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Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Porządek obrad:  
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2021 r. 
3. Omówienie materiałów i projektów uchwał na XVII sesję Rady Powiatu.  
4. Przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2021 r. 
5. Sprawy różne.  
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  
7. Zamknięcie posiedzenia.  

 
 Ad. 1  

 
Posiedzenie wspólne Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu, pan Robert 

Grubek, a następnie przedstawił porządek obrad. Radni nie zgłosili uwag do porządku. 
 
 Ad. 2  

 
Starosta Antoni Jan Tarczyński omówił projekt uchwały budżetowej Powiatu 

Mińskiego na 2021 r. z autopoprawką oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2020 – 2026 z autopoprawką. Powiedział, że wydatki 
zostały przygotowane w oparciu o wnioski do budżetu, które były składane do 30 września 
2020 r., a także w oparciu o konsultacje z dyrektorami powiatowych jednostek 
organizacyjnych. Strona dochodowa została przygotowana na podstawie informacji z 
Ministerstwa Finansów (rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej i równoważącej, 
kwoty dochodu z udziału w podatku dochodowym), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, prognozy dochodów 
własnych. Dochody w 2021 r. zostały oszacowane na kwotę 179 811 172 zł, przy czym 
dochody bieżące to ponad 173 mln zł, a dochody majątkowe ponad 6,6 mln zł. Wydatki 
oszacowano na kwotę 188 062 704 zł (wydatki bieżące 167,5 mln zł, wydatki majątkowe 
ponad 20,4 mln zł). Projekt budżetu przewiduje deficyt w wysokości 8 251 532 zł, który ma 
być pokryty z kredytu, wolnych środków i z rachunku bieżącego. W 2021 r. przewidziana jest 
rezerwa ogólna 225 tys. zł i celowa na zarządzanie kryzysowe 275 tys. zł. Starosta zwrócił 
uwagę, że w poprzednich latach nie było potrzeby korzystania z rezerwy celowej, ale w roku 
2020 w związku z epidemią część zadań związanych z zapobieganiem epidemii została 
sfinansowana z tej rezerwy. Następnie Starosta omówił załącznik inwestycyjny, zawierający 
44 zadania na łączną kwotę blisko 20,5 mln zł, co stanowi 10,59% wydatków, strukturę 
wydatków oraz propozycję autopoprawek do projektu budżetu i projektu wieloletniej 
prognozy finansowej. Starosta przedstawił pozytywne opinie Regionalnej Izby 



