
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 22 października 2020 r.  
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
  
Porządek obrad:  
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Informacja o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie mińskim. 
3. Informacja dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o stanie dróg powiatowych oraz o 

przygotowaniu do sezonu zimowego 2020/2021. 
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacja o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja z przebiegu wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Mińsku 
Mazowieckim za I półrocze 2020 r. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. 
6. Omówienie projektów uchwał na XV sesję Rady Powiatu.  
7. Sprawy różne.  
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  
9. Zamknięcie posiedzenia.  
 

 Ad. 1  
Posiedzenie wspólne Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu, pan Robert 

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

Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim powiedział, że szpital powiatowy funkcjonuje i realizuje 
swoje zadania we wszystkich oddziałach, poradniach specjalistycznych i podstawowej opiece 
zdrowotnej. Od 18 października Oddział Chorób Wewnętrznych został przekształcony na 
oddział leczący pacjentów z potwierdzonym wirusem SARS CoV-2 tzn. że do oddziału mogą 
trafić tylko pacjenci z potwierdzonym zakażeniem i wymagający hospitalizacji. Szpital jest w 
II poziomie zabezpieczenia i na mocy decyzji Wojewody szpital ma zapewnić 60 miejsc, w 
tym 6 miejsc z respiratorem. Następstwem tej sytuacji jest również reorganizacja szpitalnego 
oddziału ratunkowego. W ostatni weekend w SOR znajdowało się 32 pacjentów, z czego 20 
ze wskazaniem koronawirusa. Około 15 listopada powinien być postawiony kontener przy 
szpitalu, co będzie miało wpływ na poprawę sytuacji. Obecnie na oddziale wewnętrznym 
przebywa 75 pacjentów, w tym 60 pacjentów z COVID-19 i 15 pacjentów internistycznych na 
dostawkach. Są to pacjenci, których nie można było przesunąć, największym problemem jest 
to, że rodziny odmawiają przyjęcia swoich bliskich do domu, wobec czego została podjęta 
decyzja o zawiadomieniu prokuratury o zaniedbaniu swoich członków rodzin. Również domy 
opieki społecznej i hospicja odmawiają przyjęcia swoich mieszkańców ze względu na 
zagrożenie epidemiologiczne w placówkach. W sytuacji kadrowej szpitala istotnym 



problemem są kwarantanny nakładane na pracowników jako osób bliskich np. dzieci 
szkolnych, które eliminują pracowników z możliwości wykonywania pracy. 

Pan Sebastian Ciastoń zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku 
Mazowieckim powiedział, że oprócz normalnie wykonanych zadań, policja wykonuje zadania 
kontrolne i sprawdzające związane z koronawirusem. Policja, jeśli jest to możliwe, 
wspomagana jest siłami dodatkowymi, tj. żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, ostatnio też, 
w związku z ogromną liczbą osób objętych kwarantanną, żołnierzami BOT i dodatkowym 
wsparciem z Warszawy. Interwencji jest coraz więcej, ponieważ społeczeństwo nie patrzy na 
obostrzenia. W okresie największego wzrostu zachorowań nałożonych zostało 218 mandatów 
przez okres 2,5 tygodnia od czasu nałożenia dodatkowych obostrzeń, skierowano 48 
wniosków do sądu, pouczono 61 osób.  

Radny Ireneusz Piasecki zapytał, ile zostało wykonanych testów na koronawirusa i 
czy w okresie pandemii przekazywane są transze miesięczne z NFZ. Zapytał, czy od czasu 
pandemii, zdarzyło się, że szpital nie był w stanie przyjąć pacjenta.  

