
Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Powiatu Mińskiego 

w okresie od dnia 16 września 2022 r. do dnia 25 października 2022 r. 
 
W okresie od dnia 16 września 2022 r. do dnia 25 października 2022 r. Zarząd 

Powiatu obradował na 4 posiedzeniach: w dniu 26 września, 27 września,                                 

10 października i 24 października 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 XXXV sesję Rady  

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

Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały (Nr 959/22, Nr 968/22, Nr 973/22)                      

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 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. 

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

- Nr 960/22 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji 

dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na IV kwartał 2022 r. 

- Nr 961/22 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla 

wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 

(niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w planie związane z otrzymaniem we 

wrześniu br. środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na: zakwaterowanie                               

i wyżywienie obywateli Ukrainy – 549.965 zł, dodatkowe zadania edukacyjne 

związane z kształceniem obywateli Ukrainy – 44.152 zł, zadania wynikające z art. 26a 

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa tj. orzecznictwo niepełnosprawności – 981 zł). 

- Nr 962/22 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla 

wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (uchwała 

aktualizuje plan w związku ze zwiększeniem w budżecie Powiatu środków 

dotyczących domów pomocy społecznej o 84.500 zł), 

- Nr 963/22 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu 

Powiatu Mińskiego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej                  



w Mińsku Mazowieckim (pożyczka w wysokości 2.000.000 zł przeznaczona na 

zapłatę zobowiązań SPZOZ , spłata pożyczki nastąpi do 30 września 2023 r.), 

- Nr 974/22 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla 

wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 

(dot. zmian w związku z otrzymaniem w październiku środków z Funduszu Pomocy 

przeznaczonych na: zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy –                 

626.385 zł, oraz dodatkowe zadania edukacyjne związane z kształceniem obywateli 

Ukrainy – 69.400 zł). 

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

- Nr 954/22 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego 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 955/22 z dnia  26 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych 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 956/22 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy                            

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 957/22 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im Powstańców Warszawy 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 958/22 z dnia 26 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. 

zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej                        

(zmiana dotyczyła wykreślenia zadania pn. VII Turniej Strzelecki, na które przyznana 

została dotacja w kwocie 7.000 zł, a które nie może zostać zrealizowane), 

- Nr 966/22 z dnia 10 października 2022 r. w sprawie przyznania Stypendiów Starosty 

za wysokie wyniki w nauce.  

Stypendium Starosty w wysokości 350 zł m/c na okres od września 2022 r. do 

czerwca 2023 r. przyznano następującym uczniom szkół prowadzonych przez 

Powiat Miński:  

- Martynie Boruc - uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Mińsku Mazowieckim; 

- Karinie Kolińskiej – uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół                     
Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, 

- Bartoszowi Płochockiemu – uczniowi Technikum w Zespole Szkół Nr 1  
im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, 

- Pawłowi Pachnikowi – uczniowi Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół 
Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, 

- Barbarze Brzezińskiej – uczennicy Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej                         
w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, 

- Monice Kukiełka – uczennicy Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych  
w Mińsku Mazowieckim, 

- Anieli Kowalczyk – uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, 

- Małgorzacie Król – uczennicy Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, 

- Mikołajowi Wiktorowi Buta – uczniowi Technikum w Zespole Szkół 
Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, 



- Magdalenie Wójcickiej – uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim, 

- Martynie Sekuła – uczennicy Technikum w Zespole Szkół  im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim, 

- Natalii Przybysz – uczennicy Technikum w Zespole Szkół Turystyczno-
Gastronomicznych  w Mińsku Mazowieckim, 

 
Ad. 3 Sprawy ochrony zdrowia 
  

Dyrektor SPZOZ na posiedzeniu w dniu 26 września 2022 r. przedstawił 

informację o bieżącej sytuacji finansowej i kadrowej SPZOZ. 

 

Ad. 4 Opracowanie projektów uchwał i innych materiałów na XXXV sesję 

Rady  Powiatu, 

Zarząd Powiatu na posiedzeniach w dniu 10 października i 24 października 2022 r. 

przyjął materiały i projekty uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu Mińskiego. 
 