Obrachunkowej o przedstawionych projektach uchwał oraz wniósł o pozytywne 
zaopiniowanie ww. materiałów.  
 Radna Alicja Cichoń, jako mieszkanka Mińska Mazowieckiego, podziękowała za 
wszelką pomoc dotyczącą bezpieczeństwa na ulicy Sosnkowskiego i powiedziała, że wraz z 
radnymi Miasta Mińsk Mazowiecki Mariuszem Żyłą i Tomaszem Płochockim występowała z 
prośbą o rozważenie możliwości zamontowania tablic przy sygnalizacji świetlnej przy ZSZ 
Nr 2, które informowałyby kierowców o przekroczeniu prędkości. Z odpowiedzi dyrektora 
ZDP, którą otrzymała, wynika, że jest taka możliwość. Zapytała, kiedy byłaby szansa 
umieszczenia środków w budżecie na ten cel. 
 Wicestarosta Witold Kikolski powiedział, że jeśli w przyszłym roku znajdą się 
odpowiednie fundusze na realizację tego projektu, to będzie wzięty pod uwagę przy zmianach 
w budżecie, ponieważ koszty nie są duże, a wszystkim zależy na poprawie bezpieczeństwa na 
tej drodze. 
 Radny Piotr Stępień odniósł się do wydatków bieżących pokazanych w prezentacji, 
które w tym roku były na poziomie 38 mln zł, a w przyszłym są planowane na 36 mln zł i 
zapytał, na czym polega ta oszczędność. Następnie zapytał, czy Zarząd Powiatu zabezpieczył 
środki na możliwą stratę w SPZOZ, która corocznie jest pokrywana z budżetu powiatu.  
 Starosta stwierdził, że w dniu dzisiejszym trudno jest zakładać stratę i jej poziom, bo 
te dane nie są jeszcze znane. Zwrócił uwagę, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego od przyszłego roku straty spzoz-ów powinny być pokrywane z budżetu 
Państwa, a nie samorządów. Wyrok Trybunału wskazywał również termin do wprowadzenia 
zmian ustawowych.  
 Pani Teresa Bąk Skarbnik Powiatu powiedziała, że różnica w zaplanowanych 
wydatkach to skutek pokrycia straty SPZOZ z budżetu 2020 r. 
 Radny Łukasz Bogucki zwrócił się z prośbą i wnioskiem dotyczącym dotacji na 
SKM. Powiedział, że w projekcie jest zaplanowana na tym samym poziomie 150 tys. zł, 
dlatego wnioskuje o zwiększenie tej kwoty o 50 tys. zł. Dodał, że w tym roku nie ma dużych 
wydatków na Miasto Sulejówek, które jest drugim miastem w powiecie i udział z PIT 
mieszkańców jest dość duży. Ponadto pół powiatu porusza się tym środkiem komunikacji, a 
miasto Sulejówek ponosi gigantyczne koszty z tym związane. 
 Starosta stwierdził, że Zarząd rozważy to na najbliższym posiedzeniu, ale on nie 
widzi dziś takich możliwości. 
 Radny Łukasz Bogucki powiedział, że ten wniosek jest wnioskiem formalnym, a jako 
źródło pokrycia zwiększonych wydatków wskazał dział 750 rozdział 71095 §4300 starostwo 
powiatowe z ogólnej kwoty.  
 Starosta powiedział, że nie wyraża zgody na takie przesunięcie i poprosił o 
wypowiedź członków Zarządu: 
- Wicestarosta opowiedział się przeciw,  
- pan Marek Pachnik powiedział, że dopłacanie do kolei ogólnie, jako jednej z 
najbogatszych instytucji w Polsce, przez mały powiat nie jest logiczne, to jest fanaberia – jest 
przeciwny temu wnioskowi,  
- pan Leszek Celej wyraził głos przeciwny, mówiąc, że dziś jest za mało definicji 
ekonomicznej, aby w ten sposób kolej uzyskała wsparcie, 
- pan Henryk Ksi ężopolski zagłosował przeciw. 
 Radny Łukasz Bogucki zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu o 
przegłosowanie jego wniosku o zwiększenie kwoty na Transport i łączność w zakresie SKM - 
dotacji dla Sulejówka ze wskazanego wcześniej źródła. 
 Przewodniczący Komisji Budżetu Robert Grubek poddał wniosek pod głosowanie. 
  



