
 Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Powiatu Mińskiego 

w okresie od dnia 29 lipca 2022 r. do dnia 15 września 2022 r. 
 
W okresie od dnia 29 lipca 2022 r. do dnia 15 września 2022 r. Zarząd Powiatu 

obradował na 5 posiedzeniach: w dniu 8 sierpnia, 22 sierpnia, 29 sierpnia,                           

5 września i 13 września 2022 r. 

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

Powiatu, 
6) inne sprawy. 
 
Ad. 1 Budżet powiatu  
 

Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały (Nr 936/22, Nr 946/22, Nr 953/22)                        

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 Nr 1 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,  

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz. 



- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, 

- Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, 

- Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni 

- Domu Pomocy Społecznej w Kątach, 

- Domu Dziecka w Mińsku Maz. 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz. 

- Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. 

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz. 

- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Maz.   

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz. 

 

Na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

- Nr 945/22 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Mińskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za pierwsze półrocze 2022 r. 

(uchwała przekazana została Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu), 

- Nr 947/22 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku 

dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy (zmiany w planie związane 

są z otrzymaniem w sierpniu b.r. środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na: 

zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 593.155 zł, dodatkowe zadania 

edukacyjne związane z kształceniem obywateli Ukrainy – 26.170 zł, zadania 

wynikające z art. 26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa tj. orzecznictwo o niepełnosprawności – 

3.803,50 zł, zadania wynikające z art. 25a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy                 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. ewidencje 

małoletnich obywateli Ukrainy – 480 zł). 

 
 
 



Ad. 2  Sprawy oświaty 
 
W zakresie spraw oświatowych Zarząd podjął następujące uchwały: 

- Nr 941/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zorganizowania nauki religii 

wyznania prawosławnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych 

przez Powiat Miński w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (nauka religii zostanie 

zorganizowana w punkcie katechetycznym przy Parafii Prawosławnej                                       

pw. św. Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Maz., a nauczyciel religii zostanie 

zatrudniony w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz.), 

- Nr 942/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                         

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                   

w 2023 roku” (konsultacje trwały do 9 września br., nie zgłoszono uwag), 

- Nr 951/22 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku 

Mazowieckim do zawarcia i realizacji umowy uczestnictwa szkół w projekcie                      

pt. „POPOJUTRZE_ZAWODOWO”. 
 

 Ad. 3 Mienie powiatu 

Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

- Nr 940/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wynajęcia części komina 

usytuowanego w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Budowlanej (dot. wynajęcia 

dotychczasowemu najemcy firmie Lukman Multimedia Sp. z o.o.  na okres do                      

31 sierpnia 2027 r. części komina z przeznaczeniem na prowadzenie usług 

telekomunikacyjnych, opłata najmu 2.400 zł +VAT /m-c) 

 
Ad. 4 Sprawy ochrony zdrowia 
  

Kierownictwo SPZOZ na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2022 r. przedstawiło 

informację o bieżącej sytuacji finansowej i kadrowej SPZOZ oraz informację                           

o wykonaniu planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2022 r. 



Ad. 5 Opracowanie projektów uchwał i innych materiałów na XXXIII sesję 

Rady  Powiatu, 

Zarząd Powiatu na posiedzeniach w dniu 22 sierpnia 2022 r. i 13 września 2022 r. 

przyjął materiały i projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Powiatu Mińskiego. 
 
Ad. 6  Inne sprawy 
 
Ponadto Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

- Nr 937/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim do realizacji 

projektu pt. „Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy”, 

- Nr 938/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia składnika majątkowego 

Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim (dot. sprzedaży samochodu 

osobowego marki Opel Agila rok prod. 2003, cena wywoławcza 1.500 zł) 

- Nr 939/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do realizacji 

inwestycji (dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Maz.-Cegłów-

Mrozy”), 

- Nr 943/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki 

organizacyjnej Powiatu Mińskiego do przeprowadzenia postępowania o zamówienie 

publiczne na: „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków 

oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg 

Powiatowych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku 

Mazowieckim” (wyznaczone zostało Starostwo Powiatowe), 

- Nr 944/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia 

postępowania na: „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, 

współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego, 

Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Mińsku Mazowieckim”, 



- Nr 948/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kątach do realizacji inwestycji (dot. 

dostosowania budynków DPS w Kątach do wymogów przeciwpożarowych), 

- Nr 949/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

planowanego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg na terenie m.st. 

