Sprawozdanie

z dziatalno6ci Zanqdu Powiatu Miriskiego
w okresie od dnia 22 czerwca 20L7 r. do dnia 13 lipca

2017 r.

W okresie od dnia 22 czerwca 201.7 t. do

r,

Do gl6wnych tematow, kt6tymt zajmowal siq Zarzqd Powiatu,

nalezaNy spraury:

dnra 13 Jipca 2017
obradowa\ na 2 posie dzeniach: 26 czerwca r 10 hpca 2017 t.

l)

Zarzqd, Powiatu

bud2eru powiaru,

2) o(wraq,
3) mienia powiaru,
4) SPZOZ w lVlirisku NIaz.
5) inne sprawy,

Ad. L Budzet powiatu

w

Zarz4d Powratu podjatr 2 uchwatry OJr 593/17, 606/17) * sptawie zmr^n
budzecie Powiatu na 201.7 rok. Zmrany polegatry na przeniesieniu u1rd2tk6w

migdzy SS
t dotlrczyNsr'

w

nrnach tego samego dzia\u

w

zakresie u,ydatk6w biez4cl,ch

- Starostwa Powiatowego w Nfirisku Maz.

- Zarz4du Dlog Powiatowl,ch w Azlirisku NIaz,
- Zespolu Szkol im. 44. Sklodowskiej-Curie w Mifsku Maz.

- Grmnazjum i Liceum Ogolnoksztatrc4cego w Nfidsku
- Powiatowego UrzEdu Ptacy w Nfidsku

Ad.2

N[az.

N,{az.

Sorawv o6wiatv

W zakresie spraw o(wiatowychZatz1d podjal uchwaly:

- Nt 597/17 z dnta 10 hpca

201.7

r. w sprawie powolania komisji egz^m1n^ct\ne)

dIa nauczyciela ubiegaj4cego siq o awans na stopie| nauczyciela mianowanego (clla
p, Adriann), Zgodka),

---NL 598/17 z drna l0lipca

201,7

r. w sprawie powotrania komrsji egz^mltract\ne)

dIa nauczyciela ubregaj4cego siq o awans na stopien
p. I\{ateus za

P

a\aszczuk),

n

uczycre)a mianowanego (d1a

- Nr 599/17 z dnra 10 Jipca

2017

t. w sprawie powo.lania komislr egzamln c)\ne)

dla nauczyciela ubiegaj4cego siE o a'u/ans na stopieri

n uczyaela mianowanego

(dla

p.'fomasza Osiriskiego)

- Nt 600/17 z dnta I0 )tpca 2017 t. w spmwie powo.lania komisji

egzamtnacyjnej

dIa nauczyciela ubiegaj4cego siq o awans na stopied nauczyciela mianowanego (dla
p. Joanny Stryczyriskiej),

- Nr

601

/1,7 z dnia 10 )tpca2017

r.w

sprawie powotrania komrsji egzamtnacylnej

dla nauczyciela ubiegaj4cego siq o awans na stopied

fi

uczycrela mianowanego

d1a

p. Moniki tr-ukaszuQ

- Nr

6021 17

z dnta 10 hpca 2017 r. w sprawie powotrania komrs)r

dla nauczyciela ubiegaj4cego sig o awans na stopieri

n

egzamln^cylne)

)czycrela mianowanego (dla

p. Adama Tyszkr)

Vf zakresie spraw

dotyczqcT,ch mienia powiatu Zatzqd

podjal

nasrQpul4ce

uchwaly:

- Nr

591

/17 z

potro2onej

dnra

26 czerwc^ 2017 r. w sprawie vz5rgysti^ czgfti nieruchomoSci

w miejscowo6ci Dqbe Wielkre, stano'wi4cej droge powiatow4nt 2221W

(dot' u2yczenT^ gmlrue Dqbe Wielkie na okres do dnia 31 gruclnia 2019
dziatrkt nr 27

-

Nt

3

/2 z ptzezn

czeniem na pnebudowe ul. Urocze j

* -.

t.

czg1cr

DEbe Wielkre),

592/ 17 z drtta 26 czerwca 201,7 r. w sprar.vie oglosze nr^ pruet^rgu na spnedaz,

niezabudowanej nieruchomodciami potrozonej

w Sulejowku prz1, ulicy Hotelowej

(dot. ogtroszerrT^ ptzetatgu ustnego nieograniczoriego dzia\l<t o pow. 0,1035

ha,

cena w)rurolawcza 150.000 zl),

- Nr 595/ 17 z dnta 10 lipca 201j r. w sprawie zm7^n)/ Uchwaly Nr 739/1 7 Zau4clu
Powiatu Miriskiego z dnta 4listopada 201,4 roku w spmwie v4rnajecia pomieszczeri

w budynku Zespolu Szkol Nr 1 im. I{azimtetza Wielkreqo w Midsku Mazowieckim
(dot. pomieszczen w piwnicy, w kt6rlrm znaJduje sig sklepil< szkolny, ul/soko(i
op\at z

\ts\u

najmu do 30.09.2019 r,

-

721,31 z\, a od

I

10.2019 t.

