Sprawozdanie Starosty
z wykonania uchwał Rady Powiatu Mińskiego
podjętych na XIX sesji w dniu 28 lutego 2017 r.

Na XIX sesji Rada Powiatu Mińskiego podjęła następujące uchwały:
1. Nr XIX/236/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Mińskiego do nowego
ustroju szkolnego
Uchwałę przekazano do wykonania Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Promocji.
Uchwałę przesłano do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii.
Kurator przesłał pozytywną opinię, na podstawie której został przygotowany
projekt uchwały w sprawie sieci szkół na dzisiejszą sesję.
2. Nr XIX/237/17 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Europa dla
każdego” w ramach programu Erasmus+. (ZS Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku
Maz.)
3. Nr XIX/238/17 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Staże
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność
kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Erasmus+. (ZSZ Nr 2
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Maz.)
4. Nr XIX/239/17 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Mobilność
kluczem do kariery” w ramach programu Erasmus+. (ZSA w Mińsku Maz.)
5. Nr XIX/240/17 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Otwarci na
doświadczenia” w ramach programu Erasmus+. (ZSE w Mińsku Maz.)
6. Nr XIX/241/17 w sprawie wrażenia zgody na realizację projektu „Aktywna i
bezpieczna młodzież w Powiecie Mińskim” w ramach Programu Ograniczania
Przestępczości i Aspołecznych Zachować Razem Bezpieczniej im. Stanisława
Stasiaka na lata 2016 i 2017. (ZS Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Maz.)
Uchwałę przekazano do wykonania Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Promocji.
7. Nr XIX/242/17 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
Uchwałę przekazano do wykonania dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.
8. Nr XIX/243/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
Uchwałę przesłano do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie i opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 2299.

9. Nr XIX/244/17 w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Uchwałę przekazano Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu
Drogowego. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz.
2300.
10. Nr XIX/245/17 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2024,
11. Nr XIX/246/17 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Mińskiego na 2017 r.
Na podstawie zmian w budżecie wprowadzonych przez Radę Powiatu, Zarząd
Powiatu dokonał zmian w planach dochodów i wydatków powiatowych jednostek
organizacyjnych. Uchwały zostały przekazane do realizacji Skarbnikowi Powiatu.

12. Nr XIX/247/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu
Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni.
Uchwałę przekazano skarżącej.
13. Nr XIX/248/17 w sprawie zajęcia stanowiska wobec poselskiego projektu
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Uchwałę przekazano: Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi
Senatu RP, Marszałkowi Sejmu RP, Posłom i Senatorom z województwa
mazowieckiego, Wojewodzie Mazowieckiemu, Samorządowi Województwa
Mazowieckiego, Samorządom powiatowym z terenu województwa mazowieckiego,
Samorządom gminnym z terenu powiatu mińskiego.

Uchwały podjęte na XIX sesji zostały przekazane organowi nadzoru, którym jest
Wojewoda Mazowiecki oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej,
a uchwały w sprawach finansowych przekazane zostały Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.
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