Warszawy (opinia pozytywna), 

- Nr 950/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia 

do kategorii dróg gminnych drogi w msc. Dobre (opinia pozytywna), 

- Nr 952/22 z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

planowanego pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na terenie Gminy 

Radzymin (opinia pozytywna). 

 

Ponadto na posiedzeniach Zarządu Powiatu przekazane były następujące 

informacje: 

- otwarte zostały oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania-  

Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim 

polegająca na:   

 budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie                        

w Mińsku Mazowieckim. W tym postepowaniu najniższą ofertę złożyła firma 

REMEX Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 10.980.000 zł brutto, 

 rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku 

Mazowieckim i najniższą ofertę złożyła firma AKPOL Inwestycje Sp. z o.o. 

na kwotę 6.592.800 zł.  

- wpłynął wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego o odwołanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                        

w Mińsku Maz., (nie zrealizował tego wniosku i wystąpił do MWINB  o uzupełnienie 

wniosku i podanie przyczyn), 

- odbyło się uroczyste przekazanie samochodu OSP w Siennicy i oddanie po 

remoncie sali tradycji pożarnictwa, jubileuszu OSP w Guzewie, 



- 25 sierpnia 2022 r. odbyło się wręczenie aktów mianowania 13 nauczycielom szkół   

i placówek, 

- w ramach kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg złożone zostały wnioski na rozbudowę drogi powiatowej nr 2222                       

ul. Chróścielewskiego w Mińsku Maz. i na przebudowę drogi powiatowej nr 2247  

Kałuszyn – granica powiatu na odcinku 2+735 do 4+576 długości 1841 mb. 

- na posiedzeniach Rad Pedagogicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego                      

i Ustawicznego w Mińsku Maz., w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz., 

w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz. oraz Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz. dokonano oficjalnego wprowadzenia 

nowych dyrektorów na kadencję 2022-2027 (p. Joanna Kowalska, p. A. Paja,                    

p. M. Pustoła, p. E. Ludwiniak), 

- spotkał się z I v-ce wojewodą Sylwestrem Dąbrowskim i rozmawiano na temat 

inwestycji, funkcjonowania pomocy społecznej oraz realizacji zadań zleconych m.in. 

w zakresie gospodarki nieruchomościami, a także przeznaczenia dodatkowych 

środków na ich realizację, 

- 1 września br. symbolicznie uczczono pamięć ofiar II wojny światowej, 

- 3 września 2022 r. odbyła się 11. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania,  

- odbył się II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej – EUROPA CUP im. st. sierż. 

Marcina Szpyruka o Puchar Komendanta Głównego Policji, w turnieju udział wzięły               

44 zespoły, 

- 3 września 2022 r. w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Maz. 

odbyła się uroczysta przysięga wojskowa studentów drugiego turnusu programu 

„Legia Akademicka”, 

- 8 września 2022 r. odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów, na którym 

zapoznano się z projektami edukacyjno-sportowymi na rok 2023 

współfinansowanymi z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 

przedstawiono temat przejmowania dróg serwisowych przez gminy, w tym 

stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg  Krajowych i Autostrad,  przyjęto wspólne 



stanowisko dotyczące zagrożeń związanych z nielegalnym składowiskiem  odpadów 

niebezpiecznych w miejscowości Ryczołek w gminie Kałuszyn, zapoznano się                         

z informacją o bieżącej działalności Powiatowo-Gminnego Związku Transportu 

Publicznego Powiatu Mińskiego, omówiono zagadnienie związane z powołaniem 

Klastra Energetycznego Powiatu Mińskiego oraz zapoznano się z propozycją 

modernizacji linii kolejowej Mińsk Mazowiecki - Warszawa. 

- 11 września 2022 r. odbyły się obchody jubileuszu 600-lecia parafii Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, 

- 12 września 2022 r. odbyły się obchody 83. rocznicy walk wrześniowych pod 

Kałuszynem, 

- 10 września 2022 r. odbyły się XII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 

Ochotniczych Straży Pożarnych (udział wzięło 19 drużyn), 

- 95-lecie Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku. 

 

 

         Starosta Miński 

         (-) Antoni Jan Tarczyński 


