
Protokół Nr 130/22 
posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego 

w dniu 28 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 
 Renata Małecka – dyr. PCPR w Mińsku Maz. 
 
Porządek posiedzenia:   
  
1. Otwarcie posiedzenia.   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg 

Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do realizacji zakupu inwestycyjnego. 
5. Informacja z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 r.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, 

sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu  za 
2021 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów                           
i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na II kwartał 2022 r.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok. 
9. Sprawy różne.    
10. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 21 marca 2022 r. 
11. Zamknięcie posiedzenia.         

 
   
Ad. 1  

Wicestarosta – Witold Kikolski otworzył posiedzenie.  
  

Ad. 2     
 Wicestarosta – Witold Kikolski przedstawił porządek posiedzenia,                                  
który został przyjęty jednogłośnie (nieobecny Starosta – Antoni Jan Tarczyński).  
  
Ad. 3 
 Wicestarosta – Witold Kikolski poinformował o następujących sprawach: 

- wg danych na dzień 27 marca br. na terenie powiatu przebywało 4121 uchodźców 

pozostały 123 wolne miejsca,  



- magazyn powiatowy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego działa                       

i w dniu 21 marca br. przyjął dary z Niemiec (m.in. łóżka, materace, środki czystości), 

- w dniu 21 marca br. ze Starostą uczestniczyli w otwarciu nowego budynku Urzędu 

Gminy w Siennicy i Gminnej Biblioteki Publicznej, 

- w dniu 22 marca br. odbyło się spotkanie z lekarzami i pielęgniarkami z Oddziału 

Wewnętrznego SPZOZ w Mińsku Maz., którzy poinformowali o sytuacji na Oddziale 

Wewnętrznym i pisemnie zwrócili się o podjęcie działań, 

- wpłynęło pismo pielęgniarek dotyczące wynagrodzeń i warunków pracy. 

 

Ad. 4 
 Sekretarz Powiatu – Iwona Warszawska-Lulko powiedziała, że dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. pismem z dnia 24 marca br. zwrócił się                  

o pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie 

samochodu ciężarowego. Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku 

Mazowieckim do realizacji zakupu inwestycyjnego. Przeprowadzono głosowanie,                    

w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie (nieobecny 

Starosta – Antoni Jan Tarczyński). 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 855/22 w sprawie udzielenia 
upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim 
do realizacji zakupu inwestycyjnego. 
 
Ad. 5 
 Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji – Urszula Soroka poinformowała, 

że szczegółowe informacje wraz z uwagami zostały przekazane w przesłanym 

materiale. Następnie przedstawiła informację o realizacji przez organizacje 

pozarządowe zadań publicznych złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert                     

w 2021 r.: 

- Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka – dotacja z budżetu powiatu w kwocie 10.000 zł 

na realizację zadania Dodruk albumu pt. „Stowarzyszenie Przyjaciół Sulejówka. 

Protokoły zebrań zarządu 1928-1939”, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową 

i sprawozdanie zostało złożone w terminie. 

- Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku – realizacja zadania 

„29.Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP”.  

P. Urszula Soroka powiedziała, że na załączonym plakacie do sprawozdania ZHP 

umieściło logo Powiatu, ale nie zamieściło informacji, że zadanie publiczne jest 



współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Mińskiego. Z informacji 

pisemnej wynika, że w natłoku obowiązków związanych z organizacją nie dopatrzyli 

się braku zapisu o dofinansowaniu na plakatach, a informacja została przekazana 

ustnie uczestnikom, Na podstawie analizy uproszczonego sprawozdania z realizacji 

zadania stwierdzono niewłaściwe udokumentowanie rozliczenia dotacji, polegające na 

sporządzeniu niepoprawnego zestawienia wydatków. Tabele zawierające zestawienie 

dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego zostały 

sporządzone błędnie, ponieważ nie zawierają wszystkich kosztów związanych                         

z realizacją ww. zadania, błędna jest również suma wszystkich wydatków realizacji 

zadania. W całkowitym koszcie zadania nie uwzględniono środków finansowych                         

z innych źródeł publicznych, mimo informacji na plakacie o uzyskaniu finansowania                

z innych instytucji publicznych. Zwrócono się z prośbą o uzupełnienie kalkulacji                         

i zestawienia wydatków, ale mimo próśb nie otrzymano żadnej odpowiedzi. 

