
Protokół Nr 135/22 
posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego 

w dniu 9 maja 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. 
 Emilia Piotrkowicz – 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację                   

w 2022 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim na 2022 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanego pozbawienia 

kategorii dróg gminnych drogi na terenie m.st. Warszawy. 
7. Sprawy drogowe. 
8. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych              

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
9.   Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi 

Mińskiej dot. umowy nr 1/2022/t z dnia 31.03.2022 r. o realizację zadania publicznego 
pod tytułem: „Wizyta studyjna III”. 

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Mińsku Mazowieckim. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. 

14. Sprawy oświatowe. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok. 
16. Sprawy różne.    
17. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2022 r. 
18. 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: 

- odbyło się drugie posiedzenie Związku Powiatowo-Gminnego Transportu 

publicznego Powiatu Mińskiego, na którym wyłoniono władze związku; 

przewodniczącym Zarządu został p. Witold Kikolski, a członkami Zarządu zostali                        

p. A. Czyżewski (z-ca przewodniczącego), K. Kalinowski (z-ca przewodniczącego),              

D. Uchman, H. Wocial. Ponadto powołano Komisję Rewizyjną w składzie:                                 

R. Czerechów – przewodniczący, St. Duszczyk – z-ca przewodniczącego,                               

W. Juszczak, J. Mróz, P. Stępień. Powołano również Komisję Petycji, Skarg                                   

i Wniosków w składzie: R. Legat – przewodniczący, J. Mróz – z-ca przewodniczącego, 

A. Witkowski. 

- na posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 17 maja br. 

zaproszeni zostali parlamentarzyści z terenu powiatu. Na posiedzeniu będzie 

omawiany temat składowiska odpadów w Ryczołku. 

- w dniu 18 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbędzie 

się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka, 

- w dniu 26 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej odbyły się 

uroczystości upamiętniające Kazimierza Przekorę zamordowanego za pomoc Żydom. 

Uroczystości zorganizowane przez Instytut Pileckiego, a współorganizatorami był 

Powiat Miński i Gmina Mińsk Mazowiecki. 

 
 Wicestarosta – Witold Kikolski poinformował o następującej sprawie:  

- bez zakłóceń odbyły się matury pisemne. 

Ad. 4 
Dyrektor PCPR – Renata Małecka poinformowała, że w ramach 

przeprowadzonego drugiego konkursu dotyczącego realizacji zadań w zakresie 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych propozycje kwot dotacji zostały przez 

organizacje przyjęte i dostosowane preliminarze. Dodała, że z związku z powyższym 

przygotowana została uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Po odczytaniu projektu uchwały przeprowadzono głosowanie,                 

w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 



 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 870/22 w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
Ad. 5 
 Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że wpłynęło pismo dyrektora 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim                            

o zatwierdzenie planu pracy PŚDS na 2022 r. Dodał, że plan pracy został uzgodniony 

z Wojewodą Mazowieckim. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy                    

w Mińsku Mazowieckim na 2022 rok. Kolejno przeprowadzono głosowanie, w którym 

za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 871/22 w sprawie zatwierdzenia Planu 
Pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku 
Mazowieckim na 2022 rok. 
 
Ad. 6 
 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. – Michał Serwinowski 

powiedział, że pismem z dnia 12 kwietnia 2022 r. Z-ca Prezydenta m. st. Warszawy 

zwrócił się o zaopiniowanie planowanego pozbawienia kategorii dróg gminnych                   

ul. Ks. J. Chrościckiego na odcinku od ul. Obywatelskiej do al. 4 Czerwca 1989 r. na 

terenie m. st. Warszawy, w celu jednoczesnego zaliczenia jej do kategorii dróg 

powiatowych. Dodał, że Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. pozytywnie 

zaopiniował powyższy wniosek. 

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

planowanego pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi na terenie m.st. Warszawy; 

przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się 

jednogłośnie. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 872/22 w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej planowanego pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi na terenie 
m.st. Warszawy. 
 
