Sprawozdanie
z d,ziatalnoíci Zarzqdu Powiatu Miúskiego
w okresie od dnia 20 grudnia 2007 r. do dnia 5lutego 2008 r.

\X/ okresie od dnia 20 grudnia 2007 r. do dnia 5 lutego 2008 r.
Zxz4d Pornatu obtadorva] na 6 posiedzeniach: lv dniu 27 grudnia 2001 r.,
7 stycznia2008 t., 14 swcznia2008 r., 21 sncznia 2008 r., 28 stycznia2008 r.
i 4lutego 2008 r.
Do glównvch tematórv, którlmi zajmowal siEZatz4d Powiatu, naleLalyspravq':
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5) optacowania projektórv uchwal i innych materialórv na XII sesjERady
Powiatu,
6) inne sprar.w.
Ad. I

Bud2et Dowiatu

Zatzqd Powiaru podjal 1 uchwalg w sprawic zmian w bud2eciePowiaru na
2007 rok G\r 191/07) i 1 uchr.vaiE
rv sprawiezmian w bud2ecicPowiatu na 2008
rok QJt 207/08). Zminrry polegalr, na ptzeniesicniu wydaüów miEdzy \$
rv ramachtego samegodzialu r doq'czr'lr.:
- StarostrvaPowiatorvegow \fiósku NIaz.
- PowiatowegoInspektoraruNadzoru Budorvlanegow Nliósku N{az.
- Komendv Poüatowej Paósnvorvc
j Stra2r'Po2arnej rv N{ióskuN{az.
- Zespolu Szkól Nr 1 rv NfióskuNfaz.
- Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztalc4cego
w N{iósku\{az.
- Zespolu Szkól im. H. i I{. Clnoióskichw Siennicy,
- Zespolu Szkól rm. Nf. Sklodorvskiej Cude rv NIióskuNfaz.,
- Zespolu Szkól Ekonomicznychrv NIióskuNIaz.
- Zcspc'luSzkó1.\grorechnicznych
rvJlnurüe.
- Zespolu Szkól Z¿u'odow1'chNr 2 w N{róskuNfaz.
- Ccntrum l(sztalceniaUstarvicznego
lv l\Iiósku Nfaz.
- ClentrumI(sztalccniaPtak¡-cznegow \Iiósku \Iaz.
- Domu l)ziecka rv Falbogach,
- Domu Pomocv Spolccznejrv liatech,
- Domu Pomocv Spolcczncjérv.
Józefarv Nlieni,
- Domu Pomocy Spoleczncj,Jedlina" rv Nlieni,
- PowiatowcgoUtzEdu Pracyw l\fiósku \{az.
- SpecjalnegoO(rodka Szkolno-\\lvchowzrwczego
rv NfióskuNIaz.
- Poradni PsvchologicznoPcdagogcznejw Sulej<iwku.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w NfióskuNlaz.

Ponadto Zarz4d.Po'eiatupodjal nastgpuj4ce
uchrvah':
- Nr 195/08 z dnia 7 sq'czflia 2008 r. w spÍawie ustalenia planu dochodów
i wy'datków samorz4dcrrrurmjednostkom bud2etoul'm, udzielenia dotrcji
podmiotom realizuj4cvmz¡dtnit pou-iatu,ustaleniaplanu finansowegodochodów
podlcgaj4cychprzckazaniudo bud2crupaástwai rwdatkórv zrvi4zanychz rc tz,a.cjq
zadanz zakresuadmirustracjirz4dorvcjna 2008 rok,
- Nr 196/08 z d,nial sñ'cznia2008 r. w spraüe ustaleniaharmonogramurealizacji
dochodórvi u,1'datkówbud2etuPowiatu X{ióskiegona I kwattal 2008 r.
Ad. 2 Sprawv oéwiatv i kulturv
uchrvalv:
V'zakresie spraw o(rviatoulch Zarz4dPoüaru poclj4lnastgpuj4ce
- Nr 18ó/07 z áni¡ 27 grudnia 20Oi r. rv sptawic zatwictdzeniaplanu pracy
Powiatorvego Oéroclka Doskonalenia NauczycicLi lv Nfirisku N{azowieckim
na 2008 r.
- Nr 197/08 z dr:.a 14 swcznia 2008 r. w sprau'rcptzvjqciaplanu dofinansorvanra
form doskonaleniazarvodorvegonauczvcreli¡a tok 2008 (na dzialalnoíó PODN,
polegaj4c4 na reztlizrcji zada,n z zakresu ksztatrceni¿rustawiczneflo nauczycicli,
z urvzglgdnieniemdoradztwa metodvcznego,rv l4cznej krvocie 444.159 zL, ¡a.
doplatv do innych form szkoleruarv rwsokoici 500Áponicsionvchkosztów, jeclnak
nie r.viEcej
mt 900 zl. za semestr,w l4cznej krvocie 111.365 zl., nz dofinansorvarue
rv r.wsokoSci68.(r3521.).
doradztwametodyczneplo
Do N{inistersnvaI{ulturv i Dziedzicnva Narodorvego z\<>2onczostalv wnioski
o dofinansowanieimprcz w ramachprogtamór.v:
.rlnicjawwy lokalnett na:
- Regionah-re
spotkaniaz muzr,k4i teúcern,,i\lajórvka2008",
- FestrwalN{uzykiChóralnc1,
- ,,Warsztat1,
taócadarvnego- zespolu taricahiston czncgo ,,Libed regis"
- ,,RegionalncwariacicrEkodziclniczc"
.,Edukacia kulturalna" na:
- otganizacjqimprczy dla dzicci z problemami z adaptacj4rv spotreczeóstwie,
zago2onych niedostosowaniem,patologiami i dzieci z rc¡dztn ubogrch ,,Bez
barier",
Ad. 3 Sorawv stu2bv zdrowia
Zarzqd P owl'atuna posiedzeruurv clniu 7 stycznia 2008 r. podj4l uchr.valE
Nr 192/08 rv sprawie odrvolania d)'rektora Samodzielnego PublicznegoZespolu
Opieki Zdtorvotnci rv \liósku Nfazou'icckirn.

