Sprawozdanie
z dziaLalno6ci Zarzqdu Powiatu Miriskiego
w okresie od dnia 26 \utego 2015 r. do dnia 2x kwietnia 20rS r.

W okresie od dnia 26 lutego 2015 r. c1o dnia 21 kwietnia 2015 r. Zarz4d Powiatu
obradowal na 8 posiedzeniach: w dniu 2 marca, 9 marca, 16 matca,30 marca,
1 kwietnia, B kwietnia, 10 krvietnia i 20 kwietnta 2015 r.
Do gl6wn)rch temat6w, kt6rymr zajttowal sip Zatzqd Powiaru, nalezaly sprawy:
1) budzetu powiaru,

2) o6wiaty,
3) micnia powiaru.
4) opracov/arua projekt6w uchwatr
Powiatu,
5) inne spmvvl/.

Zarz4d Powiatu podjal

2

uchwa\y

i

innych mater-ial6w na

(Nt 85/1.5, Nr 93/15) w

w budzecie Powiatu na 2015 rok. Zmtany polegaly n^

i

wydatkow zwt4zanych

ze

VI

sesjg Radv

sprawie zmian

zmlanre planu dochod6w

zmianq kwot dotacji celou,lrc[ pvekazTu,,ranych

z budzeu pafstwa, przeniesieniu ulrd2tkow migdzy \S - ramach tego
dziatru w zakresie wydatk6w biez4cl,ch oraz przeniesieniu r,vydatkow z
budzetow ej r doqr czyly

:

- Starostwa Powiatowego w Mirisku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nlirisku NIaz.

- I(omendy Powiatowej Pafstwowej StrazJrPozarnej w azliriskuMaz.

- Zespo\u Szk6l Nr 1 w Minskr-r Maz.
- Zespolu Szkol Zawodorych Nr 2 w N,{i6skuNItz,

- Zespolu Szkotr im.

N,{.

Sklodowskrej-Cude w Azlidsku Maz.

- Centtum l(sztalceniaZawodowego i Ustawicznego lv Miriskr-r Maz.
- Zespolu Szkol Ekonomicznychw N{irisku NIaz.
- Por,viatowego Urzpdu Pracy w Aulirisku

- Domu Dztecka w Falbogach,

Nzlaz.

samegc)

tezerw)r

- Domu Pomocl' Spotrecznej 6w.Jozefa w Mieni
- Powiatou/ego Srodowisko\Mego Domu Samopomocy w Nlifisku Maz.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzirue w Nlirisku Maz,

Nt

Na posiedzenTu w druu 30 marca 2015 r. Zarz4d Powiatu podjryl uchwalE
9I /15 w sprawie sprawo zdania z wlrkonania budzetu powiatu Midskiego,

sptawozdania

z

wykonanta planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Zespo\u Opieki Zdrowotnej w Mifrsku lVlazowieckim

onz

mienia Powiatu za 20L4 r. Uchwala zostala przekazana

RIO Zespol w

rnformacy

o

stanie

Siedlcach

i Radzie Powiatu.
Ponadto 7'auqd

w dniu 30

rnarcz'

br. podjal uchwalg Nt 92/15 w sprawie

ustalenia harmonogramu rca)tzaclt dochod6w

i

uT'datk6w budzetu powiatu

Mifrslriego na II kwartal 2015 t.

Ad.

2

Sprawy o6wiaqr
N7 zakresie sprau/

odwiatowychT,an4d podjatr nastgpuj4ce uchwall':

- Nt 71 /15 z dnra 2 m^rca 2015 r. w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi
Centrum l{sztalceria Zawodou/ego i lJstawicznego w Mirisku X,{azowieckrm clo
tedtzacir pro1ektu,,Nlobilno66 migdzynarodowa nauczycieli midskiego CKZIU
lduczem do tozwoiu kompetencji zawodowych" w ramachProgramu Erasmus*,

