
Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Powiatu Mińskiego 

w okresie od dnia 29 lutego 2022 r. do dnia 27 kwietnia 2022 r. 
 
 

W okresie od dnia 29 lutego 2022 r. do dnia 27 kwietnia 2022 r.  Zarząd Powiatu 

obradował na 8 posiedzeniach: w dniu 7 marca, 14 marca, 21 marca, 28 marca,                    

30 marca, 4 kwietnia, 19 kwietnia i 25 kwietnia 2022 r. 

 Do głównych tematów, którymi zajmował się Zarząd Powiatu, należały sprawy: 
1) budżetu powiatu, 
2) oświaty,  
3) mienia powiatu, 
4) opracowania projektów uchwał i innych materiałów na XXIX sesję Rady  

Powiatu 
5) inne sprawy. 
 
Ad. 1 Budżet powiatu  
 

Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał (Nr 832/22, Nr 854/22, Nr 858/22,                    

Nr 867/22, Nr 869/22) w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok. Zmiany 

polegały na zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji 

celowych przekazywanych z budżetu państwa, przeniesieniu wydatków między §§               

w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących oraz przeniesieniu 

wydatków z rezerw budżetowych i dotyczyły: 

- Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. 
- Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz. 
- Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, 
- Domu Pomocy Społecznej w Kątach, 
- Domu Dziecka w Mińsku Maz. 
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz. 
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Maz. 
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz. 



 
Ponadto na posiedzeniu w dniu 28 marca 2022 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

- Nr 856/2 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, 

sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu 

za 2021 r. Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej (opinia 

pozytywna RIO) i Radzie Powiatu. 

- Nr 857/22 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków 

budżetu Powiatu Mińskiego na II kwartał 2022 r. 

 
Ad. 2  Sprawy oświaty 
 

W zakresie spraw oświatowych Zarząd podjął następujące uchwały: 

- Nr 833/22 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 

Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 

do samodzielnego reprezentowania Powiatu Mińskiego we wszelkich relacjach przed 

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w sprawach dotyczących udziału 

Powiatu Mińskiego w programie Erasmus+, 

- Nr 834/22 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 

Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie do samodzielnego 

reprezentowania Powiatu Mińskiego we wszelkich relacjach przed Fundacją Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie w sprawach dotyczących udziału Powiatu Mińskiego 

w programie Erasmus+, 

- Nr 838/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (przyznano dotację                            

3 organizacjom w łącznej wysokości 57.000 zł), 

- Nr 839/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (przyznano dotację 3 organizacjom           

w łącznej wysokości 81.500 zł) 



- Nr 840/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie 

turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży (przyznano dotację 1 organizacji wysokości 5.000 zł) 

- Nr 841/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie ochrony 

i promocji zdrowia (przyznano dotację 1 organizacji w wysokości 2.500 zł) 

- Nr 842/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu 

ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz 

integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami (konkurs został unieważniony z powodu niezłożenia żadnej 

oferty), 

- Nr 843/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego (termin składania ofert do dnia 14 kwietnia                 

2022 r.) 

- Nr 844/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim 

(termin składania ofert do dnia 5 kwietnia 2022 r.) 

- Nr 845/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim (termin składania ofert do dnia 5 kwietnia 2022 r.) 

- Nr 846/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku 

Mazowieckim (termin składania ofert do dnia 5 kwietnia 2022 r.) 

- Nr 847/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim (termin 

składania ofert do dnia 5 kwietnia 2022 r.) 



