Sprawozdanie
z dzl.alal¡oéci Zatzqdu Powiatt Miúskiego
w okresie od dnla 22 marca 2007 r. do dnia 24 kwiettia

2007 t.

\\¡ okresie od rlna 22 matca 2007 r. do dnia 2,1 kwie¡ria 2007 r.
Zarz4d Powiatu obradorvalr.ra,1 posiedzeniach:
rv dniu 28 marca,2 kl'ietnia,
10 krvietniai 23 kwiettia 2007t.
Do glównvchtematórv,którymi zajmorvalsiqZaz4d Poüatu, nale2alysprarv,v:
1) bud2etupoviatu,
2) oÉsiaty,
3) dróg,
4) SPZOZ rv Nfióskulfaz.
5) optacorvaniaprojektów uchrval i irnych materialów na \rI sesjq Rad1.
Powiat¡,
ó) inne sprarvr'.
Ad. 1

BudZet powiatu

Regonalna Izba Obrachunkowa r¡'\I'arszawic Zcspól rv Siedlcach
poz,v6.wniezaopiniorvalaspravu-ozdanie
z urykonaniabud2ctuPowiatu Nliúskiego
za 2006 rok.
Zmz4dPowratupctdj4ltrz,vuchs'alyw sprawiczmianw budzeciePowi¿tuna 2007
rok Qlr 66/07, 6'l/07,71/07). Zmianypolegah'na przcnicsicniuw1'datkórv
miqdzr
$$ rv ramach tcgo samcgo <lztal¡ otaz przcnicsicniu wydatkórv z rezer\¡/l¡
h.,¡..r^-,-;

i,t^h,-..J.,.

- StarostwaPowiatowego w }fiósku NIaz.
- ?otadni lsychologrczno-Peclagogicznej
rv Sulejórvku.
- I{omendy Pot'iatorr''ejPaósnvov'ejStraiv Po2arnejrv \fiósku Nlaz.
- PorüatorvegoInspekto¡atu -r-adzoruBudorvlanegow Miúsku Nfaz.
Na posiedzeniu rv clniu 23 kwietnia br. Zatz4d Pctwiato podj4l uchrvalq
Nr ó8/2007 rv sprawie przt€otowania i przeprowadzenia posrgporvania
plzctargowego na obslug€ bankorv4 budzetu poüatu mióskicgo i jego organorv
oraz wszl.st[i6[ p¡)v'iatowych jcdnostek organizacyjnych.l)otychczas obowi4zuj4ca
umowa z IN(l Bank Sl4ski na obsluge bud2eru powiaru, jcgo organóu'i jedñostek
o¡ganizacinl'ch wrgasaz dniem 30 czenvcabr.
Ad. 2 Spraw]' oéwiaqv

\a posiedzeniuu' dniu 23 kr¡-ictnia2007 t. Zuz4d Pct*,rttuprzvznal nagtodyza
osi4gnigcie
s,r.sokichs,rników sportorr,rch:
- Marcie Stangret - zas'odniczceNfiejskiegoI{lubu Sportorvego,,Nlazor.ia"
rv lliri.ku \[,r2.rv rwsokoici200zl

- Bartlomiejowi Królak - zau.'odnikoü\liejskiegoIdubu Sportou,'ego
,,Nfazovia"
rv NlióskuNIaz.rv rn sokoici 200 zi
Pona.dtoZatzqd Powiatuptzvzoalsttpcndiumsportowew celu prz¡'gotorvania
do
ParaolimpiadyPeki¡ 2008 na c¡kresod listopada2007 t. do sierpnia2008 t.
rv wysokoÉci150 zl. micsiqczniePanu Rafalowi Grgáükowskiemu zarvodnilorvi
Idubu SpotorvcgoNiepelnosprarvnvch,,Start
Gclvnia".
Ad.3 S¡rarr¡ z zak¡esudróg
Zatzqd Po*iatt postanowil zlc¡2véwnioski w ramach Samotz4dorvego
Instnmentu \X¡spatcia
Rozu'ojuNIazou'sza
na ttzl' dto¡¡r:
Siennica Ceglórv,
Oleksitkt - gt. ZD (hvorve)
- Papiernia ganica powiatu(l urór)
Ad. 4 SPZOZ w Mirísku Maz.
Zatzqd Powiatttna posiedzeniach
w dniu 10 krvietniabr. i 23 krviemiabr.
zapoznal siq z materialemprzedstawionymprzez dyrektora SPZOZ w Nfiósku
Ilazorvieckimrv zaktesiepoprawl'svruacjiszpitala.
Ad. 5 Opracowanie proiektów uchwat i inn]'ch materiatów na YI sesigRady
Powiatu.
7atz4d,Potvitttt na posiedzeniachrv dniu 2 i 10 kwietnia 2007 r. opracorval
projektl uchrvali inu.ch matc¡ialórvna VI scsjeRad.l-Porviatu\{ióskiego.
Ad. 6 Inne spraw-v
P onadtctZatz4dP owiatupodj4l nastgpuj4cc
uchrvalv:
Nr 65/07 z d¡it 2.04.2007r. rv sprarvieudzieleniaupowa2nieniad_l'rcktorowi
Domu Pomocy Spolecznejrv I(4tach do prorvadzenia
inrvesfcji (,,Remontstal'u
w zabytl<or¡Tm
parkuDomu PomocySpolecznejrv K4tach'),
- N¡ ó9/07 z drua 23.01.2007r. w sprawie przeprowadzeniakonsultacji
na lata
dotlczr¡cvchprojektuProgramudziala¡ii¡ra tzccz osób niepelnosprau,'nych
2007-201,6.
- Nr 70107 z d¡ta 23.04.2007r. w spraüe l1'ra2eniaopinii doncz4cejprojektu
,,Programuochron¡' (rodowiskadla niasta i gminv Flalinów" i projekru ,,Planu
gospodarkiodpadamidla miastai gminv Hdinów na lata 2007 2010z perspekqw4
¡alata 2011-2011".

- Nr 71/07 z d¡ía 23.01.2007r. rv sprau.ieptzeznaczeriaÉrodkówz Powiatowcgo
FunduszuC)chronvSrodoüska i GospodarkiWodnej w \firísku \{azowieckimna
clcmcntós'
do6nansorvanie przedsiqr'"ziqcia polegaj4cego na *rmianic
konstrukcvjnvch zawieraj4clch azbest w budvnk¿ch rvchodz4c,vchrv sklad
zabudowl'micszkarrios'cj
lub zagrodowej,
- Nr 72/07 z dr:a 23.04.2007r. w sprau'ieptzeztlczctia érodkówz Pou,'iatou,'ego
FunduszuOchrony Srodowiskai GospodarkiVodnej rv Nfiisku Xlazowiechimna
doñnansc¡rvanie
IV Powiatowegoko¡lcu¡suucz¡io¡¡'skichptojektów badauczJ'ch
pod haslem,Jesteémv
czgéci:¡
przvtodv".
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