
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 19 sierpnia 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. Omówienie materiałów i projektów uchwał na XIV 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, a następnie przedstawił porządek obrad, do którego radni nie wnieśli uwag.  

 
Ad. 2 
 
Pani Dorota Ziuzia-Lipiec Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku 

Mazowieckim przedstawiła bieżącą sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego 
związaną z zachorowaniami na COVID-19. Sytuacja obecnie jest stabilna, ponieważ nie ma 
dużych wzrostów zachorowań. W szpitalu i domach pomocy społecznej nie ma zachorowań 
na koronawirusa, co jest dużym sukcesem. Przypadków będzie przybywało, tym bardziej że 
zbliża się okres grypowy. Obecnie nie ma opóźnień w zakresie wykonywania wymazów. 
Inspekcje i służby mają nakładane nowe zadania, będą prowadzone kontrole w różnych 
obiektach, nie tylko sklepach. Ognisk dotychczas nie było, poza szpitalem w liczbie 3 
przypadków, ale bardzo dobra współpraca skutkowała nierozprzestrzenieniem się wirusa. 

Przewodniczący Rady Mirosław Krusiewicz zwrócił uwagę, że zbliża się 1 września i 
przed Inspekcją i szkołami jest bardzo duża odpowiedzialność, gdy dyrektor zgłasza problem 
do powiatowego inspektora sanitarnego, zawiadamia organ prowadzący szkołę i dalej są 
podejmowane czynności w celu ograniczenia transmisji wirusa.  

Radna Elżbieta Wasielkiewicz zapytała o liczbę zgonów w powiecie. 
Pani Dorota Ziuzia-Lipiec powiedziała, że od początku trwania epidemii były 3 

przypadki, były to osoby starsze, bardzo schorowane, miały dodatkowe obciążenia.  
Radna Alicja Cichoń zainteresowała się, jaki pani inspektor widzi rozpoczęcie roku 

szkolnego, czy stacja została już zapoznana z warunkami panującymi w szkołach.  
Pani Dorota Ziuzia-Lipiec poinformowała, że zostały wydane wytyczne Ministra 

Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla wszystkich 
szkół publicznych i niepublicznych. Na pewno będzie konieczne podejmowanie trudnych 
decyzji. Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół.  

Radny Leonard Zdanowicz zapytał o obligatoryjny okres kwarantanny i jej 
zakończenia po powrocie do Polski. 



Pani Dorota Ziuzia-Lipiec powiedziała, że po 7 dniach od można wykonać test na 
własny koszt, ponieważ darmowy test jest wykonywany po 12 dniach od momentu 
przekroczenia granicy. Jeśli test nie zostanie wykonany, to po 14 dniach osoba jest zwalniana 
z kwarantanny, jeśli nie wystąpiły żadne objawy.  

Radny Ireneusz Piasecki zapytał o przygotowanie szkół prowadzonych przez powiat i 
z pytaniem o przygotowanie szkół prowadzonych na terenie powiatu mińskiego przez 
Marszałka Województwa zwrócił się do pana Mirosława Krusiewicza.  

Wicestarosta Witold Kikolski  poinformował o spotkaniu z dyrektorami wszystkich 
szkół powiatowych, dyrektorzy opracowują procedury postępowań w swoich placówkach. 
Szkoły przygotowują się zarówno do nauki stacjonarnej, jak i zdalnej. Procedury będą 
konsultowane z panią Inspektor.  

Pan Mirosław Krusiewicz powiedział, że na terenie powiatu mińskiego jest jedna 
szkoła prowadzona przez województwo Zespół Policealnych Szkół Medycznych i Biblioteka 
Pedagogiczna. Dyrektorzy są zapoznani z wytycznymi ministerstw i służb.  