- Nr 848/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zorganizowania oddziału 

przygotowawczego w Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej                 

w Mińsku Mazowieckim (oddział dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy 

nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie nie wystarczającym do 

korzystania z nauki, zorganizowany od 4 kwietnia 2022 r. do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022), 

- Nr 849/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie potwierdzenia czynności prawnej 

dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 

do samodzielnego reprezentowania Powiatu Mińskiego we wszelkich relacjach przed 

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w sprawach dotyczących udziału 

Powiatu Mińskiego w programie Erasmus+, 

- Nr 850/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania 

wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków (skład komisji; przewodnicząca – Iwona Warszawska-Lulko, 

członkowie: Krzysztof Arcimowicz, Wincenty Bartnicki, Urszula Soroka, Ewa 

Wojciechowska), 

- Nr 859/22 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 

im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, 

- Nr 860/22 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim, 

- Nr 861/22 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego       

i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, 

- Nr 862/22 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, 



- Nr 864/22 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zorganizowania oddziału 

przygotowawczego w Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2                                  

im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim (uruchomienie od dnia                       

25 kwietnia 2022 r. do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych), 

- Nr 865/22 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zorganizowania nauki religii 

wyznania Kościoła Starokatolickiego Mariawitów dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Miński w pozaszkolnym punkcie 

katechetycznym (nauka religii w 4 grupach po 8 godzin tygodniowo w punkcie 

katechetycznym przy ul. Traugutta 17), 

Ad. 3 Mienie powiatu 

Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

- Nr 852/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu 

nieruchomości położonej w Janowie, gmina Mińsk Mazowiecki (obciążenie 

służebnością przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na czas 

nieoznaczony, z jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 405,90 zł w tym 

VAT), 

- Nr 853/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu 

nieruchomości położonej w Kątach, gmina Siennica (obciążenie służebnością 

przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Sp. akcyjna na czas nieoznaczony,                             

z jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 833,94 zł w tym VAT), 

- Nr 863/22 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 560/21 

Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie użyczenia na okres 

15 lat części działki nr 865/16 w Mińsku Mazowieckim pod budowę centrum 

sportów miejskich (dot. poszerzenia obszaru w stronę tzw. „szpitalika”, żeby 

zmieściła się infrastruktura sanitarna). 

Ad. 4  Opracowanie projektów uchwał i innych materiałów na XXIX sesję 
Rady Powiatu 
 

Zarząd Powiatu na posiedzeniach w dniu 4 kwietnia i 19 kwietnia 2022 r. 

przyjął materiały na XXIX sesję Rady Powiatu Mińskiego. 



Ad. 5  Inne sprawy 
 
Ponadto Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 
 
- Nr 830/22 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do realizacji inwestycji                    

(dot. przebudowy dwóch dróg), 

- Nr 831/22 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni (upoważnienie do podejmowania 

wszelkich czynności związanych z realizacją umowy z Wojewodą Mazowieckim na 

realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej „Opieka wytchnieniowa”), 

- Nr 835/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (dotacja dla Mazowieckiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 

„Krok Dalej” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 22.000 zł), 

- Nr 836/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych (termin składania ofert do dnia 14 kwietnia 2022 r.) 

- Nr 837/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim do podpisania i złożenia oferty, 

podpisania umowy i realizacji Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla 

Cudzoziemców na lata 2022-2025 pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja 

Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” 

- Nr 851/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do realizacji inwestycji                   

(dot. przebudowy dwóch dróg powiatowych), 

- Nr 855/22 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do realizacji zakupu 

inwestycyjnego (dot. zakupu samochodu ciężarowego dla ZDP), 



- Nr 866/22 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej                                

w Mrozach na 2022 rok, 

- Nr 868/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do realizacji 

inwestycji (dot. realizacji dwóch zadań drogowych wpisanych do budżetu) 

Ponadto na posiedzeniach Zarządu Powiatu przekazane były następujące 

informacje: 

- odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych i X edycja 

Biegu „Tropem Wilczym”, 

- odbywają się wideokonferencje z powiatowymi jednostkami, 

- podpisana została ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania m.in. dla PUP, PCPR, SPZOZ                             

i oświaty), 

- odbyło się szereg spotkań w formule wideokonferencji z wójtami i burmistrzami,  

- w każdą środę odbywają się posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego,  

