Nt

1,04/15

z

dnra

27 kwietnia

201,5

r, w

sprawie udzielenia upowaznrenra

dyrektotowi Domu Pomocy Spolecznej w I{4tach,
- Nr 105/15 z dnra 27 kwietnia2015 r. w sptawie udzielentaupowaLnienia zastepc)r
dytektora Domu Pomocy Spolecznej

6w.

- Nt 106/15 z

dnta 27 kwietnta201.5 r.

zadan powiatu

w zakresie dr6g

Jozefa w Nfieni,

w sprawie okre(lenia zasad vykonl,wania

publicznych przy pomocy jednostek samorz4du

terytorialnego,

- Nr 114/1,5 z drta 1,8 mala 2015 r. w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko

D)'rektota Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej

w Nliriskr,r

Nfazowieckim (termin skladanra ofert uplyn4l 22 czerwca br.)

- Nt

1

15

/15 z dnta

1.8

ZastgpcTr D)'rektora

maja 2015 r. w sprawie ogloszenia konkutsu na stanowisko

do Spraw Lecznictwa Samodzielnego Publicznego

ZespoNu

Opieki Zdrowotnej 'w Mirisku Nlazowieckim (tetmrn skladania ofett uplyn4l
22 czerwca br.),

-

Nr

1

18

/15 z dnra 1.8 maja, 201.5 r

Zespo\a Szk6l Zawodowych

r,v

sprawie udzielenia upowaznienia dytektorowi

Nr 2 im. Powstaric6w

MazowiecHm do prowadzenia inwestycji

\X/arszawy

'w

( dot. wlrkonanie ogtodzenia

Nfifrsku

teren6w

szkolnych),

-

Nr

1

19

/15 z dnta 1.8 mala 2015 t, w sprawie zaopiniowania plop oz5rgjr za\czenta

dr6g n^ tetenie Gminy Halin6w do kategorii dr6g gmrnnych (dot.
w m. HipoJit6w o l1cznej dlugo6ci 4262 mb),

drog

-

Nt

120/ 15

z dnta 1,8 mala 2015 r w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi

Zanqdu Dr6g Powiatowych w Nlirisku Mazowieckim do prcwadzenia inwestycji
(dot. wyironaria 6 zadan wpisanych

- Nr

124/1.5

w

zaL4czniku inwestycyjnym),

z dnia 25 maja 2015 r. w

sprawie pnyjgcta Regulaminu

Organrzaclrjnego Domu Pomocy Spolecznej ,JedJina" w Mieni.

- Nr

129/1.5

z

dnta

8 czerwca

201,5

t. w sprawie przeprowadzenra

konsultacji

dotyczqcych projektu ,,Lokalny Program Rozwoju Przedsiqbiorczodci w Powiecie

Mifskim 2015-2020" (<onsultacjetrwaly do 19 czetwcabr.)

- Nr

130

/15 z

r. w

dnta 22 czerwc 2015

sptawie udzielenia upowaznienia

pracownikowi Powiatov/ego Centrum Pomocy Rodzinie w Nfirisku Mazowieckim
( upowaznienie P. CecyJ:r tr ebkowskiej do skladania o6wiadczeri

woli zwT4zanlrch

z prowadzeniem dziaLalnoici Powiatowego Centrl-rm Pomocyr Rodzinie w 1\fi6sku
Mazowieckim

- Nr

w

1,31/15

czasie nieobecno (ci dyrektora),

z

dnra

22 czerwc^ 2015 r.

w sprawie udzielenia

upowaznienia

ptacownikowr Powiatowego Centrum Pomoci' Rodzirue w Mifsku Mazowieckim

(

upowa2nienie

P.

Cecylir tr-ebkowskrej

zaciryanra zobowr4zafr zwtpz^nych

w

czasie nieobecno6ci dytektora do

z reahzacj4 uchwatry

Rady Powiatu

\Tieloletruej Prognozy Frnansowej Powiatu Miriskiego na lata 201.5

w sprawie

-

2021 do

w]rsoko6ci ptzewidzianych limit6w or^z z tytulu um6w kt6rych rcahzacja w roku

budzetoul'm

t

latach nastgpnych jest niezbgdna

do

zapewnienia ci4glo6ci

dziaLalno 6ci j edno s tkr),

- Nt

1,32/15

z

dnia 22 czerwc 2015

r. w sprawie udzielenia

upowaznienia

pracownikowr Powiatowego Centrum Pomoc;, Rodzirue w Mirisku Mazowieckirn

( upowaznienie P. Cecyll

X-ebkowskrej

do podejmowania wszelkich

w ramach pilotazowego programu ,,Akgrwny Samorz4d" w

czynno6ci

czasre nieobecno6ci

d)'rektora),,

- Nr 1,33/1,5 z

dnia 22 czerwc 2015

r, w

sprawie udzielenia upowaznrena

ptacownikowi Powratowego Centrum Pomocy Rodzirue w Nlirisku Mazowieckim

( upowaznienie P. Cecyhi tr ebkowskiel do do dokonyw^n7^ wszelkich czynno(ci

zwtqzanych

z

realtzowanego

7.1 ,,Rozwoj

i

projektu systemowego pt. ,,\ilTsparcie n starcie"
w ramach Priorytetu VII ,,Promocji integracji spoleczne)",Dzia\artre
rcdtzac14

i upowszechnianie

ak$rwnej integracjl", Poddzialante 7.\.2 ,,Rozsvo)

upowszechnianie aktywnej rntegracli

pfiez powiatowe centra pomocy rodztnte"

