
Protokół Nr 136/22 
posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego 

w dniu 23 maja 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 
 Michał Serwinowski – dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. 
 Urszula Soroka – z-ca nacz. Wydz. Oświaty i Promocji 
 Marlena Pustoła – dyr. Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz. 

Joanna Kowalska – dyr. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Mińsku Maz. 

 Agnieszka Paja – wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz. 
 Edyta Ludwiniak – dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz. 
 
Porządek posiedzenia:   
 
1. Otwarcie posiedzenia.   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację                 

w 2022 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                             
i dziedzictwa narodowego. 

9. Rozpatrzenie ofert złożonych w trybie pozakonkursowym w zakresie wspierania                        
i upowszechniania kultury fizycznej. 

10. Rozpatrzenie ofert złożonych w trybie pozakonkursowym w zakresie turystyki                             
i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 
i młodzieży. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanego pozbawienia 
kategorii dróg gminnych drogi na terenie m.st. Warszawy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg 
Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do realizacji inwestycji. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok. 
14. Sprawy drogowe. 
15. Sprawy różne.    
16. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 9 maja 2022 r. 
17. 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 dotację na realizację zadania mostowego w kwocie 1.250.000 zł, 

- odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego 

tematem były kwestie dotyczące składowisko odpadów niebezpiecznych w Ryczołku. 

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP – Czesław Mroczek                                        

i I wicewojewoda Sylwester Dąbrowski (kolejne posiedzenie zaplanowane jest na                  

31 maja br. w Kałuszynie), 

- 11 maja 2022 r. w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Turystyczno-

Gastronomicznych w Mińsku Maz. odbyła się XVIII Powiatowa Giełda Szkół 

Ponadpodstawowych, 

- Powiatowy Urząd Pracy zorganizował konferencję dotyczącą rynku pracy, na której 

poinformowano o możliwościach zatrudnienia obywateli Ukrainy, 

- na terenie powiatu mińskiego przebywa ok. 4700 uchodźców z Ukrainy, 

- z okazji Dnia Pielęgniarek i Położnych złożył życzenia pracownikom SPZOZ, 

- 19 maja 2022 r. na placu przed Komendą Powiatową PSP odbył się uroczysty apel z 

okazji Dnia Strażaka i wręczone zostały nagrody, 

- odbył się finał XVI edycja „Kulturomaniaka” w Mrozach, ( w tej edycji udział wzięło 

ponad 1500 uczestników), 

- 16 maja br. elewi służby przygotowawczej złożyli przysięgę wojskową na sztandar 

Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, 

- powiat miński zaproszony został przez Akademię Sztuki Wojennej i uczestniczył                   

w ramach Rady Programowej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego w spotkaniu                 

z przedstawicielami instytucji realizujących zadania w obszarze bezpieczeństwa 

państwa. 

 Wicestarosta – Witold Kikolski poinformował o następującej sprawie:  

- 18 maja br. odbyło się spotkanie dotyczące organizacji Igrzysk Samorządowych, 

które odbędą się 9 lipca br. w Kałuszynie. 

 



Ad. 4 
 Sekretarz Powiatu – Iwona Warszawska-Lulko powiedziała, że w dniu                            

21 kwietnia br. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 

Nr 2 w Mińsku Maz. Do konkursu przystąpiła p. Agnieszka Paja i komisja konkursowa 

rekomenduje kandydaturę p. Agnieszki Paja na stanowisko dyrektora. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

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

Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu 

opowiedział się jednogłośnie. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 878/22 w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców 
Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 
 
Ad. 5 

Sekretarz Powiatu powiedziała, że w dniu 21 kwietnia br. odbył się konkurs na 

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

Do konkursu przystąpiła p. Marlena Pustoła i komisja rekomenduje p. M. Pustoła na 

stanowisko dyrektora. Kolejno odczytała projekt uchwały w sprawie powierzenia 

stanowiska 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 879/22 w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku 
Mazowieckim. 
 

Ad. 6 
Sekretarz Powiatu – Iwona Warszawska-Lulko poinformowała, że w dniu                                     

22 kwietnia 2022 r. przeprowadzony został konkurs na stanowisko dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. Do konkursu 

przystąpiły dwie osoby. Komisja konkursowa zarekomendowała kandydaturę                           

p. Joanny Kowalskiej na stanowisko dyrektora. Następnie odczytała projekt uchwały        

w sprawie powierzenia stanowiska 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 880/22 w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                        
w Mińsku Mazowieckim. 
Ad. 7 
 P. Iwona Warszawska-Lulko powiedziała, że w dniu 22 kwietnia br. odbyło się 

również postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Dodała, że do konkursu przystąpiła p. Edyta 

Ludwiniak i komisja konkursowa rekomenduje p. Edytę Ludwiniak na stanowisko 

dyrektora. 

