
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 23 kwietnia 2020 r.  
 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
  
Porządek obrad:  
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Omówienie pozostałych materiałów i projektów uchwał na XII sesję Rady Powiatu. 
3. Bieżąca sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem w powiecie mińskim. 
4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie posiedzenia.  

 
 Ad. 1  

 
Posiedzenie wspólne Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu, pan Robert 

Grubek. Poinformował, że w posiedzeniu będą uczestniczyli: pani Grażyna Borowiec 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, pani Dorota Ziuzia-Lipiec 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim, Komendancie Policji i 
Straży Pożarnej oraz dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.  

Pan Robert Grubek przedstawił porządek obrad, do którego radni nie wnieśli uwag.  
 
Ad. 2 
 
Pani Grażyna Borowiec dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku 

Mazowieckim omówiła sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia i 
aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2017 – 2022 za 2019 rok oraz odniosła się do 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod tytułem 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (IV)” w ramach I 
Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  
 Pan Janusz Zdzieborski dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku 
Mazowieckim omówił sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej oraz projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – 
edycja 2020 Specjalistyczne poradnictwo i projekt uchwały w sprawie zadań finansowanych 
ze środków PFRON w 2020 r.   

Starosta omówił pozostałe projekty uchwał na XII sesję Rady Powiatu,                                
w szczególności projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 
2020 r.   

Radny Ireneusz Piasecki wskazał na załącznik inwestycyjny, w którym pojawiają się 
równe kwoty na drogę 2222W Dębe Wielkie – Chrośla – Jędrzejnik w poszczególnych 
uchwałach począwszy od projektu uchwały budżetowej i zapytał o przyczyny.  

 
 



Starosta wyjaśnił, że Gmina Mińsk Mazowiecki zadeklarowała ostatecznie kwotę 200 
tys. zł (wstępnie deklarowała 300 tys. zł), po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 
okazało się, że planowane środki są niewystarczające i trzeba brakującą kwotę dołożyć, aby 
móc zakończyć zadanie.  

Radny Krzysztof Płochocki przypomniał swój wniosek dotyczący uwzględnienia 
miejsc przy drogach powiatowych przeznaczonych pod stacje ładownia dla samochodów 
elektrycznych. 

Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu będzie rozpatrywał ten wniosek na 
najbliższym posiedzeniu w poniedziałek przed sesją i będzie sprawdzona liczba 
zarejestrowanych samochodów zasilanych elektrycznie.  

Komisja Budżetu w obecności 7 radnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2020 r. liczbą 6 
głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  

Komisje nie zgłosiły wniosków do przedstawionych projektów uchwał. 
 

 Ad. 3 
 

Starosta Antoni Jan Tarczyński poprosił o przedstawienie radnym dodatkowych 
zadań, które Powiatowy Urząd Pracy będzie realizował w imieniu Starosty na mocy 
szczególnych uregulowań. Odbyła się już wideokonferencja dla przedsiębiorców dotycząca 
pożyczek i będą odbywały się kolejne, najbliższe w piątek i poniedziałek. Zwrócił się do 
radnych o rozpropagowywanie tych informacji na swoich terenach działania.  

Pani Grażyna Borowiec powiedziała, że powiatowe urzędy pracy zajmują się mikro, 
małymi i średnimi przedsiębiorcami i w ramach tego realizują zadania: 
- dofinansowania ze środków funduszu pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników 
danego przedsiębiorcy oraz należnych od tego składek na ubezpieczenie,  
- dofinansowania ze środków funduszu pracy części kosztów prowadzenia działalności w 
przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, będzie 
przysługiwało pod warunkiem, że przedsiębiorca jest czynny i wykaże poniesienie strat w 
swoich obrotach 30, 40 lub 50%,  
- dopłaty do części kosztów prowadzenia działalności dla organizacji pożytku publicznego.  
Powiedziała, że przed budynkiem będzie wystawiona skrzynka do składania wniosków i 
innych dokumentów do urzędu.  
 Radny Ireneusz Piasecki stwierdził, że z informacjami trzeba dotrzeć do jak 
największej liczby przedsiębiorców, stowarzyszeń i zrzeszeń skupiających przedsiębiorców,  
warto też informacje o wideokonferencjach przekazać do gmin i miast, gdzie są rejestry 
działalności gospodarczej. Powiedział, że przydatne byłoby przekazanie informacji przez 
ZUS. 
 Pani Grażyna Borowiec powiedziała, że pożyczka jest oprocentowana na 0,05%, ale 
do wniosków dołączony jest również formularz umorzenia pożyczki, ponieważ pożyczki są 
umarzane pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od podpisania 
umowy, a wszelkie zmiany przepisów są na bieżąco przekazywane.  
 Starosta powiedział, że każda z wideokonferencji jest poświęcona tylko jednemu z 
mechanizmów pomocy państwa. Zostanie rozważone zaproszenie na wideokonferencję 
przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  
 Radny Leonard Zdanowicz zapytał o wskaźnik osób bezrobotnych poszukujących 
pracy.  