Radny Ireneusz Piasecki powiedział, że temat powinien być wniesiony na sesję, a nie 
rozpatrywany na Komisji Budżetu, taki wniosek należało składać wcześniej. Stwierdził, że 
nie ma dużego zainteresowania ze strony Kolei, która powinna być bardziej zaangażowana w 
organizację parkingów, bo ma teren, gdzie mieszkańcy mogliby tam parkować, zamiast na 
ulicach. Wyraził głos przeciwny. 
 Komisja Budżetu w głosowaniu nad wnioskiem oddała 4 głosy za, 4 głosy przeciw i 
1 głos wstrzymujący. Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie uzyskał większości. 
 Radny Zbigniew Grzesiak poinformował, że składał wniosek dotyczący instalacji 
fotowoltaicznych. Jest zapisane 300 tys. zł, ale nie ma wskazanej placówki, gdzie to miałoby 
być wykonane. Następnie odniósł się do ulicy Sosnkowskiego i uznał, że przed wykonaniem 
kolejnej inwestycji warto na nowo zbadać i zrobić organizację ruchu drogowego. 
Zaproponował, aby sygnalizację świetlną, która mogłaby działać na przycisk przechodniów, 
przenieść bliżej skrzyżowania z ulicą Chochołowską. 
 Radna Alicja Cichoń wyraziła zdanie, że przeniesienie sygnalizacji w kierunku ulicy 
Chochołowskej jest bezzasadne, ponieważ więcej osób mieszka w kierunku, gdzie obecnie 
znajduje się sygnalizacja. Jest to dzielnica przemysłowo-mieszkalna, bloków przybywa, 
obecnie 2 deweloperów buduje bardzo duże osiedle pomiędzy ulicami Sosnkowskiego i 
Wesołą. Jest bardzo dużo rodzin z dziećmi i będzie ich coraz więcej, sygnalizacja jest 
potrzebna, żeby rodzice nie bali się o bezpieczeństwo dzieci przy ich samodzielnym 
przechodzeniu przez ulicę. Sygnalizacja posiada przycisk dla pieszych. Zdarza się, że 
kierowcy w tym miejscu przekraczają prędkość lub przejeżdżają przy czerwonym świetle. 
Dobrym rozwiązaniem byłaby tablica, która ostrzegałaby z pewnej odległości o przekroczeniu 
prędkości i groźbie otrzymania mandatu. Taka sygnalizacja ustawiana jest w taki sposób, że 
czujnik rejestruje pojazd z odległości 100 m i informuje o prędkości.  
 Starosta odniósł się do tematu fotowoltaiki i powiedział, że Zarząd zaproponuje, aby 
kwota 300 tys. zł znalazła się w budżecie na rozpoczęcie prac nad kompleksowym 
rozwiązaniem w jednostkach powiatowych. W ramach naboru do Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych był złożony wniosek na kwotę 1 741 tys. zł. Starosta, odnośnie 
sygnalizacji, powiedział, że sytuacja będzie analizowana i na pewno będą podjęte działania w 
celu minimalizacji niebezpieczeństwa na tej drodze. Powiedział, że zjawisko przekraczania 
prędkości jest duże, co stwierdza na podstawie liczby zatrzymywanych praw jazdy 
wpływających do urzędu z różnych części kraju i zagranicy – w większości z powodu 
nadmiernej prędkości.  
 Radna Elżbieta Wasielkiewicz zwróciła uwagę, że w zadaniach inwestycyjnych na 
2021 r. zostało pominięte dofinansowanie do parkingu wielopoziomowego w Sulejówku przy 
stacji kolejowej PKP. Przez kilka lat zaplanowana kwota była przesuwana, I etap pozwolenia 
na budowę będzie zrealizowany i będzie ogłoszony przetarg. Odnośnie składanych wniosków 
z rządowego programu, powiedziała, że przeszło tylko 1 zadanie – przebudowy drogi 
powiatowej Okuniew – Halinów – Brzeziny z dofinansowaniem 8 mln zł. Zwróciła się do 
Zarządu o pozostawienie w budżecie dofinansowania budowy parkingu wielopoziomowego. 
Radna w nawiązaniu do wniosku radnego Łukasza Boguckiego, powiedziała, że 150 tys. zł w 
skali budżetu dla Miasta Sulejówek na dofinansowanie SKM, to trochę małe środki, jak na tak 
duży wkład Miasta Sulejówek w dochody powiatu. 
 Starosta powiedział, że temat parkingu powróci, gdy będzie komplet dokumentacji i 
zapewnił o chęci współpracy w tym zakresie, ale nie chce przy dużym deficycie blokować 
pieniędzy w budżecie. Następnie zwrócił się do radnych z prośbą, aby do dyskusji publicznej 
nie wprowadzać kwestii, kto więcej daje do budżetu, a kto z tego korzysta, ponieważ 
wspólnota samorządowa powiatu jest jednym organizmem. Pojawiały się już pomysły, aby 
podzielić udział w podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do tego, ile 
poszczególne jednostki samorządu wpłacają, ale Jeśli tak miałoby to funkcjonować, to jak ma 



