
Protokół Nr 129/22 
posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego 

w dniu 21 marca 2022 r. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: 
 
Starosta – Antoni Jan Tarczyński 
Wicestarosta – Witold Kikolski  
 
członkowie Zarządu: Marek Pachnik 
               Leszek Celej 
     Henryk Księżopolski 
oraz:  Iwona Warszawska – Lulko – Sekretarz Powiatu  
          Teresa Bąk – Skarbnik Powiatu 
 Urszula Soroka – z-ca nacz. Wydz. Oświaty i Promocji 

Stanisław Smater – nacz. Wydz. Środowiska i Rolnictwa 
 Renata Małecka – dyr. PCPR w Mińsku Maz. 

Wojciech Osiński – nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami 
 Anna Laskowska – dyr. PUP w Mińsku Maz. 
Porządek posiedzenia:   
  
1. Otwarcie posiedzenia.   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.  
4. Sprawa usunięcia drzew z terenu Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Maz.  
5. Sprawa usunięcia drzew z terenu SPZOZ w Mińsku Maz.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia 

dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację                           
w 2022 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim do podpisania i złożenia oferty, podpisania 
umowy i realizacji Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 
2022-2025 pn. „Razem Możemy Więcej-Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego 
dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia 
dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia 
dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania                                          
i upowszechniania kultury fizycznej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia 
dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa 
oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia 
dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartego  konkursu ofert na realizację                  
w 2022 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 



14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację                                
w 2022 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                               
i dziedzictwa narodowego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania oddziału przygotowawczego w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia czynności prawnej dokonanej przez 
dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych 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+. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków                                
o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg 
Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do realizacji inwestycji. 

23. Informacja o realizacji przez organizacje pozarządowe zadań z zakresu nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej              
w 2021 r. (Sekretarz Powiatu – Iwona Warszawska-Lulko) 

24. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości 
położonej w Janowie, gmina Mińsk Mazowiecki. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości 
położonej w Kątach, gmina Siennica. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok. 
27. Przyjęcie protokołów posiedzeń w dniach 7 marca i 14 marca 2022 r. 
28. Sprawy różne.    
29. Zamknięcie posiedzenia.         

   
Ad. 1  

Starosta – Antoni Jan Tarczyński otworzył posiedzenie.  
  

Ad. 2     
Starosta – Antoni Jan Tarczyński przedstawił porządek posiedzenia do którego 

zaproponował wprowadzenie jako pkt 8 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim do 
podpisania i złożenia oferty, podpisania umowy i realizacji Resortowego Programu 
Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 pn. „Razem Możemy Więcej-
Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”.  
Następnie przeprowadził głosowanie, w którym za rozszerzeniem porządku Zarząd 
opowiedział się jednogłośnie. 
Kolejno przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia po 
zmianie. Zarząd jednogłośnie przyjął rozszerzony porządek posiedzenia. 
 
 



Ad. 3 
 Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował o następujących sprawach:  

- nie podpisane zostało jeszcze porozumienie z Wojewodą Mazowieckim dotyczące 

finansowania zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy. Dodał, że                             

w projekcie porozumienia mowa była o kwocie 120 zł za jedną osobę dziennie, którzy 

przybyli po 24 lutego br. do 13 marca br., a po 13 marca br. po wejściu w życie 

specustawy finansowanie jest na poziomie 40 zł, 

-  na dzień 20 marca br. w sposób zorganizowany przebywało w powiecie 3652 

uchodźców, pozostały 92 miejsca, 

- uruchomiony został magazyn w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Mińsku Maz., w którym zbierane są dary (poza lekami i żywnością) i rozdzielane są 

na terenie powiatu, 

- 16 marca br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, 

- odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów w Cegłowie, jednym z głównych tematów 

była kwestia uchodźców, 

- złożone w ramach Funduszu Inwestycji Drogowych wnioski dot. drogi Latowicz-

Rozstanki – Strachomin (2.919.000 zł) oraz drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny 

(2.200.000 zł) weszły na listę podstawową (dofinansowanie w wysokości 80%), 

- dwa wnioski SPZOZ złożone do Wojewody Mazowieckiego i Ministerstwa Zdrowia 

uzyskały akceptację tj. rozbudowa tlenowni - 440.000 zł i remont oddziału 

wewnętrznego - 500.000 zł. 

