Sprawozdanie
z dziaNalno5ci Zarzqdu Powiatu Miriskiego
w okresie od dnia 28 paLdziernika 2015 r. do dnia L5 grudnia 2015 r.

W okresie od

dnra 28 pai,dzietrrka 2015 r.
Powiatu obradowaN na 4 posiedzeniach:
30 listopada t 14 grudnia 201,5 t,

do dnia 15 grudrua 201.5 t. Zav4d
w dniu 9 listopada, 13 listopada,

Do gl6wnych temat6w, ktorymi zajmowal

Zanqd Powiatu,

siE

naIeLaNy spra\v)r:

1) budzetu powiatu,

2) o6wiaq,
3) mienia powiaru,
4) opracowania projekt6w uchwal
Powiatu,
5) SPZOZ w Nlirisku Maz,
6) tnne sprawy,

i

XI

sesjq Rady

Zanqd Powiatu na posiedzen\) w dniu 13 listopada 2015 r. podjal

nastQpujece

Ad.

1

innych m^tor \ow na

Budzet rrowiatu

uchr,vatry:

- Nt

215/15

w

Mirislriego na lata
-

Nr

21

6

sprawie pr:ojektu STieloletniej Ptognozy Finansowej Powiatur
20

16

-2024,

/15 w sptawie projektu uchwaly budzetowel na 2016 rok.

Powyzsze uchwaly zosta\5r przedNo2one Radzie Powiatu

i

ReEonalnel Izbte

Obrachunkowej celem zaopiniowania.
Ponaclto Zatz,4d Powiatu podlal 3 uchwall, (Nr

w sprawie

zmlarr

w

planu dochod6w

214/15, Nr 219/15, NL 225/15)

budzecie Powiatu na 2015 rok, Zmtany poiegaly

i

n

zmra.nte

wydatk6w zwrqzanych ze zm7^nq kwot dotacji celowych

pnekazywanych z bud|etu padstwa, przeniesieniu wydatk6w migdzy

SS

w ramach

tego samego dzra\u w zaktesie rvl'datk6w biez4cych ora.z przeniesieniu wydatkow
z rezerwy budzetowel

t doqczyNy:

- Statostwa Powiatou/ego w Mirisku Maz.
- Powiato'wego Inspektor:atu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
- I(omendy Powiatowej Parisnvowej Sttazy PoLarnej w MinskuMaz.

- Zespolu Szkol Specjalnych w Ignacowie,

- Gtmnazlum i Liceum Ogolnoksztalc4cego w lV{irisku N[az.
- Zespolu Szk6l Ekonomicznych w Nlidsku Maz
- ZespoLu Szkol

-

Nr 1 im. I{azimierza lfielkiego w MiriskuMaz.

Zespolu Szkol im. i\{. Sklodowskiej-Curie w Nlirisku Maz.

- Zespolu Szkol Zawodowl,ch Nr 2 w MidskuMaz.
- ZespoLu Szkotr Agrotechntcznych w l\{irisku Maz.
- Poradni PsycholoEczno-Ped^goglcznei w Sulejowku.
- Poradni Pslrcl-roleticzno-Pedagogrcznej w Nli6sku Maz.
- Domu Pomocy Spolecznej w I{4tach,
- Domu Pomocy Spolecznej ,Jedlina" w Mieni,
- Domu Pomocl, Spolecznej $,v. Jozefa w Mieni,
- Domu Dziecka w Falbogach,

- Centrum I{szta.lceniaZawodowego i Ustawicznego w Nlinsku Maz.
- Powiatowego Urzgdu Pracy w Nlirisku NIaz.
- Powiatowego Centtum Pomoclr Rodzinie w Mtrisku Maz.

- Powiatowe€lo Srodowskowego Domu Samopomocy w Nfirisku

Ad.2

N4az.