funkcjonować np. oświata czy pomoc społeczna, z których środków pokrywać wydatki, 
ponieważ kwoty otrzymywane na te zadania są niewystarczające.  
 Radny Krzysztof Płochocki powiedział, że założono wzrost dochodów jednostek 
powiatowych o 23 % i zapytał, czym to jest spowodowane. W odniesieniu do bezpieczeństwa 
na ul. Sosnkowskiego, stwierdził, że ta ulica jest jedną z wielu dróg na terenie powiatu 
mińskiego i uważa, że w tej kwestii warto zająć się pewnym skokiem jakościowym życia 
mieszkańców tamtej okolicy. Instalacja kolejnego rozwiązania sygnalizacji świetlnej czy 
progów zwalniających nie rozwiąże przyczyny tej sytuacji. Ta droga jest drogą osiedlową i 
powinna taki charakter zachować z racji tego, że wybudowano tam bardzo dużo bloków, a 
poszerzenie drogi jest nierealne. Warto wrócić do koncepcji prezentowanej kilka lat wcześniej 
czyli budowy tzw. południowej obwodnicy miasta Mińsk Mazowiecki we współpracy z 
Marszałkiem Województwa oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 
Wiadomo, że droga nr 50 będzie przebudowywana i dostosowywana ze względu na budowę 
portu lotniczego pod Warszawą. Zaproponował, aby Zarząd Powiatu przeanalizował jeszcze 
raz możliwość prowadzenia rozmów z Marszałkiem Województwa oraz Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad, aby rozwiązać problem komunikacyjny południowej części 
miasta, bo zwiększenie przepustowości i szybciej przejeżdżające samochody spowoduje 
zmniejszenie bezpieczeństwa. Radny następnie odniósł się do planu inwestycji na 2021 r. i 
powiedział, że po raz kolejny największa grupa sportowców naszego regionu jest pomijana 
poprzez brak akceptacji budowy przykrycia balonowego któregoś powiatowego boiska. 
Młodzi piłkarze nie mają możliwości trenować w okresie zimowym, dlatego uważa, że ZS im. 
M. Skłodowskiej-Curie można wyposażyć w zadaszenie demontowane balonowe, które jest 
popularne w Polsce. Radny powiedział, że kilka lat temu była podjęta decyzja ze względów 
przeciwpożarowych o wybudowaniu schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w budynku 
Starostwa, po upływie kilku lat od wykonania Zarząd proponuje budowę windy. Zapytał, czy 
to jest wymóg prawny i co się zmieniło od tamtego czasu, skoro wtedy Zarząd tego nie 
przyjął (on sam optował za windą), a teraz jest powrót do koncepcji, że schody będą 
zastąpione windą. W odniesieniu do inwestycji, poprosił o wpisywanie realnych kwot, 
ponieważ obecnie na rynku np. sali sportowej przy ZSZ nr 2 powiat nie zrobi za 5 mln zł – 
poprosił o urealnienie kwoty tego zadania. Na zakończenie odniósł się do kwestii wzrostu 
kosztów funkcjonowania, przez co inwestycje zostały zmniejszone. Zapytał, czy jesteśmy 
gotowi do tego, żeby zacząć myśleć o działaniach optymalizacyjnych, bo COVID w wielu 
sytuacjach pokazał, że tą samą pracę można wykonać na wiele różnych sposobów, okazało 
się, że e-mailem można załatwić wiele spraw, więc może warto zastanowić się nad tym, aby 
działania optymalizacyjne poszły w kierunku obniżenia funkcjonowania starostwa 
powiatowego. Poprosił o informację o liczbie etatów w starostwie na dzień 1 stycznia 2020 r. 
i 1 stycznia 2021 r. 