Ad. 4 
 Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa – Stanisław Smater powiedział, że 

wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Maz. o wyrażenie zgody na 

usunięcie dwóch drzew (1 klon i 1 dąb) rosnących przy internacie w pobliżu „Orlika”. 

Dodał, że drzewa się odchylają, zanika statyka i jest wiele posuszu. 

P. Stanisław Smater powiedział, że Wydział Środowiska i Rolnictwa rekomenduje 

wyrażenie zgody na usunięcie drzew. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na usunięcie drzew  z terenu 

Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Maz.  

 

 

 



Ad. 5 
Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa – Stanisław Smater powiedział, że 

wpłynął wniosek dyrektora SPZOZ w Mińsku Maz. o wyrażenie zgody na usunięcie 

dwóch drzew z terenu SPZOZ. Wyjaśnił, że chodzi o 1 brzozę, która rośnie blisko 

zbiornika z tlenem oraz 1 klonu, który jest wiatrołomem.  

P. Stanisław Smater powiedział, że Wydział Środowiska i Rolnictwa rekomenduje 

wyrażenie zgody na usunięcie drzew. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na usunięcie drzew z terenu SPZOZ 
w Mińsku Mazowieckim. 
 
Ad. 6 

Dyrektor PCPR – Renata Małecka powiedziała, że Mazowieckie 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 

„Krok Dalej” na realizację zadania „Przyjazna świetlica” przyjęło zaproponowaną 

dotację w kwocie 22.000 zł. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie 

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

zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się 

jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 835/22 w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadań 
publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
Ad. 7 

Dyrektor PCPR – Renata Małecka powiedziała, że odbyło się spotkanie                          

z organizacjami i poinformowano, jak należy składać oferty w programie Witkac. 

Dodała, że zwrócono uwagę na popełnione błędy w dotychczas składanych ofertach. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały 

Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 836/22 w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
Ad. 8 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Maz. – Anna Laskowska 

powiedziała, że PUP chciałby przystąpić do aktywizacji zawodowej uchodźców                           

w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-



2025 pn. „Razem Możemy Więcej-Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla 

Cudzoziemców na lata 2022-2023”. Dodała, że planują zaktywizować 128 uchodźców 

z Ukrainy. 

Dyrektor – Anna Laskowska powiedziała, że projekt ten realizowany byłby wspólnie                 

z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Maz., a wartość 

projektu oszacowano wstępnie na kwotę 700.000 zł. 

Następnie odczytany został projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim do podpisania                       

i złożenia oferty, podpisania umowy i realizacji Resortowego Programu 

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 pn. „Razem Możemy Więcej-

Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”. 

Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się 

jednogłośnie. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 837/22 w sprawie udzielenia 
upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim 
do podpisania i złożenia oferty, podpisania umowy i realizacji Resortowego 
Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 pn. „Razem 
Możemy Więcej-Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców 
na lata 2022-2023”. 
 
Ad. 9 

Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji – Urszula Soroka powiedziała, że 

organizacje przyjęły propozycje dotacji i dostosowały kosztorysy realizacji zadań do 

zaproponowanych kwot. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie 

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

zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd 

opowiedział się jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 838/22 w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadań 
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 
 
Ad. 10 

Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji – Urszula Soroka powiedziała, że 

organizacje przyjęły propozycje dotacji i dostosowały kosztorysy realizacji zadań do 

zaproponowanych kwot. Następnie dodała, że w zakresie wspierania                              



i upowszechniania kultury fizycznej pozostała kwota 18.500 zł, które rozdysponowane 

zostaną w formule małych grantów. 