Pani Grażyna Borowiec poinformowała, że dotychczas nie było zgłoszeń o 
zwolnieniach grupowych, ale można się spodziewać zwolnień w kwietniu i rejestracji osób 
bezrobotnych w maju. 



Pan Janusz Zdzieborski dyrektor stwierdził, że sytuacja związana z epidemią 
przewartościowała potrzeby zaplanowane na 2020 r. na potrzeby bieżące placówek pomocy 
społecznej, aby w sposób właściwy zapewnić warunki mieszkańców domów pomocy 
społecznej i domów dziecka. Prowadzony jest bieżący monitoring i nie ma obecnie 
zagrożenia w tych placówkach. Powiedział, że budynek PCPR jest zamknięty, a sprawy 
załatwiane są elektronicznie lub korespondencyjnie.  

Radny Piotr Stępień zapytał o analizę sytuacji epidemiologicznej w pieczy 
zastępczej.  

Pan Janusz Zdzieborski powiedział, że 6 koordynatorów prowadzi monitoring 
rodzin, które ma pod opieką i z którymi jest w stałym kontakcie. Obecnie nie ma przypadków 
zagrożenia epidemiologicznego. Psychologowie są dostępni na dyżurach telefonicznych.  

Pani Dorota Ziuzia-Lipiec Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku 
Mazowieckim przedstawiła bieżącą sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego. 
Obecnie 95 osób jest objętych kwarantanną domową, 10 – nadzorem epidemiologicznym, 2 
osoby hospitalizowane z podejrzeniem koronawirusa, 23 osoby zakażone potwierdzone 
laboratoryjnie (w tym 10 ozdrowieńców, 2 osoby zmarłe). Obie osoby zmarłe przebyły 
operacje na inne choroby, a koronawirusem zaraziły się w szpitalach. Stwierdziła, że w 
powiecie mińskim procedury są zachowywane, jest dobra współpraca ze wszystkimi, do 
których zwraca się o pomoc. 

Pan Piotr Stępień zapytał, komu i na jakich zasadach wykonuje się testy na terenie 
powiatu mińskiego. 

Pani Dorota Ziuzia-Lipiec powiedziała, że wymazy w kierunku koronawirusa 
wykonywane są u wszystkich osób objętych kwarantanną, u osób mających kontakt z osobą 
zakażoną.  

Radny Ireneusz Piasecki zapytał, czy Stacja w Mińsku Mazowieckim wykonuje 
wymazy, ile ich zostało zrobionych, jaki jest koszt i kto zleca i kto płaci za badanie, a także 
ile osób zostało ukaranych za nieprzestrzeganie ograniczeń.   

Pani Dorota Ziuzia-Lipiec powiedziała, że Inspekcja nie wykonuje wymazów, są do 
tego wyznaczone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dwie firmy, z 
którymi podpisane są umowy na zbieranie wymazów, a badania opracowuje laboratorium 
Stacji Wojewódzkiej oraz jedna z tych firm. Wyniki zbierane są w Stacji Wojewódzkiej i 
przekazywane są następnie powiatowym sanepidom. Badania w kierunku koronawirusa są 
zlecane przez stacje, a koszty wymazów ponosi NFZ. Procedury, nakazy i zakazy są ustalone 
w przepisach i inspekcje je wykonują. Od początku epidemii do chwili obecnej w powiecie 
mińskim ukaranych zostało 57 osób na łączną kwotę 605000 zł, na skutek 187 notatek policji. 
Dużo osób złożyło odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  