Kolejno odczytała projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Przeprowadzono 

głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 881/22 w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku 
Mazowieckim. 
 Starosta – Antoni Jan Tarczyński wręczył nowo wybranym dyrektorom uchwały 

w sprawie powierzenia stanowisk. 

Ad. 8 
Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji – Urszula Soroka powiedziała, że 

zaproponowane dotacje w ramach drugiego konkursu na realizację zadań w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostały przez 

organizacje pozarządowe przyjęte i ofert, w tym kosztorysy dostosowane. Następnie 

odczytała projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                              

i dziedzictwa narodowego. Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem 

uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 882/22 w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
 
Ad. 9 
 Z-ca naczelnika Wydz. Oświaty i Promocji – Urszula Soroka powiedziała, że                 

wpłynęły następujące oferty na realizację zadań publicznych w trybie 

pozakonkursowym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

- Cegłowska Inicjatywa Sportowa na realizację zadania „Cegłowski Bieg 

Niepodległości” – propozycja, nie uznać celowości realizacji zadania, 



- Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” na realizację zadania „Mazowiecki 

Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ignaców-Mińsk Mazowiecki 2022, 

wnioskowana kwota dotacji 5.100 zł, propozycja uznać celowość realizacji zadania                       

i zaproponować dotację w wysokości 3.500 zł, 

- Klub Sportowy Ultra Team Łódź  na realizację zadania „Chodź z nami na kije”, 

propozycja, nie uznać celowości realizacji zadania, 

- Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” na realizację zadania                       

„W ogrodzie barw i dźwięków”. V Otwarty Turniej Zespołów Cheerleaders 

wnioskowana kwota dotacji 9.950 zł, propozycja uznać celowość realizacji zadania                      

i zaproponować dotację w wysokości 8.500 zł, 

- Ludowy Klub Sportowy „Olimpia Latowicz” na realizację zadania Aktywne wakacje              

z LKS „Olimpia” Latowicz - propozycja, nie uznać celowości realizacji zadania, 

- Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” na realizację zadania XII Powiatowy 

Integracyjny Turniej w Kręgle Mińsk Mazowiecki-Ignaców 2022 – wnioskowana kwota 

dotacji 2.500 zł, propozycja uznać celowość realizacji zadania i zaproponować dotację 

w wysokości 2.000 zł 

- Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty na realizację zadania Turniej piłki nożnej halowej 

„Futsal Cup” wnioskowana kwota dotacji 7.000 zł, propozycja uznać celowość 

realizacji zadania i zaproponować dotację w wysokości 4.500 zł. 

Zarząd Powiatu zgodził się z propozycją Wydziału i uznał celowość                                     

i zaproponowane kwoty dotacji.  

P. Urszula Soroka przypomniała o procedurach dotyczących ofert złożonych w trybie 
pozakonkursowym. 
 
Ad. 10 

P. Urszula Soroka powiedziała, że wpłynęła następująca oferta na realizację 

zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: 

- Stowarzyszenia „Dzieciom Radość Ignaców” na realizację zadania Rajd Pieszy 

„Śladami darów natury po Korycińskim Rezerwacie Przyrody i Ogrodzie Botanicznym 

w Korycinach” wnioskowana kwota dotacji 4.810 zł, propozycja uznać celowość 

realizacji zadania i zaproponować dotację we wnioskowanej wysokości 4.810 zł. 

Zarząd Powiatu zgodził się z propozycją Wydziału i uznał celowość                                     

i zaproponowaną kwotę dotacji.  



P. Urszula Soroka przypomniała o procedurach dotyczących ofert złożonych w trybie 

pozakonkursowym. Dodała, że środki w ww. zakresach zostały wyczerpane i nabór 

wniosków w systemie Witkac.pl został zablokowany. 

 
Ad. 11 
 Sekretarz Powiatu – Iwona Warszawska-Lulko powiedziała, że z-ca prezydenta 

m.st. Warszawy pismem z dnia 9 maja br. wystąpił o zaopiniowanie pozbawienia 

kategorii drogi gminnej ul. Zakole i jednoczesne zaliczenie jej do kategorii dróg 

powiatowych. Dodała, że dyrektor ZDP w Mińsku Mazowieckim pozytywnie 

zaopiniował powyższy wniosek. 

Następnie odczytała 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 883/22 w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej planowanego pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi na terenie 
m.st. Warszawy. 
 