- Nr 72/15 z dnta 2 matca 2015 t. w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi
Zespoiu Szkol Zawodowych Nr 2 im. Powstarlc6w rTarszarx4, w Midsku
Mazowieckim do rcaltzaclt ptojektu ,,Integracja zawodowa w Europie kluczem do
sukcesu" w ramach Programu Erasmus*,
- Nr 73/15 z dnta2marca2015 t w sprawie udzielenia upowaznienia c1)rrektorowi
Gtnlnazium i Liceum Og6lnoksztaNc4cego im. Polskiej Macierzy Szkolnel w Minsku
Nlazowieckrm do rcahzacli projektu ,,Oddajmy dzieciom gtros" w ramach programu
Etasmus*,

-Nt74/15 z dnra2marca2015 r. w sprawie udzielentaupowa2nienia dyrektorowi
Gtrnnazium i Liceum Og6lnoksztalcqcego im. Polskiej Macterzy Szkolnej w Mirisku
Mazowiecldrn do rca1tzac1i ptojektu ,,Piqkna przysz\o66 w klasie dwujqzyczne]"
w ramach Programu Erasmusf ,

- Nr 7B/15 z dnta 9 marca 201,5 r. w sprawie ro zstrzy gnigcia o twartego konkursr,r
ofert i udzielenta dotacjr na tealtzacle w 2015 toku zadzri publicznych w zakresie
dzia\aIno cr na tiz ecz o s 6b niep etr no p rawnych (udzielono dotacji w lqcznej kwocie
6

s

30.000 zl),

- Nt 79/15 z dnta 9 marca 2015 r. w sprawie rozstfiygrngcia otwartego konkursu
ofert i udzielenia dotacji na realtzacje w 2015 r. zada| publiczni,ch w zakresie
turystykr r1<raioznawst:w^ ot^z \ Trpoczynku dzieci i mlodzieLy (udzlelono dotacji w

kwocie 2.930

zL),

- Nt B0/15 z dnra 9 matca 2015 r. w sprawie rozstrzJrgnigcia otwartego konkursu

ofet i

udzielerua dotac)i na reahzacjg r,v 2015 t. zadan publicznl,ch w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dobr kultury r dziedzictwa narodo'uzego (udzielono dotacji
70.600 zl)

- Nr 81 /15 z dnia 9 m^rca2015 r. w spr:awie tozstrzygniEcia otwarrego konkursu
ofert i udzielerua dotacjt na reahzacje w 2OI5 r. zadan pubJicznych w zakresie
wspierania i upo\ rszechniania kultury fizycznej (udzielono clotacji w kwocie
105,000

ztr)

- Nt B2/15 z dnra 9 marca 201,5 r. w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu
ofert na teahzacje w 2015 t zadan publicznych w zakresie ochrony i pfomocJl
zdrowia (zadna oferta rue spelruala wymog6w formalnlrcfu),

- Nt B3/15 z dnta 9 matca 201,5 r. w spr:awie uniewaznienia otwartego konkutsr-r
ofert na rcaltzacje w 2015 r zadan publicznych w zaktesie dzia\alnofti n Izecz
tntegracJi europejskiel or^z rozwrjanta kontakt6w i wsp6trpracy migdzy
sp o.lecz eris

twami (nie wp iyn gla zadna o ferta),

- Nr 84/15 z dnta9 marca2015 r, w sprawie powotrania komisli do zaopiniowania
wniosk6w o uclzielenie dotacjr z bldzetu Powiatu l\zliriskiego rt ptzLce
konserwatolskie, restauratorskre lub roboq'budor,vlane puy zabTrllll wpisanym do
rejestru zabytJ<ow (przewodniczqcy - I{rzysztof Plochocki, czlonkowie Urszula
Soroka, ISzy sztof Arcjmowicz, \Wincen$' Bartnicki, E lzbieta Smor4g)

- Nr 89/15 z dnta 30 marca

2015 r. w sprawie wytazenta zgody na prowadzenie
dzienruk,6w lekcyjnych wSrl4cznie w formie elektronicztel @d 1 wrzeSnia 2015 r.
w ZSE w Mirisku Maz.)