Radna Alicja Cichoń poprosiła o opisanie procedury postępowania, gdy zgłasza się 
osoba podejrzewająca u siebie objawy koronawirusa np. podczas weekendu. Zapytała, czy 
ktoś w Sanepidzie pracuje, bo lekarze zgłaszają, że pacjenci mają utrudniony kontakt w 
weekend z Sanepidem. Następnie, kiedy pobierany jest wymaz i jak długo oczekuje się na 
wynik oraz ile czasu po drugim ujemnym wyniku osoba przebywa na kwarantannie. Zapytała, 
ile testów było wykonanych od początku epidemii, jaki procent stanowiły dodatnie wyniki z 
podziałem na wiek i płeć.  

Pani Dorota Ziuzia-Lipiec poprosiła o skierowanie do Stacji pisma w sprawie danych 
statystycznych. Powiedziała, że jest jej bardzo przykro słuchać informacji , że Sanepid w 
weekendy nie pracuje i nie można się dodzwonić. Stwierdziła, że od rozpoczęcia epidemii nie 
miała wolnego weekendu, a jej telefon komórkowy jest cały czas dostępny dla wszystkich, 
jako inspektor sanitarny czasami pracuje po nocach. W Inspekcji jest jeden telefon alarmowy, 
który nieustannie dzwoni, w powiecie mińskim jest ponad 150 tysięcy mieszkańców, ale nie 
ma sytuacji, że telefon alarmowy nie odpowiada.  Zaznaczyła, że obowiązek leczenia pacjenta 



spoczywa na lekarzu i jeśli pacjent ma jakiekolwiek objawy, to powinien się zwrócić do 
lekarza, który powinien pacjentowi wyznaczyć dalszy sposób postępowania. Inspekcja 
Sanitarna zajmuje się nadzorem nad osobami chorymi w sensie epidemiologicznym, 
wyszukuje kontakty z osobami zakażonymi, informując jak powinny się zachowywać, kieruje 
je do badania, ale leczeniem zajmują się lekarze. Pani Inspektor stwierdziła, że zdarzało się, iż 
lekarze nie chcieli przyjąć pacjenta, dlatego osobiście dzwoniła na pogotowie z informacją o 
pacjencie, którym trzeba się zająć, następnie przyjeżdżała karetka i wiozła pacjenta do 
szpitala w Siedlcach, gdzie lekarz decydował o dalszym leczeniu pacjenta. W momencie 
potwierdzenia informacji o kontakcie z osobą zakażoną lub podejrzaną, Inspekcja obejmuje 
takie osoby nadzorem, wpisuje do rejestru i wystawia decyzję administracyjną, po 7 dniu był 
pobierany wymaz. Obecnie osoba z kontaktu z osobą zakażoną otrzymuje decyzję 
administracyjną o kwarantannie, wszyscy domownicy automatycznie obejmowani są 
kwarantanną i wskazywane są osoby do wykonania wymazów czyli te, które miały 
bezpośredni kontakt z zakażonym. Kwarantanna trwa 2 tygodnie. Natomiast, jeśli osoba 
zakażona ze względu na dobry stan zdrowia jest izolowana w warunkach domowych, wtedy 
wszyscy domownicy mają nałożoną decyzję administracyjną o obowiązku odbycia 
kwarantanny. Zwolnienie z kwarantanny następuje dopiero po potwierdzeniu 2 wynikami 
ujemnymi osoby izolowanej, a ostatnie wytyczne stanowią, że taka osoba pozostaje jeszcze w 
kwarantannie przez 2 tygodnie od drugiego wyniku ujemnego wraz ze wszystkimi 
domownikami. Obecnie czas oczekiwania na wynik trwa około 24 godzin.  

Starosta zwrócił się do pani Doroty Ziuzi-Lipiec z podziękowaniami za pracę pełną 
poświęcenia i zaangażowanie całego personelu Stacji. Podziękował również komendantom 
Policji i Straży Pożarnej oraz dyrektorowi SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.  

Radny Robert Smuga zapytał, czy w Inspekcji w związku z epidemią nie ma 
problemów kadrowych oraz czy potrzebne jest wsparcie ze strony Rady Powiatu.  