Pan Mariusz Martyniak  dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim powiedział, że szpital powiatowy zabezpiecza 
mieszkańców powiatu w zakresie leczenia szpitalnego, pacjenci również korzystają z opieki 
specjalistycznej w przychodni lekarskiej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie 
szpital i przychodnia funkcjonują w trybie normalnym z zachowaniem ograniczeń 
wynikających z procedur sanitarnych. Dotychczas zdarzyło się tylko 5 zakażeń, z czego 1 
dotyczyło przychodni, ale nie nastąpiła transmisja pozioma. W szpitalu były 4 przypadki, 
które udało się ograniczyć. Pacjenci podejrzani są izolowani. Łącznie wykonanych testów na 
koronawirusa było 1359 wśród pacjentów i 235 wśród pracowników. Pracownicy mają 
możliwość zaszczepienia się przeciwko grypie. Zostało skierowane wystąpienie do Ministra 
Zdrowia o dostarczenie namiotów (podobnych do tego przed szpitalem), które poprawiłby 
warunki oczekiwanie pacjentów przed przychodnią lekarską na ul. Kościuszki. Dyrektor 
przedstawił skutki pandemii na przykładzie liczby pacjentów zgłaszających się do szpitalnego 
oddziału ratunkowego, gdzie przed ogłoszeniem pandemii w Polsce miesięcznie do SOR 
zgłaszało się średnio 1350, natomiast w marcu – 1000 pacjentów, kwietniu – tylko 600, w 
sierpniu doszło do 1000 pacjentów. Ludzie przestali przychodzić do SOR, bo bali się 
zakażenia. Przewidywane jest 80% wykonanie kontraktu spowodowane zmniejszeniem liczby 
pacjentów na skutek ograniczenia przychodzenia ludzi do lekarza, nieotrzymaniem skierowań 
czy utrudnionym procesem przyjęcia pacjenta. Obecnie NFZ bez względu na ilość 
wykonanych świadczeń, wypłaca równe transze miesięczne, ale nie wiadomo jakie będzie 
rozliczenie tego okresu. Dyrektor poinformował, że Wojewoda Mazowiecki pismem nakazuje 
przygotowanie szpitalowi do leczenia pacjentów chorych na COVID-19.  W celu zachowania 
reżimu sanitarnego na oddziale wewnętrznym została zmniejszona liczba łóżek z 75 do 60. 
Szpital jest przygotowany do funkcjonowania, posiada indywidualne środki ochrony, są 
opracowane procedury i są przestrzegane. Największym ryzykiem dla funkcjonowania 
szpitala jest ilość chorych, których szpital nie będzie w stanie przyjąć, a także zachorowania 
personelu i przesunięcie personelu do innych placówek. 

Pan Robert Grubek odniósł się do informacji podanych w mediach około 3 tygodni 
wcześniej, gdzie pacjent skarżył się na problemy z dostępem do szpitala i wykonania badań. 

Dyrektor stwierdził, że nie ma takiej sytuacji, żeby osoba, która jest chora nie mogła 
dostać świadczenia w szpitalu. Powiedział, że nie oglądał publikacji, ale był przypadek, że 
osoba była w konsekwencji zarażona korona wirusem. Według wytycznych Ministra Zdrowia 
i NFZ nie wszyscy pacjenci są traktowani jako zakażeni, ponieważ wprowadzono następujące 
elementy kwalifikowania: ankieta z szeregiem pytań, pomiar temperatury i wywiad kliniczny 
lekarza. Jeżeli lekarz ma wątpliwość, to zleca test i pacjent w razie konieczności jest 
przyjmowany do szpitala do strefy czerwonej czyli o zwiększonym reżimie sanitarnym. 



Wynik jest otrzymywany średnio po 24 godzinach. Jeśli wynik jest ujemny pacjent jest 
przesuwany do strefy zielonej czyli zwykłej części oddziału. Jeśli wynik jest dodatni, pacjent 
jest przewożony specjalnym transportem do szpitala zakaźnego. Jeśli osoba nie kwalifikuje 
się do hospitalizacji, jest kierowana z zaleceniami do izolacji domowej do momentu 
otrzymania wyniku testu. Jeśli wynik jest pozytywny szpital powiadamia inspekcję sanitarną 
oraz pacjenta i dalej jest on monitorowany przez lekarza.  

Radna Alicja Cichoń zwróciła się do radnych i starostów o włączenie się w akcję 
uświadamiania rodziców, aby nie puszczali chorych dzieci do szkoły i  pokazać, jakie mogą 
być konsekwencje.  

Pan Zbigniew Kołecki zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku 
Mazowieckim powiedział, że w związku z sytuacją epidemiologiczną policjanci wystawili 
270 mandatów, 120 wniosków do sądu, 291 pouczeń, 476 kontroli autobusów, interwencji 
16 277, sprawdzili 32 189 osób i odnotowali 6 030 osób w kwarantannie. Policja dokonała 
sprawdzeń 246 osób, w tym obecnie 20 osób ma potwierdzone zarażenie.  

