
Sprawozdanie Starosty 
z wykonania uchwał Rady Powiatu Mińskiego 
podjętych na XX sesji w dniu 29 marca 2017 r. 

 
 

Na XX sesji Rada Powiatu Mińskiego podjęła następujące uchwały:  
 

1. Nr XX/249/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i 
specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na 
terenie Powiatu Mińskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 
sierpnia 2019 r.  
 
Uchwałę przesłano do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 
3477. 
 

2. Nr XX/250/17 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne niż Powiat 
Miński osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, 
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 
tych dotacji 
 
Uchwałę przekazano do wykonania Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Promocji. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego pod poz. 3478. 
 

3. Nr XX/251/17 w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu Mińskiego w 
roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Parafia 
Rzymskokatolicka św. Stanisława Kostki w Okuniewie - konserwacja ołtarza 
głównego w kościele oraz Parafia Rzymskokatolicka św. Anny w Kiczkach – 
konserwacja obrazu Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny) 
 
Uchwałę przekazano do wykonania Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Promocji.  
 

4. Nr XX/252/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. 
Dąbrówki w Mi ńsku Mazowieckim” (umowę przygotowuje Miasto) 

5. Nr XX/253/17  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Siennica 
na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Środkowej i Krótkiej w msc. 
Siennica oraz drogi powiatowej nr 2738W Siennica – Kołbiel”  (umowę 
przygotowuje Gmina) 

6. Nr XX/254/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sulejówek na 
pokrycie części wydatków związanych z obsługą komunikacyjną 
mieszkańców powiatu przez Szybką Kolej Miejsk ą na trasie Sulejówek – 



Warszawa (umowa została podpisana w dniu 30.03.2017 r. z dniem realizacji do 
dnia 31 sierpnia 2017 r.) 
 
Uchwały przekazano Naczelnikowi Wydziału Inwestycji oraz odpowiednim 
samorządom gminnym. 
 

7. Nr XX/255/17 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. 3479. 
 

8. Nr XX/256/17 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. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego pod poz. 3480. 
 

9. Nr XX/257/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla 
radnych i zasad ich przyznawania 
 
Uchwałę przekazano Skarbnikowi Powiatu. Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 3481. Wojewoda 
Mazowiecki wszczął postępowanie stwierdzenia nieważności uchwały. 

 
10. Nr XX/258/17 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2024, 
11. Nr XX/259/17 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.  
 
 

 
Uchwały podjęte na XX 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. 
 

Starosta Miński  
  (-) Antoni Jan Tarczyński 

 