Pani Dorota Ziuzia-Lipiec podziękowała za słowa troski. Powiedziała, że sytuacja 
jest faktycznie trudna, ale dzięki zakupie kilku laptopów, można też prowadzić pracę zdalnie, 
również angażuje się w czasie prywatnym. Na pewno przydałoby się więcej kadry, bo 
pracownicy są przemęczeni, a trzeba zapewnić ciągłość pracy przez 24 godziny. Stacja jest 
czynna do godziny 20.  

Pan Sławomir Rogowski Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim 
omówił pracę policji. Powiedział, że policjanci są podzieleni na dwie grupy, które pracują w 
kolejnych dniach, co pozwala na separację załogi na wypadek zarażenia, utrzymywana jest 
izolacja z poszczególnymi komisariatami policji, aby przepływ ludzi był jak najmniejszy. Od 
początku epidemii kwarantanną było objętych 920 osób, w stosunku do których policjanci 
podejmowali czynności nadzorcze oraz w zakresie pomocy dotyczących zaopatrzenia w 
niezbędne artykuły i leków podczas kwarantanny (6426 czynności). W tym okresie 
zrealizowanych było ponadto 3143 interwencji, z czego wynika, że policjanci wykonali 3 razy 
więcej pracy niż w zwykłych warunkach. W związku z interwencjami dotyczącymi nakazów i 
zakazów, zostało nałożonych 168 mandatów i 63 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego. 
Część z tych spraw zostało przekazanych do Sanepidu. 1 sytuacja dotyczyła naruszenia 
kwarantanny, gdzie toczy się postępowanie przed Prokuraturą Rejonową.  Na przestrzeni 2 
miesięcy było kilka sytuacji, gdzie doszło do narażenia policjantów na kontakt z osobą 
zarażoną. Komendant podkreślił, że od 2 miesięcy policjanci nie chodzą na urlopy ani 
zwolnienia lekarskie, do swojej pracy podchodzą sumiennie i z odpowiednią etyką 
zawodową. Policjanci są wyposażeni w środki ochronne, w każdym radiowozie są 2  
komplety pełnej ochrony na wypadek konieczności użycia.  

 
 
 



Radny Piotr Pustoła zapytał o wpływ sytuacji epidemiologicznej na przestępczość, 
czy liczba zdarzeń zmieniła się. 

Komendant powiedział, że nastąpił duży spadek liczby przestępstw, co mogło być 
skutkiem nakazu izolacji i przebywania w domach i łatwiej było reagować na osoby, które 
pojawiały się, ponieważ powinny mieć konkretny cel przemieszczania się. Wzrosła natomiast 
liczba oszustw w Internecie. Spadek odnotowany jest również w liczbie zdarzeń drogowych.  

Radna Alicja Cichoń zapytała o interpretację policji w zakresie rodzinnych ogrodów 
działkowych, mieszkańcy nie wiedzą czy mogą swobodnie zająć się ogródkiem działkowym i 
zaspokoić własne potrzeby. 

Komendant poinformował, że od 20 kwietnia nie obowiązuje już zakaz 
przemieszczania się.   

Radny Robert Smuga zapytał, czy było dużo interwencji związanej z uprawianiem 
aktywności fizycznej.  

Komendant powiedział, że w związku z zakazem przemieszczania były interwencje 
dotyczące aktywności fizycznej, każda sytuacja była rozpatrywana indywidualnie przez 
policjantów, którzy rozmawiali i ustalali przyczynę, stosowali różne środki (pouczenia, 
mandaty, wnioski).  

Radny Ireneusz Piasecki zapytał, czy w kontroli osób na kwarantannie policjanci są 
wspomagani przez inne służby, ile było interwencji domowych od początku epidemii. 

Komendant powiedział, że zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego, 
dzielnicowi kontaktowali się ze wszystkimi rodzinami z niebieską kartą w celu ustalenia 
stopnia narażenia bezpieczeństwa oraz mają kontakt telefoniczny z osobami 
pokrzywdzonymi. W odniesieniu do wsparcia policjantów przy kontrolowaniu kwarantann, 
poinformował, że z Komendy Stołecznej Policji przydzielona jest na teren powiatu 1 załoga i 
w jej skład wchodzi też 1 żołnierz. Ponadto Komenda Stołeczne udziela wsparcia innych 
komórek organizacyjnych w zależności od potrzeb.  

