
Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Powiatu Mińskiego 

w okresie od dnia 22 listopada 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. 
 
W okresie od dnia 22 listopada 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. Zarząd Powiatu 

obradował na 3 posiedzeniach: w dniu  28 listopada, 5 grudnia i 19 grudnia 2022 r. 

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

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

Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały (Nr  994/22, Nr 1000/22, Nr 1002/22)                      

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 

związanych ze zmianą kwot dotyczących realizacji ze środków Funduszu Pomocy 

zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, 

przeniesieniu wydatków między §§  w ramach tego samego działu w zakresie 

wydatków bieżących, przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej i dotyczyły: 

- Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. 
- Liceum Ogólnokształcącego 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 Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Maz. 
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie 
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.  
- Domu Dziecka w Mińsku Maz. 
- Domu Dziecka w Falbogach 
- Domu Pomocy Społecznej w Kątach 
- Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni 
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz. 



- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Maz. 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz. 
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz. 

 

Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2022 r. Zarząd podjął uchwałę Nr 995/22 

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów 

pochodzących ze środków Funduszu Pomocy (zmiany związane są z otrzymaniem 

w listopadzie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na: zakwaterowanie                   

i wyżywienie obywateli Ukrainy – 595.110 zł, dodatkowe zadania edukacyjne 

związane z kształceniem obywateli Ukrainy – 86.576 zł, orzekanie                                           

o niepełnosprawności – 981 zł). 

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

- Nr 997/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 

Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim do realizacji 

zadania: Utworzenie strzelnicy wirtualnej, 

- Nr 998/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 

Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim do 

podpisania umowy ( dot. podpisania umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej  

o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego – kuchni polowej), 

- Nr 1001/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania nagród sportowych 

Powiatu Mińskiego dla zawodników i trenerów. Za osiągnięte wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

nagrody przyznano następującym zawodnikom: 

- Julii Brulińskiej – zawodniczce Uczniowsko – Parafialno – Ludowego Klubu 
Sportowego „Tęcza” Stanisławów w wysokości 400 złotych,  
- Sebastianowi Gańko – zawodnikowi Akademii Sztuk Walki w Dębem Wielkim  
w wysokości 400 złotych,  
- Paulinie Dudzińskiej – zawodniczce Akademii Sztuk Walki w Dębem Wielkim  
w wysokości 400 złotych,  
- Dominikowi Kaimowi – zawodnikowi Uczniowsko – Parafialno – Ludowego 
Klubu Sportowego „Tęcza” Stanisławów w wysokości 600 złotych,  



- Helenie Kędziorze – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do”  
w Mińsku Mazowieckim w wysokości 500 złotych,  
- Łukaszowi Kosobudzkiemu – zawodnikowi Miejskiego Klubu Sportowego 
„Mazovia” Mińsk Mazowiecki w wysokości 400 złotych,  
- Natalii Kuć – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do”                        
w Mińsku Mazowieckim w wysokości 400 złotych,  
- Kacprowi Krysiakowi – zawodnikowi Klubu Sportowego TAE w Górkach                      
w wysokości 600 złotych,  
- Marcinowi Lipińskiemu – zawodnikowi Klubu Dawnych Motocykli „Magnet”  
w Mińsku Mazowieckim w wysokości 400 złotych,  
- Karolinie Łuniewskiej – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-
do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 500 złotych,  
- Julii Michalik – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do”                     
w Mińsku Mazowieckim w wysokości 400 złotych,  
- Mateuszowi Padzikowi – zawodnikowi Miejskiego Klubu Sportowego 
„Mazovia” Mińsk Mazowiecki w wysokości 400 złotych,  
- Jakubowi Pasikowi – zawodnikowi Uczniowsko – Parafialno – Ludowego Klubu 
Sportowego „Tęcza” Stanisławów w wysokości 400 złotych,  
- Maciejowi Pieńkowskiemu – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego  
„Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 400 złotych,  
- Maciejowi Połaskiemu – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-
do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 400 złotych,  
- Aleksandrowi Rucie – zawodnikowi Stowarzyszenia „Klub Walhalla” w Mińsku 
Mazowieckim w wysokości 400 złotych,  
- Igorowi Więsikowi – zawodnikowi Akademii Sztuk Walki w Dębem Wielkim  
w wysokości 400 złotych. 
 