Ponadto Zarzqd Po.uri;ttuuchv"'ai4Nr 193/08 porvierzvl pelnienic obowi4zków
dyrektoraSPZOZ p. Andtzeiorvi Poziemskicmu.
Jednoczeinre Zarz4d Powiatu podj4l decl-zi€ o wszczEciu proccdury
w1'lonicniakandvdatana stanowiskodyrcktoraSP'ZOZ rv N{ióskuNfaz.
Na posredzeniachrv dniach 7 sfi'cznia2008 t. i 21 sfi'cznia2008 t Zarzqd
Por.üatu anaLizowal aktualn4 svtuacjE w SP7'OZ oraz kwcstig ewentualnych
podwl'2ek rwnagrodzeó dla ptacou'nikris' slu2bl zclrorvia c¡rtz ich skutkórv
finansorvvch.
Ad. 4

Mienie Dowiatu

W zak¡esiespraw doq'cz4c1'chmicnia por'"-ratupodjptc zostalv nastEpui4ce
uchrvaly:
- Nr 187/07 z. dnta 2l grudnia 2001 t. rv spraw-ic przekazania fl rzecz
nicr.rchomoÉcibgd4cvchrvlasnoéci4Porüatu Nfióskiego,
m. StolecznegoWarszas,ry
polo2onych w Warszawie Wesolei zaiqq'ch pod ulicc: Niemccücza, Wsprilna
i 1 PraskiegoPulku, stanowi4cl'chdrogi poüatowe,
- Nr 188/07 z d¡t¡ 2"/ grudnia 2007 t. rv sptaüe wvdzicr2¿rv:ieniarv trybie
czg(ci nier-rchomoécistanorvi4cejrvlasno(ó Poüatu N{ióskicgc,
bezptzetatgc'rw1,m
bgd4cej u' trrval]-m zan4dzic Domu Dziccka w Falbogach stanowi4cejdzialkE
ozrr:rczon¡ numetem eüdencvjnvm 76 (dot. twdzier2awienia terenu pod sza!'
jne),
telekomunikacv
- Nr 189/07 z dnia 2l grudnia 2007 r rv sprawie obni2cnia cenv r.r,1'wolarvczei
opl.aw z wtulu dzier2arw ¡ietuchomoÉci bEd4cejwlasnoíci4 Powiatu Nliósktegcr
stanor.vi4ccj
czqÉódzialki m 8(>5
/11 rv Nliriskul\fazowicckimdo drugiegoprzetargu
o por'v. 2.573 mr opllta w wvsc,koÉci
(dot. nietuchomoéci przy u1. Iluclowlar"rcj
1.000zl. +\rAT),
- Nr 190/07 z d¡ta,2l grudnia 2007 r. rv sprarüe wydzier2aüenia nieruchomo(ci
bEd4cejrvlasno6ci4Powiatu N{iriskicgo,stanorvi4cejdzia}kEnt 2521/9 w Nliósku
N{azorvicckimna okres 18 1at u- trlbie bczprzetargow}'m(dot. u1,¿2is¡¿ar¡'ienta
dzialki o por.v.980 m'zabuclorvanejbudvnkiemproscktorium),
- Nr 200/08 z. d¡ia 28 sq'cznia 2008 r. rv sptawie rv1'st4píenia
do \X"ojervodl'
N{azoüeckiego o przeka,zttnte nieruchomoict Skarbu Paástwa oznlczoncl
flumerem ervidcncyjnym 15/ 1 obrebu nr '10 w Sulejcirvku n rzecz Powratu
Nfióskíego (nieruchomoíó dofi chczas byla w tnval)'m zarzqdzie I{omcndl'
Glówncj Stra2v(i tanicznc¡),
- Nr 202/08 z <l.nia.28s$-czma2008 r. rv sprar'vicnicoclplatncgoptekazznta
skladników maj4tkorvl'ch Statostrva Powiatorvego w Nlirisku N{azowieckim
(dot. przekazania zbednych mebli Poradru Psychologiczno-Pedagogiczncj
w Nliósku N{az.),
- Nr 203/08 z dna 28 st\cznia 2008 r. rv sptarvie nieodplatnego przcktztnta
skladników maj4üorv,vch Starostrva Porvtatowcgo rv Nliósku Nlazowicckim
(dot. pnekazania zbgdnych mebh Porviator'vemu Inspektoratowi Nadzoru
Budowlanegorv i\{iósku N'Iaz.),

