
Protokół Nr 134/22 
posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego 

w dniu 25 kwietnia 2022 r. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:   
   
Starosta – Antoni Jan Tarczyński 
Wicestarosta – Witold Kikolski  
 
członkowie Zarządu: Marek Pachnik 
               Leszek Celej 
     Henryk Księżopolski 
oraz:  Teresa Bąk – Skarbnik Powiatu 
 Renata Małecka – dyr. PCPR w Mińsku Maz. 
 Michał Serwinowski – dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. 
 
Porządek posiedzenia:   
 
1. Otwarcie posiedzenia.   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.  
4. Rozpatrzenie wniosków do projektów uchwał i innych materiałów na XXIX sesję Rady 

Powiatu Mińskiego. 
5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych                    

w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg 

Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do realizacji inwestycji. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok. 
8. Sprawy różne.    
9. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 19 kwietnia 2022 r. 
10. 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, od dwóch tygodni dynamika 

przyjazdów spowolniła. Część uchodźców wyjeżdża i nie zostawiają żadnej informacji, 

czy wrócą. 

- Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego spotyka się regularnie i z informacji 

przekazywanych przez służby nie ma większych zagrożeń, jeśli chodzi o porządek                 

i kwestie bezpieczeństwa, 



-  z informacji przekazywanych przez Premiera będzie możliwość przedłużenia                           

o 60 dni przekazywania środków osobom, które dają zakwaterowanie uchodźcom                   

z Ukrainy, 

- Prezes Rady Ministrów ogłosił 3 stopnie alarmowe, co nakłada na nas dodatkowe 

obostrzenia i z tego względu konieczna była zmiana terminu organizacji Giełdy Szkół 

Ponadpodstawowych na 11 maja br. oraz zmiana lokalizacji obchodów 55-lecia 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, 

- komisje konkursowe wyłoniły kandydatów na stanowiska dyrektorów 4 powiatowych 

jednostek oświatowych, 

- w dniu 22 kwietnia 2022 r. w Jędrzejowie gm. Jakubów posadzono dąb katyński                

i dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej policjantowi aspirantowi 

Wawrzyńcowi Wąsowskiemu zamordowanemu w 1940 r. w Trwerze, 

Wicestarosta – Witold Kikolski poinformował o następującej sprawie: 

- uczestniczył w uroczystym otwarciu budynku biblioteki gminnej w Latowiczu oraz 

poświęceniu samochodu strażackiego.  

Ad. 4 
 Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował, że do projektu uchwały                         

w sprawie zmian w budżecie należy wprowadzić kwotę 60.000 zł jako dodatkowe 

środki na zakup samochodu dla KPP w Mińsku Maz. oraz kwotę 340.000 zł na 

przebudowę drogi 4318W gr. powiatu – Okuniew-Halinów-Brzeziny do drogi krajowej 

nr 2 polegającej na budowie chodnika. 

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk dodała, że wprowadzone zostaną również środki                   

w kwocie 603.400 zł w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na pomoc 

uchodźcom z Ukrainy. 

 Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że może się zdarzyć, że trzeba 

będzie uzupełnić porządek obrad sesji o pkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie 

zasad udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. 

 Zarząd Powiatu zaakceptował takie postępowanie. 

Ad. 5 
Dyrektor PCPR – Renata Małecka powiedziała, że na ogłoszony drugi otwarty 

konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęły 4 oferty. Komisja konkursowa rozpatrzyła 

oferty i zaproponowała przyznanie dotacji 3 organizacjom: 



- Fundacji „Świat Integracji” z Sulejówka na realizację zadania „Tworzenie i wdrażanie 

programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom”, wnioskowana kwota 

dotacji 24.000 zł, Komisja zaproponowała dotację w kwocie 21.400 zł, 

- Stowarzyszenie „Dzieciom Radość” z Ignacowa na realizację zadania „Alpakoterapia 

2022” wnioskowana kwota dotacji 7.200 zł, Komisja zaproponowała dotację we 

wnioskowanej kwocie, 

- Stowarzyszenie „Koniczynka” z Ignacowa na realizację zadania „Dotyk psiej łapy” 

wnioskowana kwota dotacji 4.400 zł, Komisja zaproponowała dotację w kwocie                   

4.000 zł.  