Sprawv oSwiatv

\M zaktesie spraw odwratowych Zatz4d podjal uchwalg Nr 226/15
14 grudnia 2015 r.

w

z

dnra

spmwie przyzn nra nagr6d sportowych dla zawodnikorv

i trener6w. Nagrodlr przyzn no nastQpujqrym zawodnikom:

- Dominice Adamczyk -

zawodntczce Uczniowskiego Idubu Sportowego
Judo ,,I{ontra" w Minsku Mazowiecki lv wysoko6ci 400 zNoqch,
- Natalii Cecotce - zawodruczce Mi6skrego l(iubu Sportowego Taekv'on-do w
A,fi6sku N4azowieckim w wysoko6ci 400 zNoqch,
- Julii Kawce - zawodnLczce N4iriskiego I{lubu Sportowego ,,'1-aekwon-do"
w N,finsku A,{azowieckim w wysokodci 400 zlorych,
- Ewie Kosobudzl<tei zawodntczce N4iejsldego Idubu Sportowego
,,Mazov\a" Nlirisk N,Iazowiecki w wysokoSci 200 zLotych,
' N'ukaszowi Kos obudzkiem u - z^w odnikowt Azliej skiego I{lubu Sp ortowego
,,Mazovra." l\firisk Nfazowiecki w wysoko6ci 600 zlotych,

- Marcie Krajewskiej

zawodntczce N,firiskrego Idubu Sporor.vcgo
,,Taekwon-do" w A,{i6sku N{azowieckim w w1'soko6ci 500 zNoqrch,
- Jakubowi Kretowiczowi - zawodnikowr Uczniowskiego I{lubu Sportowegcr
Judo ,,I{orttra" lv Mirisku Nlazowrecld w wysokosci 500 zlorych,

- Jakubowi Ku?rnicz

zawodnikowi Nlidskiego

ldubu

Sportor,vego

,,'faekwon-do" w Nlirisku N,{azowieckim w wysoko6ci 500 zNoqch,
- Karolowi tr-uniewskiemu - zawodnikowi Azliriskiego ICubu Sportowego
,,Taekwon-do" w lVlirisku Azlazowiecldm w wysoko6ci I.200 z\oqrcl1,
- Michalinie Mikulskiej zawodnrczce lVlifiskiego I(lubu Sportowego
,,Taekwon-do" w Nlifrsku N{azowieckim w wysokodci 1.000 ztrogrgh,
- Poli Parol - zawodniczce Minskrego T'owarzystwa Szachowego w A,{irisku
N4azowieckim w vT/soko6ci 200 zlotych,
- Aleksandrze Polkowskiej - zawodni czce U czniowskiego I(lubu Sportorvegcr
Judo ,,I(ontra" w l\firisku N{azowiecld w wysoko(ci 500 zlotych,
- Katarzynie Pnyczyna - zawodruczce Uczniowskiego l{ubu Sportowegcr
Judo ,,I(ontra" w Midsku Nlazowiecla w wysoko6ci 300 zlorych,
- Patrykowi Pszonce - z^wodnikowi Uczniowskrego Idubu Spottowego Judo
,,I{ontra" w N{idsku Mazowrecki w u4rs6kodci 500 zlotych,
- Zuzannie Pyszel - zawodniczce Nliejskiego Idubu Sportowego ,,Polonia"
Warszawa w wysoko6ci 500 zNotych,
- Marcie Stangret - zawodniczce Nliejslaego Idubu Sportowego ,,N[.azovra"
N,{idsk N{azowiecki r,v u1'ssko6ci 800 zlotych,
- Bart{omiejowi Strussowi - zawodnikowi Uczniowskrego l{lubu Spotowego
,,Nlarysin \X/awerski" w \Tarszawie w wysokodci 800 zNotych,

- Zuzannie Szewczyk zawodnczce Uczniowskiego MLodzrezowego
r\krobaqrcznego I{ubu Sportowego SP-26 w Warszar,vie w wysoko6ci
400 zloq,ch,

