Sprawozdanie

z dziatalnoSci Zanqdu Powiatu Mifrskiego
w okresie od dnia 30 rnarca 2017 r. do dnia 26 kwietnta20lT

r"

V7 okresie od dnia 30 marca 20L7 r. do drua 26 kwietnra 2017 r. Zarzqd Powiatu
obradowaN na3 posiedzeniach: 4 kwietnia, 19 kwietntat24 kwietnia 2OI7 r,

Do gl6wnych temat6r,v, kt6rymt

zalmc>wa). stg

i) budzeru powiaru,

Zatzqcl Powiatu, nalezaNs, sprau4/:

2) oswiaty,
3) mienia powiaru,

4) opracowania pr:ojekt6w uchwal i innych matenalow na XXI sesjq Rady
Powiatu,
5) SPZOZ w Azlidsku NIaz.

6)

inne sprar,'q'.

Zatzqd Powiatu, podlal uchwatrg

Nt 556/17 w sprawie

zm1^n

Powiaru na 2017 tok. Zmtany polegal)r t o zm7^rrre planu dochod6w

w

i

buclzecie

rvl,datLow

zwrLv^flych ze zmtan4 kwot dotacli celo\rrysh pnekazywanlr6ft z budzetu pa6str,rra,

przeniesieniu rx1'dntk6w miqdzy SS
w)'datlr6w bre24cych I doqr cz)rNy:

w ramach tego samego dzialu w

zakresie

- Starostwa Por.viatowego w N{irlsku NIaz.
- I(omendy Powiator,vej Paristwowej Straz)r Pozatnej w N4i6skuNIaz.

- Zespolu Szkol Ekonomicznl,gh w N4irisku NIaz.
- Powiatowego Centrum Pomocl, Rodzinie w N{irlsku Maz.

Ad.

2

Sprawlz o6wiatlz
V7 zal<resie sptaw o6wiatorvych Zarz4cl podjal uchwalq

19 kwietnn 2017 r,

w

Nr 550/17 z dntt

religl wyzrr nr^ I(o(ciola
StarokatoJickiego A,{ariawit<iw dla uczru6w szk6tr ponadgrmnazjalnych
sprawre zorg nrzow^n7l nauki

prowadzon)'ch przez Powiat N,tiriski w pozaszkolnym punkcie hatechety cznym.

Ad.

3

Mienie Dowiatu

W zakresie spraw

dot5,cz4g1,ch mrenia

powiaru Zav,4d podjal

nastqpr_rj4ce

uchwaly:

- Nr

538/1,7

z dntt 4

kwietnia 2017

r. w

sprawie wyraienta zgod1, na

Yrdzietzawienie czqdci nieruchomo(ci stanowi4cej wlasno66 Powiatu l\firiskiego,
bqdacej

w

uzlrtftewanir-r Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zclrowotncj

w xtlirisku x,{azowieckim (dot. wdztefiawienia rr^ okres 4 m-c)/ czq(ci
nietuchomoSci poloz onq pfty ul. Szpitalnel 37 o pow. 100 mkr.v. z ptzeztr^czemem
na zaplecze budoul, Stacji Draltz),

- Nr 539/17 z

dnta 4 kwretrua 2017 r.

w

sprawie \ytraLenta zgody na wynajqcie

czgsci nieruchomodci stanor.vi4cej w.lasnosi Powiatu Nliriskiego,

bEd4cej

w uzytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w

N,Iiris.kr-r

Mazowieckim (dot. v4tnajgcia

n^ oktes 1 loku

czqdci nieruchomodci prz\l

uI. I(o(ciuszki 9 o por,v. 25 mkw. z przeznaczeniem na prov/a d.zenre

z

zaI<resu bada6 sluchu

ft

rzecz pacjent6r.v poradru otolaqrngoiogicznej, poradni

medycynlr pr^cy onz do cel6w doboru r spvedaLy

- Nr

551/17

dr,viaciczed

z dnia 19 kr,vretrua

201.7

r. w

struchowych),

^p^t^t6w
sprawie obci4zenia nieruchomo(ci

stanowi4cej wlasno66 Porvratu Nlidskrego, po\oLonej w A,firisku Nlazowieckim przy

uLicy $gdowlanej sluzebno(ci4 przesylu (dot. obci42enia nieodplatnie
rtTeozrr czonlr s.]s2"bno(ci4 przes;,ls

11^

na

czils

rzecz PEC Sp. z o.o.)

- Nr 552/17 z dnia 19 kwietrua 2OI7 r. w sprawre obci4zenia nieruchomoSci
stanowi4cej r,vlasno66 Powiatu N,Iidskiego, polo|onej w Nlirisku A,{azowieckim prz;,

ulrcy 1 PLA4 Warczawa sluzebno6 crqprzesylu (dot. obci42enia rueodpl
nreozrr czonlr slg2"bno(ci4przesylu

n

Zan4d Powiatu na posiedzernach

r.v

sesjq Radli Powiatu.

