Sprawozdanie
z dziulalno6ci Zarzqdu Powiatu Miriskiego
w okresie od dnia 17 ltpca2017 r. do dnia 22 sierpnia20LT r.

W okresie od dnia 17 ltpca 20L7 r. do dnia 22 sierpnia 2017 r. Zzrz4d

Powratu

obradowaN na 3 posiedzeniach: 31 ltpca,9 sierpnia t 22 sierpnta 201.7 r.

Do g.l6wnych temat6w, kt6rymi zajmor,val siE Zav,tyd Powiatu, nalezaly sprawy:
1) budzctu powiaru,
2) oSwiaty,
3) mienia powiatu,
4) SPZOZ w Nlirisku NIzz.

5) optacowania projektow uchwal

i

innych rrtatet;ralow ria XXIV sesjq Rady

Powiatu,
6) inne sprawy.

Zan4d Powiatu pod1ryl 2 uchwal;, (Nr 613/17, Nr 626/1,7) w sprawie

w budzecie Powiatu na 2017 d<. Zmiany polegaly na

i

zm7^n1e

planu dochodow

wydatkow zwttg,anSrch ze zmtanq kwot dotacji celow;zch przeka"zTrwanych

z bwdzetu pafstwa, przeniesieniu wydatk6w miqdzy $\
dzialu

w zakresie

*

ramach tego

wydad<6w biez4qrch otaz przeniesieniu u4zd2tk6w

budzetowej i dogiczyly;
- Starostwa Powiatowego w Minsku NIaz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budorvlanego w Nli6sku Maz.

- I(omendy Por,viatowej Paristwowej Straz5r Pozarnel w Nli6skuMaz.
-

zm7^rr

P o radni P

sycholo grcz no -P ed

^go

glcz:nej w N{i6s k u Maz.

- Zespolu Szkol Specjalnych w Ignacowie,
- Domu Pomocy Spo.lecznej w I(4tach

- Domu Pomocl' Spolecznej ,Jedlina"

r.v

Mieni

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Vlidsku Maz.

- Grmnazjum i I-iceum Ogolnoksztalc4cego w N,firisku Nfaz.
- Powiatowego Utzqdu Pracy w l\{irisku l\{az.

sanle€jc)

z fezerw)r

Ad.2

Sprawv odwiatv

W zakresie spraw odwiatowychZanqd podjal uchwatry:
- NL 607/1.7 z dnra 31 lipca 2017 r. w sptawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi

Zespolu Szkol

Nt 1 im. I{azrmtetza Wielkrego w Nlirisku Nlazowieckim clcr

realrzacy ptojektu ,,Europa dla ka2dego"'w nmach Ptogramu Etasmus*,

- Nr 608/

1.7

z dnta 31 lipca 2017

Zespolu Szkol Zawodor,'uych
Vlazowieckim

do

r w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi
Nr 2 im. Powsta6c6w Warszau,l' w N,Iirisku

rea)tzacy projektu ,,Atrakclrjno(i absolwenta polskiej szkotry

zawodowej na eutopejsldm rynku pracy"
-

Nr 609/ 1.7 z dnra 31 )tpca

r,v

ramach Programu Erasmus*,

2017 r. w sptawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi

Zespolu Szkol Ekonomicznych w Nlirisku Nlazowieckrm do rea)rzac)t projektLr
,,Otwarci na dodwiadczerrra" w ramach Programu Erasmust,

- Nr: 617 /17 z

dnia 22 sierpnia 2017

r. 'w sprawie udzielenia uporvaznienia

dytektorowi Zespolu Szk6tr Specjalnych im.

J

Poraziriskrel

rca)tzaclt projektu ,,S7szys1[]e kolory kreaq'wnodci

dla

w

Ignacor,vie do

przysztrodci uczni6w"

w tamach Programu Erasmus*.

Ad.

3

Mienie powiatu

W

zakresie spraw doqczqcych mienia por.viatu Zav4d podjal nastEpuj4ce

uchwaly:

- Nr 610117 z dnta 31 hpca 2017 r. w sprawie

obctqLenta struzebno(cr4 przes;,lu

nieruchomodci polozonej r,v N'Iirisku lv{azowieckim, stanowi4cej w.1asno66 Powiatr-r

A,firiskiego (dot. nieodplatnego obci4Zeni^ rt^ cz^s rrreozn. czotry sluzebnoSci4
przesylu

n

rzecz PEC Sp.

z o.o.

czgdci nieruchomodci bEd4cel

w uzytkowaniu

SPZOZ w Nlirisku Maz.)

- Nt 611/17 z
usytuowanego

dnta 31. lipca 201.7

r. w

sprawie wynajEcia czq(ci komina

w Nlidsku Mazowiecldm ptzy dtcy

doq,6fusTosowemu najemcy

Budowlanej (dot. w1'nejqcia

firmie Lukman Mulumedia Sp, z o.o. na okres do

31. sierpnia 2020

r.

sl. Budowlanel 4 oplata 2.000 z,\/rn-c

czg6ci komina prz1,

+vAT)

- Nt

614/17

z

dnia

9 sierprua 201,7 r. w

sptawie uLsrczenia nieruchomosci

polozonych w miejscowo6ci GEsianka i \)folka Mlgcka, gmtna Dobre, stanowi4cycl-r
dro ge p owiatow 4

nr 22!

