
Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Powiatu Mińskiego 

w okresie od dnia 23 czerwca 2022 r. do dnia 28 lipca 2022 r. 
 
W okresie od dnia 23 czerwca 2022 r. do dnia 28 lipca 2022 r. Zarząd Powiatu 

obradował na 3 posiedzeniach: w dniu 27 czerwca, 13 lipca i 25 lipca 2022 r. 

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

Powiatu 
5) inne sprawy. 
 
Ad. 1 Budżet powiatu  
 

Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały (Nr 923/22, Nr 932/22, Nr 934/22)                        

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, zmianie planu dochodów i wydatków 

dotyczących realizacji ze środków Funduszu Pomocy zadań związanych z pomocą 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

a także 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 w Mińsku Maz. 

- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz. 

- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz. 

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

- Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie,  

- Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, 

- Domu Pomocy Społecznej w Kątach, 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz. 

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz. 



- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Maz.   

Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

- Nr 924/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku 

dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy (zmiana wynika                              

z otrzymania w czerwcu środków przeznaczonych na zakwaterowanie i wyżywienie 

obywateli Ukrainy w kwocie 331.915 zł oraz na dodatkowe zadania edukacyjne 

związane z kształceniem obywateli Ukrainy w kwocie 43.545 zł), 

- Nr 925/22 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków 

budżetu Powiatu Mińskiego na III kwartał 2022 r. 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2022 r. podjął uchwałę Nr 935/22 

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów 

pochodzących ze środków Funduszu Pomocy (zmiana wynika z otrzymania                        

w lipcu środków przeznaczonych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 

w kwocie 802.255 zł oraz na dodatkowe zadania edukacyjne związane z kształceniem 

obywateli Ukrainy w kwocie 44.403 zł). 

 
Ad. 2  Sprawy oświaty 
 

W zakresie spraw oświatowych Zarząd podjął następujące uchwały: 

- Nr 909/22 – Nr 921/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego (powołano komisje dla 13 nauczycieli), 

- Nr 922/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej w Ignacowie do realizacji 

projektu „Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych 

osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy                       

z młodzieżą” w ramach programu Erasmus+, 

- Nr 926/22 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego 

pn. kulturalny fajf-czyli wieczór taneczny przy muzyce na żywo” Stowarzyszeniu 

Klub Seniorów Sulejówka (przyznano dotację w kwocie 3.000 zł). 



Ad. 3 Sprawy ochrony zdrowia 
  

Dyrektor SPZOZ na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2022 r. przedstawił 

informację o bieżącej sytuacji finansowej i kadrowej SPZOZ. 

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

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2022 r. podjął decyzję                          

o wystąpieniu z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej i przyjął materiały na XXXI sesję Rady Powiatu Mińskiego. 

Ad. 5  Inne sprawy 
 
Ponadto Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

- Nr 927/22 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia zastępcy 

dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do wydawania 

decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu (upoważnienie obowiązuje                   

w czasie nieobecności dyrektora ZDP), 

- Nr 928/22 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim (dot. 

podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją zadania w ramach 

resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2022, 

- Nr 929/22 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie określenia osób uprawnionych do 

składania w imieniu powiatu oświadczeń woli w sprawach majątkowych (w dniach 

18 lipca 2022 r. – 29 lipca 2022 r. do składania oświadczeń woli uprawnieni są 

Starosta – Antoni Jan Tarczyński i członek Zarządu – Leszek Celej), 

- Nr 930/22 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie określenia osób uprawnionych do 

składania w imieniu powiatu oświadczeń woli w sprawach majątkowych (w dniach                   

1 sierpnia 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r. do składania oświadczeń woli uprawnieni są 

Wicestarosta – Witold Kikolski i członek Zarządu – Marek Pachnik), 



- Nr 931/22 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

planowanego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinków dróg na terenie 

m.st. Warszawy (opinia pozytywna), 

- Nr 933/22 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zbycia składnika majątkowego Zespołu 

Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim (dot. sprzedaży                       

w drodze przetargu pisemnego samochodu osobowego marki VW Transporter T4 

rok produkcji 2000, cena wywoławcza 2.000 zł). 

 

Ponadto na posiedzeniach Zarządu Powiatu przekazane były następujące 

informacje: 

- 26 czerwca 2022 r. zakończył się turniej piłki nożnej organizowany przez 

Stowarzyszenie „Rozwijamy Talenty” w Sulejówku, 

- Starosta reprezentował powiat na jubileuszu 20-lecia Klubu Generałów 

Pożarnictwa RP, które zrzesza byłych komendantów w stopniu generała, 

- 24 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja z wiceministrem Rodziny i Polityki 

Społecznej na temat sytuacji w domach pomocy społecznej, 

- w dniu 11 lipca 2022 r. w formule on-line odbyło się posiedzenie Związku 

Powiatowo-Gminnego Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego (głównym 

tematem była sprawa uchwalenia planu finansowego), 

- podpisana została umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na 

przebudowę drogi nr 2241W Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal (kwota 324.000 zł) 

i modernizację zewnętrznych obiektów sportowych w ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz. 

(240.000 zł), 

- 9 lipca 2022 r. w Kałuszynie odbyły się XXI Igrzyska Samorządowców, 

- odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w trakcie którego 

omawiano zagadnienia dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu 

mińskiego w 2021 r. oraz proponowane przedsięwzięcia podejmowane w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letniego wypoczynku, 



- odbyły się Powiatowe obchody Święta Policji przy udziale Komendanta 

Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dzierżaka, wicemarszałek Senatu RP Marii 

Koc, posłów: Teresy Wargockiej i Czesława Mroczka, I wicewojewody 

mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego, członek zarządu województwa 

mazowieckiego Janiny Ewy Orzełowskiej oraz wójtów i burmistrzów. 

 

         Starosta Miński 

     Antoni Jan Tarczyński 