P. Renata Małecka powiedziała, że wpłynęła również oferta Instytutu Białowieskiego 

na zadanie Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły stół dla Puszczy 

Białowieskiej” i dotację w kwocie 33.000 zł. Wyjaśniła, że oferta nie spełnia wymogów 

formalnych. 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawione propozycje Komisji. 

Ad. 6 
Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że wpłynęło pismo dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. o wyrażenie zgody na realizację 

następujących zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadały-Kiczki-

Wężyczyn-Jeruzal od km 5+955 do km 6+405” i „Rozbiórka i budowa obiektu 

mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1316W gr. powiatu-Parysów-

Latowicz do dr. woj. nr 802 w km 10+310 z dojazdami”. Następnie odczytał projekt 

uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych 

w Mińsku Mazowieckim do realizacji inwestycji. Przeprowadzono głosowanie,                           

w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 868/22 w sprawie udzielenia 
upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim 
do realizacji inwestycji. 

Ad. 7 
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 i dotyczą: 



- Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych 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 – Leszek Celej – za podjęciem uchwały. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, nieobecny p. Marek Pachnik. 
 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 869/22 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu na 2022 rok. 
 

Ad. 8 
 Starosta – Antoni Jan Tarczyński zwołał kolejne posiedzenie na 9 maja br. godz. 

9.00. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Michał Serwinowski powiedział, że firma 

Intercor realizuje pierwszy z odcinków autostrady od Kałuszyna w kierunku Siedlec,              

a odcinek przebiega przez powiat miński, przecina się z drogą nr 2231W pomiędzy 

Mrozami i Kałuszynem oraz drogą nr 2253W od drogi krajowej nr 2 w kierunku Sinołęki. 

Wyjaśnił, że jeśli chodzi o drogę nr 2253W mamy podpisane porozumienia z firmą 

Intercor na odcinek ok. 800 m. Porozumienie to zakłada wszelkie prace utrzymaniowe, 

a także odtworzenie na zakończenie inwestycji (remont całej nawierzchni). Dodał, że 

po jakimś czasie pojawił się wniosek od firmy z zapytaniem, czy jest możliwość 

korzystania z innego odcinka drogi i rozszerzenie porozumienia. 

W związku z tym, że porozumienie zostało opracowane dla konkretnego odcinka, nie 

ma możliwości rozszerzenia tego porozumienia o kolejny odcinek. Dodał, że 25 lutego 

br. udzielono odpowiedzi, że nie ma możliwości rozszerzenia porozumienia o drogę    

nr 2231W. 

P. Michał Serwinowski powiedział, że firmie Intercor zależy, żeby wykorzystywać ten 

odcinek drogi, ponieważ w msc. Mrozy jest bocznica kolejowa i rampa rozładunkowa  

i całe kruszywo, elementy sypkie oraz konstrukcyjne może dowozić koleją do Mrozów, 

a później odcinkiem ok. 3 km przewożone byłyby drogą bezpośrednio na autostradę. 

Wyjaśnił, że korzystając z bocznicy w Mińsku Mazowieckim lub Siedlcach odcinki 

drogowe zostają wydłużone. Wyjaśnił, że skontaktował się z nim Burmistrz Mrozów                    

i powiedział, że firma Intercor powróciła do rozmów i w zorganizowanym spotkaniu 



uczestniczyli dyrektor PKP, prezes Intercor oraz Burmistrz Mrozów. Dyrektor PKP 

przedstawił informację, że firma chce transportować 4 wahadła dziennie, czyli od 40 

do 60 wagonów na jedno wahadło. Wyjaśnił, że nie ma możliwości, żeby scedować 

całe wahadła tylko na bocznicę w Mińsku Maz. lub Siedlcach. Dodał, że firma chce 

całe kruszywo przewieźć do końc  a września br. 