Dyrektor SPZOZ powiedział, że nie ma obecnie danych o liczbie testów. W 
odniesieniu do finansowania szpitala w okresie pandemii, wyjaśnił, że szpital znajduje się w 
tzw. sieci szpitali i w ramach tego uzyskuje stałe wpływy. Poza tym SPZOZ ma umowy spoza 
sieci i z nich również szpital otrzymywał 1/12. Od 5 września przestało obowiązywać prawo 
dające możliwość uzyskiwania 1/12 z pozostałych umów. Obecnie działania NFZ, m.in. 
przesunięcie czasu na realizację i złożenie przez SPZOZ oświadczenia, spowodowało to, że 
wróciły wypłaty 1/12 awansem, który trzeba odpracować. Dodał, że łóżka covidowe są 
finansowane spoza sieci i z tego tytułu szpital dostaje dodatkowe środki. Ponadto wpłynęły 
umowy, na podstawie których personel uczestniczący w procesie pomocy pacjentowi 
podejrzanemu otrzyma wzrost wynagrodzenia i są do tego przygotowywane odpowiednie 
tabele. W odniesieniu do możliwości przyjmowania pacjentów, dyrektor powiedział, że w 
przypadku braku możliwości przyjęcia, jest informowany Wojewoda i koordynator 
ratownictwa. Była sytuacja z 17 na 18 października, gdzie wszystkie szpitale były zamknięte i 
nastąpił nawał przyjęć do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Pacjenci byli przyjmowani, 
również pacjenci dodatni, pomimo braku miejsc, ale o tej sytuacji wiedział Urząd 
Wojewódzki i ratownictwo medyczne i dlatego była decyzja o zwiększeniu liczby miejsc.  

Radny Leszek Celej zapytał, czy w sytuacji braków kadrowych jest możliwość 
prawna, że akademie medyczne delegują do pomocy studentów 4 i 5 roku. 

Dyrektor  poinformował, że w szpitalu znajduje się grupa lekarzy-studentów 
ostatniego roku, młodzi lekarze odbywają staże. Ci lekarze w pierwszych dniach w trudnych 
chwilach stanęli do pracy w oddziale ratunkowym, za co należy się pochwała i 
podziękowanie. Obecnie procedura pozwala na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody o 
nałożenie świadczeń na personel medyczny. Obecnie w szpitalu personel jest i pracuje. 
Powiedział, że wystąpi do Wojewody o wsparcie.  

Radny Robert Smuga zapytał, jaka jest obecnie stan wykorzystania łóżek 
covidowych i łóżek respiratorowych.  

Dyrektor stwierdził, że wszystkie 60 łóżek rejestrowych covidowych jest zajętych, ale 
nie zna obecnego poziomu wykorzystania respiratorów. 

Starosta poprosił o omówienie zabezpieczenia szpitala w kontenery. 
Dyrektor  powiedział, że kontenery zastąpią dotychczasowy namiot, będzie to miejsce, 

gdzie chorzy będą mogli oczekiwać. Ze względu na określoną przepustowość, ludzie 
oczekiwali dotychczas na zewnątrz, więc zmienią się warunki oczekiwania i wstępnej 
kwalifikacji chorego. Kontenery będą ogrzewane i oświetlone. 

Starosta poprosił o przedstawienie sytuacji kadrowej w komendzie policji.  
Pan Sebastian Ciastoń powiedział, że zdarzają się nieobecności z powodu 

kwarantanny, często spowodowanej kontaktem dziecka w szkole z osobą zakażoną. Jest też 



niewielka liczba osób z potwierdzonym wynikiem dodatnim. Jest rekomendacja podziału 
jednostek terenowych na zmiany 12 godzinne co drugi dzień, aby ograniczyć ewentualne 
zakażenia. Wszyscy się stosują do reżimów sanitarnych. Sytuacja kadrowa nie zmieniła się i 
są wakaty w Komendzie, obecnie jest ich 18. Zgłosił zapotrzebowanie na pleksę do 
zabezpieczenia do wszystkich miejsc tj. dyżurek czy innych miejsc, gdzie następuje kontakt z 
ludźmi. 