Ad. 5

Opracowanie projektów uchwal i inn)'ch matetiatów na XII sesj€
Rady Powiatu

Zarz4d Pouiatu na pc-rsicdzcniu
w dniu 21 swcznia 2008 t. przylql projekw
uchrval i inne materialv na XII sesjg Racll'PowiaruAd. 6 Inne sDrawv
Zloíone zostaly wnioski w ramach Samorz4dowego Instrumentu
Wsparcia Rozwoju Mazowsza na:
- ,,N{odernizacjE dtogi pou.iatorvcj Nr 2246W Stata \X/ieé-Statogtód"
(komponentA)
- ,,N{odcrnizacjE drog por.üatorvej Nt 2219\\' -\ryntiu.Clganka CiEciwa"
(komponentA)
- ,,Nfodernizacjqdrog powiatorvej Nr 2223W ,,Nfiósk \'Iaz. Wólka (lzarniúska"
(komponent A)
- ,,lvlodcrnizacjEsali gimnastvcznejrv Zespolc Szkól im. FI. i K. Gnoiiskich
w Siennicv"ftomponcnt B),
- ,,N{odernizacjE
rvielofunkcvjnegoboiskau' Zespole Szkó} irn. H. i K. Gnoióskich
rv Sicnnicy" (komponent D).
ZloLone zost^ty wnioski o érodki z Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych na:
- ,,N'Iodernizacjq
dtog powiatorvcjNr 2254\\/ (]toszki State-Shruda-Grodzisk",
- ,,1\'loderniz¿c
jE dtog powiatorvcjNr 2213\I Rudzienko Rakór.r''rec-()gsianka"
Ponadto Zarz4d P orvi'ttrupodj4l nastEpuj4ceuchrvaiv:
-

Nr 198/08 z dnie, 27 sh cznia 2008 r. rv sptawic porvolania I{omisji
krjnkutscrul,gh do rctzpatrzeniaofctt na realizacjQzadarí lrou'iaru przez, orgtniztcje
pozarz4dor.ve
w 2008 r.
- Nr 199/08 z dnÁ 27 sfi'cznia 2008 t. rv sptawie ustaleniaplanu kontroh na
2008 rok,
- Nr 201/08 z d:nia28 sq'cznia 2008 t. zmieniaj4c4uchrvalg w sprawie zbycia
skladników maj4tkoulch Zespolu Szkól im. H. i I<. Gnoiriskicli w Siennrcv
( t 1 o rz. b l c i r t h v ó c hs r r n o c h o t l , , nt ' r l r k i Z u k ' .
- Nr 204/08 z dnta ,1 lutego 2008 r. lv sprar.vie zmian rv Rcgulamrnic
Organizacyjnym Porviator.vego Centrum Pomocy Rodzinie w NIiósku
N,Iazorvicckim,
- Nr 205/08 z d¡ta 4 lutego 2008 r. w sprarvie zmian w Regulaminic
UrzEduPr¿cvrv X.IióskuXlazou'lecldm,
OrganizacvjnvmPowiatowe¡5o
- Nr 206/08 z d¡i¡ 4lutego 2008 r. lv spraüe rozstrzygnigciaotwartegokonkursu
w zakresiedzialalnoÉci
ofert i udzielenia dotacjr na reahzacjEw 2008 r. z,'¿da,n
wspieraj4cej rozrvój rvspólnot r spolecznoÉci krkaln,vch (dotacjq przyzn no

Nlazowieckiemu Stor.varzyszcniu
na Rzecz l)zieci i Nllodzie2y z N{ózgow1'm
Pora2eniem DzieciEclm rv }Iiósku Nfaz. na rcahztcj<; z.a.da.nia.
,,Prowadzerue
Lokalnego Punk¡.r L"rfotmacji dla otganizacji pozatz4dor'"rchz tcrcnu po\r'1xtu
miriskiego"w u,rysoko(ci8.000zl.).

Zatz4d Irowiatu na posiedzeniurv clniu 7 so'cznia2008 r. przyznai nagrodv
sportowe dla zarvodnjków i tcncta Uczniorvsko-Parafielflo
Ludorvego I{lubu
za
Sportorvcgo Stanislalvólv
osi4piEcia rv III lfistrzostrvach Polski l{atatc
Tsunami.
Nagtody rv rwsokoéci 200 zl. ptzvzna.no:
- lzabeli Urbaniak
- Annie Wieczorek
- Lukaszowi Zgórce
Nagtodl. rv rrnsoko(ci 150 zI. prz.t,zttanc>:
- Kacprowi Buczkowi
- Patrykowi Gnichorvi
otaz nagrodgrv rvysohoíci500 21.pnyznano trencrowi p, Jackowi Keslerowi.

