Sprawozdanie
z dzi*lalno6ci Zaruqdv Powi.atu Mifskiego
w okresie od dnia 4 grudnia}}l4 r. do dnia 17 grudnia2014 r.

\)7 okresie od dnia 4 gtudnia 2014 r. do dnra 17 grudnia 2014
obtadowaN nal posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 r.

r

Zan4d Powiaru

Do gl6r,vnych temat6w, kt6rymt zajmowal sig Zatzqd Powiatu, naIeLa\y sprawy:
1) budzetu powiaru,

2) opncowania projekt6w uchwal i rnnych matetraL6w na III

sesjE Rady

Por,viatur,

Ad.

1

'Zanqd

Budzet powiatu

w dniu 15 gtudnia bt. podjal

w budzecie Powiatu nn

i

201,4

uchwatrq

Nr 22/14'w spr:awre zm7^r1

rok , Zmtany polegaly na

zmTarrie planu dochod6w

wydatkow zwrqz^n)tch ze zmian4 kwoq, dotacji celowej pnekazanel z budzetu

paristwa, ptzeniesieniu \rT,datkow mtgdzy SS w ramach tego samego dzta\u
r dotyczy\y:

- Starostwa Powratowego w Mirisku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlane€jo w Niirisku Maz.
- Powiato\Mego Urzqdu Pracy rv Minsku Maz.

- I(omendy Porviator,vej Paris twowej Straz y

- Zespolu Szkotr Nr

1

P o2arnej

w Nlirisku NIaz.

w Nlidsku Maz.

- ZespoN Szk6tr EkonomicznTrgla w N'Iifrsku NIaz.
- Zespo.lu Szk6l Zawodowych Nr 2 w Nli6skulu[az.
- ZespoNu Szk6l Agrotechnrcznych w Nfi6sku N[az.
- Domu Iromocy Spolecznej w I{4tach,

- Domu Pomocy Spolecznej (w. Jozefa w N,Iieni,
- Domu Pomocy Spolecznej ,JedJina" w Nlieni,
-

Po

r:adni

- P oradni

P
P

sycholo gczno-Ir ed
slrchslo gicz no-P ed

^go
^go

grcznei w Sule j owku,
glcznej w Nfiris k u l,\az.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzirue w Nlidsku NIaz.
- Powiatowego Srodowiskov/ego Domu Samopomocy v/ Nlirisku Maz.

Powiatu
Zatz4d Powiatu przy)il matenaly na III sesjE ltad1, powiatu.

informacie:

o w dniu 9

gr-Lrdnia 2014

r. odbl'lo siq posied zente I(omisji

Bezpreczerisrwa

i Porz4dku, w trakcie kt6rego om6wiono nastepul+ce zagadnienia:

- Ocena skuteczno6ci dziaNzn podejmowanych fl^ terenie powiatu

mifskiego

w zakresie ogr^r17cz^nia patologt w6L6d nieletnich.

- Opinia na temat projektu
b ezpreczeris

budzetu povnatu mrriskiego na 2015 rok
twa i p orz4dku publiczncgo,

-

Zaptezentowanie projektu ,,Planu Pracy
Por.viatu N,Iiriskiego na 2015 rok".

.

l(omisji Bezpreczeristwa

w

i

zakresie

Porz4dku

Odbylo siE spotkanie l(omisji do wyboru parrnera pqrwatnego dla zadanta

pn. "Rozbudowa,

moderntzacla

i

restruktrtryzacja Samodzielnego

Publicznego Zespolu Opiela Zdrowotnej

w

Azlirisku Mazowiecftim

w formule partnerstwa publiczno-prFwatnego" z udzralem radnych i firmy
Collect Consulting S.A.. Ustalono, ze negocjac)e
w dniach 13 115 st\/cznia br.

z firmami odbgcl4

siq

