
Protokół Nr 133/22 
posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego 

w dniu 19 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 
 Stanisław Smater – nacz. Wydziału Środowiska i Rolnictwa 
 Wojciech Osiński – nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami 
 
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 zmiany uchwały Nr 560/21 Zarządu Powiatu Mińskiego                  

z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie użyczenia na okres 15 lat części działki nr 865/16 
w Mińsku Mazowieckim pod budowę centrum sportów miejskich. 

6. Sprawa usunięcia drzewa z terenu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania oddziału przygotowawczego                                      

w Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 
Mazowieckim. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania nauki religii wyznania Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych 
przez Powiat Miński w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu 
Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mrozach na 2022 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok. 
11. Sprawy różne.    
12. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 4 kwietnia 2022 r. 
13. 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: 

-  zajmujemy się kwaterowaniem uchodźców z Ukrainy, rozmawiamy z gminami, żeby 

te kwestie rozwiązać, od dwóch tygodni dynamika przyjazdów spowolniła. Z informacji 

na 18 kwietnia br. na terenie powiatu przebywało 4661 uchodźców, 

- w każdą środę odbywają się posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, 

- służba zdrowia udziela pomocy uchodźcom z Ukrainy, większość pacjentów to małe 

dzieci, powstał problem wyżywienia dla opiekunów, 

- zmniejsza się liczba wolnych miejsc dla uchodźców – pozostało 55 miejsc (z czego 

50 miejsc na krótkotrwałe zakwaterowanie),  

- mała liczba przypadków zakażeń koronawirusem na terenie powiatu, w skali kraju 

podawana jest dzienna liczba przypadków 1500-1600, 

- otrzymaliśmy uchwałę RIO dotyczącą zaopiniowania sprawozdania z realizacji 

budżetu za 2021 r. – opinia pozytywna, 

- otwarte zostały postępowania przetargowe na drogi z dofinansowaniem                                     

z Samorządowego Funduszu Dróg tj. droga Rozstanki-Strachomin (brakuje kwoty 

między 280.000 a 350.000 zł), droga Okuniew – Halinów (brakuje kwoty 1,2 mln zł). 

Propozycja ZDP w Mińsku Maz., aby unieważnić przetarg na drogę Okuniew-Halinów 

i ogłosić ponownie. 

- Główny Geodeta Kraju wyróżnił powiat miński za informatyzację geodezji i kartografii. 

Ad. 4 
 Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował, że Przewodniczący Rady 

Powiatu zwołał sesję na 27 kwietnia br. o godz. 14.00. 

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk poinformowała o zmianach, które należy 

wprowadzić do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie: 

- wprowadzenie planu dodatkowego na kwotę 500.000 zł na odszkodowania dla osób 

fizycznych w gospodarce nieruchomościami, 

- wprowadzenie do planu dochodów kwoty ponad 4.000 zł z ubezpieczenia za 

uszkodzenie dachu, 

- wprowadzenie dodatkowej kwoty 157.000 zł na pokrycie odsetek od zaciągniętych 

kredytów, 

- zmniejszenie planu dochodów o 170.000 zł związane z obniżeniem części oświatowej 

subwencji ogólnej na 2022 r. 



- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.835.000 zł w oświacie (wkład własny                        

w ramach Polskiego Ładu 1.800.000 zł i 35.000 z na remont korytarza w ZST-G                      

w Mińsku Maz.) 

- uzupełnienie środków na zadanie drogowe Rozstanki - Strachomin, 

- zwiększenie planu wydatków o 20.000 zł dla Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz. na zestawy komputerowe dla pracowni 

informatycznych, 

- przeznaczenie kwoty 4.200 zł na remont dachu na Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej 

– Curie w Mińsku Maz.  

- program „Za życiem” – kwota 391.050 zł na realizację zadania do 2026 r. 

- program „Poznaj Polskę” – wprowadzenie do dochodów i wydatków kwoty                         

525.727 zł, 

- zwiększenie dochodów i wydatków o 402.000 zł na realizację porozumienia                             

z wojewodą mazowieckim na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym. 

 Zarząd Powiatu przyjął przedstawione materiały. 