- Nr 90/15 z drrra 30 matca 2015 r. w sprawie wysokodci dotacji na jednego ncznr^,

wychowanka or^z dziecko objEte wczesnym wspomaganiem rozwojr,r
w publicznych ot^z ruepublicznych szkotrach i plac6wkach o6wiatowych
dotowanych z budzetu Powiatu Midskiego (ustalon^ zost^la nastqpuj4ca wysoko(6
dotacii:

1)

2)
3)

na jednego uczruz' pubJicznego liceum og6lnoksztalc4cego r,v kwocie: 553,08 zl;
jednego LrcznT^ publicznego liceum og6lnoksztalc4cego
n
z ntepelnosprauinosciamr sp:fzQzonymT of^z z auqzmem, w tym z zespo.lem
Aspergera w kwocie: 4 58 1,,792\,
na jednego :ucznlz' szkotry podstawor,vej specjalnej:

z

upo6ledzeniem umysloul'm w stopniu umiarkowanym lub zn cznym
w kwocie: 1 991,71 2tr,
b) z upodledzeniem umyslou4rm w stopniu glgbokim, z nrepe\nosprawno6ciami
sptzezontrmT of^z z
w \rm z zespolem Aspergera w kwocie:
^uqzmem,
4 546,28 zL,
^)

c) zlokiltzowanej na terenie wielskim optocz dotacji okredlonej w lit. a) i b)
dodatl<owo w kwocie: 173,1.9 2tr,
d) bgdacego uczniem ldasy pierwszej opr6cz dotacji okre(lonej w lit. a) i b)
dodatkowo w kwoci e: 1.2,99 z\,
e) bpdacego uczniem klasy druEej opr6cz dotacji okredlonej w lit.
r b)
^)
dodad<owo w kwocie: 12,992N,
4) n jedno dziecko z upoSledzeniem umyslowym w stopniu lekkim,
umiarkow^rrym, zn cznymlub gtrqbokim objetym rlTrchowaniem i ksztalceniem
specjalnym w oddziale przedszkolnl'rn w szkole podstawowej w kwocie:
1731,92 zl,
5) na jedno dziecko z niepelnosprawnodciamr sp1:zezoflym7l z
* grrn
z zespolem Aspergera, bgd4ce wychowankiem oddztalu^uLyzmelrr^,
przedszkolnego
zoi:g nrzowanego w szkole podstawowej w kwocie: 41,13,30 z\,
6) na jednego ucznr^ glnnazjum specjalnego:
a) z upo6ledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub zneLczrrym
w kwocie:2 009,02 zN,
b), upo6ledzeniem umysloul'm w stopniu glEbokim, dla jednego uiczrrr^
z ntepe\nosprawnodciamt sprzEzonyml oraz z altyzmem, .w rym z zespotrem
Aspergera w kwocie: 4 563,60 zl,
.) zIol<ahzowanego na tetenie wieyskim opt6cz dotacji okredloney w 1it. a)
i b) dodatkowo w kwocie: 116,90 z\,
7) f:'a ledno dziecko objgte v/czesnym 'uispomaganiem rozwoju w kwocier
363,70 z\,

B) na jednego ucznT^ ruepublicznego gimnazjum specjalnego w mlo dzrezowyrn
odtodku uT/chowawcz)rm zlol<altzowanym fl^ terenie wiejskim w kwocie:
11J3,37 z\,
9) 17 jednego wychowanka niepr_rblicznego
mNodziezowego o6rodka
wychowawczego
w kwocie: 4 329,79 z\,
10)

na jednego wychowanka specjalnego odrodka wychowawczego 'w
2 814,37 z\.

kwocie:

- Nr 97/15 z

dnta B kwietnia 2015 t. w sprawie zlecerra rcaltzacji zadarna
publicznego pn. ,,VIII Festiwal N{ivena - Etno
- I(abaret" Fr_rndacji Nlivena
w Mirisku Nlazor,vieckim (dotacja w kwocie 8.000 zi)

- Nr

102/15 z dnta 20 kv'letrua 2015 r. w sprawie zlecenra reahzaclt zad,anra
publicznego pn. ,,\TI Letni Festiwal Orlaestr DEtych" Midskremu Towar4rstwu
Muzl'c211sfi]t w Nlifisku Mazowieckim (ptzyznana zosta\a dotacja w kwocie
6.000

Ad.

ztr).