Kolejno odczytała projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania                                          

i upowszechniania kultury fizycznej. Przeprowadzono głosowanie, w którym za 

podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 839/22 w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadań 
publicznych w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej. 
 
Ad. 11 

P. Urszula Soroka powiedziała, że organizacje przyjęły zaproponowane dotacje 

i dostosowały kosztorysy. Dodała, że pozostała kwota w ramach zadań w zakresie 

turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży rozdysponowana zostanie w formie małych grantów. 

Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie turystyki 

i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 

i młodzieży. Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd 

opowiedział się jednogłośnie. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 840/22 w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadań 
publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 
 
Ad. 12 

P. Urszula Soroka powiedziała, że organizacje przyjęły zaproponowane 

dotacje i dostosowały kosztorysy. Dodała, że w tym zadaniu pozostała kwota 2.500 zł. 

Starosta – Antoni Jan Tarczyński zaproponował, aby pozostałą kwotę 

rozdysponować w formule małych grantów. 

Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

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

zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Przeprowadzono 

głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 841/22 w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadań 
publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

 



Ad. 13 
P. Urszula Soroka przedstawiła projekt uchwały w sprawie unieważnienia 

otwartego  konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie 

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami. Wyjaśniła, że w zakresie tego zadania nie wpłynęła żadna 

oferta. Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały 

Zarząd opowiedział się jednogłośnie.  

 
 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 842/22 w sprawie unieważnienia 
otwartego  konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie 
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów                                
i współpracy między społeczeństwami. 
 
Ad. 14 

Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji – Urszula Soroka odczytała 

projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację                            

w 2022 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                               

i dziedzictwa narodowego. Wyjaśniła, że na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pozostała do rozdysponowania kwota 

43.000 zł. 

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały 

Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 843/22 w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
 
Ad. 15 

P. Urszula Soroka odczytała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku 

Mazowieckim. Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd 

opowiedział się jednogłośnie. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 844/22 w sprawie ogłoszenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku 
Mazowieckim. 
 
Ad. 16 

Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji przedstawiła projekt uchwały                   

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 

nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Przeprowadzono 



głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się 

jednogłośnie. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 845/22 w sprawie ogłoszenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców  
Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 
  
Ad. 17 

P. Urszula Soroka odczytała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku 

Mazowieckim. Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem 

uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 846/22 w sprawie ogłoszenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                   
w Mińsku Mazowieckim. 
 
Ad. 18 

P. Urszula Soroka przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku 

Mazowieckim. Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem 

uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 847/22 w sprawie ogłoszenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku 
Mazowieckim. 
 
Ad. 19 

Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji – Urszula Soroka przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zorganizowania oddziału przygotowawczego w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. Wyjaśniła, 

że od dnia 4 kwietnia br. do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w Liceum 

Ogólnokształcącym w Mińsku Maz. będzie funkcjonował oddział przygotowawczy dla 

uczniów przybywających z Ukrainy. 

Członek Zarządu – Leszek Celej zwrócił się z pytaniem, czy ten oddział będzie 

obsługiwał wszystkich uczniów szkół średnich niezależnie od profilu, czy będzie 

głównie skierowany na naukę języka polskiego. 

P. Urszula Soroka powiedziała, że w Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Maz. 

przyjęto 10 uczniów, którzy nie znają języka polskiego. Wyjaśniła, że propozycja jest 

taka, że będzie tam nauka języka polskiego oraz realizacja innych przedmiotów                       

w łącznym wymiarze 26 godz. tygodniowo.  



P. Leszek Celej zwrócił się z pytaniem, a co z uczniami, którzy będą chcieli 

pójść do technikum budowlanego, chemicznego czy szkoły ekonomicznej. 