Ad. 5 
 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Wojciech Osiński 

powiedział, że dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Maz. wystąpił o zmianę uchwały 

Nr 560/21 Zarządu Powiatu w związku z tym, że uległ zmianie obszar, na którym 

będzie realizowana inwestycja – budowa centrum sportów miejskich. Wyjaśnił, że 

chodzi o poszerzenie obszaru w stronę tzw. „szpitalika”, żeby zmieściła się 

infrastruktura sanitarna. Ponadto dyrektor ZS Nr 1 zwrócił się o udzielenie 

upoważnienia do wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki na 

wykonanie przyłącza do wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej 

się na działce 865/16. 

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 560/21 Zarządu 

Powiatu Mińskiego z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie użyczenia na okres 15 lat 

części działki nr 865/16 w Mińsku Mazowieckim pod budowę centrum sportów 

miejskich. Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarządu 

opowiedział się jednogłośnie. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 863/22 w sprawie zmiany uchwały Nr 
560/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie 



użyczenia na okres 15 lat części działki nr 865/16 w Mińsku Mazowieckim pod 
budowę centrum sportów miejskich. 
Ad. 6 
 Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa – Stanisław Smater powiedział, że 

dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz. wystąpił o wyrażenie zgody 

na wycinkę 1 drzewa – topoli białej, która uległa złamaniu. Wyjaśnił, że zgoda jest 

niezbędna do wystąpienia do Burmistrza o wydanie decyzji. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycinkę 1 drzewa z terenu ZSZ Nr 2 w Mińsku 

Mazowieckim. 

Ad. 7 
 Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji – Urszula Soroka powiedziała, że 

dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz. pismem z dnia 7 kwietnia 

2022 r. zwrócił się z prośbą o utworzenie oddziału przygotowawczego w Technikum. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zorganizowania oddziału 

przygotowawczego w Technikum w Zespole 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 864/22 w sprawie zorganizowania 
oddziału przygotowawczego w Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 
Ad. 8 

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

proboszcz parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów zwrócił się z wnioskiem                       

z dnia 7 kwietnia br. o zatwierdzenie organizacji nauczania religii w roku szkolnym 

2022/2023 i zaproponował organizację 4 grup, dla każdej po 2 godz. tygodniowo (dla 

54 uczniów). Dodała, że nauka religii odbywałoby się w pozaszkolnym punkcie 

katechetycznym na  ul. Traugutta 17, a miejsce zatrudnienia nauczyciela religii w ZSE.  

Kolejno odczytała projekt uchwały w sprawie zorganizowania nauki religii wyznania 

Kościoła Starokatolickiego Mariawitów dla uczniów szkół ponadpodstawowych                                               

prowadzonych przez Powiat Miński w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 

Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się 

jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 865/22 w sprawie zorganizowania nauki 
religii wyznania Kościoła Starokatolickiego Mariawitów dla uczniów szkół 



ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Miński w pozaszkolnym 
punkcie katechetycznym. 
 

Ad. 9 
Sekretarz Powiatu – Iwona Warszawska – Lulko powiedziała, że dyrektor PCPR 

w Mińsku Mazowieckim zwróciła się o zatwierdzenie Planu Pracy Środowiskowego 

Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mrozach. Wyjaśniła, że 

Plan Pracy został przygotowany przez Kierownika Domu i uzgodniony z Wojewodą 

Mazowieckim. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 

Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej              

w Mrozach na 2022 rok. Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały 

Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 866/22 w sprawie zatwierdzenia Planu 
Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-
Praskiej w Mrozach na 2022 rok. 

 
Ad. 10 

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. 
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Maz. 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz. 
- Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz. 
- Domu Dziecka w Mińsku Maz. 
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz. 
 

Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 
Maz. o zwiększenie dofinansowania do zakupu samochodu do kwoty 120.000 zł                          
(w budżecie zabezpieczona została kwota 60.000 zł). 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę i wniosek zostanie wprowadzony na sesji. 
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 867/22 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu na 2022 rok. 

  
Ad. 11 
 Starosta – Antoni Jan Tarczyński zwołał kolejne posiedzenie na dzień                          

25 kwietnia 2022 r. na godz. 9.00. Ponadto zaprosił na Giełdę Szkół 

Ponadpodstawowych w dniu 21 kwietnia 2022 r. 