3

Mienie powiatu
\X/ zakresie spraw dotycz4cych mienia powiatu Zatzqd
podjal nastgpuj4ce

uchwaly:

- Nt 75/15 z

dnta

2 m^tc^

201,5

r.'w

sprawie nabycra prawa uzytkowania

wieczystego nieruchomodci potrozonych w luftozach (dot. nieodptratnego nab1,si2 edl

PKP S.A. prawa uzytkowanr^ wteczystego nieruchomoSci potro Lonych w l\{rozach,
o

N1cznej

powierzchnl2.144 mkw,)

- Nt 76/15 z dntag rnarca
nieruchomodci potro zonel

Boguckr

i

Inr,vestycji

2015 r.

w

sptawie powotrania komrsji do przekazanr^

w Janowie (sklad 2

cztronk6w Zarzqdu

-

tr ul<asz

Marek Pachnik, radca prawny - Agnieszka Udciriska, nacz. W),.12.

-

\X/incenb' Batrricl<t, nacz. Wydr. Gospodarki Nieruchomo6ciami

\)Tojciech Osiriski, inspektor w W1rd2. Gospodatki Nreruchomo(ciarni

-

Zbignrew

Wladzirisla). W dniu 18 marca br. na terenie nieruchomo6ci wJanor,vie dosz.lo

pt^c zwrqzanych
wla(cicieli.

W

z

-

clo

pnekaz^r17em nieruchomodci spadkobiercom poprzeclruch

sporzudzonym protokole spisane zostatry stanowiska stron, kt6re

zgodrue odwiadczy\y, ze ostateczna decyzjaw sprawie przejgcraf ptzel<azanta nast4pi

w terminie do 30 kwietnia br. na podstawie wzajemnych uzgodnieri (uzgodnienia
w uakcie).

- Nt

103/15

z

dnia 20 kwietnta 2015

r. w

sprawie uLygystria nieruchomo6ci

polozonej w A,{irisku Mazowieckim ozn czofrej w ewidencji grunt6w jako dziaNka

nt 4005/3 (dot. uzyczen^SPZOZ w N,{i6sku NIaz. na cz^s rlTeozrr czotl\r dzratrl<t
przy ul.I{o6ciuszki o pow. 0,0041ha)

,

Powiatu

Zau4d Powiatu na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia r 20 kwietnia bt.
matertaly na

Ad.

5

\,{

przy1,4l

sesjq Radir Powiatu.

Inne sDrawv
Ponadto Zanqd Powiatu podjatr nastQpuj4ce uchwaly:

- Nt 77/15 z

dnra

9 mzrca

2015

r. w sptawie naboru na stanowisko Dytektora

Domu Pomocl, Spolecznej w I{4tach,
- Nr 86/ 15 z dnta L6 marca 2015 r. w sprar,vie udzielenia upowazdenia d)rrektororvi
Zarzqdu Dt6g Powiatowych w Mirisku N{azowiecldm do prowadzerua inwestycji
(dot. inwestycji ,,Przebudo'wa mostu przez rzekg Dluga w msc. Dluga I(oScielna

w ci4gu drogi Nr 2202W Stary l(onik-Chobot w krn 3*07 4"),

- Nr

87

/15 z

dnra 16 rrraLc 201,5

r. w

sprawie udzielenia upowaznienia

Dyrektorowi Powiatowego Urzqdu Pracy w Nfirisku Nfazowieckim do podpisania

wniosku, umowy

t

rcahzacy ptojektu wsp6lfinansowanego

ze

6roc1k6r,v

Europelskiego Funduszu Spoteczrrego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozw6j,

