
Protokół Nr 137/22 
posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego 

w dniu 30 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 
Mariusz Martyniak – dyr. SPZOZ w Mińsku Maz. 

 Michał Serwinowski – dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. 
 Urszula Soroka – z-ca 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. Sprawy z zakresu służby zdrowia. 
5. Przyjęcie Raportu o stanie Powiatu Mińskiego za 2021 rok. 
6. Rozpatrzenie oferty złożonej w trybie pozakonkursowym w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanego pozbawienia 

kategorii dróg gminnych drogi w msc. Ładzyń gm. Stanisławów. 
8. Sprawy drogowe. 
9. Sprawy różne.    
10. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 23 maja 2022 r. 
11. 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: 

- Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej poinformowała, że przyznano powiatowi 

ponad 73.000 zł na zakup mobilnej sceny (stanowi to 2/3 szacowanej kwoty zakupu), 

- odbyła się wideokonferencja z wojewodą mazowieckim, której głównym tematem było 

zatrudnianie obywateli Ukrainy (średnie zainteresowanie pracą na terenie 



województwa), na terenie powiatu było ponad 260 zgłoszeń pracodawców                               

o zatrudnieniu, 

- uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki na zakończenie 

obchodów 600-lecia nadania praw miejskich, 

- odbyło się kolejne posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego 

Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego, na którym przyjęto Regulamin Biura, 

- 28 maja br. w Jakubowie odbyły się Eliminacje Mazowieckie do                                                

II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej, 

- w najbliższym czasie odbędzie się kontrola NIK dotycząca wydawania koncesji 

geologicznych. 

 Wicestarosta – Witold Kikolski poinformował o następującej sprawie: 

- otrzymaliśmy kwotę 240.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację 

zewnętrznej infrastruktury sportowej w ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz. 

 
Ad. 4 
 Dyrektor SPZOZ – Mariusz Martyniak powiedział, że jeśli chodzi o szpital to było 

5 przypadków Covid-19. Dodał, że w piątek pojawiło się rozporządzenie w sprawie 

małpiej ospy, w związku z tym przeprowadzono przegląd procedur, bo jest to choroba 

zakaźna do tej pory w Polsce nie występująca. Dostosowują  procedury, analizują 

potencjalne konsekwencje oraz jak się zabezpieczać. 

Dyrektor SPZOZ powiedział, że w dniach 24.02.2022- 29.05.2022 hospitalizowanych 

było 187 obywateli Ukrainy, udzielono 999 porad ambulatoryjnych. Wyjaśnił, że nie 

dezorganizuje to pracy szpitala. Wyjaśnił, że najwięcej hospitalizowanych było dzieci, 

ale nie blokuje to i nie ogranicza dostępności do leczenia szpitalnego pediatrycznego.  

Poinformował, że zainteresowanie personelu medycznego z Ukrainy pracą w szpitalu 

powiatowym jest głównie personelu pielęgniarskiego, ale nie mamy wolnych miejsc. 

Dodał, że w tej chwili jest zatrudniona neurolog z Ukrainy na stanowisku asystenta 

medycznego i otrzymała mieszkanie służbowe. 

Wyjaśnił, że w ciągu miesiąca w SPZOZ będzie 2,5 etatu neurologa. Powiedział, że 

pojawia się możliwość zagospodarowania części odcinka oddziału chirurgicznego                    

i rozważa uruchomienie oddziału neurologicznego.  

P. Mariusz Martyniak powiedział, że obsada personelu jest stabilna i nie ma problemu 

z obsadzeniem dyżurów lekarskich i pielęgniarskich. 



Poinformował, że na oddziale wewnętrznym od 1 maja do 29 maja 2022 r. wypisanych 

zostało 230 pacjentów, na oddziale jest 60 łóżek. Na oddziale neonatologicznym 

zatrudnionych zostało 2 lekarzy neonatologów. Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 

po weekendzie jest 11 chorych, na oddziale wewnętrznym jest 58 pacjentów, a przez 

weekend wypisano 20 pacjentów, a przyjęto 18. 