3\,Y,

Ad. 4 Sprawv SPZOZ w Mifsku Maz.

Dyrekcja SPZOZ

w

Nlirisku

Nfazowieckim

posieclzeniu

rr

w

dniu

9 sierprua 2017 r. przedstawila aktualn4 s)/tuacje w zakresie ptowadzonych zadan
inwestycyjnych i remont6 w or^z btezqcej sytuacji SPZOZ.

ie oroiekt6w uchw

I i innvch

materi

Rady Powiatu
Zarzqd Powiatu na posiedzenTu

XXIV

w dniu 9 sierpnia br. przyjyl m^terr^\y n

sesjq Radl' Powiatu,

Ad.6

Inne sDrawv

Ponadto Zarz4d Powiatu podjal nastEpuj4ce uchwaly:

- Nt 612/17 z dnta31. ltpca201,7 r. w sptawie okredlenia os6b uprawnionych
sktradania

do

w imieniu powiatu o(wiadcze6 woli w sprawach maj4tkowych (w dniech

od 3 sierpnia do 18 sietpnia br. do skladania odwiadczef woli upowaznieni zostali

p.I{rzysztof Plochockr i p. Marek Pachnik)

- Nr

615

/I7 z

dr;l'a

9 sierpnia

2017

r. w sprawie przeprowadzenra

dotycz4q,ch projektu ,,PLogram promocji zatrudnienia

rynku pr^cy na lata

2017

i

konsultacji

akqrwrzacjr loiralnego

-2022" (konsultacje trwa.ly od 9 sierpnia 201.7 r.

do

17 srerpnra2017 r,, nie zgloszono zadnych ur,vag)

- Nr 616117 z

dnta 22 srerpnta 2017

r. \ / splawie przeprowadzenia konsultacji

z mteszkancamt projektu Programu Rozwoju Powiatu Midskrego nalata

2017 -2020

(konsultacje trwa14 od22.08.201.7 r. do 26 wrze(nia 2017 r,)

- Nr 618/1,7 z

dnta 22 sierpnia 201.7

r. w

sprawie udzielenia upowaznienia

d)'rektorowi Zespolu Szk6l im. AzI. Sklodowskiej-Curie w Xzlirisku N,{azowieckim

(do sktradania w imieniu powiatu odwiadczeri woli zw-tqz^nych z prowadzeniem
dztaNalno

- Nr

{ci j edno s tki),

6t9

/17

dnta 22 sierpnia 201,7

r. w

sprawie udzielenia upor,vaznierua

dytektorowi Poradni Psychologrczno-Pedagogrcznel

'w

Ntli6sku Nlazowieckirn

(do sktadania w imteniu powiatu odwiadczeri woli z\\,nqz^rr)rch z prowadzeniem
dzialalno (ci

- Nr

620

je

dno s tki),

/17 dnia 22 sierpnia 2017 r. w

sptawie udzielenia upowaznierua

dlrrektorowi Centrum l(sztalcenia Zawodor,vego
Vlazowieckim (do sktradania

w

r

Ustawrczrrego

'w A,ftrisku

imreruu powiatu odwiadczed woLi zwt4zan5rch

z p row adzeniem dzia\alno 6ci j edno s d<i),

/1,7 dnia 22 sierpnia 2017 r. 'w sprawie udzielenia upowa2nienia
dyrektotowi Zespolu Szk6l Zawodowych Nr 2 im. Powstaric6w Warszavy

- Nr
w

621,

Midsku N{azowieckim (do skladania

zwrqz^ny ch z

p

w

imieniu powiatu o6wiadczeri woli

rowad z eniem dzial alno 6 ci j edno s d<r),

Ponadto Zav4d podlal 4 uchwaly (Nr 622-625/17) udzielaj4ce upowaznied

d)'rektorom
ujpqrch

do

z^crry^n1^ zobowrLzan zsn4zanych

z

wr.v.

rcahzac|e przedsigwziEi

w Wieloietruej Prognozie Finansowel r z tytutru um6w, kt6rych

rcaltzacla

w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbEdna do zapewnienia ci4gtro(ci
dzra\anta jednostld

r z kt6rych wynikaj4ce

p.latnodci wykraczaj1 poz^ rok

budzetowy,

ekazane
n

asteoui ace inlbrmaci

e:

- otrzymlli(my decyz)e PFRON o dofrnansorvaniu zakupu dr,voch samochod6w dla
DPS (w. Jozefa w Nlieni i SDS Caritas Diecezji \Tarszawsko-Praskiej (podpisane
zostaNT,

-

umowy),

r.vptrlrnEla rnformacja

o wybotze oferty na realtzacje

zadania polegajacego na

moderniz^cJr szprt^la, wybrana zosta\a oferta firmy PHU ,,LUX" z A,{iriska Ma"z.
4.295.000 z\.

-

zal<onczyl a siq kontrola Regionaln e1 Izby Obrachunkowej,

-

- odbytry siE uroczystodci z okazJr SwiEta Policji,

- ogloszone zostalo postQpowanie na udzielenia ktedytur w kwocie 6,600.000 zl, jcst
pozyqrvna opinia RIO (termin skladanin ofen 29 sierpnia br.).