 Wicestarosta – Witold Kikolski zaproponował, żeby Zarząd powrócił do tej 

kwestii na kolejnym posiedzeniu. 

Kolejno p. Urszula Soroka przedstawiła informację o realizacji zadań przez organizacje 

pozarządowe zleconych w ramach otwartych konkursów ofert: 

 ochrony i promocji zdrowia:   
-  Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie na realizację zadania 

„Słodko bez cukru” – warsztaty prozdrowotne dla dzieci i młodzieży, dotacja z budżetu 

powiatu 3.000 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i sprawozdanie 

zostało złożone w terminie. 

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

- Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację zadania „Rajd 

pieszy po Mazowieckim Parku Krajobrazowym szlakami pośród torfów i wydm” dotacja 

w kwocie 2.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z uwagą, że                        

z zaplanowanego programu przebiegu rajdu nie udało się zrealizować ostatniego 

punktu – pokonanie największego szczytu w Łysej Górze. Sprawozdanie zostało 

złożone w terminie. 

- Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie na realizację zadania 

„Wizyta Studyjna II”, dotacja w kwocie 5.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie 

z umową z uwagą, że podczas zwiedzania Gminy Kałuszyn zrezygnowano z oglądania 



obiektów sportowych w Kałuszynie, a na ich miejsce uczestnicy wizyty zobaczyli 

Zespół Dworski w Sinołęce. Sprawozdanie zostało złożone w terminie.  

- Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji w Cegłowie na realizację zadania „Turystyka 

kulturowa powiatu mińskiego w ramach „Stolicy Kultury Mazowsza 2021”, dotacja                   

w kwocie 2.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i sprawozdanie 

zostało złożone w terminie. 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
- Fundacja „Czas Sztuki” w Dębowcach na realizację zadania „Festiwal Artystyczny 

Powiatu Mińskiego”, dotacja w kwocie 30.000 zł. Otrzymane środki finansowe 

wykorzystano na realizację zadania, zgodnie z kalkulacją kosztów, w terminie 

przewidzianym w umowie. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i ofertą                       

z uwagą dot. m.in. zmiany programu koncertu, wypożyczono przenośne organy,                      

w trakcie realizacji zadania Wiceprezes Fundacji zawarła związek małżeński, zmieniła 

nazwisko o czym Fundacja nie poinformowała). Sprawozdanie zostało złożone                       

w terminie.  

- Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację zadania „XIII 

Integracyjny Koncert Mikołajkowy” kwota dotacji 10.000 zł. Zadanie zostało wykonane 

zgodnie z umową z uwagą, że z powodu pandemii w koncercie nie wzięli udziału 

podopieczni Stowarzyszenia „Możesz Więcej” ze Zglechowa oraz z uwagi na 

wprowadzone obostrzenia koncert został przeprowadzony w dwóch formach. Koszt 

całkowity zadania zwiększono o 134,40 zł, który został pokryty ze środków własnych. 

Sprawozdanie zostało złożone w terminie. 

- Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację zadania 

„Muzyka z naszych stron” dotacja w kwocie 4.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane 

zgodnie z umową, koszt całkowity zadania zwiększył się o 2,29 zł i kwota została 

pokryta z wkładu własnego. Sprawozdanie zostało złożone w terminie. 