- Lidii Tatnowski.j

- zawodniczce Nzlidskiego I(lubu Sportowego ,,Taekwon
Mirisku
do" lv
Vlazowieckim r,v uTrsokodci 400 z\ogrch,
- Wiwianie Widerskiej zawodnrczce Nzliriskiego l(lubu Sportowegcr
,,Taekwon*do" w A,{insku l\fazowieckim w rvlrsoko6ci 500 zloqrgll,
- Wiktorii Zalewskiei - zawodntczce Uczniowskiego Idubu Spotowego Judo
,,I{orttra" w Nulidsku A,fazowiecki w vry,sekodci 400 z\ot)rch,
- Mateuszowi Zgodce zawodnikor,vi Nlidskiego l{lubu Sportowego
,,Taekwon-do" w A,{irisku Nfazowieckim r.v wlzsokodci 600 zNoqrgIl.
Ironadto przyzn^r\e zostalTr nagrodlr zbiorowe za osi4gnigcie wysokrch r.r4,nik6w
sporto\ T/ch zawodnikom nastepujac)/ch zespolor.v N{ielskiego l{ubu Sportowego
,,Mazovra" Azlifs k Nf az owiecki:
- Kamili Biernat i Magdalenie Padzik w r,'uysoko6ci 500 zlotych, ti. po 250 zl
dla kaL de1 z awo dnic zki;

- Jakubowi Santorkowi, Michatowi Pi6ro i Igorowi BezNada w wysoko(cr
600 zloq,ch, tj. p1l 200 zl dla ka2dego zar,vodnika;

tr-ukaszowi Jqdrasikowi, Mateuszowi Pi6ro, Kamilowi Kwiatkowskiemu
Julianowi Kosobudzkiemu w wysoko6ci 1.000 z\og,ch, ti. po 250 zl dIa"
\<azdego zawodnika.

Nagtody pnyznano nastgpuj4c)/m trenerom:

- Panu Tadeuszowi Kosobudzkiemu

treneror,vi Mielskiego l{lubu
Sportowego ,,lVfazovia" I\fi6sk Nlazowiecki w wysoko6ci 500 zlo\rch,
- Panu Jackowi X-uniewskiemu - trenerowi A,{iriskiego I{lubu Sportor,vego
,,Taekwon-do" w Mirisku Mazowieckim w wysokodci 900 z\ot:1ch, (slor,vnie:
dziewrqiset zLoqch);
- Panu Zdzistawowi Wi4ckowi ttenetowi Uczniowskiego I{lubu
Spottowego Judo ,,I{ontra" w Nhdsku A4azowiechim w wysoko6ci 700 zLotych.

Ad.

3

Mienie oowiatu

W zakresie spraw dotycz4cS,ch mienia po'uviatu Zarzvd podjal nastepui4ce uchwatry:

- Nt 21I/15 z dnia 9 hstopada 2015 r. w sptawie obci4zenia nieruchomo6ci
stanowi4cej wtrasnod6 Powiatu N'iirisktego, potrozonej w Nlirisku Nlazowieckim
sluzebnodci4 przesl'trs

(dot.

obcr42enta nieodplatnego rra

cz^s

tne()zrl cz,ony

sluzebno6crqpnesylu na tzecz PEC Sp. z o.o. czEdci nieruchomodci stanowi4cych

wlasno(6 powiatu ozn^czon)'ch jako clzialkt

n

865/1.6 polozone

865/18,

nr

w Mlidsku NIaz. przy ul. Budowlanej,

posadowienia sieci cieplowniczej wrl:z
przesytranra

nr

865/6,

m

865/1.7,

polegal4cej na prawie

z innymi urzydzenra s\uz4cymt

dcr

lub dystrybucji ciepla ot^z prawie swobodnego dostqpu do tych

urz1dzen),

-Nr2I2/1,5 z

dnra 9listopada2015 r,

w sprawie ptzekazania w formie darowiznl,

Gmrnie Siennica nieruchomodci potrozonel t, Siennicy (ptvekazanre
niezabudowanej nietuchomo ci w celu reahzaclt zadan o Sr,viatowych, kulturaln;rcfu,
6

tur;rsqrg2nych, sportowych

i

og6lnospolecznych,

-

tjrm prowadzente dziennego

domu opieki, schroniska m\odziezowego, inkubatora przedsiqbiorczo(ci, Swietlicy
wrejslriej, domu seniora; przekazano r6wniez 6rodki trwale i wyposazenie)

- Nr 213/15 z

drua

9

nieruchomodci potrozonej

listopacla 2015

w

t. w

sprawie nieodp.latnego

nab1,6i2

Barcz4cej (dot. rueodplatnego nabycra na rzecz

powiatu prawa wlasno(ci rueruchomodci stanowi4cej wlasnoS6 Skarbu Panstwa

polozonej w Barcz4cej stanowiacej dziall<r

m 411/4 o pow.