Radna Alicja Cichoń, w odniesieniu do wypowiedzi swojego przedmówcy, 
stwierdziła, że od osoby, która była wicestarostą usłyszała, że droga powiatowa jest drogą 
osiedlową. Zaprosiła radnego Krzysztofa Płochockiego na spacer ulicą Sosnkowskiego oraz 
do spędzenia tam 40 minut i rozmowy z mieszkańcami. Powiedziała, że zaprosi również 
radnych miejskich z tej ulicy. Będzie można zobaczyć, jak wygląda droga osiedlowa, przy 
której są duże zakłady, szkoła średnia, szkoła podstawowa i mnóstwo bloków z tysiącami 
rodzin. 

Starosta odniósł się poruszonych wyżej tematów. Stwierdził, że winda w budynku 
Starostwa nie zastępuje drogi ewakuacyjnej. Zarząd podchodzi kolejny raz do tematu windy 
ze względu na osoby, które mają utrudniony dostęp, bo są nie w pełni sprawni, ale chcieliby 
załatwić sprawę bezpośrednio i fizycznie być w urzędzie. Przypomniał, że informował o 
działaniach Zarządu Powiatu dotyczących południowej obwodnicy miasta Mińsk 
Mazowiecki, tj. o wystąpieniu w sprawie umieszczenia tego zadania w wojewódzkim planie 



zagospodarowania przestrzennego, ale nie ma informacji o dalszych działaniach. Powiat nie 
wybuduje takiej inwestycji, ponieważ powiat nie dysponuje takimi środkami, może to być 
zrealizowane przy zaangażowaniu dużych środków zewnętrznych. Stwierdził, że kwoty 
inwestycji nie są zaniżane, są zbierane informacje z rynku o prowadzonych inwestycjach 
przez inne podmioty. Starosta powiedział, że na temat przykrywania boisk balonem nie 
będzie wypowiadał się teraz, ponieważ obecnie czeka zadanie, na które jest pełna 
dokumentacja (hala sportowa nr 2) i które zostało zgłoszone do Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W nawiązaniu do wypowiedzi radnej Elżbiety Wasielkiewicz, 
stwierdził, że zapozna się z wynikami naboru, jeśli już są decyzje. Odnosząc się do 
wypowiedzi radnej Alicji Cichoń, potwierdził, że ulica Sosnkowskiego nie jest żadną drogą 
osiedlową, bo jest drogą powiatową i w obowiązku powiatu jest troska o bezpieczeństwo na 
niej. Starosta na temat optymalizacji kosztów funkcjonowania, powiedział, że cały czas jest to 
wprowadzane i zatrudnienie na poziomie 155 etatów nie jest wygórowane. Sytuacja covidowa 
zmusiła do wprowadzenia całego szeregu rozwiązań, ale to nie znaczy, że dzięki temu w 
urzędzie można załatwić sprawy bez obecności interesantów. Taka możliwość istniała już 
przed pandemią, załatwianie spraw drogą elektroniczną było wprowadzane wiele lat temu i 
ten proces w dalszym ciągu postępuje. Zwrócił uwagę na fakt, że powiatowi nie ubywa zadań, 
trzeba je wykonać i nie da się wszystkiego załatwić on-line, również nie wszyscy interesanci 
mają możliwość załatwienia sprawy on-line ze względu na bardzo różne uwarunkowania, w 
tym też brak sprzętu. Starosta stwierdził, że są czynione starania zmniejszenia kosztów, ale 
sytuacja covidowa zmusza do zwiększania kosztów, nie wszystko jest dotowane. Jednostki 
otrzymują wsparcie, m.in. płyny do dezynfekcji i inne środki, ale nie każdy asortyment jest 
przekazywany na zabezpieczenie poszczególnych stanowisk pracy w jednostkach, chociaż np. 
pomoc społeczna otrzymała duże wsparcie w tym roku. 
 Pani Teresa Bąk Skarbnik Powiatu, odnośnie pytania dotyczącego wzrostu dochodów 
jednostek, powiedziała, że wzrost wynosi 24,1%. Wyjaśniła, że w projekcie jest 27,7 mln zł, 
natomiast w budżecie 2020 r. według stanu na 31 października było 22,3 mln zł. W budżecie 
została wprowadzona kwota w zakresie działu gospodarka mieszkaniowa 4 455 tys. zł i 
dotyczy ona planu sprzedaży nieruchomości 3 powiatowych działek: w Dziękowiźnie, 
Janowie i Nowych Osinach.  
 Starosta powiedział, że po raz kolejny Zarząd proponuje po stronie dochodów środki, 
które można pozyskać ze sprzedaży działek. Proponowane było w tym roku, ale nie 
sprzedano, ponieważ nie było takiej potrzeby dla zbilansowania budżetu, również kredyt nie 
jest zaciągany w pełnej planowanej wysokości. Podobne rozwiązanie jest zaproponowane na 
przyszły rok, przy zachowaniu daleko idącej powściągliwości w zakresie sprzedawania 
majątku. 
 Radny Krzysztof Płochocki powiedział, że dążeniem powiatu powinno być, aby ulica 
Sosnkowskiego była ulica osiedlową. Jeżeli byłaby alternatywa wybudowania innej drogi i 
pozostawienie ulicy Sosnkowskiego drogą osiedlową, to jego zdaniem wszyscy mieszkańcy 
tego terenu podpisaliby się pod taką zmianą, która jest oczekiwana przez społeczeństwo. 
Odnośnie wykazania dochodów ze sprzedaży nieruchomości, zapytał, czy jest jakiś operat 
pokazujący, że te 3 działki są warte 4,5 mln zł. 
 Starosta powiedział, że wartość jest wpisana na podstawie operatu szacunkowego. 
 Radny Krzysztof Płochocki poprosił o przesłanie mu tych operatów. Odnośnie 
działań optymalizacyjnych zgodził się co do tego, że duża część działań mogących być 
realizowanych przez internet została wykonana. Pandemia pokazała mieszkańcom, że można 
z tego korzystać i teraz jest szansa, aby dalej to rozwijać, bo bardzo ważne dla niektórych 
osób jest dostępność załatwienia usługi w godzinach wieczornych i nocnych za pomocą 
przekazu elektronicznego. Do społeczeństwa należy kierować przekaz, że coraz więcej spraw 