Radna Alicja Cichoń zapytała o planowaną budowę nowej siedziby Komendy 
Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. 

Komendant powiedział, że jest wydane już pozwolenie na budowę i są przygotowane 
kompletne dokumenty do wdrożenia procedury przetargowej, ale ze względu na epidemię 
procedura jest wstrzymana.  

Pan Mariusz Martyniak  dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim stwierdził, że rolą szpitala powiatowego jest leczenie 
chorych na inne schorzenia niż koronawirus, przy stworzeniu warunków bezpiecznego 
przejęcia pacjentów. W obiekcie szpitala wykonane zostały odpowiednie prace 
dostosowawcze do wydzielenia obszarów czerwonych. Dotychczas nie było informacji, aby 
którykolwiek z pacjentów i pracowników był jednoznacznie potwierdzony jako osoba 
zakażona. Zasada działania podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki opiera się na 
świadczeniu usług poprzez teleporady, ale lekarz konsultując pacjenta organizuje również 
wizytę, jeśli jest taka potrzeba. Szpital dysponuje stabilną ilością środków ochrony 
indywidualnej i dezynfekcyjnych. W pierwszym okresie epidemii udało się pozyskiwać te 
środki głównie dzięki wsparciu uzyskanemu od społeczeństwa na poziomie 570 tys. zł i 
darowizn rzeczowych około 70 tys. zł oraz dotacji Wojewoda na kwotę około 70 tys. zł. 
Dotacja została już wydatkowana w 95% m.in. na przenośne urządzenie do dezynfekcji wraz 
z wkładem, także na środki ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji. Ruszyły dostawy 
z Agencji Rezerw Materiałowych i są dostarczane regularnie. Poza wydzieleniem stref 
czerwonych Wojewoda zlecił również opracowania planu wydzielenia do 50 łóżek pacjentów 
w zakresie leczenia COVID-19. Plan zakłada 2 warianty, pierwszy to wydzielenie całego 
oddziału chorób wewnętrznych, drugi to  w obecnej strefie czerwonej na parterze w oddziale 
chorób wewnętrznych przygotowanie 10 łóżek oraz 2 wyposażone w respiratory. Dyrektor 



poinformował, że ze względu na stan epidemii niektóre z zaplanowanych zadań na ten rok 
mogą być niewykonane. Od tego roku personel sprzątający i pomocniczy stanowią kadrę 
szpitala, ponieważ umowa z firmą sprzątającą zakończyła się z końcem ubiegłego roku.  

Radna Alicja Cichoń zapytała, czy zostały wznowione szczepienia dzieci.  
Dyrektor wyjaśnił, że w dniu wczorajszym Główny Inspektor Sanitarny wydał 

decyzję o przywróceniu szczepień obwarowanych odpowiednią procedurą.  
Pan Krzysztof Komorowski zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Mińsku Mazowieckim powiedział, że straż również realizuje zadania związane z 
koronawirusem. Funkcjonariusze zostali podzieleni na 4 zmiany służbowe w systemie 24/24 z 
tygodniową przerwą na regenerację sił. Oddzielony jest również sprzęt. Straż bardzo często 
korzysta z pomocy ochotniczych straży pożarnych. Dotychczas było 581 zdarzeń, w tym 18 
interwencji związanych z koronawirusem. W każdej gminie wytypowane są jednostki OSP z 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które udzielają pomocy osobom 
przebywającym na kwarantannie. Ustawiony został namiot pneumatyczny przed szpitalem 
powiatowym, który pod względem technicznym jest utrzymywany przez Komendę Straży. W 
każdym samochodzie strażackim jest zestaw dezynfekcyjny.  

Pani Alicja Cichoń podziękowała jednostkom OSP, strażacy z Kędzieraku bardzo 
pomagają w dostarczaniu mieszkańcom Mińska Mazowieckiego maseczek wielokrotnego 
użytku zakupionych przez Urząd Miasta.  

Innych spraw nie było.  
 
Ad. 4 
 
Omówiono sprawy techniczne prowadzenia sesji w formie wideokonferencji.  
 
Ad. 5 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, pan Robert Grubek zamknął wspólne 

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