0,2659 ha

i nr 411/5

o pow. 0,3005 ha, zalqt5rch pod droge powiatow4 Nr 2230W Nlifsk \,{azor,viecki Nkozy),

- Nt 218/1,5 z dnia 30 listopada

2015 r.

w sprawie

zm7^ny Uchwaly

Nr739/14

'Zarz4du Powiatu Nlirisldego

z dnta 4 listopada 2014 roku w sprawie wynajEcia
pomreszczenia w budl'nfts Zespo.lu Szkol Nt 1 im. I{azimterza Wielkiego
w lVlirisku l\,fazowieckim (dot, obnizenia o

50o/o czynszu nejmu pomies zczerrr^

o pow. 28 mkw. przezn czonego na sldepik szkolny tj. do kwory 721,31 zl na okres
30.06.2016

r)

Powiatu
Zarz4d Powiatu na posiedzenrach w dniu 30 listopada br. r 14 grudnia br. przyllL)
materialy na

Ad.

5

XI sesjg Radl, Powiatu.

Spraw)' SPZOZ w

Na

Mifsku Mazowieckim

posiedzeniach Zarz4du d),rektor SPZOZ przedstawial informacje

doqcz1ce:

^)

reiltzacJt inwestycji

b) sytuacji

.)
Ad.

6

-

budowa pawilonr-r,

kadrowej na Oddziale Wewnqtrznyrn,

koncepcji funkcjonowania SPZOZ nalata 2015-2020.

Inne sDrawv
Ponadto Zmz4d Powiatu podjal nastqpuj4ce uchwaly:

- Nr 21011,5 z dna 9listopada2015 r. w sprawie

ogtroszenia otwartego konkursu

ofert na realtzacle zadanta publicznego polegalacego na udzielaniu nieodplatnej
pomocy prawnej w 2016 roku,
-

Nr

217

/15 z

drrra 30 listopada201,5 r.

w sptawie powolania I{omisji I(onkursowej

do rczpatrzenl^ ofert na reahzacle z^d^nra publicznego poleg^l4cego na udzieleniu

nieodplatnej pomocy prawnej (Przer,vodnrczqc)T l{rzysztof Plochocki,

czlonkowie: Dorota Dtrugosz

-

przedstawiciel Racly Otganrzacli Pozmz4dowl'ch

Powiatu Minskiego, Danuta Strejczyk, ll,izbieta Smorall, I{atanyna Nadrowska),

- Nt 220/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie tozstrzyeniEcia otwartego
konkursu ofert i udzielenia dotacli na reahza.cle w 2016 r. zadanta publicznego
poiegaj4cego na udzielaniu rueodplatnej pomocy prawnej (w ramach ogloszonego

konkutsu vplynglo

18 ofert

zlozonych przez

6

organizacy,

w

wyniku

przepro\ /adzonego konkursu wybrana zostala oferta Fundacji Honeste Vivere

z Varszawy i
i

powierzono pror.vadzenie punktu

StanislawowTe ot^z

w

2016

ptowadzenie 3 punkt6w w 201.6

221115

Sulejowku,

w

Halinowie

w Dqbem Wielkim, Siennicy i I-atowiczu. I{wota dotacji na

ptowadzerue jednego punktu

- Nr

w

r

r. wynosi

59.946

zl.

N,qcznie Fundacja na

otrzyma dotacje w wysoko6ci 179.838

z dnia 14 grudnia 2015 r. w

sprawie zm7^tr

w

Organtzaclrjnlrm Powiator.vego Cenrrum Pomocl' Rodzirue

zI).

