
Sprawozdanie
z działalności Zarządu Powiatu Mińskiego

rv okresie od dnia f7 kwietnia 2006 r. do dnia 30 maia 2006 t.

\\' okresie od ostamiej sesji Radl Porr'iaru Zarząd Pov.iatu obradorvał na
3 posiedzeniach rv dniach: 8 maja, 22 mĄ;ti29 rna1a 2006 t
Do głórvnych tematórv. krónmi zajmovał się Zatząd Powiatu, naleźałv sPrawt':

1) budzeru porviatu,
2) Pozvskania środkólv na inrvest cje,
3) ośrviar'
4) opracorvania projektów uchwał i inn-vch matetiałów na XX\iII] i XXJX sesję

Radv Powiatu,
5) inne sprav-r.

Zaxząd Po.i'latu podjał 3 uchwałv Nr 583/0ó' Nr 589/0ó i 593/0ó
w sptawie zmian u,' budżccic Pov'iatu na 200ó r':
Zmianv polegałr. na fmiel e planu doclrodórv i lrł dat1<órl' związanych ze zmianL
krr'ot dotacii celorwch plzekazlrvanl-ch z budżetu państrva oraz z budżctórv
jednostck samorządu terytońalnego, przeniesieniu v-rdatkórv między paragpafami
rv tamach te€]o samego dział'tt orttz plzeniesieniu rrtdattórv z Iezef\\T budżetowej
i dotr'czyłv:
- Starostv'a ltol'iatorvego,
- Powiato\l'ego Inspektoratu Nadzoru Brrdorr,'lanego w \Iińsku Nltaz.'

Iśomendv Powiatorvej Państv'orvej Straźv Pożamcj rv NIińsku N1az.
Zespołu Szkół im' NI' Skłcldorvskiej Curie rv Nlińsku Nlaz'
Zespołu Szkół Nr 1 im. I{azimietza \\rielkicgo w N'Iińsku \Iaz'

- Zespołu Szkół Zawodorr'r'ch Nr 2 in Powstańcórr' Warszatr'rv \{ińsku \Iaz.
- Porviatov.ego Urzędu Pracy w Nfińsku \'faz'

W związku z og]loszonl'm ptzez 
,Zatz4d \\/ojewództ*z N1azorvieckiego

r,varuntorvcgo nabotu rr'nioskórv o dofinansowanic rv 200ó r' plojcktów
inrvestycYjnych w dziedzinach: pomocv spo]łecznej i ochtonv zdrowia rr' temach

I(ontaktu \\.ojervódzlriego na lata 2005 200ó'
Zatząd Pc .wtatu postanorvił złoż'lć dwl rvnioslri na następującc zadania

inrvesq'cyjne:
1) Rozbudowa bud1mku Domu Pomocv Społecznej w Ętach,
2) Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Wnioski o dofinansorvanie ptojektórr' nalcży z|clzyć do dnia 2 czem'ca 200ó t'



Zatząd Poviatu na posicdzcniu rv dniu 8 maja br' podjął uchrvałę
Nr 581/200ó v' sprawie ptzvzlańa nlgtód za osią4rięcie rvysokich urników
spofto\Tch dla zewoclnil<ów i działacza sPoitowego:
- '\ nnr' \\-i(nięw.kiej zawoLJniczki.

Arkadiusza \\'i ś niervs kiego - zarr'rldniJra,
- Łukasza \\'ociala - zawodnika'

Gtażvny Bieniewskiej działaczki sportowej.

Zarząd Powiaru podjłł dwic uchrvałv upot'ażniajłce d'vrektcltórv dil ptou.adzenia
inv.'e s tvcjir
- Nt 584/06 z dnia 8 maja 2006 r. lr'' sptarvie udzielenia uporvrzruenia

dvtektorowi Zespołu Szkół Ł,konomicznvch w Nlińsku Nlazowieckim do
ptowadzenia modenizacji sali gimnasw cztel wtnz z zaplcczcr ,
Nt 58ó/0ó f dil^ 22 maja 2006 r' rr' sprawic udzielenia upov'aznienia
d,vrcktorou.i Gimnazjum i Liceum C)gólnokształcącego im' Polskiej }Iacierzy
Szkolnej w \tińsku N1azowieclrim do ptowadzcnia tobót iemonto$1'ch (Iemont
dachu i łazienek).

Zatząd Powiatw ogłosił konkursy na stanowiska dytektorórv:
Zespołu Szkół im' Nladi Skłodowskicj Curie rv \fińsku N1az'
Poradni Psvcholo51czno-Pcdago51cznej rv Sulejówku.

\\' związku z 5'm na posiedzenirr rv dniu 29 maja 2006 t' 7'atząd po.Jj$.2 uchrvałl.
(|ir 590/200ó' Nr 59] /200ó) powołujące komisjc konkursou'e dia rwłonienia
kandydatów na pow1'ższe stanowiska'

i XXIX sesię Rad}. Powiatu.

Zarząd Porviatu na posiedzeniu rv dniu 29 majabr' plzr'gotorvał projektv
uchwał i inne materiał-r. na XX\rIII i XXIX sesję Radv Powiatu \Iińskiego'

P olzdt<l 7'atząd 7' owiatu NIińskicgo podjął następujące uchrr'złv:

- Nr 579/06 z dnia 8 maja 2006 r' -rv sptawie ptzcznaczenia środków
z Powiatorve5p |uoduszu Ochtonv Stcldowiska i Rolnicnva rr. Nfińsku
N{azorvicckim na dofinansorvanic ptzedsięrvzięcia polegającego na rr'.lmranie

elęmentóv' konstrukcvjnYch zawielająo.ch azbest rv budr'nkach rvchodzącr.ch
rv skład zabudorr'r mieszkaniorvej lub zagtodorvej,

- Nr 580/0ó z dnia 8 maja 200ó t. rv sprawic wr.tażenia opinii dou'cz4cej projektu

,,Planu gospodatki odpadami dla \Iiasta N1ińsk NIazowieclri,',



Nr 582/0ó z dnia 8 maja 2006 l' rv sprawie nieodpłatncgo przekazania składniJ<a
majątkowego Starostrva Powiatorvcgo w }Iińsku \fazorr,'ieckim (komputer dla
Gminnej Spółki \\.odnej w Halinowie)
Nt 585/0ó z d.na. 22 rnaja 200ó t' rv sptalr'-ie udzielenia uporvaznienia
dr.rektotowi Domu Dziecka w Falbogach do prorvadzenia temontó$'-
(modetnizacja sl'stemu cieplnego i malorvanie pomieszczeń),
\ir 587/0ó z dtlta 22 maja 200ó t' rv sprarvie rwtażcnia opinii doq'czącej zmianr'
kategorii dróg na obszatze m'st. V'atszawr',
Nr 588/06 z dtlta 22 maja 200ó t' w sprawie vttażeoia opinii d"nczącej
projektu ,,Program ochton1' środorviska dla miasta N1ińsk \Iazorviecki na lata
200ó 2010 z petspektrtr,'ą na lata2011 2D14', '
Nr 592/0ó z drl,a 29 maja 200ó t' w sptar'u.ie pos'.ierzenia Statostwu
Pov,.iatowcmu w Nlińsku \lazowieckim ptzl.gotowania i przeprowadzenia
postęporvania o udzielenie zamówienia publiczncgcl'