^tnre

n^ cz^s

tzecz PEC Sp. z o.o.)

dniu 4 kwietnia br, przyla\ matertaNy na

X-\I

Dytekcja SPZOZ
24 kwietnia 2017

r

w Nlirisku Nlazor,viecldrn 11 posiedzeniu w

dnir-r

pnedstawila aktualn4 sytuacf€ w zakresie prowaclzonych zadan

inwestycyjnych i remont6w ot^zbtelycel sytuacjr SVZOZ.

Ad.

6

Inne sprawy
Ponadto Zatz4d Powiatu podjal nastgpuj4ce uchwall,:

- Nr

536

/17 z

dnta

4 kwietnia 2017 r,

r.v sprawi e z^optttowania propozycji

zahczenta do kategorii clrog gmrnnych drogi na terenie Gminy Stanislawow
(opirua

pozyq,'\)yna
powlatowel

w zaklesie propoz)/cJr zaltczenta do kategorii drog gmrnnych cLog
m 2216\7 polozonej w gmrnie stanislaw6r.v na odc. od skrzyzowanta

z drog4gmrnn4 m 221214w do granic powiatu mi6skiego),

- Nt

537/17

z

drua

4

kwretrua 2017

r. w sprawie z^oprnrowania propozycji

pozbawienia kategom drogr gmrnnej drogi na terenie Gminy Stanislawow (opinia

pozygr\vn^ propozycji pozbawienia kategom drogr gminnej drogr
tererue gmlny Stanislaw6w,

na odcinlcu od

skrzyzowanta

z

m

221214W na

dtog; powiatow4

m 2216\7 do granic powiatu mrriskrego (dl, 850 mb),

- Nr 540/1,7 z

dnra

Pomocy Spolecznej

4 kwietnia 2017 r. w

6rv.

sprar.vie z^trudtnenia d;,rsk1era Domu

Jozefa w A,{ieni (p. A,fadannaWo2ntak zatrudniona zostalt

na stanowisku d),rektora od drua 5 kr,vietnia 2017 r, do dnia

4

sgrgyrlin 2020 r.)

- Nt 541,/I7 z dnta 4 kwietnia 2017 r. w sprawie uch1ilgni2 upowaznied zastqpcl,
dyrelrtora Domu Pomocy Spotreczne

- Nr 542/17 z

drtta

j

6w.

Jozefa w N,{ieni,

4 kwietnia 2017 r. w

sprawie r-rdzielenia upowaznienia

dytektorowi Domu Pomocy Spolecznej 6rv. Jozefa w N4ieni (do skladalia
oSwiadczeri woli zwr+z^r1)Tch z prowadzeniem dzraNalnoici DpS),

- Nr

dyrektorowi

z

4 kwietnia 2017 r, w sprawie udzielenia upowaznienia
Domu Pomocy Spolecznej 5-. Jozefa w. a,fieni (do z^c\4g^nr^

543/17

dnta

zobc;wt4z^n zwrqzan)rch z rciltzacjlprzedsiqwzigc ulqtych w \Wieloletniej prognoz:ie

Finansowej

t z tytulu umolv, ktor;,c[ reabzac]a w roku budzetowlrm i w ]atach

nastQpn)/ch jest niezbEdna do zapewnienia cr4glodci dztalantajednostkr
wyni<aj 4ce

- Nr

p

latno

z

544/1,7

6

c

i'rv)rkra"czq+

dnta

p o ra

rok budz etourlr d o r,rys sko ( ci

4 kwietrua 201.1 r. w

i z kt6rlrch

5 0 0. 0 0

0

z

tr),

sptar.vie udzielenia upowazruenia

dyrektorowi Zespoiu Szk6l Ekonomicznygll

w

A,firlsku Mazorvieckim

ptowadzenia inwestycji (dot. modernizacji instalacji elektryczne)

i

clo

teletechnicznel

w ZSE),

- Nr

545

/17 z

dnta

4 kwietnia 2017 r. 'w sprawie udzielenia uporvaznienra

d)'tektotowt Zarz4du Dr6g Powiatowl'ch w A,{i6sku l\,Iazowieckim do prowaclzenia
rnwesq'cji (dot. wykorr rrr^ dokument^c)r|przebudowy drogi Rr-rdzienko-Rak6wiecGgsianka oraz

wykon

nT^

dokumentacji projektowej i przebudorvl, drogi I{aluszyn-

G arczy

n Maly - C z arn o g.1 ow-Wi ruew),

- Nr

546 /1,7

6

z

dnta

4

kr,vietnia 2017

r. w

sprawre u<lzielenia upowaznienia

d)'rektotowi Zespolu Szkol im. Xzlarii Sklodowskrej-Curie w Midsku N{azowieckim

do prowadzenia inwestycji (dot. u{rkonania wentylacji mechanicznej w

czQscr

socjalno-technicznej sali sportowej),

- Nt 547/1'7 z

d:nra 19

Pomocy Spolecznej

kwietnia 2017 r, w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu

w l(4tach (p

Danuta Ekert zatrudnienta zostal.a na

okre6lonlr od dnia 21 kwietnia 2017

t. do dnia 30 czerwc^ 2OIB r.) -

cz^s

uchwala

zo stala po dj qta niel edno gtro Snie,

- Nr

548/17

z dnia 1'9 kwietnia 201,7 r. w

sprawie udzielerua upow^znrer7a.