Regulamrrue

w

Nlirisku

Nlazowieckim,

- Nr 222/15 z dnia 1,4 grudnia 2015 r. w

sprawie zmian

w

Regulamirue

Organtzacyjnym Domu Pomocy Spotrecznej w I(4tacn,

- Nr 223115 z drta 14 grudnia 201.5 r. w sprawie z^oplnlowania propozycJl
zaltczenra dr6g lokainych na ter:enie Gminy

Dobre do kategorii dr6g gmrnnych

(opinia pozytywna),

- Nr 224/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sptawie z^opnlowania
zaltczenra dr6g

propozycji

na terenie Gminy Mrozy do kategorii drog gmrnnych (opinia

PozSrt:1wna).

Pon
nastQpuj 4ce inform acje:

- podpisana zostala umowa pozyczl<t z WtrOSiG\X/ na kwotE 273.276,85 ztr (splata

do 30.06.20f8 t.) z

przeznaczerrrem

n

przyNqczeme

do sieci cieplor,vniczej

PEC Sp. z o.o. obiekt6w szkolnl'ch przy u]. Budowlanej w Nlidsku

A,faz.

- podpisana zostaNa umo'wa z Bankiem
bankour5' w kwocie 2.770.000

-

Sp6ldzielcz,ym

z Midska Maz. nt kredyt

zl (splata do 30.06.2020 r),

zakonczy\o sig post€powanie przetmgowe na wyposazenie

w meble biutowe

budynku administracl,jnego ZDP

w Nfifisku Nzlaz, N7ptrynqly 4 oferq, u4/brana

z,ostala oferta Biura Inzyneryjnego

,,DOT" Tomasz Dubiecl<t z siedzib4 Nlrowino

na kwotE 103.800 zl, lednak oferent zloLyl re4rgn cje i dokonano ponovrnego
wyboru. W1rf12nu zosta\a oferta PUFI I-UX J. i. B Lejman Sp. jawna z Midska
Maz. na kwotg 128.400 zl,

- podpisana zosta\ umowa z \TFOSiGW na kwotE 10.800

zN

z przeztt czerrrem n^

konkurs ekologiczny,

- z rczer\hry subwencji o6wiatowej ottzymali6ml' kwotq 90.000 z\ na prz;rgotowanie

ptacowni

w ZS Nr 1 w

organtzacj 4

Vlirisku Maz.

t

kwotq 27.000 z\

w

zwr4zku

z

nowq

roku s zkolnego,

- odbylo siq IV Powratow. S*iEto Pracownika Socjalnego,
- 30 listop zdabr. odbyle siq V Powiatowe Forum I(ultury,

- wplynEla

ostzLteczrra decTrzja doq,gz4ga

zaplaq subwencji (za 2010 r.) :uznanej

pvez Urzqd I(onttoli Skatbowej za ntenaleLnte pobran4 w kwocie 87 4.566 z\
i clokonano platno6ci,
- uzgodniono projekt mtejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Nlifrsk Nzlazowieckr obejmuj4cego terenl, o t4cznej pow. 95,5 ha,
- w dniu 1 gtudnia bt. odbylo siq posiedzente l(omisli Bezpreczeristwa i Porz4dkr-r,

na lrt6r1,m m.in. pozytywnie zaopiniowaNa ptojekt budzetu powiatu na 2016 rok
w zaktesie bezprecze6stwa i porz4dku publicznego,

- zakoAczyla

sig konttola

NIK u Powiatowego Rzecznl<a l(onsument6w - wynik

pozslryny,

- odbyl

sie l{onwent Powiat6w $Tojewodztwa N{azowieckrego w Plorisku

gl6wnym tematem byl;r i<lysstre zwrqz^ne z kontraktowaniem ustug z NFZ,

- odbyl siq I{onwent \Tojtow i
( kwestia gospodarki odpadamr

t

Burmrstrz6w powiatu midskrego
przylEcte stanowiska

w I(a.luszynie

w sprawie plzlpisania

grmn

powiatu mrriskiego

w \X/ojewodzl<tm

Planie Gospodarki Odpadami do rejonu

siedlecko-o s tro I gckiego),

- nie zakoficzone

zosta\y dzia\anra dotyczece partnerstwa publiczno-plywatnego

(za rcaltzacjE etapu

II

zaprcponou/ana zosta\a kwota 145.000

z\, fnma

dotadcza

Collect ConsultingptzystaL^wezwanTe do zapL^q na kwotE 404.937 zl za etap II,

ruinD.