- Europejska Fundacja Edukacji Audiowizualnej DISCE w Sulejówku na realizację 

zadania „Sztuka filmowa jako narzędzie aktywizacji twórczej młodzieży z terenu 

powiatu mińskiego” dotacja w kwocie 15.770 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie 

z umową z uwagą, że nastąpiła zmiana sposobu przeprowadzenia ostatnich                          

6 warsztatów oraz dodano źródło osiągnięcia rezultatu. Sprawozdanie zostało złożone 

w terminie. 

- Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie na zadanie „Chodź na 

scenę” – przegląd teatrów amatorskich, kwota dotacji 11.980 zł. Zadanie zostało 



zrealizowane zgodnie z umową i aneksem z uwagą, że ze względu na komercyjny 

charakter przedsięwzięcia i wykorzystane w nim teksty literackie i utwory muzyczne 

LOTZM nie poniósł kosztu opłaty za prawa autorskie ZAiKS. Koszt całkowity realizacji 

zadania zmniejszył się o 900,50 zł. Zmniejszony został koszt własny z 31.30% na 

24,16%, co uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości, która podlega 

zwrotowi. Do zwrotu zakwalifikowano kwotę 685,85 zł, która została zwrócona. 

Sprawozdanie zostało złożone w terminie. 

- Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na realizację 

zadania „Dom i rodzina” XIII Powiatowy Dzień Kultury Żydowskiej w Stolicy Kultury 

Mazowsza 2021, kwota dotacji 8.250 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie                         

z umową i aneksem. Sprawozdanie zostało złożone w terminie. 

- Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji w Cegłowie na realizację zadania „Check 

this out” produkcje audiowizualne promujące „Stolicę Kultury Mazowsza 2021, kwota 

dotacji 15.000 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i aneksem. 

Sprawozdanie zostało złożone w terminie.  

- Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji w Cegłowie na realizację zadania 

Fotograficzna wystawa plenerowa „Design ludowy kół gospodyń” – zebranie 

materiału dotyczącego powiatu mińskiego etap I, kwota dotacji 3.000 zł. Zadanie 

zostało zrealizowane zgodnie z umową i sprawozdanie zostało złożone w terminie. 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.  

- Miński Klub Sportowy MMA TEAM w Mińsku Maz. na organizację „Gwiazdkowy 

turniej w brazylijskim Jiu-Jitsu dla dzieci i młodzieży”, dotacja w kwocie 5.000 zł. 

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową (całkowity koszt zadania zwiększył się 

o 82,46 zł i kwota ta została pokryta z wkładu własnego). Sprawozdanie zostało 

złożone w terminie. 

- Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na organizację 

zadania „W Ogrodzie Barw i Dźwięków Stolicy Kultury Mazowsza. IV Otwarty Turniej 

Zespołów Cheerleaders”, dotacja w kwocie 13.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane 

zgodnie z umową z uwagą, że ze względu na koronawirusa nieznacznie uległa 

zmniejszeniu liczba zawodników z 300 na ponad 250 oraz osób na widowni). 

Sprawozdanie zostało złożone w terminie. 

- Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na organizację 

„Mazowieckiego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ignaców – Mińsk 



Mazowiecki 2021”, dotacja w kwocie 5.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie 

z umową z uwagą, że zrezygnowano z wypożyczenia przenośnych toalet 

(udostępnione przez obiekt sportowy). Niewykorzystana dotacja w kwocie 50 zł została 

zwrócona. Sprawozdanie zostało złożone w terminie. 

- Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie realizacja zadania                      

„XI Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle Mińsk Mazowiecki-Ignaców 2021” dotacja 

w kwocie 2.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Całkowity koszt 

realizacji zadania zwiększył się o 39,09 zł i został pokryty z wkładu własnego. 

Sprawozdanie zostało złożone w terminie. 