Radny Andrzej Pieniak zapytał, czy dużo jest przypadków łamania prawa.  
Pan Zbigniew Kołecki powiedział, że obecnie jest dużo mniejsza liczba łamania 

zakazów niż na początku pandemii.  
Radna Alicja Cichoń zapytała o liczbę wakatów w Komendzie Powiatowej Policji.  
Pan Zbigniew Kołecki powiedział, że około 10 wakatów.  
Pan Krzysztof Komorowski zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Mińsku Mazowieckim powiedział, że działania straży w większości miały 
charakter wspomagający przy zdarzeniach związanymi z korona wirusem i utrzymaniem 
namiotu pneumatycznego rozstawionego przed szpitalem. Straż pożarna dostała wytyczne z 
Komendy Wojewódzkiej, aby na bieżąco monitorować sytuację związaną z epidemią we 
własnym powiecie i powiatach sąsiednich. Strażacy posiadają środki ochrony indywidualnej 
w wystarczającej ilości. Straż współpracuje z inspekcją sanitarną i policją, m.in. w czasie 
wyjechania do akcji policja sprawdza, czy są tam osoby objęte kwarantanną. Poinformował, 
że w ostatnim czasie były 2 duże pożary, do których były skierowane większe siły i środki: w 
gminie Latowicz gospodarstwo inwentarskie, gmina Dębe Wielkie w zakładzie suszenia 
warzyw. Zwrócił uwagę, że nie ma natomiast dużych pożarów w związku z występującą 
suszą.  

Innych głosów nie było.  
 

 Ad. 3 
 
Starosta Antoni Jan Tarczyński powiedział, że XIV sesja Rady Powiatu została 

zwołana w trybie stacjonarnym w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego w Mińsku Mazowieckim z powodu konieczności wyboru członka Zarządu 
Powiatu, gdyż zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i ze statutem nie jest możliwe 
przeprowadzenie tego wyboru w trybie zdalnym. W porządku obrad znalazły się stałe tematy 
wynikające z planu pracy, m.in. informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 
Poinformował, że od niedawna funkcję dyrektora tego Urzędu pełni pani Anna Laskowska po 
przejściu na emeryturę dotychczasowej długoletniej pani dyrektor Grażyny Borowiec.  

Pani Anna Laskowska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim                     
przedstawiła informację o realizacji zadań powiatu w zakresie promocji zatrudnienia oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy. Omówiła formy wsparcia w ramach tarczy 
antykryzysowej dla pracodawców i organizacji pozarządowych w zakresie utrzymania 
działalności gospodarczej, utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwach:  
- refundacja części wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia 
społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (wpłynęło 905 wniosków),  



- wsparcie dla osoby fizycznej niezatrudniającej pracowników, które zależy od spadku 
obrotów u danego przedsiębiorcy (1178 wniosków),  
- pożyczka dla mikoroprzedsiębiorców na pokrycie części kosztów prowadzenia bieżącej 
działalności gospodarczej (ponad 10 tys. wniosków), 
- formy wsparcia dla organizacji pozarządowych,  
- wsparcie kościelnych osób prawnych w postaci dofinansowania części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne (3 wnioski).  
Pani dyrektor powiedziała, że od czerwca zaczęły być ogłaszane nabory wniosków o 
organizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, zarówno prace interwencyjne, 
staże zawodowe czy środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów 
doposażenia stanowisk pracy, zarówno ze środków funduszu pracy, jak i z funduszy unijnych. 

Starosta omówił pozostałe materiały i projekty uchwał na XIV sesję. Zapowiedział 
zmianę porządku obrad w związku z przekazaniem dotacji na zabytki. Przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Mińskiego na 2020 r., w szczególności 
załącznik inwestycyjny oraz źródła pochodzenia środków zewnętrznych.  

Radna Elżbieta Wasielkiewicz jako przewodnicząca Komisji Przedsiębiorczości i 
Rozwoju powitała nową panią dyrektor na stanowisku. Zzapytała, czy przewidziane jest na 
sesji oficjalne podziękowanie pani Grażynie Borowiec w związku z przejściem na emeryturę.  

Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu spotkał się z panią Grażyną Borowiec i z 
kadrą kierowniczą Powiatowego Urzędu Pracy i podziękował jej za współpracę również w 
imieniu radnych powiatowych.  
 Pan Robert Grubek przedstawił pismo Klubu Radnych PiS, w którym Klub zwraca 
się do Zarządu Powiatu Mińskiego o uwzględnienie kilku inwestycji w związku z 
przyznaniem powiatowi kwoty 3 395 218 zł z programu rządowego Tarcza dla samorządów. 
Pismo zostało skierowane do Komisji Budżetu. 
 Radny Leszek Celej stwierdził, że mamy do czynienia z kartonem papieru 
dystrybuowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości bez umocowania w polityce 
budżetowej kraju. Chciałby się dowiedzieć, jakie to są ostatecznie sumy, które sprawiają, że 
za ponad 3 mln zł można zrobić inwestycje, które domniemywa, że są kapitałowo wyższe.  
 Radny Piotr Stępień stwierdził, że zarówno Starosta, jak i członkowie Zarządu 
wiedzą, że są to środki przekazane do samorządów na inwestycje. Wyjaśnił, że wskazane w 
piśmie inwestycje są propozycjami do wyboru dla Zarządu jako istotne zadania dla 
mieszkańców powiatu. Nie wie dlaczego radny mówi o papierowych pieniądzach, bo 
Starostwo dostaje pieniądze cyfrowe przelane na konto. Powiedział, że są to pieniądze realne i 
poprosił o wypowiedź Starosty w tej kwestii. 
 Radna Alicja Cichoń zapytała, czy te pieniądze są i czy jest o czym rozmawiać.  
 Radny Leonard Zdanowicz zwrócił się z pytaniem do wnioskodawców, czy te 
propozycje są na rok 2020 czy 2021. Tych pieniędzy nie widać jeszcze w budżecie powiatu, 
bo nie były zgłoszone przez Starostę, ale jeśli jest proponowane dofinansowanie zadań, to 
poprosił o wskazanie, które inwestycje z budżetu powiatu wycofać. 
 Radny Wojciech Rastawicki zapytał, jakie są możliwości powiatu, aby za otrzymane 
pieniądze wykonać wnioskowane zadania inwestycyjne, bo według niego te propozycje 
zdecydowanie przekraczają możliwości finansowe powiatu mińskiego, aby wykonać 
którąkolwiek z tych inwestycji.  
 Radna Alicja Cichoń w odniesieniu do zadania wykonania tunelu Krusze – Pilawa, to 
nie tylko pieniądze są potrzebne, ale też rozmowy z PKP, a ponadto jest to tunel zabytkowy 
wpisany do ewidencji zabytków. 
 Radny Piotr Stępień przypomniał, że pojawiły się na posiedzeniach Rady Powiatu 
pisma zarówno z gminy, jak i miasta apelujące do rządzących, choć były adresowane błędnie, 
o wsparcie tej inwestycji. Przepust na połączeniu ulic Sosnkowskiego i Chróścielewskiego 



jest inwestycją, na której powinno zależeć wszystkim 3 samorządom, stąd propozycja, żeby 
wspólnie ją wykonać i faktycznie wymaga dużej współpracy z PKP i konserwatorem 
zabytków. Propozycje Klubu nie są skierowane po to, aby wykonać je tylko z tego 
dofinansowania za 3 mln zł. 
 Radny Leonard Zdanowicz uznał, że są to propozycje do budżetu Powiatu na 2021 
rok, dlatego poprosił o przesunięcie dyskusji na późniejszy okres.  
 Radny Zbigniew Grzesiak zaproponował zakończenie dyskusji i omówić to przy 
okazji strategii powiatu.  
 Pan Mirosław Krusiewicz poparł głos swojego przedmówcy.  
 Starosta poinformował, że został złożony wniosek do Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, ponieważ ukazały się odpowiednie przepisy. Wcześniej obyło się 
spotkanie, w którym uczestniczyli wszyscy wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu 
mińskiego. Podczas spotkania państwo parlamentarzyści przy udziale Wicewojewody 
wręczali tzw. bony, w których była wymieniona kwota, która pokrywa się z otrzymaną 
informacją. Powiedział, że 23 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie wsparcia 
realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego i określono terminy 
składania wniosków. Załącznikiem do tej uchwały jest wykaz powiatów i kwoty, które mają 
otrzymać. Do 10 sierpnia był termin składania wniosków i taki wniosek został złożony 
wniosek. Z uchwały wynika, że w terminie do 31 sierpnia Prezes Rady Ministrów składa 
dyspozycję wypłaty środków. Do chwili obecnej środków na koncie nie ma, ale należy 
domniemywać, że powiat otrzyma środki. Starosta powiedział, że teraz nie jest w stanie 
określić dokładnych wartości proponowanych przez Klub zadań, ale wartość kosztorysowa 
wykonania ścieżki rowerowej przy drodze Długa Szlachecka – Okuniew wynosi ponad 2,6 
mln zł. Stwierdził, że nie kwestionuje zasadności tych wniosków. Starosta w imieniu Zarządu 
Powiatu Mińskiego powiedział, że wnioski będą potraktowane jako wnioski do budżetu 2021 
roku.  
 Pan Robert Grubek zaproponował, aby Komisja Budżetu przegłosowała wniosek do  
Zarządu Powiatu Mińskiego o przygotowanie na najbliższą sesję projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia stanowiska dotyczącego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w celu wystąpienia o większe środki z ramach 
tego funduszu, aby można było wprowadzić lub rozwijać kolejne inwestycje w powiecie. 