Radny Piotr Stępień zapytał o czas oczekiwania na wynik testu na COVID-19. 
Dyrektor SPZOZ powiedział, że obecnie czas się wydłużył i na wynik czeka się do 5 

dni.  
Starosta odniósł się do decyzji Wojewody o utworzeniu 60 łóżek covidowych. 

Powiedział, że reorganizacja szpitala wymagała ogromnego poświęcenia i pracy całego 
zespołu. Podziękował wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy drugiemu 
człowiekowi i wyraził słowa najwyższego uznania i szacunku. Poinformował, że w 
Sanepidzie był moment kompletnego zablokowania w związku z płynną transmisją 
koronawirusa. Ogromną ilość decyzji musiała wystawić garstka ludzi. Samorządowcy 
włączyli się w pomoc wszystkim służbom, przede wszystkim poprzez dobrą współpracę ze 
szkołami czy zaopatrzenie w niezbędny sprzęt Sanepidu.  

Przewodniczący Komisji  w imieniu wszystkich radnych przyłączył się do słów 
podziękowania i uznania za pracę dla wszystkich pracowników inspekcji, policji, straży i 
służby zdrowia.  

Innych głosów nie było.  
 
Ad. 3 
 
Pan Michał Serwinowski dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił 

informację o stanie dróg powiatowych oraz przygotowaniu do sezonu zimowego 2020/2021. 
Zwrócił uwagę, że zmieniła się długość dróg jeśli chodzi o stan ogólny, a wynika to z tego, że 
w ubiegłym roku została zakończona elektroniczna ewidencja dróg powiatowych. Dodatkowo 
ocena stanu dróg była wykonana na podstawie rozszerzonego przeglądu 5-letniego obiektów 
mostowych i drogowych. W dobrym stanie jest około 260 km dróg, w stanie zadowalającym 
około 100 km, niezadowalającym 70 km i złym 50 km. Przeprowadzonych zostało 29 
postępowań inwestycyjnych zmierzających do przebudowy dróg powiatowych a także do 
opracowania dokumentacji projektowej. Dyrektor omówił wykonane zadania drogowe i 
zadania na obiektach mostowych. Oprócz poprawy stanu dróg, wykonywane są też inne 
czynności tj. wymiana lub odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie 
zieleni i poboczy, konserwacja rowów przydrożnych. Powiedział, że wraz z policją 
kontynuowane są komisyjne wyjazdy w miejsca zgłaszane przez mieszkańców jako 
niebezpieczne lub budzące ich zastrzeżenia, zwrócił uwagę na mapę wypadków w powiecie 
mińskim. Stwierdził, że do tych zdarzeń nie przyczyniła się infrastruktura drogowa, a 
nadmierna prędkość, niedostosowanie jazdy do warunków pogodowych, jazda pod wpływem 
alkoholu czy nieustępowanie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego. Następnie 
dyrektor omówił przygotowanie do sezonu zimowego. 

Przewodniczący Komisji  zapytał, czy został ponowiony wniosek na zakup ciągnika 
potrzebnego do utrzymania bieżącego dróg i konserwację poboczy i rowów.  

Dyrektor  potwierdził, że zakup ciągnika został ujęty we wnioskach do budżetu 
powiatu na 2021 r. złożonych przez Zarząd Dróg Powiatowych.  

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału.  
 

 

 



Ad. 4 
 
Starosta przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informację 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z przebiegu wykonania 
planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Mińsku 
Mazowieckim za I półrocze 2020 r. przez aklamację. Zaznaczył, że dochody na półrocze 
zostały wykonane w 52%, a wydatki na poziomie 40%. Zwrócił uwagę, że na koniec roku 
2020 była planowana kwota długu w kwocie 23,9 mln zł, ale zostało to zmniejszone do 21,4 
mln zł, ponieważ w roku 2019 została zmniejszona planowana kwota kredytu o 500 tys. zł i w 
2020 r. również nastąpi zmniejszenie.  

Radni nie zgłosili pytań. 
 