Dyrektor SPZOZ zwrócił uwagę na istotny problem jakim jest wzrost cen. Plan 

finansowy zakłada stratę za 2022 r. w kwocie 7 mln zł (znane są potencjalne koszty,            

a nie znana jest strona przychodowa). Dodał, że zaplanowane są podwyżki 

wynagrodzeń, a nie ma informacji jak będzie to rozliczane. Wyjaśnił, że po I kwartale 

2022 r. strata wynosi 568.859,58 zł. Zakłada, że środki, które otrzyma na wzrost 

wynagrodzeń (podwyżki dla pracowników medycznych zatrudnionych na umowie                    

o pracę) to nie powinno nastąpić przekroczenie poziomu amortyzacji. Dodał, że 

wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco i zachowana jest płynność 

finansowa.  

Dyrektor SPZOZ poinformował, że podpisana została umowa z wojewodą na kwotę 

440.000 zł na modernizację tlenowni, umowa na rozbudowę oddziału wewnętrznego 

(sal intensywnego nadzoru - zwiększenie o 3) na kwotę 500.000 zł, pozyskano również 

3.860.000 zł na zakup sprzętu medycznego (tomografu komputerowego, aparatu 

USG, przenośnego aparatu RTG, bronchoskopu). Wyjaśnił, że będą robione badania 

bronchoskopowe, bo w tej chwili podpisana jest umowa z Siedlcami na takie badania. 

Pozyskał z samorządu województwa na prace modernizacyjne w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym kwotę 500.000 zł oraz również na to zadanie kwotę 200.000 zł od 

wojewody mazowieckiego. Wyjaśnił, że wszystkie te zadania powinny zostać 

zrealizowane w zakładanym terminie, czyli do końca roku.  

Poinformował, że zadanie dofinansowane z budżetu powiatu kwotą 2 mln zł obarczone 

jest ryzykiem, bo środki są niedoszacowane. 

Kolejno p. Mariusz Martyniak poinformował o podejmowanych działaniach 

zmierzających do poprawy dostępności dla mieszkańców: 

- prace związane z uzyskaniem kontraktu na Centrum Zdrowia Psychicznego, 

- uruchomienie poradni leczenia substytucyjnego (leczenie osób uzależnionych), 

- reaktywacja na zupełnie innych zasadach szkoły rodzenia (zorganizowana będzie                

w budynku starego pogotowia), 

- uruchomienie poradni laktacyjnej. 



Dyrektor SPZOZ poinformował, że rok 2021 zakończył się dodatnim wynikiem 

finansowym w kwocie 2.716.789,05 zł.  

Następnie p. Mariusz Martyniak odczytał interpelację radnej Alicji Cichoń dotyczącą 

umożliwienia wypożyczania aparatów do kardiotokografii dla kobiet ciężarnych                          

z powiatu mińskiego (możliwość wypożyczania aparatu ktg kobietom ciężarnym                        

po 30 tyg. ciąży do domowego monitorowania płodu). Następnie odczytał notatkę                   

w tym zakresie sporządzoną przez ordynatora ginekologii: 

- oferta komercyjna firmy, 

- zapis ktg realizowany jest w poradniach ginekologiczno-położniczych i jest 

przechowywany, 

- dostęp do ktg nie ma żadnych ograniczeń i pacjentka może zgłosić się w każdym 

czasie, 

- dostęp do ktg w SPZOZ jest przez 24 godz. i pacjentki mają do niego dostęp i nie 

zgłaszano potrzeb w tym zakresie. 

Dyrektor SPZOZ wyjaśnił, że szpital jest I stopnia referencyjności i nie powinny być 

prowadzone kobiety ciężarne z nadciśnieniem, czy cukrzycą, bo należy to do 

ośrodków z II i III stopniem referencyjności. Dodał, że poruszony temat jest trudny do 

zrealizowania, bo nie wie, ile byłoby na to środków, ilu pacjentek miałoby dotyczyć.  

 Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że 1000 zł to koszt wypożyczenia na 

cały czas ciąży. Jest to rozwiązanie nowatorskie i godne uwagi. Wyjaśnił, że jeśli 

kobieta ma ciąże zagrożoną i powinna leżeć, to ktg mogłaby zrobić sobie sama, bez 

wychodzenia do szpitala. Dodał, że firma prowadzi monitoring 24 godz. na dobę. 

