
Sprawozdanie Starosty 

z wykonania uchwał Rady Powiatu Mińskiego 

podjętych na V sesji w dniu 25 lutego 2015 r. 

 

 

Na V sesji Rada Powiatu Mińskiego podjęła następujące uchwały:  

 

1.  Nr V/27/15 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej                    

w Powiecie Mińskim na lata 2015 – 2017. 

2. Nr V/28/15 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r. 

 

Uchwały przekazano do realizacji dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.  

 

3. Nr V/29/15 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Śladami 

Andriollego” w ramach projektu „Erasmus+” (Liceum Plastyczne w ZSE w 

Mińsku Maz.) – wniosek odrzucony, 

4. Nr V/30/15 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Piękna 

przyszłość w klasie dwujęzycznej” w ramach projektu „Erasmus+” (GiLO im. 

Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz.) – wniosek złożony – informacja                

o ocenie w czerwcu, 

5. Nr V/31/15 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Brama 

ogrodu przejściem do Europy” w ramach projektu „Erasmus+” (Zespół Szkół 

Agrotechnicznych w Mińsku Maz.) - wniosek nie został złożony z uwagi na brak 

partnera, 

6. Nr V/32/15 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Mobilność 

międzynarodowa nauczycieli mińskiego CKZiU kluczem do rozwoju 

kompetencji zawodowych” w ramach projektu „Erasmus+” (CKZiU w 

Mińsku Maz.) - wniosek po ocenie formalnej rozstrzygnięcie w czerwcu, 

7. Nr V/33/15 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Integracja 

zawodowa w Europie kluczem do sukcesu” w ramach projektu „Erasmus+” 

(ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.) – wniosek złożony – informacja o ocenie w maju, 

8. Nr V/34/15 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozbijając 

granice uprzedzenia” w ramach projektu „Erasmus+” (LO w ZS Nr 1 im.               

K. Wielkiego w Mińsku Maz.) – wniosek złożony – na dzień dzisiejszy brak 

informacji o ocenie, 

9. Nr V/35/15 w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Mińskiego jako 

partnera w realizacji projektu „Oddajmy dzieciom głos” w ramach projektu 

„Erasmus+” (GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz.) - wniosek 

złożony – informacja o ocenie w czerwcu. 

 

Uchwały przekazano do realizacji Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Promocji.  

 

 

 



10. Nr V/36/15 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach I Osi 

Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - wniosek 

złożony – oczekuje na ocenę formalną, 

11. Nr V/37/15 zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację projektu „Profesjonalna kadra” w ramach VI Priorytetu 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt trwa do 30 czerwca 2015 r. 

W ramach projektu zostało zatrudnionych 4 pracowników: 2 doradców 

zawodowych i 2 pośredników pracy. 

 

Uchwały przekazano do realizacji dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 

Mińsku Mazowieckim. 

 

12. Nr V/38/15 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Mrozach, 

13. Nr V/39/15 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Mińskiego położonych w Mińsku 

Mazowieckim i Gliniaku 

 

Uchwałę przekazano Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: 

- w dniach 30 marca i 10 kwietnia zostały podpisane umowy o nieodpłatnym 

przeniesieniu na Powiat Miński prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonych w Mrozach, 

- w dniu 8 kwietnia 2015 roku został sporządzony operat szacunkowy 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mińskiego, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działki nr 2887 i 2889 w Mińsku Mazowieckim i 244/1 w Gliniaku o 

pow. 1,0713 ha, w którym rzeczoznawca majątkowy Romuald Gromulski 

oszacował wartość gruntów na kwoty: 

1 650 000 zł (154 zł/m) dla aktualnego sposobu użytkowania (aktualnego 

przeznaczenia terenu); 

4 371 000 zł (408 zł/m) dla alternatywnego sposobu użytkowania (przeznaczenia 

terenu w uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki stanowiącego podstawę do opracowania 

nowego planu zagospodarowania przestrzennego) 

 

Sprawa sprzedaży nieruchomości będzie przedmiotem obrad Zarządu Powiatu 

Mińskiego w dniu 27 kwietnia 2015 roku. 

 

14. Nr V/40/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, którym właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

 

Uchwałę przekazano do realizacji Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i 

Transportu Drogowego. 

 

 



15. Nr V/41/15 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Mińskiego na lata 2015 – 2021, 

16. Nr V/42/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu 

Mińskiego na 2015 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 V 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. 