- uruchomiony został magazyn w Centrum Kształcenia Zawodowego                          

i Ustawicznego w Mińsku Maz., w którym zbierane są dary (poza lekami i żywnością) 

i rozdzielane są na terenie powiatu, 

- odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów w Cegłowie, jednym z głównych 

tematów była kwestia uchodźców, 

- złożone w ramach Funduszu Inwestycji Drogowych wnioski dot. drogi Latowicz-

Rozstanki – Strachomin (2.919.000 zł) oraz drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny 

(2.200.000 zł) weszły na listę podstawową (dofinansowanie w wysokości 80%), 

- dwa wnioski SPZOZ złożone do Wojewody Mazowieckiego i Ministerstwa 

Zdrowia uzyskały akceptację tj. rozbudowa tlenowni - 440.000 zł (umowa została 

podpisana) i remont oddziału wewnętrznego - 500.000 zł (umowa ze strony SPZOZ 

została podpisana i przesłana do podpisu do Wojewody) 



- w dniu 21 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Urzędu Gminy 

w Siennicy i Gminnej Biblioteki Publicznej, 

- dyrektor SPZOZ w Mińsku Maz. poinformował, że z-ca dyrektora ds. lecznictwa 

p. M. Olewiński złożył z dniem 1 kwietnia br. rezygnację z pełnionej funkcji, ale                     

w dalszym ciągu będzie ordynatorem Oddziału Chirurgii. Dyrektor SPZOZ 

powierzył obowiązki z-cy dyrektora p. P. Gryglasowi i ogłoszony zostanie konkurs 

na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa. 

- wpłynęła informacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, że przyjęte zostało 

rozliczenie dotacji na drogę Pustelnik-Zawiesiuchy (1.150.000 zł), 

- podpisane zostały porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w zakresie realizacji 

zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy  (środki z Funduszu Pomocowego – 

porozumienie z 22 marca br. na kwotę 274.320 zł i porozumienie z kwietnia br. na 

kwotę 402.000 zł), 

- w dniach 2-3.04.2022 r. w Halinowie odbył Ogólnopolski Festiwal Tańca 

współfinansowany z budżetu powiatu w kwocie 10.000 zł. 

- w dniu 3 kwietnia 2022 r. uczestniczył w obchodach 191. Rocznicy Bitwy pod 

Dębem Wielkim. 

-  zajmujemy się kwaterowaniem uchodźców z Ukrainy, rozmawiamy z gminami, 

żeby te kwestie rozwiązywać, od dwóch tygodni dynamika przyjazdów spowolniła.                             

Z informacji na 18 kwietnia br. na terenie powiatu przebywało 4661 uchodźców, 

- służba zdrowia udziela pomocy uchodźcom z Ukrainy, większość pacjentów to 

małe dzieci, powstał problem wyżywienia dla opiekunów, 

- mała liczba przypadków zakażeń koronawirusem na terenie powiatu, w skali kraju 

podawana jest dzienna liczba przypadków 1500-1600, 

- Główny Geodeta Kraju wyróżnił powiat miński za informatyzację geodezji                         

i kartografii., 

- w dniu 22 kwietnia 2022 r. w Jędrzejowie gm. Jakubów posadzono dąb katyński                

i dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej policjantowi aspirantowi 

Wawrzyńcowi Wąsowskiemu zamordowanemu w 1940 r. w Trwerze, 



- w dniach 21-22 kwietnia 2022 r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów: 

Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz., Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz., Centrum Kształcenia Zawodowego                                   

i Ustawicznego w Mińsku Maz. oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                        

w Mińsku Maz. - Komisje konkursowe wybrały kandydatów, 

-13 kwietnia 2022 r. odbyła się wystawa prac dyplomowych tegorocznych 

absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych – DYPLOM 2022. 

 

 
 
               Starosta Miński 
 
         Antoni Jan Tarczyński 