Wyjaśnił, że szczegółowe kwestie trzeba byłoby przeanalizować oraz zwrócić się do 

gmin z pytaniem o współfinansowanie tego rozwiązania.  

Dyrektor SPZOZ powiedział, że nie jest przeciwny nowatorskim rozwiązaniom, ale 

muszą być na to pieniądze oraz ustalona w tym rola SPZOZ. Dodał, że do niego żadna 

firma się nie zgłosiła. 

 Starosta – Antoni Jan Tarczyński zwrócił się z pytaniem, czy wzrost 

wynagrodzeń nie dotyczy administracji. 

Dyrektor SPZOZ powiedział, że wzrost wynagrodzeń od 1 lipca br. dotyczy tylko 

personelu działalności podstawowej na umowie o pracę. Dodał, że opracowane                        

i przyjęte zostały nowe regulaminu pracy i wynagradzania, wszystkie dokumenty 

zostały zaktualizowane.  



Starosta powiedział, że szpital w Rudce jest remontowany i tam będzie tylko 

rehabilitacja, wiec dobrze byłoby, żeby w SPZOZ uruchomić te badania bronchoskopii.  

Członek Zarządu – Marek Pachnik zwrócił się z pytaniem, kiedy zostanie wykonany 

parking na terenie szpitala. 

Dyrektor SPZOZ powiedział, że zadanie to zakończone zostanie do końca bieżącego 

roku. 

 Członek Zarządu – Leszek Celej zwrócił się z pytaniem, jak ma funkcjonować 

Centrum Zdrowia Psychicznego. 

Dyrektor SPZOZ – Mariusz Martyniak powiedział, że Centrum Zdrowia Psychicznego 

ma obejmować populację co najmniej 70.000 mieszkańców. W skład centrum 

wchodzić będą: punkty konsultacyjne, oddział 30-osobowy dzienny, poradnia 

środowiskowa (w tym asystenci powrotu do zdrowia), poradnia zdrowia psychicznego, 

poradnia uzależnień i poradnia przeciwalkoholowa. 

 Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował, że wniosek złożony przez 

dyrektora o wyrażenie zgody na sfinansowanie kontynuacji studiów podyplomowych              

z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia w całości ze środków SPZOZ został 

pozytywnie rozpatrzony. 

Ad. 5 
Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że przygotowany został Raport                

o stanie Powiatu Mińskiego za 2021 rok podsumowujący działalność Zarządu Powiatu 

za cały 2021 r. Powiedział, że 2021 r. był rokiem wyjątkowym z wielu powodów m.in. 

powiat miński był Stolicą Kultury Mazowsza. 

Dodał, że w terminie do końca maja br. Raport powinien zostać przekazany Radzie 

Powiatu i opublikowany na stronie powiatu. Następnie będzie podejmowana uchwała 

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu. 

  Zaproponował, żeby Zarząd przyjął raport i wprowadził na sesję Rady Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony Raport o stanie Powiatu 

Mińskiego za 2021 rok. 

Ad. 6 
 Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji – Urszula Soroka powiedziała, że 

złożona została uproszczona oferta przez Fundację Konkursu Historycznego Patria 

Nostra z Zielonki na realizację zadania „VII Edycja Konkursu Historycznego Patria 

Nostra – Region Wschodni”. Termin realizacji zadania 1.08.2022 r. – 29.10.2022 r. 

Dodała, że konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej ostatnich klas szkół 



podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Gala finałowa odbędzie się 

w październiku 2022 r. w Warszawie. Przewidywana liczba uczestników ok. 280 osób-

70 drużyn czteroosobowych (trzech nauczycieli i nauczyciel). Poinformowała, że prace 

będą emitowane na co najmniej 4 telebimach reklamowych w miejscach o dużym 

natężeniu przez okres co najmniej 3 m-cy. 

P. Urszula Soroka powiedziała, że Fundacja wystąpiła o dotację w kwocie 1.500 zł,               

a całkowity koszt realizacji zadania to kwota 65.500 zł 

Wyjaśniła, że brak jest w ofercie informacji o dostępności oraz brak jest informacji                    

o ilości grup z powiatu mińskiego. 

Podsumowując powiedziała, że Wydział Oświaty i Promocji rekomenduje, aby nie 

uznawać celowości realizacji tego zadania. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie nie uznał celowości realizacji ww. zadania. 