Ad. 7 

Dyrektor ZDP w Mińsku Maz. - Michał Serwinowski odczytał pisma firmy IDOM 

Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., która opracowuje studium wykonalności 

dla zadania „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa-

Wschodnia – Mińsk Mazowiecki - Siedlce” i w związku z założeniami projektowymi 

planowana jest likwidacja przejazdów kolejowych na terenie gminy Dębe Wielkie. 



P. Michał Serwinowski wyjaśnił, że dotyczy to dróg nr 2221W Dębe Wielkie -

Górki i nr 2222W Dębe Wielkie – Chrośla – Jędrzejnik - Kędzierak. Wyjaśnił, że po 

analizie tych dwóch wniosków, przedstawione warianty, które obrazują, że                                  

w istniejących przejazdach kolejowych pozostanie ciągłość dla ruchu pieszo-

rowerowego. Mieszkańcy będą się mogli komunikować. W przypadku drogi nr 2222W  

projektuje się likwidację przejazdu kolejowego w celu odtworzenia ciągu 

komunikacyjnego zaprojektowano budowę skrzyżowania 2-poziomowego poprzez 

wiadukt kolejowy. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych powiedział, że jest po wstępnych 

rozmowach z wójtem Krzysztofem Kalinowskim, który zaakceptował przedstawione 

propozycje rozwiązań. 

Starosta – Antoni Jan Tarczyński zwrócił się z pytaniem, czy obliguje nas w tym 

przypadku jakiś termin na wydanie opinii. 

Dyrektor ZDP - Michał Serwinowski powiedział, że nie mamy związania 

terminem i jeśli nie wydamy teraz opinii to nie będzie to zgoda milcząca. 

Starosta powiedział, że rozmawiał z wójtem Gminy Dębe Wielkie, który 

poinformował, że w dniach 18-19 maja br. odbędą się spotkania z mieszkańcami                        

w tym zakresie. 

Dyrektor ZDP powiedział, że wójt Krzysztof Kalinowski powiedział, że podda te 

propozycje pod opinię mieszkańców. Dodał, że zgłoszone były już jakieś uwagi, ale 

nie były one jeszcze przeanalizowane.  

Dyrektor – Michał Serwinowski powiedział, że rekomenduje pozytywne zaopiniowanie 

powyższych wniosków. 

 Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że w związku z tym, że mają się 

jeszcze odbyć spotkanie z mieszkańcami zaproponował, żeby wstrzymać się                             

z wydaniem opinii. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za wydaniem opinii po 

konsultacjach z mieszkańcami gminy Dębe Wielkie. 

 

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że Biuro Usług Inżynierskich 

Bartłomiej Małetka działające w imieniu Wójta Gminy Dębe Wielkie zwróciła się 

wydania opinii na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dla dokumentacji pn. 

„Budowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Cyganka, gmina Dębe Wielkie”. 



Dodał, że dyrektor ZDP w Mińsku Maz. pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedłożone materiały dla 

przedmiotowego zadania.  

Ad. 8 
 Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz powiedziała, że na 

ogłoszony drugi konkurs na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęło 15 ofert, z których 5 spełniało wymogi 

formalne. Następnie przedstawiła propozycję Komisji dotyczącą przyznania dotacji: 

Zadanie 1. 

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

Integracyjny Koncert Mikołajkowy” wnioskowało o dotację w kwocie 10.500 zł, 

propozycja Komisji 10.000 zł 

- Stowarzyszenie „Koniczynka” działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością 

umysłową w Ignacowie na realizację IX Międzyszkolnego Konkursu Piosenki 

Obcojęzycznej wnioskowało o dotację w kwocie 4.280 zł, Komisja zaproponowała 

dotację w kwocie 4.000 zł 

- Fundacja Kultura z Pasją w Zielonce na realizację zadania Eliminacje Mazowieckie 

II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej w Jakubowie wnioskowało                         

o dotację w kwocie 10.000 zł, Komisja zaproponowała dotację w kwocie 7.000 zł 

Zadanie 2. 

