
Protokół  
wspólnego posiedzenia w formie wideokonferencji 

Komisji Bud żetu, 
Komisji Bezpieczeństwa i Środowiska, 

Komisji O światy, Kultury i Sportu, 
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Komisji Przedsiębiorczości i Rozwoju 

w dniu 17 czerwca 2020 r.  
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
  
Porządek obrad:  
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Mińsku Mazowieckim.  
3. Omówienie materiałów i projektów uchwał na XIII sesję Rady Powiatu.  
4. Sprawy różne.  
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  
6. Zamknięcie posiedzenia.  

 
 Ad. 1  
 

Posiedzenie wspólne Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu, pan Robert 
Grubek. Poinformował, że w posiedzeniu będzie uczestniczył dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim 

Pan Robert Grubek przedstawił porządek obrad, do którego radni nie wnieśli uwag.  
 
Ad. 2 
 
Pan Mariusz Martyniak  dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przedstawił sprawozdanie z działalności SPZOZ oraz 
sprawozdanie finansowe za 2019 r. Powiedział, że wszystkie działania powiatu wspierające 
szpital, w tym pokrycie straty za 2018 rok przyczyniły się do stabilnego działania szpitala, 
czego efektem jest radzenie sobie w trudnej sytuacji w dobie koronawirusa. Szpital 
powiatowy świadczy opiekę zdrowotną we wszystkich obszarach swojej działalności i 
podziękował personelowi, w szczególności lekarzom za pełne zaangażowanie w pracy. Po 
uwzględnieniu ograniczeń standardów sanitarnych w ambulatoryjnej opiece szpitalnej nie jest 
możliwe przyjmowanie tak wielu pacjentów, jak w okresie bez zagrożenia 
epidemiologicznego. W podstawowej opiece zdrowotne i specjalistyce zgodnie z założeniami 
Ministerstwa Zdrowia podstawą świadczeń jest teleporada, ale to nie może w pełni zapewnić 
opieki zdrowotnej, dlatego pacjenci są też przyjmowani bezpośrednio. W roku 2019 kontrakt 
były wykonany na poziomie 104% roku poprzedniego, w skutek czego było zwiększenie 
kontraktu na kolejny rok. Zwrócił się z prośbą do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na 
pokrycie straty SPZOZ za 2019 rok. 

Starosta poprosił o przedstawienie informacji o przyjmowaniu pacjentów do szpitala. 
 
 
 



Kierownik Działu Logistyki SPZOZ w Mińsku Mazowieckim powiedział, że szpital 
przygotowuje się do postawienia kontenerów do przyjmowania pacjentów oczekujących na 
przyjęcie do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zrezygnowano z dwóch dużych zadań - 
modernizacji szpitala powiatowego w części wejścia głównego oraz modernizacji łącznika 
oddziału ginekologicznego, ponieważ są utworzone czerwone strefy przyjmowania 
pacjentów. W związku z tym, planowane jest przesunięcie środków na modernizację 
rejestracji w starej części budynku i aktualizację projektów modernizacji odcinka 
pediatrycznego oraz modernizację infrastruktury IT, a wiąże się to ze zmianami przepisów, 
które wymaga Ministerstwo Zdrowia, aby funkcjonowała elektroniczna dokumentacja 
medyczna. 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych sprawozdań SPZOZ w Mińsku 
Mazowieckim. 

 
 Ad. 3 

 
Starosta przedstawił pozostałe materiały i projekty uchwał na XIII sesję Rady 

Powiatu. Omówił sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 
2019 r., które były przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Oba podmioty wyraziły pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu. 
Podkreślił, że zarówno plan dochodów, jak i plan wydatków był wielokrotnie zmieniany w 
ciągu roku, ostatecznie budżet zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie              
4 266 539 zł. Zwrócił uwagę, że zostało wykonanych ponad 70 zadań inwestycyjnych na 
kwotę 24 mln zł, przy czym Zarząd starał się pozyskiwać środki ze źródeł zewnętrznych. 
Natomiast udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł blisko 15%. 

Radni nie zgłosili pytań dotyczących sprawozdania.  
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Powiatu wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. liczbą 6 głosów. Radny Łukasz Bogucki 
wstrzymał się od głosu. Radni Elżbieta Wasielkiewicz i Andrzej Krasuski nie wzięli udziału 
w głosowaniu.  

Pani Teresa Bąk Skarbnik Powiatu omówiła propozycje zmian w budżecie 2020 r. i 
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2026.  

Starosta podkreślił, że zdecydowana większość postępowań przetargowych w 
zakresie inwestycji drogowych osiągała ceny kosztorysowe bądź niższe.  

Radny Krzysztof Płochocki zapytał o koszt montażu klimatyzacji na hali sportowej w 
Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej oraz przewidywany koszt 
eksploatacji. 

Wicestarosta powiedział, że odpowiedź będzie udzielona pisemnie.  
Innych pytań nie było.  
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2020 r. liczbą 5 głosów. Radni Łukasz 
Bogucki, Anna Czyżewska i Elżbieta Wasielkiewicz wstrzymali się od głosu. Radny Andrzej 
Krasuski nie wziął udziału w głosowaniu.  

Komisje nie zgłosiły wniosków do pozostałych projektów uchwał. 
 
Ad. 4 
 
Radny Ireneusz Piasecki pochwalił działania powiatu w zakresie prowadzenia 

wideokonferencji dla przedsiębiorców w związku z sytuacją epidemiologiczną. Stwierdził, że 
przedsiębiorcy wykazali małe zainteresowanie konferencjami.  

Innych głosów nie było.  



 
Ad. 5 
 
Komisje przyjęły protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji stałych 

Rady Powiatu przez aklamację. 
 
Ad. 6 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, pan Robert Grubek zamknął wspólne 

posiedzenie komisji. 
 
 
 
 
Protokołowała:      Posiedzeniu przewodniczył: 
Agata Kaszubska               Robert Grubek 
              Przewodniczący Komisji Budżetu  
 
 