Komisja Budżetu przyjęła wniosek liczbą 6 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się. Radni Łukasz Bogucki, Andrzej Krasuski i Elżbieta Wasielkiewicz nie 
wzięli udziału w głosowaniu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu poddał pod głosowanie zaopiniowanie propozycji 
zmian w budżecie zgłoszonych przez Zarząd Powiatu.  

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2020 r. liczbą 6 głosów, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Radni Łukasz Bogucki, Andrzej Krasuski i 
Elżbieta Wasielkiewicz nie wzięli udziału w głosowaniu. 

Wicestarosta Witold Kikolski , w ramach punktu dotyczącego dyskusji nad strategią 
powiatu, zaproponował powołanie komisji doraźnej, w której skład weszliby przedstawiciele 
wszystkich klubów w radzie powiatu w liczbie 2 lub 3 z każdego klubu. Zadaniem komisji 
byłoby opracowanie materiału do dyskusji.  

Radny Piotr Stępień przychylił się do wniosku.  
Przewodniczący klubów: Piotr Stępień, Antoni Jan Tarczyński, Leszek Celej 

opowiedzieli się za zgłoszeniem po 2 przedstawicieli z klubów.  
Komisje nie zgłosiły innych wniosków do pozostałych projektów uchwał. 
 
 



Ad. 4 
Przewodniczący Rady Mirosław Krusiewicz stwierdził, że w przestrzeni medialnej 

pojawiły się informacje o podjęciu działań przez obóz rządzący związanych z pracami 
przygotowawczymi na temat nowego podziału administracyjnego województwa. Niektórzy 
mówią o powrocie do 49 województw, inni, że to dotyczy tylko Mazowsza i Warszawy. 
Pojawiają się różne dyskusje i wypowiedzi, ale głównie zostali poruszeni tą sytuacją 
samorządowcy. Poinformował, że do rady wpłynęły 2 stanowiska w tej sprawie: samorządu 
województwa mazowieckiego oraz konwentu wójtów, burmistrzów i starosty powiatu 
mińskiego, które następnie odczytał.  

Radny Leszek Celej zwrócił uwagę, że temat podziału administracyjnego koreluje z 
jednym z punków sesji z dyskusją programową nad strategią rozwoju powiatu. Dzisiaj jest to 
bardzo istotna sprawa, którą trzeba rozwiązać. Gdy sobie uzmysłowimy to, że obecny sejm, 
który poprzez większość parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości, decyduje o losach kraju, to 
być może wystarczy jedna noc, aby rano dowiedzieć się, że jest zupełnie inny podział 
administracyjny obecnego województwa mazowieckiego. Zaproponował, aby Komisji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Powiatu o przygotowanie  
na najbliższą sesję określonego stanowiska, które byłoby zbieżne z przeczytanymi 
stanowiskami.  

Radny Piotr Stępień zwrócił uwagę, że w ww. stanowisku wójtów, burmistrzów i 
starosty jest już podpis wicestarosty. Stwierdził, że najpierw radni powinni porozmawiać na 
sesji na temat ewentualnego podziału, bo na razie nie ma jeszcze żadnej propozycji, a dopiero 
później starosta powinien podpisywać na konwencie takiego typu pisma. 

Starosta wyjaśnił, że ustawowym prawem wójta, burmistrza czy starosty jest 
reprezentowanie samorządu na zewnątrz. Wicestarosta w czasie urlopu starosty zastępuje go i 
miał prawo podpisać takie stanowisko. Natomiast inną sprawą jest stanowisko rady, którego 
starosta nie podpisuje. Zwrócił uwagę, że stanowisko konwentu nie wszyscy wójtowie i 
burmistrzowie podpisali.  

Wicestarosta Witold Kikolski  stwierdził, że stanowisko konwentu jest bardzo 
wyważone, nie opowiada się za lub przeciw podziałowi, ale wskazuje na to, że samorządy są 
przeciwko podziałowi bez przeprowadzenia konsultacji i wyliczeń. Konwent ustalił, że na 
kolejne posiedzenie zaprosi posłów i marszałków do dyskusji.  

Radny Ireneusz Piasecki zapytał, które gminy nie podpisały stanowiska konwentu.  
Wicestarosta powiedział, że stanowiska nie podpisali włodarze gmin: Sulejówek, 

Halinów, Latowicz, Dobre.  
Komisja Przedsiębiorczości i Rozwoju przyjęła wniosek radnego Leszka Celeja  

liczbą 5 głosów, przy 2 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Radni 
Andrzej Krasuski i Elżbieta Wasielkiewicz nie wzięli udziału w głosowaniu.  

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  