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

„Muzyka z naszych stron” wnioskowało o dotację w kwocie 5.000 zł, Komisja 

zaproponowała dotację w kwocie 4.000 zł, 

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

XIV Powiatowy Dzień Kultury Żydowskiej z cyklu spotkań Miasteczka dwóch kultur.               

„Z tańcem i piosenką w świąteczny czas” wnioskowało o dotację w kwocie 9.280 zł,                

a Komisja zaproponowała dotację w kwocie 9.000 zł. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji Komisji. 

Następnie przedstawiła wykaz ofert odrzuconych z przyczyn formalnych: 

Zadanie 1. 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Wielgolesie zadanie „Na ludowo! I wielgoleski przegląd 

folklorystyczny”. 



- Koło Gospodyń Wiejskich Latowicz zadanie „Kultura Między Kłosy - Festiwal Kultury 

Ludowej w Latowiczu”, 

- Fundacja Instytut Białowieski (Białystok)  zadanie Centrum Zrównoważonego 

Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej" 

- Fundacja Apetyt na Kulturę (Warszawa) zadanie - Koncert „Gdzie ci mężczyźni” 

najpiękniejsze piosenki Danuty Rinn w wykonaniu Danuty Błażejczyk, 

- Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku (Cegłów) zadanie Cegłowski Festiwal 

Rockowy, 

- Fundacja Dariusza Kordka - Kultura.pl (Warszawa) zadanie Spektakl muzyczny                   

pn. Windą do nieba czyli czworo po czterdziestce. 

Zadanie 2. 

- Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra (Zielonka) zadanie VII Edycja 

Filmowego Konkursu historycznego Patria Nostra - Region Wschodni, 

- Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej (Węgrów) zadanie Tajemnice 

mazowieckich kapliczek i krzyży przydrożnych, 

- Fundacja Nowoczesny Konin (Konin) zadanie ZABYTKOWO I KLOCKOWO! 

- Fundacja Instytut Białowieski (Białystok) zadanie Centrum Zrównoważonego 

Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". 

 
Ad. 9 

Naczelnik – Emilia Piotrkowicz powiedziała, że 4 maja br. Lokalna Organizacja 

Ziemi Mińskiej złożyła wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w umowie 

na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wizyta studyjna III”. Wyjaśniła, że 

zmiana dotyczy zmiany terminu wizyty studyjnej z czerwca na 9 maja, a zmiana 

spowodowana jest mała dostępnością autobusów. Dodała, że organizacja otrzymała 

na realizację tego zadania dotację w kwocie 5.000 zł. LOT Ziemi Mińskiej zmienił 

również harmonogram realizacji zadania. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w umowie i podpisanie 

aneksu. 

Ad. 10 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz powiedziała, że                

21 i 22 kwietnia br. odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych do 

wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2               

w Mińsku Maz., Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz., Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Maz. oraz Poradni 



Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz. Poinformowała, że do konkursu na 

stanowisko dyrektora ZSZ Nr 2 wpłynęła 1 oferta p. A. Paja. 

Powiedziała, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego kandydat uzyskał 

bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji i komisja 

zarekomendowała kandydaturę p. A. Paja. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu 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 873/22 w sprawie zatwierdzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2                               
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 
 
Ad. 11 
 Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz powiedziała, że do 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku 

Mazowieckim wpłynęła 1 oferta. Wyjaśniła, że po przeprowadzeniu postępowania 

konkursowego kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów obecnych członków 

komisji i komisja zarekomendowała kandydaturę p. M. Pustoła. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu 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 874/22 w sprawie zatwierdzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Mińsku Mazowieckim. 
 
Ad. 12 
 Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz powiedziała, że do 

konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Mińsku Maz. wpłynęły 2 oferty. Wyjaśniła, że po przeprowadzeniu postępowania 

konkursowego kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów obecnych członków 

komisji i komisja zarekomendowała kandydaturę p. J. Kowalskiej. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu 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 875/22 w sprawie zatwierdzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego                                
i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. 
 