 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Wojciech Osiński 

poinformował, że jest dużo spraw dotyczących wypłat odszkodowań za przejęte 

nieruchomości. Wyjaśnił, że w trzech sprawach Starosta wyłączył się tj. w sprawie 

decyzji ZRID w Rudniku i Cegłowie i wyznaczony został Starosta Siedlecki                               

(w przygotowanych operatach szacunkowych określone zostały bardzo wysokie kwoty 

za nieruchomości). Dodał, że w przypadku 90 spraw przygotowywane są uwagi 

dotyczące wysokości odszkodowań. Ponadto w zakresie spraw dotyczących 

odszkodowań związanych z ul. Chróścielewskiego wyznaczony został Starosta 

Węgrowski, a w Rudzienku gm. Dobre wyznaczony został Starosta Otwocki. 

Poinformował, że Wójt Gminy Dobre zrzekł się odszkodowania za drogi gminne. 

P. Wojciech Osiński powiedział, że wpłynął wniosek, w którym projektant zwrócił się                

o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kabla przez nieruchomość powiatową                        

w Nowych Osinach. Wyjaśnił, że  kabel przechodziłby przez mały trójkąt naszej działki 

obejmujący mniej niż 0,5 mkw. gruntu. Zaproponował, aby wyrazić zgodę. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę. 

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

w związku z uruchomieniem w ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz. oddziału przygotowawczego 

dyrektor zwrócił się o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela 

wspomagającego (osoba z Ukrainy). Dodała, że minimalna pensja to 3.010 zł na etat. 

Dodała, że dyrektor ustali na jaką liczbę godzin osoba taka będzie zatrudniona. 

Wyjaśniła, że jest możliwość sfinansowania wynagrodzenia ze środków                                     

z Powiatowego Urzędu Pracy. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie. 

P. Urszula Soroka przedstawiła wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego                      

im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz. o przeniesienie środków z określonych 

paragrafów i zatrudnienie pomocy nauczyciela w oddziale przygotowawczym. Dodała, 



że osoba zatrudniona byłaby na 20 godz. na podstawie Kodeksu Pracy (pół etatu 

kwota 1870 zł brutto). Wyjaśniła, że również w tym przypadku byłaby możliwość 

sfinansowania wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy. 

Starosta – Antoni Jan Tarczyński zwrócił się o wyjaśnienie kwestii 

sfinansowania wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie. 

Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji przedstawiła ocenę prawidłowości 

wykorzystania dotacji przez Fundację  „Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka” w ramach 

zadania „XIV Bieg Marszałka” realizowanego w 2021 r. przygotowaną przez Wydział 

Finansowy. Wyjaśniła, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z uwagami 

dotyczącymi zestawienia wydatków poniesionych na realizację zadania. W dniu                     

1 kwietnia 2022 r. złożono korektę sprawozdania, po uwzględnieniu korekty oraz 

poprawionego zestawienia dokumentów księgowych i źródeł ich finansowania oraz 

dostarczeniu opisanych faktur dotyczących rozliczenia przyznanej dotacji, 

sprawozdanie zostało zaakceptowane. Stwierdzono, że przyznane środki finansowe 

wykorzystano na realizację zadania zgodnie z kalkulacją oraz w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka                       

z realizacji zadania. 

 Sekretarz Powiatu – Iwona Warszawska - Lulko poinformowała, że 

Przewodniczący Rady Gminy Dobre przekazał do wiadomości stanowisko Rady 

Gminy Dobre dotyczące sprzeciwu i oburzenia wobec zbrodniczego charakteru decyzji 

rosyjskich władz, która naruszyła podstawy cywilizacyjnego rozwoju zarówno Ukrainy, 

jak i społeczeństw demokratycznej Europy. 

Sekretarz Powiatu powiedziała, że Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zwrócił 

się o uzgodnienie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego środkowo-wschodniej części miasta Mińsk Mazowiecki. Wyjaśniła, że 

w tej części powiat ma 6 nieruchomości tj. 2 nieruchomości – usługi zdrowia,                               

2 nieruchomości – usługi oświatowe, 2 nieruchomości – budynki administracji 

publicznej. Następnie zaproponowała, aby zwrócić się o uwzględnienie niżej 

wymienionych wniosków do przedmiotowego planu: 

1. Odnośnie  terenu „UZ” – usługi zdrowia (działka nr ew. 2527/10 teren 

istniejącego szpitala powiatowego) o: 



 zmianę zapisu § 8 ust. 2 pkt 1 lit. j projektu planu dotyczącego warunków 

zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych na następujący:                     

„W przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania 

obiektów szpitala powiatowego – według stanu istniejącego, w przypadku budowy 

nowego obiektu szpitala – minimum 10 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni 

użytkowej”. 

2. Dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1878/2, 4005/3 – teren 

„2MWi/U” (teren przychodni lekarskiej przy ul. Kościuszki) wnioskujemy o: 

 zmianę zapisu § 8 ust. 2 pkt 1 lit. j projektu planu dotyczącego warunków 

zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych na następujący:                       

„W przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania 

– według stanu istniejącego”, 

 zmianę wskaźnika powierzchni zabudowy z 65% na 80%, 

 nie określanie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. 

3. Dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2476/1 – teren „4UO” (Zespół 

Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Mińsku Mazowieckim) wnioskujemy o: 

 zmianę zapisu § 8 ust. 2 pkt 1 lit. l projektu planu dotyczącego warunków 

zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych na następujący:                   

„W przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania 

obiektów oświatowych – według stanu istniejącego, w przypadku budowy nowych 

obiektów  - minimum 5 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni użytkowej”, 

 zmianę wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej z 25% na 5%, 

 zmianę wskaźnika powierzchni zabudowy z 50% na 80%, 

4. Dla działek  oznaczonych  numerami ewidencyjnymi 1992/1, 1992/5, 1992/6 – 

teren „3UO” (Zespół Szkół Ekonomicznych) wnioskujemy o: 

 zmianę zapisu § 8 ust. 2 pkt 1 lit. l projektu planu dotyczącego warunków 

zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych na następujący:                     

„W przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania 

– według stanu istniejącego”, 

 zmianę wskaźnika powierzchni zabudowy z 50% na 80%, 

 nie określanie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla rozbudowy, 

nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów 



oświatowych, określenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w przypadku 

realizacji nowych obiektów na poziomie 5%”, 

5. Dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 8203, 8204, 8205 – teren 

„4U” (budynek administracyjny Starostwa Powiatowego przy ul. Konstytucji 3 Maja) 

wnioskujemy o: 

 zmianę zapisu § 8 ust. 2 pkt 1 lit. g projektu planu dotyczącego warunków 

zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych na następujący:                      

„W przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania 

– według stanu istniejącego; w przypadku budowy nowych obiektów administracji 

publicznej – minimum 5 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni użytkowej”, 

 zmianę wskaźnika powierzchni zabudowy z 60% na 80%, 

 nie określanie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla rozbudowy, 

nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów; 

określenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w przypadku realizacji nowych 

obiektów na poziomie 5%, 

6. Dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1867/2, 1867/4 – teren „1U” 

(budynek administracyjny Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 3) o: 

 zmianę zapisu §8 ust. 2 pkt 1 lit. g projektu planu dotyczącego warunków 

zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych na następujący:                     

„W przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania 

oraz budowy nowych obiektów – według stanu istniejącego”, 

 zmianę wskaźnika powierzchni zabudowy z 70% na 80%, 

 nie określanie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla rozbudowy, 

nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów; 

określenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w przypadku realizacji nowych 

obiektów na poziomie 5%, 

Sekretarz Powiatu powiedziała, że powyższe zmiany są konieczne z uwagi na fakt, że 

obiekty znajdujące się na wyżej wymienionych działkach od 2014 roku nie były 

przedmiotem żadnych robót budowlanych. Przyjmując określone w przedłożonym 

projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-

wschodniej części miasta Mińsk Mazowiecki wskaźniki, obiekty istniejące na tych 

działkach nie mogłyby podlegać rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub zmianie 

sposobu użytkowania. 



 Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennej 

środkowo-wschodniej części Miasta Mińsk Mazowiecki z uwzględnieniem 

przedłożonych wniosków. 
 
Ad. 12 

Protokół posiedzenia w dniu 4 kwietnia 2022 r. został przyjęty. 
 
Ad. 13 

Zamknięcie posiedzenia.         
 
   
 
 
Starosta – Antoni Jan Tarczyński    

Wicestarosta – Witold Kikolski                 

Członkowie Zarządu: Marek Pachnik                 

   Leszek Celej  

   Henryk Księżopolski 
 
 
 