- Fundacja Otylii Jędrzejczak w Warszawie na organizację zadania pn. „Mistrzynie                

w szkołach 2021”, dotacja w kwocie 23.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie 

z umową z uwagą. Że oferta i aktualizacje zakładały, że zadanie poprowadzą                             

4 mistrzynie (w ostatniej chwili jedna z mistrzyń zrezygnowała ze względów 

zdrowotnych). Całkowity koszt zadania zmniejszył się o 885 zł. Koszt obsługa 

ekspercka i instruktorska został zmniejszony o 1.685 zł, a tym samym zmniejszono 

wkład osobowy o 885 zł. Aby zachować limit dotacji przewidziany w umowie do zwrotu 

zakwalifikowano kwotę 647,83 zł, która została zwrócona. Sprawozdanie zostało 

złożone w terminie. 

- Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej na organizację zadania 

„Turnieje piłki nożnej halowej dla najmłodszych”, dotacja kwota 6.000 zł. Zadanie 

zostało wykonane zgodnie z umową z uwagą, że Stowarzyszenie zrezygnowało                        

z zakupu kolorowych znaczków. Niewykorzystana dotacja w kwocie 850 zł została 

zwrócona w terminie. Sprawozdanie zostało złożone w terminie. 

- Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka w Sulejówku na organizację „VI Turnieju 

strzeleckiego”, dotacja w kwocie 10.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z 

umową, z uwagą, że w ofercie została pomyłkowo wpisana data przeprowadzenia 

turnieju. Sprawozdanie zostało złożone w terminie. 

- Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka w Sulejówku na organizację „XIV Biegu 

Marszałka”, dotacja w kwocie 20.000 zł. W rozliczeniu wydatków ww. zadania 

dokonano przesunięć większych niż 10% między poszczególnymi pozycjami kosztów, 

co jest niezgodne z zapisami umowy. Do zwrotu zakwalifikowano kwotę 5.744,23 zł. 

 Wicestarosta – Witold Kikolski zwrócił się z pytaniem, czy Towarzystwo 

Przyjaciół Sulejówka złożyło wyjaśnienie. 



P. Urszula Soroka powiedziała, że zmiany dokonane prze TPS wynikają z mniejszej 

liczby uczestników. 

Wicestarosta – Witold Kikolski zwrócił się z pytaniem, skąd wynika kwota do 

zwrotu, jeśli wartość zadania nie uległa zmianie. Dodał, że skoro mniej było 

uczestników to i mniej było wpłat z wpisowego i Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka 

wydało mniej na pewne pozycje w kosztorysie. Wyjaśnił, że w przypadku zakupu 

medali i statuetek kalkulacja była przygotowywana w marcu, a bieg odbył się w 

październiku i koszt medali i statuetek mógł wzrosnąć  nawet o 100%.  

Zaproponował, aby Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka wypowiedziało się na piśmie. 

 Członek Zarządu – Leszek Celej powiedział, że ten rok pokazał, że nie 

uwzględniamy podwyżek różnych materiałów. Ponadto zwrócił się o interpretację 

prawną związaną z tymi 10% przekroczenia, czy jeżeli jest przekroczenie 10% to zwrot 

dotyczy tylko ten nadwyżki ponad 10%. 

Członek Zarządu - Marek Pachnik zaproponował, aby umożliwić Towarzystwu 

Przyjaciół Sulejówka wypowiedzenie się. Dodał, że należy dostosować się do 

diametralnie zmieniającej się rzeczywistości. 

Przeprowadzono głosowanie, w którym za propozycją powrócenia do tematu na 

kolejnym posiedzeniu Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie. 

 

Dyrektor PCPR – Renata Małecka powiedziała, że w 2021 r. dotacje przyznane 

były 4 organizacjom pozarządowym: 

- Stowarzyszeniu „Koniczynka” w Ignacowie w kwocie 1.800 zł na realizację zadania 

„Dotyk Alpaki”, zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i sprawozdanie zostało 

złożone w terminie, 

- Mazowieckiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym 

Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” w kwocie 20.700 zł na realizację zadania 

„Przyjazna świetlica”, zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i sprawozdanie 

zostało złożone w terminie. Wzrósł koszt całkowity realizacji zadania z 37.500 zł do 

37.530 zł, zwiększeniu uległ wkład własny. 

- Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” w kwocie 

11.000 zł na realizację zadania „Lekcja na czterech łapach”, 

- Stowarzyszeniu „Dzieciom Radość Ignaców” w kwocie 7.500 zł na realizację zadania 

„Hipoterapia 2021”, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i sprawozdanie 

zostało złożone w terminie. 



P. Renata Małecka powiedziała, że ponadto w 2021 r. zlecono do realizacji Fundacji 

„Świat Integracji” z Sulejówka zadanie polegające na świadczeniu usługi opieki 

wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021. Fundacja 

na realizację zadania otrzymała dotację w kwocie 62.000 zł ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. Wyjaśniła, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową                     

i sprawozdanie złożono w terminie. 

 
Ad. 6 

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk powiedziała, że w dniu 31 marca upływa termin 

przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Następnie omówiła 

projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, 

sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji  o stanie mienia Powiatu za 

2021 r. 

- dochody budżetowe wykonano w kwocie 199.813.008,81 zł, co stanowi 102,86% 

planu w tym: dochody bieżące 191.593.689,47 zł, dochody majątkowe                     

8.219.319,34 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 189.692.553,61 zł                    

tj. 94,91% planu, w tym wydatki bieżące 164.902.692,68 zł, wydatki majątkowe 

24.789.923,93 zł. Wynik budżetu wyniósł 10.120.455,20 zł i stanowi nadwyżkę 

budżetową przy planowanym deficycie na poziomie 5.603.106 zł. 

Przychody wykonano w kwocie 30.605.182,27 zł, na co złożyły się wolne środki 

pieniężne na rachunku bankowym 18.811.214,75 zł, przychody z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami  

wykonywania budżetu – 11.149.153,23 zł oraz przychody z wynikających z rozliczenia 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na 

realizację projektów finansowanych z udziałem środków – 644.814,20 zł.  

Plan rozchodów wyniósł 4.940.000 zł, wykonano 4.940.000 zł, tytułem spłat kredytów 

bankowych. 

- subwencja ogólna – 84.356.398 zł (42,22%) 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 58.325.337,94 zł (29,19%) 

- dochody własne – 25.408.028,21 zł (12,72%) 

- dotacje z budżetu państwa – 22.590.094,05 zł (11,30%) 



 - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych 

źródeł (FDS, RFIL) - 4.700.802,40 zł 

- dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich – 834.246,68 zł 

- dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 

1.756.944,53 zł 

- dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania bieżące – 1.063.334,26 zł 

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 

(ARiMR, Fundusz Pracy, Fundusz Przeciwdziałania Covid) – 777.822,74 zł, 

- należności – 2.954.753,28 zł 

- zadłużenie na koniec roku – 14.660.000 zł 

- wynik finansowy SPZOZ dodatni. 

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania 

planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2021 r. Członkowie Zarządu 

głosowali następująco: 

– Starosta - Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały, 
– Wicestarosta – Witold Kikolski – za podjęciem uchwały, 
– Członek Zarządu – Henryk Księżopolski – za podjęciem uchwały, 
– Członek Zarządu - Marek Pachnik – za podjęciem uchwały, 
- Członek Zarządu – Leszek Celej – za podjęciem uchwały. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 856/22 w sprawie sprawozdania                       

z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku 
Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2021 r.  
 
Ad. 7 

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na                  

II kwartał 2022 r. Wyjaśniła, że na II kwartał poziom dochodów założony został                   

w wysokości 41.598.273 zł (52,68 %) i poziom wydatków w wysokości 52.706.699 zł 

(46,77%). Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na II kwartał 2022 r. 