Ad. 7 
Sekretarz Powiatu – Iwona Warszawska-Lulko powiedziała, że pismem z dnia 

16 maja 2022 r. Gmina Stanisławów wystąpiła o zaopiniowanie planowanego 

pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi nr 221206W. Dodała, że dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

planowanego pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi w msc. Ładzyń                                

gm. Stanisławów. Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały 

Zarząd opowiedział się jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 886/22 w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej planowanego pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi                               
w msc. Ładzyń gm. Stanisławów. 
  
Ad. 8 
 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Michał Serwinowski powiedział, że 

otwarte zostały oferty w postępowaniu na nakładki na zadanie 1 zabezpieczone są 

środki w kwocie 1.381.000 zł, a najtańsza oferta jest na kwotę 1.461.000 zł (brakuje 

kwoty 80.000 zł), natomiast na zadanie 2. Założono kwotę 1.490.000 zł, a najtańsza 

oferta jest na kwotę 1.678.000 zł (brakuje 188.000 zł). 

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że zmiany w tym zakresie 

polegające na uzupełnieniu środków finansowych mogą być zrealizowane na sesji 

Rady Powiatu. 

Dyrektor ZDP powiedział, że w tym tygodniu będzie informacja dotycząca drugiego 

postępowania na skrócony odcinek w Zglechowie (brakuje 75.000 zł).  



Ponadto p. Michał Serwinowski poinformował, że w najbliższym czasie nastąpią 

otwarcia ofert: 

- 30 maja br. na zadanie Rozbiórka i budowa obiektu mostowego zlokalizowanego                 

w ciągu drogi powiatowej nr 1316W, 

- 31 maja br.  na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2255W Mrozy-Topór-Lipiny 

- 1 czerwca br. na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu – 

Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2, 

- zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 2241W w msc. Waliska (z FOGR) 

 
Następnie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił wniosek Firmy SOKOM 

Inżynieria Komunikacyjna Norman Solonek działającej w imieniu Burmistrza Halinowa 

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

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

„Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową 

nowego mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości 

Długa Kościelna i Kazimierów”. Powiedział, że ZDP pozytywnie opiniuje powyższy 

wniosek. 

  Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedłożone materiały dla 

przedmiotowego zadania.  

P. Michał Serwinowski powiedział, że Gmina Dobre zwróciła się o uzgodnienie 

przebiegu kanalizacji i wodociągu na jednym z naszych odcinków drogi powiatowej. 

Dodał, że weryfikując ten wniosek stwierdził, że odcinek drogi, na którym gmina 

planuje realizację inwestycji można byłoby rozważyć pozbawienie go kategorii drogi 

powiatowej (fragment ul. Kościuszki dr 2210W) i przekazać Gminie Dobre. 

Wyjaśnił, że po przebudowaniu drogi wojewódzkiej nr 637 to skrzyżowanie zostało 

ograniczone na wylocie i ten odcinek to ewidentnie droga gminna, jeśli chodzi o jej 

parametry i przeznaczenie. Powiedział, że taką propozycję dano pod rozwagę Gminie 

Dobre, która wyraziła wolę przejęcia tego odcinka. 

Dyrektor ZDP zwrócił się z pytaniem, czy Zarząd widzi możliwość takiego rozwiązania. 

Dodał, że jeśli będzie zgoda Zarządu wówczas przygotowane zostaną dokumenty                   

i rozpoczęta procedura. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na uruchomienie procedury 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka ul. Kościuszki w Dobrem. 

 



Ad. 9 
 Starosta – Antoni Jan Tarczyński zwołał kolejne posiedzenie na 6 czerwca        

2022 r. o godz. 9.00, na którym będą przyjmowane materiały na sesję Rady Powiatu, 

która planowana jest na 22 czerwca br. 

 
Ad. 10 

Protokół posiedzenia w dniu 9 maja 2022 r. został przyjęty. 
 
Ad. 11 

Zamknięcie posiedzenia.         
 
 
   
 
Starosta – Antoni Jan Tarczyński    

Wicestarosta – Witold Kikolski                

Członkowie Zarządu: Marek Pachnik                 

   Leszek Celej    

   Henryk Księżopolski  
 
 
 
 