można załatwić na odległość, bez przychodzenia do starostwa. Taka informacja powinna być 
umieszczona w BIP na pierwszej stronie. 

Radna Alicja Cichoń zwróciła się do radnego Krzysztofa Płochockiego z informacją, 
że niedawno na Sejmowej Komisji Finansów Publicznych pani poseł Kamila Gasiuk-
Pichowicz złożyła poprawkę do budżetu Państwa dotyczącą jednej z inwestycji właśnie przy 
ulicy Sosnkowskiego w stronę drogi nr 50 i ta poprawka na komisji przepadła. 

Starosta zwracając się do byłego wicestarosty Krzysztofa Płochockiego odnośnie 
usług urzędu w godzinach nocnych, poinformował, że w geodezji dostępność w zakresie 
wypisów i wyrysów od dawna jest całodobowa i ludzie z tego korzystają. Takie rozwiązania 
są wprowadzane tam, gdzie to możliwe. 

Radny Ireneusz Piasecki odniósł się do fotowoltaiki i stwierdził, że zamiast 
inwestycji drogowych, umieściłby fotowoltaikę na wszystkich budynkach, nie tylko dla 
oświetlenia czy zasilenia urządzeń elektrycznych, ale również dla ogrzania wody. W 
odniesieniu do dróg powiatowych, powiedział, że już w momencie tworzenia powiatów 
mówiono o regulacji prawnej dróg wojewódzkich, powiatowych, lokalnych. Droga 
powiatowa powinna mieć pełny ruch i powinna spełniać funkcję omijania innych drogi, aby 
karetki i inne służby mogły szybko dojechać do zdarzeń, nie powinno być na nich spowolnień 
i ograniczeń. Zgodnie z przepisami drogi powiatowe to te, które łączą gminy. W odniesieniu 
do zadań inwestycyjnych w Sulejówku powiedział, że parking powinien być ujęty w 
konsultacjach społecznych w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 2.  