P. Urszula Soroka wyjaśniła, że nie było zainteresowania uczniów technikum, 

w ZSZ Nr 2 jest jeden uczeń w oddziale elektrycznym. Wyjaśniła, że uczniowie 

przybywający z Ukrainy nie znają języka polskiego, a zaraz będzie już miesiąc 

kwiecień, nie ma rozporządzenia co do klasyfikacji takich uczniów. Dodała, że uczeń, 

który nie zna języka nie ma szans na zaliczenie przedmiotów, więc najpierw muszą 

nauczyć się języka polskiego. 

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że przyjęto taki schemat działania, 

że ta klasa przygotowawcza jest na okres 3 m-cy i głównie po to, żeby młodzież 

Ukraińska mogła się zaadaptować w języku polskim. Wyjaśnił, że uczniowie, którzy 

mówią po polsku są automatycznie wcielani do klas. 

Członek Zarządu – Marek Pachnik zwrócił się z pytaniem, czy na chwilę obecną 

jest tylko jeden oddział przygotowawczy w Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej. 

P. Urszula Soroka wyjaśniła, że tak jest ten jeden oddział, bo tam jest taka możliwość 

i dotyczy to uczniów klas I – II. 

P. Marek Pachnik zapytał, czy nauka będzie przebiegała w systemie klasy 

łączonej. 

Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji powiedziała, że będzie to klasa łączona. 

P. Marek Pachnik powiedział, że nie ma przecież przymusu, żeby ktoś poszedł 

do Liceum Ogólnokształcącego, a ponadto co z uczniami klas IV. 

P. Urszula Soroka powiedziała, że jeśli ktoś nie zna języka polskiego to nie ma szans 

na kontynuowanie nauki oraz przystąpienie do matury. 

P. Marek Pachnik zwrócił się z pytaniem, czy jeśli ktoś czuje się na siłach to 

może iść do innej szkoły. 

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że jeśli ktoś mówi po polsku to może 

być włączony do bieżącego systemu, a jak nie to do oddziału przygotowawczego. 

P. Leszek Celej powiedział, że niepokojem napawa wypowiedź pani naczelnik, 

bo oznacza to, że osoby z Ukrainy, które chciałyby kontynuować naukę w technikum 

ekonomicznym nie mają szansy tego uczynić, bo w żadnej klasie nie ma miejsc. 

Fatalnie, że nie może uczeń kontynuować nauki na tym kierunku, na jakim kształcił się 

na Ukrainie, a dostanie propozycję technikum budowlanego albo technikum 

chemicznego. 



Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że wyjątkowych sytuacjach możemy 

rozważyć, ale na ten moment nie ma miejsc w Zespole Szkół Ekonomicznych, może 

po rozbudowie szkoły. Dodał, że był jeden wyjątek i przyjęto 1 ucznia. 

Członek Zarządu – Marek Pachnik powiedział, że faktycznie nie ma co 

demolować ustalonych warunków i zasad. Dzisiaj jest tutaj tyle osób, ale zaraz mogą  

wyjechać gdzie indziej. Dodał, że podjęte działania są słuszne. 

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd 

opowiedział się jednogłośnie. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 848/22 w sprawie zorganizowania 
oddziału przygotowawczego w Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. 
 
Ad. 20 

Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji – Urszula Soroka powiedziała, że 

dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych złożyła 21 lutego br. wniosek w ramach 

programu Erasmus+, a Komisja Oceniająca wezwała do uzupełnienia formalnego. 

Dodała, że Zarząd Powiatu upoważnił dyrektor ZSE uchwałą z dnia 7 lutego br., a 

jednym z załączników do wniosku było oświadczenie, które dyrektor podpisała                        

31 stycznia br. Wyjaśniła, że przygotowana została propozycja ustalona z radcami 

prawnymi, że Zarząd potwierdzi tą czynność prawną dokonaną przez dyrektora. 

Następnie odczytała przygotowany projekt uchwały w sprawie potwierdzenia 

czynności prawnej dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych                          

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+.  

Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się 

jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 849/22 w sprawie potwierdzenia 
czynności prawnej dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych               
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+.  
 