- Nr 88/15 z

dnta" 16 marca2015

r. w sptawie udzielenia upowaznieru^Z^stepcJ/

D;rrektora Powiatowego Urzqdu Prac1,

ry Nlidsku Mazowieckim do

rea)tzaclr

proiektu wsp6lfinansowanego ze 6rodk6w Eulopejskiego Funduszu Spolecznego
r,v

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j,

- Nt 94/15 z

dnra

30 marca 2015 r. w sprawie rozwryzania umo\rry o

prac€

z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Midskr,r
Nlazowieckim,

- Nr 95/15

z drtn 1 kwietrua 2015 t. w sprawie

por,vierzenia pelnienia obowi4zk6w

d)'rektota Samodzielnego Publicznego ZespoNu Opieki Zdrowotnej

w

Mirisku

Mazowieckim (powierzenre petrruenia obowi4zk6* p. Arturowi \Wigckowskiemu do
cz^su zatudnienia na tym stanowisku kandyclata wylonionego w drodze konkursr-r),

- Nr 96/15 z dnta B kwietnia 2015 r. w sprawie l{Jrr^Lentz- opinii d.og,czqcel projektr_r

,,Ptogramu Ochrony Srodowiska dla Grniny DEbe Wielkie na Iata 2014-2017
z perspektywa do roku

- Nr

z

98/1,5

z

202I" (opinia pozygrwna),

dnta 10 kwietnra 2OI5

l.

r,v sprawie roz\tu-tluz^r1ia umou4,

dyrektorem Domu Pomocy Spolecznej

p. I\{a}gorzat:J Chwedotuk

z

6-.

Jozefa

w

o

pracg

A,fiem (zwolruerue

obowr4zku dwiadczenr^ plr-;cy od drua 10 kwetnia do

31 lrpca 2015 r,),

- Nr 99/15 z

dnta 20 kwietnta 2015 r,

w sprawie zatrudnienia d)rrektora Domu

Pomocl' Spolecznej w I(4tach ( zatrudniona zostal,a p. Danuta Ekert na okr-es od

l

rna1a 2015

r,v

wynil<u post€pou/ania konkursou/ego.

- Nr

100/15

r. do dnta 20 kwietnia 2017 r.). I(andydatka wyloniona zostala

z

dnta 20 kwietnia 2015

t. w

sprawie zaoprnrowania propozycji

zaltczenra odcink6w dr6g na terenie miasta Wqgrow do kategorii drog powiatouryclr

(opinia pozlrtlrwna),

- Nr 101115 z

dr:r.a

20 kwietnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania propozyclr

pozbawrenia kategorii drogr powiator,vej
drogr na terenie m. $7Egr6w (opinia

t

zaltczenia do kategodi drog gmrnnlrgh

pozyryn

),

informacie:

- w PCPR zakoicz),\a siq kontrola Oddzialu A,fazowieckiego PF'llON

dotycz4ca

urykorzystarir^w 2014 r. 6rodk6w na turnusy rehabilitacyjne (ocen^pozy\Lwn ),

- przy\qczylidmy

srE

do apelu powiat6w i gmrn Iel4cych przy drodzekrajowej nr 50

o w\qczente do programu budovT' dr6g krajowych - ptzebudowy oclcinka drogt
nr 50 odwgzNaAryn6w do Broku,

- zakonc4rla sie konttola N{azowieckiego Ulzqdu Wojew6dzkrego w Powiatowym
rJtzgdzte Ptacy

w iVfidsku NIaz. dotyczqca dokonywarua refundacji koszt6w

lub

doposazenia stanowiska pracy dla slaerov/anego bezrobotnego

wyposazenia

w toku

2013. Wojewoda ocenil pozytywnie spos6b reahzowanra pftez PUP

skonttolowany6fi ztdan.

