
Sprawozdanie Starosty 

z wykonania uchwał Rady Powiatu Mińskiego 

podjętych na VI sesji w dniu 22 kwietnia 2015 r. 

 

 

Na VI sesji Rada Powiatu Mińskiego podjęła następujące uchwały:  

 

 

1.  Nr VI/43/15 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru 

kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (1 oferta) 

2. Nr VI/44/15 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydata 

na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym 

Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (2 oferty) 

 

Komisje konkursowe odbyły posiedzenie w dniu 23 czerwca br., podczas którego 

zostały otwarte oferty kandydatów na ww. stanowiska. 

 

3. Nr VI/45/15 w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mieni 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z 2015 r. pod poz. 4316. 

 

4.  Nr VI/46/15 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego 

 

Uchwałę przekazano Pełnomocnikowi Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz 

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. 

pod poz. 4317. 

 

5. Nr VI/47/15 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach         

I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Uchwałę przekazano do realizacji dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy                   

w Mińsku Mazowieckim. 

 

6.  Nr VI/48/15 w sprawie przekazania na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy 

nieruchomości położonych w Warszawie Wesołej, zajętych pod ulicę                      

1 Praskiego Pułku, stanowiących drogę powiatową 

 

Dokumenty zostały przesłane do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w celu 

ustalenia terminu podpisania aktu notarialnego przekazania nieruchomości. 

 

 



7. Nr VI/49/15 udzielenia ze środków budżetu Powiatu Mińskiego w roku 2015 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 

Uchwałę przekazano do realizacji Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Promocji. 

Umowa z Parafią Rzymsko-Katolicką św. Marcina i Mikołaja w Kuflewie została 

podpisana 25 maja br. i następnie zostały przelane środki w wysokości 10 tys. zł. 

Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena mają być wykonane do               

30 listopada br. 

 

8. Nr VI/50/15 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2015 – 2021, 

9. Nr VI/51/15 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.  

 

10. Nr VI/52/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mińsk 

Mazowiecki na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Grzeszaka”, 

11. Nr VI/53/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mińsk 

Mazowiecki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

2230W Mińsk Mazowiecki – Mrozy (ul. Dąbrówki) od km 1+210 do km 

1+290” 

 

Uchwały zostały przekazane Naczelnikowi Wydziału Inwestycji. Pomoc 

finansowa na zadanie „Rozbudowa ulicy Grzeszaka” została przekazana. Zadanie 

zakończono, dokonano odbioru robót i drogę przekazano do użytkowania. 

 

12. Nr VI/54/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sulejówek na 

pokrycie części wydatków związanych z obsługą komunikacyjną 

mieszkańców powiatu przez Szybką Kolej Miejską na trasie Sulejówek – 

Warszawa 

 

Uchwałę przekazano Naczelnikowi Wydziału Inwestycji. Umowa jest popisana 

przez Powiat Miński i czeka na podpis Burmistrza.  

 

13. Nr VI/55/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pn. 

„Przyłączenie do sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o.o. obiektów zlokalizowanych 

na terenie Zespołu Szkół Nr 1” 

 

Uchwałę przekazano Naczelnikowi Wydziału Inwestycji. Wniosek do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie 

skompletowany po uzyskaniu pozwolenia na budowę węzłów ciepłowniczych.  

 



14. Nr VI/56/15 w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki zadań z 

zakresu utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w Mińsku 

Mazowieckim 

 

Uchwałę przekazano Naczelnikowi Wydziału Inwestycji. Porozumienie z Miastem 

Mińsk Mazowiecki na powierzenie zadań w zakresie utrzymania czystości                     

i porządku na drogach powiatowych zostanie zawarte po zabezpieczeniu środków 

w budżecie Powiatu na dzisiejszej sesji. 

 

15. Nr VI/57/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

 

Uchwała została przesłana skarżącej. 

 

 

Uchwały podjęte na VI 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. 


