
Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Powiatu Mińskiego 

w okresie od dnia 26 października 2022 r. do dnia 21 listopada 2022 r. 
 
W okresie od dnia 26 października 2022 r. do dnia 21 listopada 2022 r. Zarząd 

Powiatu obradował na 3 posiedzeniach: w dniu 7 listopada, 15 listopada i 21 listopada 

2022 r. 

 Do głównych tematów, którymi zajmował się Zarząd Powiatu, należały sprawy: 
1) budżetu powiatu, 
2) oświaty,  
3) mienia powiatu, 
4) ochrony zdrowia, 
5) przygotowania wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu                                   

i przygotowanie materiałów, 
6) inne sprawy. 
 
Ad. 1 Budżet powiatu  
 
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2022 r. podjął uchwały: 

- Nr 979/22 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 roku, 

- Nr 980/22 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mińskiego na lata 2023-2027.  

Uchwały zostały przekazane Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej                

w Warszawie Zespół w Siedlcach.  

 
Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały (Nr 978/22, Nr 984/22, Nr 990/22)                      

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, przeniesieniu wydatków                        

z rezerw budżetowych i dotyczyły: 

- Starostwa Powiatowego 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 
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz. 
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Maz. 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku 
- Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Maz. 
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz. 
 

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

- Nr 981/22 z dnia 15 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania 

stypendiów Powiatu Mińskiego studentom kształcącym się na kierunku 

pielęgniarskim lub położnictwo – Program Stypendialny „Medyk” (zmiana dot. 

zmiany nazwiska stypendystki z Niewiadomska na Świadek), 

- Nr 982/22 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

(powołanie komisji konkursowej dla p. Emilii Mejszutowicz nauczyciela 

przedmiotów zawodowych w ZS Nr 1 w Mińsku Maz.) 

- Nr 983/22 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

(powołanie komisji konkursowej dla p. Karoliny Milewskiej pedagoga Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz.). 

 

Ad. 3 Sprawy mienia powiatu 

W zakresie spraw dotyczących mienia powiatu Zarząd podjął następujące 

uchwały: 

- Nr 988/22 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół 

Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim na użyczenie części 



nieruchomości (dot. użyczenia na okres 10 lat części nieruchomości                                            

o pow. 0,3318 ha Domowi Dziecka w Mińsku Maz.) 

- Nr 989/22 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mińskiego, 

będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Mińsku Mazowieckim (dot. wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego 

na okres 3 lat 4 garaży położonych w budynku K szpitala o łącznej powierzchni  

65,42 m2; powierzchni 3,5 m2 w holu budynku głównego szpitala pod kiosk oraz 

działki nr 1878/2 przy ulicy Kościuszki 9, tj. powierzchni gruntu 5,02 m2 pod kiosk 

„Ruch”). 

Ad. 4  Sprawy ochrony zdrowia 
  

Dyrekcja SPZOZ na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2022 r. przedstawiła 

informację o bieżącej sytuacji finansowej i kadrowej SPZOZ. 

Ad. 5  Przygotowanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu                                   

i przygotowanie materiałów 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2022 r. podjął decyzję                              

o wystąpieniu do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej Rady Powiatu Mińskiego w związku z koniecznością podjęcia 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r., 

w związku z informacją z PFRON o zwiększonych środkach przeznaczonych na 

dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii 

zajęciowej (dodatkowe środki w kwocie 108.000 zł). 

Ad. 6  Inne sprawy 
 
Ponadto Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

- Nr 975/22 z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

do rozpatrywania ofert na realizację w latach 2023-2027 zadania publicznego                       

w zakresie pomocy społecznej – prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków 



wsparcia dla osób  zaburzeniami psychicznymi (przewodnicząca - Renata Małecka, 

członkowie: Patrycja Chabera, Aneta Domańska, Ewa Wojciechowska), 

- Nr 976/22 z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

do rozpatrzenia ofert na realizację w 2023 r. zadań w zakresie udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej (Komisja w składzie: przewodnicząca - Iwona Warszawska-Lulko, 

członkowie: Agnieszka Uścińska, Dorota Ozimek, Katarzyna Nadrowska,                        

Ewa Wojciechowska), 

- Nr 977/22 z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kątach do realizacji inwestycji                            

(dot. montażu pieca konwekcyjno-parowego w DPS), 

- Nr 985/22 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

dotyczących projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy                        

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Powiatu Mińskiego na lata 2023-

2029” (konsultacje trwają do 4 grudnia br.) 

- Nr 986/22 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

dotyczących projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Powiatu Mińskiego na lata 2023-2030” (konsultacje trwają                    

do 4 grudnia br.) 

- Nr 987/22 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

dotyczących projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Mińskiego na lata 2023-2030” (konsultacje trwają do 4 grudnia 

br.) 

Ponadto na posiedzeniach Zarządu Powiatu przekazane były następujące 

informacje: 

- 28 października br. powiat miński odwiedziła Ambasador Republiki Azerbejdżanu. 

Wizytę rozpoczęło spotkanie z władzami powiatu w Starostwie Powiatowym,                                

następnie spotkanie w firmie Awenta, zakończyła konferencja w Zespole 

Szkół  Ekonomicznych. 



- 5 listopada br. w Wiśniewie odbyło się poświęcenie nowego średniego samochodu 

bojowego dla OSP Wiśniew gm. Jakubów, 

- 6 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Ładzyniu 

- 28 października br. Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz. 

otrzymał tytuł Ambasadora Parlamentu Europejskiego, 

- podpisana została umowa na wykonanie remontu auli w Zespole Szkół Nr 1                     

w Mińsku Maz. (wartość zadania 3.150.000 zł, dofinansowanie 1,5 mln zł, termin 

realizacji zadania sierpień 2023 r.) 

- odbyło się spotkanie z I wicewojewodą – Sylwestrem Dąbrowskim i rozmawiano 

m.in. o złożonych przez powiat wnioskach drogowych, funkcjonowaniu 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz., Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Maz., domów pomocy społecznej, 

dodatkowych zadaniach przekazanych przez wojewodę, a dotyczących odszkodowań 

za grunty zajęte pod drogi w Warszawie, 

- odbyły się uroczystości związane ze 104. rocznicą odzyskania przez Polskę 

niepodległości, 

- odbyły się uroczystości związane ze 103. rocznicą powstania Związku Inwalidów 

Wojennych RP i 13. rocznicą odsłonięcia pomnika Związku Inwalidów Wojennych, 

- odbył się XV Powiatowy Przegląd Patriotyczny w Mrozach „Tu wszędzie jest nasza 

ojczyzna” (ponad 500 uczestników w 3 kategoriach), 

- 14 listopada br. w Miejskim Domu Kultury miało miejsce spotkanie 

podsumowujące 30 lat funkcjonowania Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim, 

- 14 listopada br. w Mrozach Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymały promesy 

na dofinansowanie ich działalności, 

- 16 listopada br. odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego, 

- 17 listopada br. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 30-lecia Liceum 

Sztuk Plastycznych. 

         
         Starosta Miński 

   (-) Antoni Jan Tarczyński 



 
   