- w dniu 16 marca br. odbylo

I(ryzysowego,
I(ryzys oqlego

P

rt ktorlrm

siE posiedzenie Powiatowego Zespolu Zarz4d.zanta

zaopmlowano opraco-walry

plan

Zarz4dzanra

owiatu Miris kiego.

- wplynglz tnformacja z Mrnisterstwa Finans6w o

zm1^n7e

terminu rozplitrzenT^

sprawy doqrcz4cej puyprsanego powiatowi z\ rotu czg{ct o6wiatowej subwencji

og6lnej za 2010 rok (naltczony zwrot 935.572 z\). Termin pnedtruzono do
15 maia br.

- z^oprnrowario dokumentacjg projektow4 dla inwesqrcji pn. ,,Budowa autostrady
A2 Warczaw^ - I(ukutykr na odcinku r,vqzel ,,Lubelska" - pocz4tek obwodnicl,
A,firiska Azlazowieckiego" doceiowa otgarrrzac)a tuchu. Pozyq'wna opinia
org^n7z^cji

w odniesieniu do dw6ch dr6g powiatowych

t1.

nr

2203W r

m 221BW,

natomiastw zakresie drogi Nt 4318W opinia bEdzie mozlirva po odniesieniu

siq

firmy do uwag zawarqchw pi6mie pueslanl,m w dniu 24ltrtego 2015 r,

- pozygrurfie z^oprniowanl' zosta\ rvniosek Generalnej Dyrekcji Drog Iftajou,1'ch

i

Autosttad o wydanie opinii do r,vniosku o uzyskanie decyzjt

o zezwoleniu

na

rcaltzacig inwestycji drogowej dla,,Budor,vy drogi ekspresowej 517na odcinku wEzel

,,Zal<rgt"-wgzetr,,Lubelska" (bezwgz\a) od km 14+200 do km 16+700".

- z

Mazowieckrego Urzpdu Wojewodzkiego wplynal projekt umowy rr^

dofinansowanie
Latowtcz
p o dpis

Mtozy

-

ana t

w ramach NPPDL

p

-

I{aluszyn

"-

nekaz arr^ z o st^nie do

,,Przebudowy drogi powiatowej

Wo j ewo d zie Maz owteckiemu.

- w przetargu rta rcaltzacje zadanta ,,Przebudowa
wptrynElo

B ofett,

2. 401.. 07 B, 5 6

z\.

najntzsza

\,Y arto (6 ko

sz

rt

torys

Nt

mostu ptzez rzekE

Dtruga

2202W Stary l{onik-Chobot w km 34-07 4"

kwotE I.492.058,07
o

223rw

kwota dofinansowania 1.925.456 zl. Umowa

p o dpisu

w m' Dluga I(o6cielna w ci4gu drogi

Nl

zl,

najwyLsza

rr

fuwotq

wa z adanta - 2.39 2.I 1 1,,37 z\.

-

odbylo siq spotkaTjle z \)76jtem Gminy Jakub6w Hann4 Wocial w zakresie
org fiz^cji do2ynek grrrinno-powiatorxlrch; dozynki odbqd4 siE 30 sierpnia br.

wJakubowie,

- odbylo

sig spotkarie z $761tem Gminy Nlirisk Nlazowiecld, Burmistrzem Miasta

Mi6sk Mazowiecki, I{omendantem Powiatowym
Stoyadla w zakresie

Pads twow e1 StraLy

Pozarnej, O Sp

org rnz^cji Powiatowego Dnia stazal<a - 9 majabr.

- Lokalna Grupa Dzialanta rozszerzona zostala o gminy Mrozy,I{a\uszyn, Ceg.l6w,
Latowrcz i Sulej6wek,

- odbylo

siq spod<anre zotganizowane pftez Arcyfisftspa

H. Hoiera w

zakresie

org nz^c1i Swiatowych Dni Mlodziezy,

- odbyil' sie: Targ1 Szk6tr wyLszych, xII powiatowa Gielda szko\
Ponadgimnazlalnych. wystawa pt^cLrczrri6w Liceum Plastycznego,,Dyplom 20i.5".