dyrektotor,vi Domu Pomoc;' Spolecznej w I{4tach (do skladarua odwiaclczef

r.voLi

zwr4z^nych z ptowadzeniem dztalalnoici DPS),

- Nr

549/17

z

dnia 19 kr,vietnia 2017 r.

d)'rektorowi Domu Pomocy Spotreczney
zw[Tz^n)rch

iz

z

niezbgdna

sprawie udzielenia upowaLntenta"

w I{4tach (do z^crgarlr^ zobowt4ztn

rea.ltzacja ptzedsLewzrec ujEtych

rytuNu um6w,

w

w Wieloletniej Plognozje Finansolvel

kt6rych rca)tzac1a w roku budzetor.vym i w latach nastqpnych jest

do zapewnienia ci4g.lo6ct

dzratranra

jednostki

r z ktorych rvl'nikajace

platnosci v,\rkraczaj4poz^ rok budzetowy do rvysokosci 100.000 zl),

- Nr

553/17

z

dnta 19 kwietnia 2017 r.

w

sprawie pnyjgctz Regulaminu

Orgtnrzacyjnego Domu Pomocl' Spo.leczne j $,v. Jozefa w N4ieni,

- Nr

554/17

z

dnta 19 ks,vretnra 201,7

dyrektotowi Domu Pomocy Spolecznej

r. w

(-.

sprawie udzielenia upor,v^zrrlenr^

Jozefa

w

NIieru do prowaclzenia

remontu (dot. u1'mrany pokrycia dachowego, wiglby dachowej oraz yrkonania
elewacji budynku DPS),

- Nr

555

/17 z dnia 19 kwietnia

2017

r. w

sprawie udzielenia upowaznienia

dvrektorowi Centrum l{sztatrcenia Zawodor.vego
Nlazowieckrm

i

Ustar,vicz:nego

do prowadzenia inwestycji (dot. ocieplenia

i

w

\,fidsku

*T'kor.unia tynk<iw

wewnQtrznych budynku wiaq, CKZTIJ),

-

Nt

557/ 17 z dnta 24 kwretnra 2017 t. w sprawie olce6lenia os6b uprawnionych do

skladania w imieniu por,viatu oSwiadczeri woli w sprawach mal4tkowy'ch(w zwtqz)<t

z urlopem \)ficestarost), 2011 r. do 5 maja 2017

r

I{s:zysztofa Plochockiego

w okresie od 24 kwietnia

do skladania odwiadczen.uvoli uprawnieni s4 Starosta

-

r\ntoru JanTarczliriskr i czlonek 'Zarzqdu - Nfarek Pachnik),

- Nr

558117

z

dnta 24 kwietrua 2017

r. w

sprawie udzielerua upowaznienia

dyrektorowi Zespolr-r Szk6l Zawodowych Nr

2 im. Powstaric6w Warszarvy

w Mifsku lVlazowieckim do prowadzenra inwestycji (dot. przebudowy drogi
wewnetrznej i kandtzacJt deszczowel w ZSZ Nr 2 z tt:wardzeniem terenu przlz
PSDS),

- Nr

559/17

z

dnta 24 kwretnia 2017

dyrektor:owr Zatz4du Dr6g Powiatol',1rch

r. w

sprawie udzielenia upor,v^zrr.enr^

r,v A,{irisku

Mazowreckim do prowadzenia

inwesq'cji (dot. ptzebudou4' drogr powiatowej Dqbe NIale-Tnnsbor-Starogr6d).

nastepuiace informacie:

-

r.v

dniu 4 kr,vietnia br. odbl'lo sie uroczyste oddanie wind w Zespole Szk6l Nr

r,v N{irisku NIaz.

i

Zespole Szkol Ekonomicznych

przedstawicieli PFRON,

w l\{insku

1

NIaz. przy udziale

- odbyl sig I(onwent Powiat6w wojew6dztwaMazowieckiego,

- w dniu 18 kwietnia br. odbytro
Przemyslowej

i

I(oscrelnej

i

sip uroczlrste orwarcie zmod etnTzow^nych ulic

ronda im, ks,

p\k

Jana Sikory,

wojewody l\fazowieckrego zdzistrawa Sipiery,

I

ptzy udziale m,in.

wicewolewody

-

S),lwestta

D4browskrego, siostry ks, ptrkJana Sikory N,{ariann)r Sikora,

- odby.ly sip

XVIII Powiatowe

Igrzysk2 Samorz4dowc6w,

- w dniu 7 kwietnia br. zorganizow^n^ zostala po r^z
Ponadgrmnazjalnych.

XIV Powiatowa Gielda Szk6l