Ad. 21 
 Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji – Urszula Soroka powiedziała, że 

wpłynęły 3 wnioski o dotacje na prace konserwatorskie tj. Parafii rzymsko-katolickiej 

pw. św. Stanisława Kostki w Okuniewie, Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Mińsku Maz. oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Siennickiej,                 



a wnioskowana łącznie kwota dotacji przekracza 66.000 zł. Wyjaśniła, że w budżecie 

zabezpieczone są środki w kwocie 40.000 zł na dotacje na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji do zaopiniowania 

wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się 

jednogłośnie. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 850/22 w sprawie powołania komisji do 
zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 
 
Ad. 22 
 Sekretarz Powiatu – Iwona Warszawska-Lulko powiedziała, że dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. pismem z dnia 17 marca br. zwrócił się                 

o udzielenie upoważnienia do realizacji dwóch inwestycji wpisanych do budżetu 

powiatu tj.:  

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu – Okuniew – Halinów -Brzeziny 

- do DK 2 od km 0+440 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika                                             

z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek”, 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki – Strachomin - Borki od km 

0+000 do km 1+408”. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do realizacji inwestycji. 

Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu 

opowiedział się jednogłośnie. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 851/22 w sprawie udzielenia 
upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim 
do realizacji inwestycji. 
 
Ad. 23 
 

Sekretarz Powiatu – Iwona Warszawska - Lulko powiedziała, że w 2021 r.                           

w powiecie mińskim działało 6 punktów, z czego 3, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  

powierzono wybranej w drodze konkursu organizacji. Punkty prowadzone przez 



organizację pozarządową działały w następujących miejscowościach na terenie 

powiatu mińskiego: 

 PUNKT NR I w Dębem Wielkim, Sulejówku, Halinowie i Stanisławowie 

przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wykonywanie zadań 

w zakresie edukacji prawnej.  

 PUNKT nr II w Stanisławowie, Halinowie i Sulejówku przeznaczony na  świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wykonywanie zadań w zakresie 

edukacji prawnej. 

 PUNKT NR III w Mińsku Mazowieckim, Latowiczu i Siennicy na świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wykonywanie zadań                        

w zakresie edukacji prawnej. 

W 2021 roku zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej                               

w punkcie nr I oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach nr II i III na 

terenie powiatu powierzone było Fundacji Inter Vivos, z siedzibą w  Warszawie. Na 

prowadzenie każdego punktu przekazano 60.060 zł, tj. łącznie 180.180 zł. Organizacja 

złożyła sprawozdanie w terminie. Zadania zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi 

ofertami oraz umową. 

Wyjaśniła, że Fundacja zrealizowała wymagany ustawą wymiar czasu porad,  z uwagi 

na epidemię COVID-19, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 6 czerwca 2021 r.  porad 

udzielano za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, przeważnie 

telefonicznie, a także za pomocą poczty elektronicznej. W 2021 r. wykonawcy 

organizacji pozarządowej (adwokaci i doradcy obywatelscy) udzielili 588 porad,  w tym 

337 porad prawnych i 251 porad obywatelskich.  

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że Fundacji powierzono również realizację zadania 

z zakresu edukacji prawnej. Na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej 

przekazano 3.960,00 zł na każdy punkt, łącznie  11.880 zł.  Środki te zostały 

wydatkowane na realizację następujących działań: 

 opracowanie i druk 4 poradników prawnych z zakresu prawa rodzinnego, prawa 

spadkowego, prawa mieszkaniowego oraz spraw socjalnych, 

 opracowanie i wykonanie 6 wykładów, z czego 3 dotyczyły praw seniorów                      

i odbyły się w: Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim, Dziennym 

Domu Opieki w Sulejówku i Domu Kultury w Sulejówku, a 3 były adresowane 

do młodzieży i odbyły się w: Zespole Szkół Salezjańskich w Mińsku 



Mazowieckim, Zespole Szkół im. I.J. Padarewskiego w Sulejówku oraz Zespole 

Szkół im. A. Mickiewicza w Mrozach, 

 wykonanie 3 wykładów online dotyczących prawa pracy, praw konsumenta oraz 

sytuacji osób zadłużonych,  

 opracowanie i udostępnienie online 12 wzorów pism i wniosków z zakresu 

prawa rodzinnego, prawa spadkowego, spraw mieszkaniowych i spraw 

socjalnych.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawioną informację. 
 