Ad. 12 

Sekretarz Powiatu – Iwona Warszawska-Lulko powiedziała, że dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim zwrócił się o udzielenie 

upoważnienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 0+440 do km 0+567 

oraz od km 1+886 do km 2+000 polegająca na budowie chodnika”. Następnie 

odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu 

Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do realizacji inwestycji. Przeprowadzono 

głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się 

jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 884/22 w sprawie udzielenia 
upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim 
do realizacji inwestycji. 

Ad. 13 
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. 
- Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz. 
- Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Maz.  
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, 
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.  
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Maz.  
- Domu Pomocy Społecznej w Kątach, 
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz. 
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 885/22 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu na 2022 rok. 
 
Ad. 14 
 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. – Michał Serwinowski 

przedstawił harmonogram zaawansowania prac na zadaniach inwestycyjnych 

zaplanowanych na 2022 r. Wyjaśnił, że na wszystkie zadania ogłoszone zostały 

postępowania przetargowe, niektóre zadania są już realizowane i nie ma zagrożenia 

terminów. Dodał, że w zakresie nakładek otwarcie ofert zaplanowane jest na 27 maja 

br. 

P. Michał Serwinowski poinformował, że firmy realizujące dwa zadania drogowe tj. na 

drodze nr 4318W w Halinowie i na drodze nr 2230W w Wiciejowie zwróciły się                           

o zwiększenie wartości kosztorysowej na tych zadaniach. Dodał, że w przypadku drogi 

w Halinowie chodzi o kwotę 850.000 zł netto, a w przypadku drogi w Wiciejowie 

775.000 zł. 

Następnie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych powrócił do wniosków 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 2 przejazdów kolejowych na terenie gminy 



Dębe Wielkie, a dotyczy to dróg nr 2221W Dębe Wielkie -Górki i nr 2222W Dębe 

Wielkie – Chrośla – Jędrzejnik - Kędzierak.   

Poinformował, że w dniach 18 i 19 maja br. odbyły się konsultacje, w których 

uczestniczyli przedstawiciele PKP PLK S.A, Urzędu Gminy Dębe Wielkie oraz 

mieszkańcy. Nie wypracowano stanowiska w żadnym przypadku, a mieszkańcy nie 

zgadzali się na przeniesienie stacji Wrzosów w kierunku zachodnim oraz przesunięcie 

przejazdów jednego na wschód, a drugiego na zachód. Powiedział, że ustalono, że 

PKP przeanalizuje złożone uwagi i przedstawi ewentualne propozycje na kolejnym 

spotkaniu. 

W związku z powyższym Zarządu Powiatu postanowił, że  nie może wydać 

pozytywnej opinii do przedstawionych materiałów, a negatywna opinia związana jest     

z brakiem akceptacji proponowanych wariantów przez społeczność lokalną oraz 

zgłoszonymi zastrzeżeniami. 

Zarząd Powiatu postanowił, że uzyskanie pozytywnej opinii będzie możliwe dopiero po 

wypracowaniu kompromisu, tj. koncepcji zaakceptowanej przez mieszkańców i władze 

Gminy Dębe Wielkie.  

 
Ad. 15 
 Starosta – Antoni Jan Tarczyński zwołał kolejne posiedzenie na 30 maja br.               

o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa. 

P. Urszula Soroka powiedziała, że w związku z tym, że pozostało 9.000 zł na zadania 

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

zaproponowała przeznaczyć ją na tzw. „małe dotacje”. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za uruchomieniem procedury tzw. 

„małych dotacji”. 

Zarząd Powiatu postanowił kwotę 9.000 zł przeznaczyć na dotacje celowe udzielane 

w trybie pozakonkursowym tzw. „małych dotacji” organizacjom pozarządowym 

realizującym zadania publiczne z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                        

i dziedzictwa narodowego” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

 



P. Urszula Soroka powiedziała, że składanie ofert będzie odbywało się przez generator 

Witkac.pl i będzie możliwe od dnia 25 maja 2022 r. Wysokość dofinansowania zadania 

publicznego nie może przekroczyć 9 000 zł. Łączna kwota środków finansowych 

przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19a ww. ustawy, 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). Termin zakończenia 

realizacji zadania nie może być późniejszy niż dnia 31 grudnia  

2022 r. Zadania mogą być realizowane w okresie od dnia 20 czerwca 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r.  

 
Ad. 16 

Protokół posiedzenia w dniu 9 maja 2022 r. został przyjęty. 
 
Ad. 17 

Zamknięcie posiedzenia.         
 
 
   
 
Starosta – Antoni Jan Tarczyński   

Wicestarosta – Witold Kikolski                 

Członkowie Zarządu: Marek Pachnik                  

   Leszek Celej    

   Henryk Księżopolski  
 
 
 