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia 



harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na                   

II kwartał 2022 r. Członkowie Zarządu głosowali następująco: 

- Starosta - Starosta – Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały, 
- Wicestarosta – Witold Kikolski – za podjęciem uchwały, 
- Członek Zarządu – Henryk Księżopolski– za podjęciem uchwały, 
- Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały, 
- Członek Zarządu – Leszek Celej – za podjęciem uchwały. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 857/22 w sprawie ustalenia 

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na 
II kwartał 2022 r. 
 
Ad. 8 

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, 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 Specjalnych w Ignacowie. 

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 – Henryk Księżopolski – za podjęciem uchwały, 
- Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały, 
- Członek Zarządu – Leszek Celej – za podjęciem uchwały. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 858/22 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu na 2022 rok. 
 
 
Ad. 9 
 Kolejne posiedzenie zostało zwołane na dzień 4 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00. 

Dyrektor PCPR – Renata Małecka powróciła do sprawy rozwiązania umowy                    

z Fundacją Leko na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Okuniewie. 

Wyjaśniła, że na zapytanie o możliwość prowadzenia WTZ odpowiedziały dwie 

organizacje tj. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Fundacja „Świat Integracji” 

z Sulejówka. Poinformowała, że obydwie odpowiedzi członkowie zarządu otrzymali w 



materiałach na posiedzenie Zarządu, dodała także, że w dniu 23 marca br. z 

Wicestarostą – Witoldem Kikolskim oglądali lokale, w których powyższe organizacje 

miałyby prowadzić Warsztaty. 

 Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że należy zdecydować, kto dalej 

będzie kontynuował prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, bo umowa ulega 

rozwiązaniu z dniem 31 marca br. 

Wyjaśnił, że Fundacja „Świat Integracji” zaproponowała dwie lokalizacje, pierwsza to 

nowy budynek w Sulejówku, budynek wolnostojący parterowy  z 3 łazienkami (w tym 

jedna dla osób niepełnosprawnych), druga lokalizacja to miejsce w Okuniewie gm. 

Halinów, gdzie obecnie jest zlokalizowany WTZ, w którym kończy się kapitalny remont, 

lokalizacja WTZ jest na poziomie „0” z łazienką dla osób niepełnosprawnych. 

Przedstawił, że Caritas DWP zaproponowało dom wolnostojący, 2 piętrowy, w którym 

niezbędne jest wykonanie adaptacji łazienek. Budynek, który spełnia wszelkie 

wymagania na prowadzenie WTZ. Dodał też, Caritas  będzie czynił starania po 

pozytywnym wyborze na wybudowanie w budynku windy. 

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawione propozycje przejęcia 

prowadzenia WTZ. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za propozycję podpisania umowy 

z Fundacją „Świat Integracji” z Sulejówka na przejęcie WTZ. 

Sekretarz Powiatu – Iwona Warszawska-Lulko powiedziała, że wpłynął wniosek 

firmy Dro Projekt Piotr Porczyk działającej z upoważnienia Burmistrza Miasta Halinów 

o wydanie opinii na podstawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, dla dokumentacji pn. „Rozbudowa dróg 

gminnych – rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy 

Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W                               

(ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa 

drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odc. od ulicy Majowej do ulicy 

Modrzewiowej w Hipolitowie” . 

Dodała, że dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. pozytywnie 

zaopiniował powyższy wniosek. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedłożone materiały dla 

przedmiotowego zadania.  



 Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk zwróciła się do Zarządu Powiatu                                       

o zaakceptowanie formy podpisu elektronicznego do sprawozdań powiatowych 

jednostek, które składane są do Starostwa. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował formę podpisu elektronicznego. 

 
Ad. 10 
 Protokół posiedzenia w dniu 21 marca 2022 r. został przyjęty. 
 
Ad. 11 

Zamknięcie posiedzenia.         
 
 
 
 
 
Starosta – Antoni Jan Tarczyński 

Wicestarosta – Witold Kikolski                

Członkowie Zarządu: Marek Pachnik                  

   Leszek Celej    

   Henryk Księżopolski 
 
 
 
 
 
 