Progtamu Opetacyjnego I{apitaN Ludzkt,
o

t^z

w s z elkich

- Nt

134/15

z

2

w

szczegolno6cr do rozltczenra projektu

ob owtqz aA b ezp o 6re dnio wynika

z

dnta

22

czerssrca 20L5

j

r, w

ac y ch

z

rcahz acJi p ro j ektQ

.

sptar,vie udzielenia upowazntenia

Dyrektorowi Powiatowego Urzgdu Pracy w A,{iriskr-r l\{azowieckim do podpisarua

wniosku, umowy

t

teahzrcjr projektu wsp6lfinarrsowanego

Eutopejskiego Funduszu Spolecznego

w

Srodk6w

ramach Regionalnego Programu

Op etacl'jnego Wo j ewo dzt:wa lVlazowieckiego na Iata 201 4

- Nr

ze

-

2020,

/15 z dnta 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia upowaznienia
Zastgpcy Dytektora Powiatowego UrzEdu Pracy w Mirisku l\{azowieckim

do

1,35

rcdtzacy ptojektu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Eutopejskiego Funduszu

Spolecznego'w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Mazowiecktego nalata 201,4 - 202A,

Ponadto na posiedzeniu Zatz4du Powiatu ptzekazane
nast€puj 4ce informaci

e:

- podpisano List intencyjny w
Szkol Zawodowych

b)rly

zakresie wsp6trpracy Powiatu N{ifrskiego

Nt 2 w

Mirisku Mazowieckim

z

i

Zespolu

$7ojskow4 Akademr4

Tecliniczn4 w Warszawie,

- zadanre drogowe Mirisk Mazowiecki - \76lka Czarnrnska zostalo zal<-waltfikowane
do dofinansow^flra. 'w tamach Narodowego Programu Przebudowy Drog
Lokalnych, warto66 dofinansow^n7^ wynosi

67

4 500 zN.

- od drua 1 czersvca 2015 r. na I(omendanta Powiatowego

Policji w

Xzlirisku

Mazowieckim zostal powol any pelnt4cy doqrchczas te obor,vi4zld nadkomisarz
Barttromiej Dydek,

-

odbytro siE posiedzenTe I{omisli Bezpteczedstwa

i Poz4dku pod.czas kt6rego

tozpoczgto prace nad Programem Zapobteganra Przestgpc zo6ci 'w Powiecie
Nliriskim,

- w lrilku gmrnach odbyly sig uroczyste
S

sesje Rad Gmrn

z olazlt 25 -

Iecta

amo rzqdu Teryto r-ialne go,

- odbyl siq I(onwent W6it6w i Burmisttz6w z terenu Powiatu Nfiriskiego na kt6rym

debatowano mtEdzy innymr

o

programie Rozwoju Transportu Drogor.vego

na terenie Powiatu lVliriskiego, termin na opracowanie programlr mrja 1, stycznta
201.7

r

- odbyly

III Dni Powiatu Nliriskiego w ramach kt6rych odbyly sig mrqdzy
innymr Igtzyska Samorz4dowe w' Siennicl', w klasyfikacji og6lnej zwyciEstwo
sig

odn-iosla Gmina Jakub6w,

- zloIona

z

zostala skatga do \Tojewodzl<tego S4du Administracyjnego

decyzjq lVlinistta Rolnictu/a

i

Rozwoju Wsi

w

zwiqzku

sprawie zvlroru nieruchomo(ci

wJanowie, ogloszenie ulrroku w tej sprawre nast4pi w

- Zan4d Dr6g Powiatowych

-vr

dnir_r

29 czerwcabr.,

przeprowadzlN trzy postepowania przetargowe na

zadatia:

o

Rozbudowa chodnika
cegtrow-I(uflew

-

w

ci4gu drogi powiatowej

wplynEtro

m

2229W Jgdrzejow-

4 oferq, komisja przet*gorva

firm1, DOIIIBUD-C Sp. z o.o.

zWatsztry,

v1rf12la ofertg

na kwotp 159.598,g5 z\,

Ptzebudowa drogr powiatowej nr 2224W Stara Niedzialka

- Libert6w wplynglo 5

-

A,fist6w

ofert, komrsja przetmgowa wybrala ofertq

Przedsiqbiorstwa Budowy Dr6g

i

N4ost,5w

Nlazowteckim, na kwotg 205.957,23 zl.

Sp. z o. o. w

Nlidsku

Ptzebudowa' pftepustu

-

Pustelnik

-

Helen6w

w

-

ci4gu drogr powiatowej

nr 221,8w DEbe Wielkte

wplynqlo 2 ofetqr, komisla p:c'etzr:gow^

wybratra

ofetE Przedsigbiorstwa Budownictwa L4dowego,,a,{azowieckie Mosty"
Sp.

,

o.o. z Nliriska Nlazowieckiego, na kwotE 1,58.72g,70 zl.