Ad. 5  Inne sprawy 
 
Ponadto Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

- Nr 964/22 z dnia 10 października 2022 r. w sprawie określenia osób uprawnionych 

do składania w imieniu powiatu oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

(uprawnionymi do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu 

powiatu w okresie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 21 października 2022 r. 

uprawnieni byli dwaj członkowie Zarządu: Antoni Jan Tarczyński – Starosta, Leszek 

Celej  – członek Zarządu Powiatu), 

- Nr 965/22 z dnia 10 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki 

organizacyjnej Powiatu Mińskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 

zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę oleju opałowego na 2023 rok” (do 

przeprowadzenia postępowania wyznaczono Starostwo Powiatowe w Mińsku Maz.), 

- Nr 967/22 z dnia 10 października 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

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



(upoważnienie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej i dotyczy zaciągania 

w 2022 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa 

w roku następnym), 

- Nr 969/22 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację w latach 2023-2027 zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej – prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób                   

z zaburzeniami psychicznymi (dot. zadania „Prowadzenie środowiskowego domu 

samopomocy o statusie dziennego ośrodka wsparcia typu A dla 30 osób przewlekle 

psychicznie chorych  z terenu powiatu mińskiego”, wysokość dotacji w 2023 r. 

wynosi 698.400 zł, termin składania ofert do 18 listopada br.) 

- Nr 970/22 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów 

na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert na 

realizację w latach 2023-2027 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – 

prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (nabór trwa od dnia 25 października 2022 r. do dnia 2 listopada                        

2022 r.), 

- Nr 971/22 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych polegających na udzielaniu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie mińskim (wysokość środków na 

realizację zadania wynosi ogółem 192.060 zł, oferty można składać do dnia                           

17 listopada 2022 r.) 

- Nr 972/22 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów 

na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 



obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie mińskim (zgłoszenia można 

składać od dnia 25 października 2022 r. do dnia 3 listopada 2022 r.) 

 

Ponadto na posiedzeniach Zarządu Powiatu przekazane były następujące 

informacje: 

- podpisany został akt notarialny w imieniu Skarbu Państwa, w którym zmieniono 

cel na jaki nieruchomość na ul. Stankowizna w Mińsku Maz. została przekazana 

darowizną Miastu Mińsk Mazowiecki, 

- zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Wydziale Środowiska                            

i Rolnictwa obejmująca koncesje geologiczne, 

- 20 września br. podpisany został list intencyjny między Akademią Kompetencji 

Keller Polska a Zespołem Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim. Podpisany list intencyjny dotyczy nawiązania współpracy w zakresie 

kształcenia w technikum o profilu technik robót drogowych i klasa II została objęta 

patronatem i firma gwarantuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w swojej 

placówce, 

-  odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, omawiano tematy 

dotyczące bezpieczeństwa na terenach należących do PKP oraz podsumowano 

bezpieczeństwo w okresie letnim, 

- podpisany został akt notarialny z OSP w Strachominie (dotyczył zamiany 

nieruchomości w związku ze zmianą przebiegu drogi powiatowej), 

- odbyły się konsultacje w sprawie projektu budżetu na 2023 r. z dyrektorami 

powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego i Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku 

Maz. 

- odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

- 30 września br. w Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste 

otwarcie altany ufundowanej przez firmę Wójcik. Firma ta objęła opieką Dom 

Dziecka i będą go wspierać finansowo. 



- 13 października 2022 r. w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Maz. odbyła się  

uroczystość pt. „Nagroda Powiatu Mińskiego LAURA 2021 Dzień Edukacji 

Narodowej”, 

- w dniu 11 października 2022 r. zostały podpisane porozumienia o współpracy 

między Technikum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie a Nadleśnictwem 

Mińsk i Nadleśnictwem Łochów, 

- 14 października 2022 r. w Żandarmerii Wojskowej miała miejsce uroczysta zbiórka 

z okazji Święta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej oraz 15 rocznicy jego 

utworzenia. 

 

 
        Starosta Miński 

   (-) Antoni Jan Tarczyński 


