
Protokół Nr 132/22 
posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego 

w dniu 4 kwietnia 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 
 
Porządek posiedzenia:   
  
1. Otwarcie posiedzenia.   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.  
4. Przyjęcie projektów uchwał i innych materiałów na XXIX sesję Rady Powiatu 

Mińskiego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy 
w Mińsku Mazowieckim. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata 
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku 
Mazowieckim. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata 
na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Mińsku 
Mazowieckim. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata 
na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Mińsku 
Mazowieckim. 

9. Opinia komisji powołanej do zaopiniowania wniosków złożonych w 2022 r. o udzielenie 
dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

10. Sprawy różne.    
11. Przyjęcie protokołów posiedzeń w dniu 28 marca i 30 marca 2022 r. 
12. 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 
 Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował o następujących sprawach: 

-  otrzymaliśmy od dyrektora SPZOZ w Mińsku Maz. informację, że z-ca dyrektora                

ds. lecznictwa p. M. Olewiński złożył z dniem 1 kwietnia br. rezygnację z pełnionej 

funkcji, ale w dalszym ciągu będzie ordynatorem Oddziału Chirurgii. Dyrektor SPZOZ 

powierzył obowiązki z-cy dyrektora p. P. Gryglasowi i ogłoszony zostanie konkurs na 

stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa. 

- otrzymaliśmy informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, że przyjęte 

zostało rozliczenie dotacji na drogę Pustelnik-Zawiesiuchy (1.150.000 zł), 

- wpłynęła decyzja Wojewody Mazowieckiego, w której na Zarząd Powiatu nałożono 

szereg obowiązków związanych z uchodźcami, 

- na dzień 3 kwietnia br. na terenie powiatu zgodnie z informacjami od wójtów                              

i burmistrzów było 4.427 uchodźców. Dodał, że niepokoi zmiana stawek dla właścicieli 

pensjonatów, zajazdów i innych miejsc, gdzie lokowani są uchodźcy (stawki 70 zł,                         

55 zł, 40 zł). 

- podpisane zostało porozumienie z Wojewodą Mazowieckim w zakresie realizacji 

zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, ale nie wpłynęły jeszcze środki                         

w wysokości ponad 270.000 zł. Dodał, że w dniu dzisiejszym podpisano kolejne 

porozumienie na kwotę 402.000 zł (środki z Funduszu Pomocowego), 

- utworzony w Liceum Ogólnokształcącym oddział przygotowawczy został już 

zapełniony, są kolejne zgłoszenia, w kilku szkołach są pojedyncze przypadki przyjęcia 

uczniów z Ukrainy. 

- sytuacja pandemiczna – niewiele przypadków chorych na COVID-19 w szpitalu                              

w Mińsku Maz. 

- nastąpiły zmiany w organizacji pracy Starostwa Powiatowego (pozostaje system 

kolejkowy w Wydz. Komunikacji i Transportu Drogowego, Wydz. Architektury                              

i Budownictwa, w Punkcie Paszportowym), 

- w dniach 2-3.04.2022 r. w Halinowie odbył Ogólnopolski Festiwal Tańca 

współfinansowany z budżetu powiatu w kwocie 10.000 zł. 

- w dniu 3 kwietnia 2022 r. uczestniczył w obchodach 191. Rocznicy Bitwy pod Dębem 

Wielkim. 

 Wicestarosta – Witold Kikolski poinformował o następujących sprawach: 

- wpłynęły dwie skargi pracowników Oddziału Wewnętrznego SPZOZ w Mińsku Maz., 

jedna skarga została wycofana, 



- w dniu 31 marca 2022 r. odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Turystyczno-

Gastronomicznych w Mińsku Maz., na którym podsumowano działania w ramach 

programu Erasmus+. 
 
Ad. 4 
 Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że sesja Rady Powiatu planowana 

jest na 27 kwietnia 2022 r.  

Starosta powiedział, że z wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych 

wynika, że na dokumentacje projektowe uzyskano niższe kwoty, a w pozostałych 

kwoty są wyższe niż szacowane. Ponadto poinformował, że są sygnały, że wykonawcy 

robót oczekują podwyższenia kwot zadań, które realizują.  

Następnie przedstawił przygotowany projekt porządku obrad: 

- Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku 

Mazowieckim za 2021 r. wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w powiecie. 

- Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku 

Mazowieckim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie. 

- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i  o wolontariacie za 2021 rok. 

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. 

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Mińskiego na lata 2022 – 2027. 

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu 

Mińskiego na 2022 r. 

Zarząd Powiatu przyjął materiały na sesję bez uwag. 

Ad. 5 
Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji – Urszula Soroka odczytała 

projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy 

w Mińsku Mazowieckim. Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały 

Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 859/22 w sprawie powołania komisji 
konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 
 
Ad. 6 

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

projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata 

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 860/22 w sprawie powołania komisji 
konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim. 
 
Ad. 7 

P. Urszula Soroka przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. Przeprowadzono głosowanie, 

w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 861/22 w sprawie powołania komisji 
konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. 
 
Ad. 8 

Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji przedstawiła projekt uchwały                   

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. 

Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się 

jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 862/22 w sprawie powołania komisji 
konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. 
 
Ad. 9 
 Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji – Urszula Soroka powiedziała, że 

w budżecie powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zabezpieczone są środki w kwocie 

40.000 zł. Wnioski o przyznanie dotacji złożyli: 



- parafia rzymsko-katolicka pw. św. Stanisława Kostki w Okuniewie na konserwację 

ołtarza bocznego w kościele, całkowity zakres prac został określony na kwotę                      

25.000 zł i o taką kwotę dotacji wnioskuje, 

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Maz. na renowację 

parkietów w pomieszczeniach biurowych, schodów oraz balustrady, koszt całkowity 

prac i wnioskowana kwota dotacji zostały określone na kwotę 29.290,91 zł, 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej na prace konserwatorskie przy nagrobku 

rodziny Braulińskich z 1904 r., koszt całkowity prac został określony na kwotę                    

23.779 zł, a wnioskowana kwota dotacji 11.889,50 zł. 

P. Urszula Soroka powiedziała, że komisja powołana uchwałą Nr 850/22 Zarządu 

Powiatu z dnia 21 marca 2022 r. na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia br. po dokonaniu 

oględzin na miejscu oraz po zapoznaniu się z zakresem planowanych prac 

konserwatorskich pozytywnie zaopiniowała wnioski i zaproponowała przyznanie 

dotacji w następujących wysokościach: 

- parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Stanisława Kostki w Okuniewie w kwocie 6.000 zł, 

- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Maz. w kwocie 24.000 zł, 

- Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Siennickiej w kwocie 10.000 zł. 

 Członek Zarządu – Leszek Celej zwrócił się z pytaniem, z czego wynika kwota 

6.000 zł, zaproponowana dla parafii w Okuniewie, czy dotyczy jakiejś fazy renowacji 

tego ołtarza, bo oczekiwania dotyczyły kwoty 25.000 zł i może nie da się nic 

zrealizować w ramach takiej kwoty. 

P. Urszula Soroka powiedziała, że parafia w Okuniewie po raz kolejny wnioskowała                 

o dotację, a proboszcz ma możliwość pozyskania innych środków. Zaproponowano 

przyznanie dotacji w kwocie 6.000 zł, które pozostały do rozdysponowania. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął propozycję Komisji dotyczącą przyznania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Ad. 10 
 Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji – Urszula Soroka powiedziała, że 

przedstawi ocenę prawidłowości wykorzystania dotacji przez Chorągiew Mazowiecką 

Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku. Wyjaśniła, że Chorągiew Mazowiecka ZHP 

otrzymała dotację z budżetu powiatu w kwocie 3.000 zł na organizację „29.Dni 

Chorągwi Mazowieckiej ZHP”. Po ustaleniach okazało się, że koszt całkowity realizacji 

tego zadania to kwota 70.997,15 zł, a nie 3.600 zł. Pozostałe środki zostały pozyskane 



z innych źródeł. Wyjaśniła, że zgodnie z przygotowaną informacją przez Wydział 

Finansowy, ZHP otrzymane środki wykorzystało zgodnie z umową i w terminie 

przewidzianym w umowie. 

P. Urszula Soroka powiedziała, że ocena prawidłowości realizacji zadania „XIV Bieg 

Marszałka” przez Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka w Sulejówku przedstawiona 

zostanie na kolejnym posiedzeniu. 

 Starosta – Antoni Jan Tarczyński zwołał kolejne posiedzenie na dzień                            

19 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00. 

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że w odpowiedzi na przesłane przez 

Kancelarię Adwokacką - pełnomocnika Fundacji „Leko” pismo 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. oraz                    

o odstąpienie od rozwiązania umowy określającej warunki i wysokość finansowania 

kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Okuniewie ze środków PFRON 

przesłane zostało pismo, że Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przywrócenie 

terminu w zakresie wniosków określonych w pkt 1 i 2 ww. pisma. Natomiast 

poinformowano, że za zgodą stron umowa może ulec przedłużeniu do 15 kwietnia 

2022 r. i jedynie w tym zakresie może być cofnięte złożone oświadczenie woli                             

o rozwiązaniu umowy. 

Wicestarosta powiedział, że pełnomocnik poinformowała, że Fundacja „Leko” 

nie wyraziła zgody na przedstawioną propozycję, a także podczas rozmowy 

telefonicznej Fundacja „Leko” poinformowała, że nie przyjęła propozycji. W związku               

z powyższym podpisana została z dniem 1 kwietnia 2022 r. umowa na prowadzenie 

WTZ z Fundacją „Świat Integracji” z Sulejówka. Dodał, że Warsztaty będą prowadzone 

w dotychczasowym obiekcie, który został wyremontowany. 

 
Ad. 11 

Protokoły posiedzeń w dniu 28 marca i 30 marca 2022 r. zostały przyjęte. 
 
 
 
 
 
 
 



Ad. 12 
Zamknięcie posiedzenia.         

 
 
 
 
Starosta – Antoni Jan Tarczyński    

Wicestarosta – Witold Kikolski                 

Członkowie Zarządu: Marek Pachnik                  

   Leszek Celej    

   Henryk Księżopolski  
 
 
 
 
 