 Ad. 5 
 
Pani Emilia Piotrkowicz  Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji przedstawiła 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. Powiedziała, że 
II połowa roku szkolnego to działalność jednostek oświatowych w czasie pandemii. 

Radny Zbigniew Grzesiak zapytał, czy kształcenie zawodowe musi być prowadzone 
przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ponieważ żadna szkoła nie 
prowadzi kompleksowego kształcenia zawodowego. 

Pani Emilia Piotrkowicz  jest powołana powiatowa jednostka CKZiU, więc młodzież 
ma miejsce do realizacji zajęć praktycznych, ale są jeszcze klasy wielozawodowe, których 
uczniowie odbywają praktyki bezpośrednio u pracodawców.  

Innych pytań nie zgłoszono. 
 
Ad. 6 
 
Starosta Antoni Jan Tarczyński omówił projekty uchwał na XV sesję Rady Powiatu, 

w szczególności zmiany do budżetu 2020 r. Należy uporządkować kwestie związane z 
przeprowadzonymi przetargami na zadania drogowe. Druga grupa zmian dotyczy domów 
pomocy społecznej - w ramach projektu prowadzonego przez Marszałka Województwa 
„Wsparcie dla Mazowsza” wszystkie 3 jednostki wystąpiły o granty na doposażenie i 
wynagrodzenia w związku z epidemią. Pozostałe zmiany dotyczą m.in. niektórych zadań 
inwestycyjnych w dps-ach (DPS Jedlina na zakup pieca konwencyjnego i dokończenia prac 
remontowych, DPS św. Józefa na zakup urządzeń do pralni), przeniesienia środków z IT dla 
SPZOZ na zakup kontenerów wraz z wyposażeniem na potrzeby pandemii, a także zadań 
oświatowych.  Zapowiedział dodatkowe zmiany, które będą wniesione przez Zarząd na sesji 
Rady. 

Radni nie zgłosili uwag.  
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2020 r. liczbą 5 głosów, przy braku 
głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Radni Anna Czyżewska, Andrzej 
Krasuski i Elżbieta Wasielkiewicz nie wzięli udziału w głosowaniu. 

 
Ad. 7 
 
Radny Łukasz Bogucki zapytał, czy były podjęte jakieś działania w sprawie 

zanieczyszczenia rzeki Mienia w Gminie Halinów na wysokości miejscowości Wielgolas.  
Starosta powiedział, że udzieli informacji na sesji.  
 



Radny Ireneusz Piasecki powiedział, że rozmawiał w tej sprawie z Wójtem Gminy 
Dębe Wielkie. Wójt zgłosił problem Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, 
ponieważ zakład, który wypuszcza zanieczyszczenia mieści się na terenie gminy. Zakład 
komunalny z gminy Dębe Wielki pobrał próbki przy wyjściu z oczyszczalni ścieków, zakład 
założył dodatkowo poprzeczkę na osady. Zakład ma założoną podoczyszczalnię ścieków, 
która już powinna działać.  

Radna Alicja Cichoń powiedziała, że z portalu społecznościowego dowiedziała się, że 
obecnie są bardzo duże kolejki samochodowe do punktu pobierania wymazów w kierunku 
COVID, bo w punkcie trzeba być w samochodzie. Cały odcinek od strony wjazdu do szpitala 
od ulicy Szpitalnej jest zajęty samochodami, a przed godziną 16-tą według internautów 
policja, która prosi, aby kierowcy nie tamowali ruchu. Kierowcy, aby dojechać do mobilnego 
punktu czynnego do godz. 19-tej, muszą tam stać. Trzeba spróbować znaleźć jakieś 
rozwiązanie. 

Innych głosów nie było.  
 
Ad. 8  
 
Komisje przyjęły protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji stałych 

Rady Powiatu przez aklamację. 
 
Ad. 9 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, pan Robert Grubek zamknął wspólne 

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