-

1,,442,62 zl),

- Nr 596/17 z dtta 10 lipca

2017

r. w sprawie sporzudzenia planu wykorzystania

zasobu nieruchomo6ci stanowi4cych w.lasno66

powiatu

A,{rrlskrego

nzlata 2017-201.9,

Ad. 4 Sprawv SPZOZ w Mirisku Maz.

Dyrekcja SPZOZ

w Nlirisku Nlazowieckim na posiedzeniu w

clnir-r

10 lrpca 2017 r. ptzedstawi'la aktualn4 sytuacjQ r,v zakresie prowaclzonych zadan
inwestycf

in),ch

i temont6w or^z breLqcel sytuacji SPZOZ. Zan4d powratur

wizytowatr modernizowana Przychodnig Lekars kq przy ul. Ko(ciuszki 9).

Ad.

5

Inne sprawy
Ponadto T,arzqd Powiaru podjal nastgpuj4ce uchwaly:

- NL 590/17 z dnta 26 czerwca 2017 r. zmrenr^)qc^ uchwalp w spr:awie Ramowego
Regulaminu Pracy I(omisji Pvetargowej oraz zasad rejesttacji i sprawoz dawczc:{ct z
zamovien pubJicznych (zmrana wynika ze zmt^ny przepis6w prawa,

t w zwrqzku z

tym uaktualnienia obowi4zuj4cej uchwa\5, c) zapis5, dot, clialogu konkurencyjnego i
p

artners twa innowacyjnego),

- Nr

594/17

z

dnta

26

czerwc^ 2OI7

r.'w

sprawie udzielenia upowaznienia

dyrektoror,vi Centrum l(sztalcenia Zawodowego

i

Ustawrcznego

A'fazowieckim do prowadzenia inwestycji (dot. modernrzacji

linii

w

Nlirisku

diagnostycznel

stacjr lrontro1i p ojazdow),

- Nr 603/17 z dnia 10 lipca 201,7 r. w

sprawie zm7^n w Reguiamiruc

Organtzacyjn)tm Domu Pomoc;, Spolecznej (w.
Jozefa w N{ieni,

- Nr 604/17 z dnta 10 Jipca 201,7 r. r,v sptawie udzielenia upowaznienia dyrekrorowi
Zarz4du Dtog Powiatowych w Azlidsku Nzlazowieckrm do prowadzenia inwestycji
(dot. przebudowy drogi m 22o4w Halin6w-I{rzewrn^-Desno etap I)

- Nt 605/17 z
skladarua

z

r,v

drtta 10 hpca 2017 r.

w sprawie okre(lenia os6b uprawnionych

imreniu powiatu o(wiadczeri woh w sprawach maj4tkowych (w zwi4,ktt

urlopem \Vicestarosq, I{nysylofa p}ochockiego

2017

r

d<r

w

okresie od 17 lipca

do 28 ltpca 201'7 t. do skladania oSwiadczef wol-i uprawnieni s4 Starosta
-

Antoni JanTarczydski i czlonek zau4du - Marek pachnik).

wtzytacja inwestycji i remont6w realizowanych na drogach powiatowlrch i budowy
sali gimnasqrcznei prz5r

l$ Nr 1 w A,{irisku Maz.

nastQpui Ace informacie

:.

- ttw^ kontrola Regronalnej Izby Obrachunkowej,
- odbyl siq Powiatowy

Dziei

Sttazal<a,

- odbyto sip ostatnie r,v kadency

2014-2017 posiedzenie

I(omisji Bezpieczerisrwa

i Porz4dku,

-

u4'dane zosta\y pozlrqr*tte opirue dotycz4ce kandydat6w

wicedl,refttor6w w

zsz Nr 2 w Mirisku Maz. (pt. Agnieszka

na

stanowiska

paja, p.
Jerz7, Gariko,

p. Janusz Zdunczyk),

-

odbytro sig spod<an7e z przedstawicielami PKP

PLK

i

Burmistrzem Sulej6wka

w sprawie umou/)i na wykonanie dokumentacji budourl, tunelu pocl Jrru4 kolejow4
Warszawa-Mirisk NIaz.

Antdni

nTarczurtski