Przyznane zostały również nagrody za prowadzenie szkolenia zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym następującym trenerom: 
- Panu Maciejowi Czyżowi – trenerowi Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Herkules” w Sulejówku w wysokości 500 złotych,  
- Panu Dawidowi Matwiejowi – trenerowi Akademii Sztuk Walki w Dębem 
Wielkim w wysokości 500 złotych,  
- Panu Tadeuszowi Kosobudzkiemu – trenerowi Miejskiego Klubu Sportowego 
„Mazovia” Mińsk Mazowiecki w wysokości 500 złotych,  
- Panu Jackowi Łuniewskiemu – trenerowi Mińskiego Klubu Sportowego 
„Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 600 złotych,  
- Panu Bartłomiejowi Turczyńskiemu – trenerowi Klubu Sportowego TAE                   
w Górkach w wysokości 500 złotych. 
 

 

 



Ad. 3  Sprawy ochrony zdrowia 
  

Dyrekcja SPZOZ na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2022 r. przedstawiła 

informację o bieżącej sytuacji finansowej i kadrowej SPZOZ. 

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

Powiatu   

Zarząd Powiatu na posiedzeniach w dniu 5 grudnia i 19 grudnia 2022 r. przyjął 

materiały i projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Powiatu Mińskiego. 

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

- Nr 991/22 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji                        

z mieszkańcami powiatu projektu „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy na lata 2023-2027” (konsultacje trwały do 11 grudnia br.), 

- Nr 992/22 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2023 r. zadań w zakresie udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej (do realizacji zadania wybrana została 

Fundacja Inter Vivos z Warszawy, dotacja na realizację zadania w 2023 r. wynosi 

180.180 zł), 

- Nr 993/22 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji do 

przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji (dot. odbioru końcowego inwestycji 

pn. Remont zewnętrznej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Zawodowych              

Nr w Mińsku  Maz., komisja w składzie: przewodniczący: Leszek Celej - członek 

Zarządu Powiatu, członkowie: Agnieszka Paja – dyr. ZSZ Nr 2, Wojciech Kowalczyk 

– inspektor nadzoru inwestorskiego, Wincenty Bartnicki - naczelnik Wydziału 

Inwestycji), 

- Nr 996/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji na realizację w latach 2023-2027 zadania publicznego                            

w zakresie pomocy społecznej – prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecono do realizacji Caritas 



Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie, środki na realizację zadania w 2023 r. to 

kwota 698.400 zł), 

- Nr 999/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

planowanego pozbawienia kategorii dróg gminnych dróg na terenie m. st. Warszawy 

(opinia pozytywna dot. pozbawienia kategorii dróg gminnych dróg: ul. Batalionów 

Chłopskich na odcinku od ul. Lazurowej do ul. gen L. Rayskiego oraz ul. gen.                       

L. Rayskiego na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Szeligowskiej). 

 

Ponadto na posiedzeniach Zarządu Powiatu przekazane były następujące 

informacje: 

- podpisany został aneks do umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego 

na realizację zadania dot. przebudowy drogi Mińsk Maz. – Cegłów - Mrozy, zmiana 

dotyczyła terminu realizacji zadania, który określono na 23 grudnia 2022 r. 

- 22 listopada 2022 r. odbyły się obchody X Powiatowego Dnia Pracownika 

Socjalnego  (uczestniczyło 8 gmin z terenu powiatu), 

- odbyły się obchody jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce, 

- odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na którym opiniowano 

projekt budżetu na 2023 r. w zakresie bezpieczeństwa, omówiono działania 

podejmowane przez Komendę Powiatową Policji dla bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarządców poszczególnych 

kategorii dróg, 

-  podpisane zostało porozumienie o współpracy SPZOZ z Uczelnią Łazarskiego, na 

podstawie którego w szpitalu zostaną powołane Kliniki Chorób Wewnętrznych, 

Chirurgii Ogólnej, Położnictwa-Ginekologii oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej 

Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 

- 2 grudnia br. odbyły się obchody 10-lecia Centrum Kształcenia Zawodowego                           

i Ustawicznego i 45-lecia Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

- odbyło się spotkanie z przedstawicielem PFRON w sprawie przystąpienia do 

dwóch projektów dotyczących mieszkalnictwa, 



- nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej, którym został st. bryg. Jarosław Piotrowski, 

- 9 grudnia br. w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mrozach 

odbyło się X Jubileuszowe Powiatowe Forum Klubów i Organizacji Sportowych, 

- w związku z zakończeniem w SPZOZ inwestycji realizowanych w ramach projektu 

finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadania 

inwestycyjnego finansowanego z budżetu powiatu mińskiego pn. „Modernizacja 

Szpitala Powiatowego – V etap” odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył                         

I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski (kwota 2.767.806 zł od 

Wojewody Mazowieckiego), 

- 13 grudnia br. wręczono akt mianowania nauczycielowi.  

 
 

         Starosta Miński  

   (-) Antoni Jan Tarczyński 