Ad. 13 

P. Emilia Piotrkowicz powiedziała, że do konkursu na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim wpłynęła 1 oferta. 

Wyjaśniła, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego kandydat uzyskał 

bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji i komisja 

zarekomendowała kandydaturę p. E. Ludwiniak. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu 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 876/22 w sprawie zatwierdzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                  
w Mińsku Mazowieckim.  
 
Ad. 14 
 Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz powiedziała, że po 

przeprowadzonych konkursach na realizację zadań przez organizacje pozarządowe 

pozostały wolne środki w kwocie 40.000 zł (w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego – 9.000 zł, w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej – 18.500 zł, w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na 

rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 5.000 zł, w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia – 2.500 zł, w zakresie działalności na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami                          

– 5.000 zł). 

Następnie p. Emilia Piotrkowicz powiedziała, że zgodnie z zainteresowaniem 

organizacji pozarządowych Wydział Oświaty i Promocji przygotował informację 

dotyczącą środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe udzielane w trybie 

pozakonkursowym tzw. „małe dotacje” organizacjom pozarządowym realizującym 

zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie 

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



wypoczynku dzieci i młodzieży”. Wyjaśniła, że składanie ofert będzie się odbywało 

przez generator Witkac.pl i będzie możliwe od 11 maja 2022 r. Nabór ofert trwać będzie 

do momentu wykorzystania całego limitu środków przeznaczonych na ten cel 

Ponadto poinformowała, że łączna kwota środków finansowych przekazanych tej 

samej organizacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego                             

i o wolontariacie, w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty                  

20.000 zł.  

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (termin realizacji zadania 

musi obejmować wszystkie działania niezbędne do zrealizowania zadania 

publicznego), a termin zakończenia realizacji zadania nie może być późniejszy niż dnia 

31 grudnia 2022 r. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za uruchomieniem procedury tzw. 

„małych dotacji”. 

 Następnie p. Emilia Piotrkowicz poinformowała, że do 6 czerwca br. można 

składać wnioski o nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz nagrodę Ministra 

Edukacji i Nauki. Dodała, że Wydział Oświaty i Promocji proponuje wystąpić: 

o nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla p. J. Papińskiej, p. E. Ludwiniak,                    

p. R. Skrzeczyńskiego oraz o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki dla p. J. Kowalskiej. 

 Zarząd jednogłośnie opowiedział się za propozycją Wydziału. 

Ad. 15 
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 Nr 1 w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Maz.  
- Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni. 
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 877/22 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu na 2022 rok. 

 
Ad. 16 
 Starosta – Antoni Jan Tarczyński zwołał kolejne posiedzenie na 23 maja br.               

o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa. 

Starosta powiedział, że w związku ze Świętem Strażaka w budżecie zabezpieczona 

została kwota 7.000 zł na nagrody i zaproponował, aby nagrody przyznać: 

- st. bryg. K. Komorowskiemu 

- mł. bryg. T. Kosznikowi 

- bryg. A. Zalewskiemu. 

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk powiedziała, że przygotowany został aneks do 

porozumienia z Fundacją „Świat Integracji” z Sulejówka w zakresie prowadzenia 

Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wyjaśniła, że zmiana dotyczy lokalizacji WTZ                            

z „Okuniew ul. Rynek 52” na „Sulejówek ul. Głowackiego 35”. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował przygotowany aneks. 

 
Ad. 17 

Protokół posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2022 r. został przyjęty. 
 
Ad. 18 

Zamknięcie posiedzenia.         
 
   
 
Starosta – Antoni Jan Tarczyński   

Wicestarosta – Witold Kikolski                 

Członkowie Zarządu: Marek Pachnik                  

   Leszek Celej    

   Henryk Księżopolski  
 
 


