
Protokół Nr 131/22 
posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego 

w dniu 30 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 
 Renata Małecka – dyr. PCPR w Mińsku Maz. 
 
Porządek posiedzenia:   
  
1. Otwarcie posiedzenia.   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawa funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej „Leko” w Okuniewie. 
4. Zamknięcie posiedzenia.         

 
   
Ad. 1  

Starosta – Antoni Jan Tarczyński otworzył posiedzenie.  
  

Ad. 2     
 Starosta – Antoni Jan Tarczyński przedstawił porządek posiedzenia,                                  
który został przyjęty jednogłośnie.  
  
Ad. 3 
 Dyrektor PCPR – Renata Małecka  powiedziała, że wpłynęło pismo Kancelarii 

Adwokackiej działającej w imieniu i na rzecz Fundacji „Leko” w Okuniewie, w którym 

zwrócono się z prośbą o przywrócenie terminu do zgłaszania zastrzeżeń i składania 

wyjaśnień do protokołu kontroli prowadzonej w zakresie realizacji zadań, przywrócenie 

terminu do złożenia przez Fundację wyjaśnień w zakresie wykonania zaleceń 

pokontrolnych oraz przedłużenie przywróconego terminu do złożenia ww. wyjaśnień 

do końca czerwca 2022 r. Ponadto zwrócono się o odstąpienie od rozwiązania umowy 

określającej warunki i wysokość finansowania kosztów działalności Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Okuniewie ze środków PFRON. 

P. Renata Małecka powiedziała, że pismo zostało przeanalizowane z radcą prawnym 

i uznanie tego pisma to jest dobra wola Zarządu Powiatu. Dodała, że w momencie, 



kiedy jest już oświadczenie woli co do rozwiązania umowy, to teraz obie strony 

powinny wyrazić zgodę na ewentualne rozpatrzenie tego pisma. 

Dyrektor PCPR powiedziała, że nie ma na pewno zgody na zaproponowany termin na 

złożenie wyjaśnień do końca czerwca 2022 r. Wyjaśniła, ze w terminie do 25 kwietnia 

mamy czas na przekazanie środków Fundacji i najlepiej byłoby zgodzić się na 

wydłużenie terminu o 2 tygodnie. Dodała, że na tą propozycję musi również wyrazić 

zgodę Fundacja „Leko”. 

 Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że w związku z otrzymanym pismem 

nasza propozycja jest taka, aby do 15 kwietnia 2022 r.  przedłużyć termin na złożenie 

wyjaśnień. Powiedział, że w piśmie poruszono kwestię, że przedstawiciel Fundacji był 

chory i nie mógł się ustosunkować. Stwierdził, że proponując wydłużenie terminu do 

15 kwietnia br. na złożenie wyjaśnień wykazujemy dobrą wolę. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wydłużenie terminu na złożenie 

wyjaśnień do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

 
Ad. 4 

Zamknięcie posiedzenia.         
 
 
 
 
 
Starosta – Antoni Jan Tarczyński    
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