Ad. 24 
 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Wojciech Osiński 

powiedział, że wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z Torunia                     

o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr ew. 307/8                          

w Janowie. Wyjaśnił, że ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 405,90 zł 

z VAT. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie obciążenia służebnością 

przesyłu nieruchomości położonej w Janowie, gmina Mińsk Mazowiecki. 

Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się 

jednogłośnie. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 852/22 w sprawie obciążenia 
służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Janowie, gmina Mińsk 
Mazowiecki. 
 
Ad. 25 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Wojciech Osiński 

poinformował, że wpłynął wniosek PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie o wyrażenie 

zgody na lokalizację przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4kV biegnącego po 

działce nr 346 w Kątach. Wyjaśnił, że za ustanowienie służebności przesyłu ustalono 

jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 833,94 zł z VAT. Kolejno odczytał projekt 

uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej                            

w Kątach, gmina Siennica. Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem 

uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 853/22 w sprawie obciążenia 
służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Kątach, gmina Siennica. 
 
Ad. 26 

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu na 2022 rok. Wyjaśniła, że zmiany polegają na zmianie planu 

dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazywanych 



z budżetu państwa oraz przeniesieniu wydatków między §§ w ramach tego samego 

działu w zakresie wydatków bieżących oraz przeniesieniu wydatków z rezerw 

budżetowych i dotyczą: 

- Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. 

- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz. 

- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz. 

- Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, 

- Domu Pomocy Społecznej w Kątach, 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz. 

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk poinformowała, że od Wojewody 

Mazowieckiego wpłynęło sprawozdanie z kontroli Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Mińsku Maz. przy ul. Kościelnej i należy zwrócić kwotę 4.385 zł wraz 

z odsetkami (łącznie kwota 4.867 zł). 

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały członkowie 

Zarządu głosowali następująco: 

- Starosta – Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały, 
- Wicestarosta - Witold Kikolski - za podjęciem uchwały, 
- Członek Zarządu – Leszek Celej – za podjęciem uchwały,  
- Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały, 
- Członek Zarządu – Henryk Księżopolski – za podjęciem uchwały, 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 854/22 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu na 2022 rok. 
 
Ad. 27 

Protokoły posiedzeń w dniach 7 marca i 14 marca 2022 r. zostały przyjęte. 
Ad. 28 

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że kolejne posiedzenie odbędzie 

się 28 marca br. o godz. 9.00.  

Dyrektor PCPR – Renata Małecka powiedziała, że wpłynęła odpowiedź                         

w sprawie WTZ Leko, że jeśli będziemy kontynuować prowadzenie Warsztatów                       

to otrzymamy środki z PFRON. Wyjaśniła, że zgłosiły się dwie organizacje tj. Caritas 

Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Fundacja „Świat Integracji” z Sulejówka. Dodała, 

że obie organizacje spełniają wymogi formalne. 

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że do tematu Zarząd powróci na 

kolejnym posiedzeniu. 



Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Wojciech Osiński 

poinformował, że wpłynął wniosek PGE Dystrybucja o wyrażenie zgody na lokalizację 

przyłącza kablowego w rogu działki nr 218/4 w Nowych Osinach na długości 0,5 m. 

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że Zarząd powróci do wniosku na 

kolejnym posiedzeniu. 

 
Ad. 29 

Zamknięcie posiedzenia.         
 
 
 
 
 
Starosta – Antoni Jan Tarczyński    

Wicestarosta – Witold Kikolski                 

Członkowie Zarządu: Marek Pachnik                  

   Leszek Celej    

   Henryk Księżopolski 
 
 