P. Michał Serwinowski powiedział, że Burmistrz rozmawiał z przedstawicielem firmy                  

i wstępnie przekazano mu, że zostało uzgodnione, że nie opieralibyśmy się tylko na 

porozumieniu w formie zapisanej, tylko wykonawca, czy korzystający z tej drogi 

powiatowej wniósłby środki finansowe przed uruchomieniem tego transportu 

zabezpieczające przyszłościowe roszczenia, gdyby powstały uszkodzenia. Gdyby nie 

powstały uszkodzenia to my możemy wzmocnić konstrukcję drogi. Wyjaśnił, że 

transport, który przejedzie po tej drodze na pewno spowoduje jakieś uszkodzenia, to  

przy zabezpieczeniu kwoty 2 mln zł można byłoby naprawić ten odcinek. Wyjaśnił, że 

nasz odcinek drogi to ok. 2300 m i na tą chwilę stan drogi jest dobry. 

Dyrektor ZDP w Mińsku Maz. powiedział, że Burmistrz Mrozów wyszedł z inicjatywą, 

że mógłby podjąć się przejęcia naszego odcinka drogi w utrzymanie całościowe                      

i wziąłby na siebie tą odpowiedzialność. Dodał, że my pomiędzy gminą spisalibyśmy 

porozumienie, że burmistrz bierze drogę w utrzymanie i na zakończenie korzystania             

z tej drogi położona byłaby nowa nawierzchnia na całym odcinku lub                                             

w przypadku uszkodzeń te wszystkie elementy będą naprawione. 

Dodał, że po analizie taka propozycja wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. 

P. Michał Serwinowski powiedział, że okres realizacji inwestycji to 24 m-ce wyłączając 

okresy zimowe. 

 Starosta – Antoni Jan Tarczyński poddał pod głosowanie propozycję przejęcia 

przez Burmistrza Mrozów drogi Nr 2231W na odcinku ok. 2300 m w utrzymanie. 

Przeprowadzono głosowanie, w którym za taką propozycją Zarząd Powiatu 

opowiedział się jednogłośnie. 

Starosta zobowiązał dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do zorganizowania 

spotkania z Burmistrzem Mrozów i Burmistrzem Kałuszyna.  

Dyrektor ZDP w Mińsku Maz. poinformował, że postępowanie na wykonanie 

nakładek zostało unieważnione, bo firma która złożyła najkorzystniejszą ofertę pomimo 

wezwania do podpisania umowy nie podpisała umowy ze względu na bardzo duży 

wzrost cen. Wyjaśnił, że w ramach zabezpieczonej kwoty 2,9 mln zł, żeby zrealizować 

nakładki trzeba skrócić łączną długość z 9 km na 6 km. 



P. Michał Serwinowski powiedział, że przygotuje nowe zestawienie nakładek. 

 Członek Zarządu – Leszek Celej zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś informacje 

od Policji w sprawie składowiska odpadów w Ryczołku. 

Starosta powiedział, że na razie nie ma żadnych informacji. Dodał, że zorganizowane 

zostanie spotkanie, na które zaproszeni zostaną parlamentarzyści z terenu powiatu           

i wojewoda. 

P. Leszek Celej powiedział, że Muzeum Ziemi Mińskiej przygotowuje pozycję „Dwory, 

pałace, folwarki na terenie powiatu mińskiego” A bardzo wzrosły koszty wydrukowania 

książki i zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwość wejścia powiatu we współwydanie 

pozycji i uruchomienie częściowej wypłaty, chodzi o kwotę 10.000 zł. 

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk powiedziała, że możemy uczestniczyć tylko                               

w procedurze zakupu. 

Ad. 9 
Protokół posiedzenia w dniu 19 kwietnia 2022 r. został przyjęty. 

 
Ad. 10 

Zamknięcie posiedzenia.         
 
   
 
 
Starosta – Antoni Jan Tarczyński    

Wicestarosta – Witold Kikolski                 

Członkowie Zarządu: Marek Pachnik                

   Leszek Celej 

   Henryk Księżopolski  
 