Radny Zbigniew Grzesiak powiedział, że w okresie, gdy był na stanowisku 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, został zrobiony przejazd pod torami wzdłuż rzeki 
Srebrnej, zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany targowicy na 
budownictwo mieszkaniowe, wybudowany został kościół św. Jana Chrzciciela i dlatego dziwi 
się, że to powiat ma rozwiązywać problem organizacji ruchu tej okolicy, ponieważ powiat nie 
jest od załatwiania spraw w gminach.  

Radny Piotr Stępień powiedział, że radna Alicja Cichoń poruszyła bardzo ważny 
temat bezpieczeństwa na ulicy Sosnkowskiego. Poinformował, że wraz z radnym Piotrem 
Pustołą złożyli wnioski nie tylko dotyczące ulicy Sosnkowskiego, ale wszystkich dróg 
powiatowych, aby uwzględnić ograniczniki prędkości przy konsultacji z gminami i policją. 
Przychylił się do wniosku, aby wziąć pod uwagę w przyszłorocznym budżecie poprawę 
bezpieczeństwa poprzez montaż wskaźników prędkości. Podziękował radnemu Ireneuszowi 
Piaseckiemu za poruszenie tematu fotowoltaiki, informując, że również złożył taki wniosek, 
aby uwzględnić odnawialne źródła energii w jednostkach powiatowych. Również jest 
zwolennikiem, aby kosztem budowy jednego lub dwóch chodników, zainwestować w 
fotowoltaikę, ponieważ przyniesie to oszczędności na dalsze lata. Poprosił, aby na sesji 
dyrektor SPZOZ poinformował o stanie finansów na koniec listopada. 

Radny Robert Smuga, w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Krzysztofa 
Płochockiego, powiedział, że jako pracodawca wie, że mimo braku wzrostu zatrudnienia, 
koszty pracy wraz z pochodnymi rosną, chociażby ze względu na wzrost minimalnego 
wynagrodzenia. Bardzo dobrze, że płaca minimalna rośnie, ale wtedy nie ma się co dziwić, że 
ogólne koszty też wzrastają.  

Radny Krzysztof Płochocki powiedział, że popiera wzrost płacy minimalnej, bo jej 
wysokość jest na niskim poziomie w porównaniu do innych krajów. Wzrost płacy minimalnej 
wpływa na drastyczne zmniejszenie poziomu ubóstwa w naszym kraju. Działania 
optymalizacyjne to nie tylko płace i pochodne, ale wiele innych działań organizacyjnych które 
pozwolą jednostce nie podnosić kosztów, a zrealizować te same zadania na wymaganym 
poziomie.  

Innych głosów nie było. 



Przewodniczący Komisji Budżetu poddał pod głosowanie projekt budżetu na 2021 r. 
wraz z autopoprawką. 

Komisja Budżetu, w obecności 9 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 
Powiatu Mińskiego na 2021 r. wraz z autopoprawką liczbą 7 głosów, przy braku głosów 
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  

Komisja Bezpieczeństwa i Środowiska w obecności 7 radnych, pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Mińskiego na 2021 r. wraz z autopoprawką liczbą 5 
głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w obecności 9 radnych, pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Mińskiego na 2021 r. wraz z autopoprawką liczbą 6 
głosów, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.  

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych, w obecności 7 radnych, pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Mińskiego na 2021 r. wraz z autopoprawką liczbą 5 
głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  

Komisja Przedsiębiorczości i Rozwoju, w obecności 9 radnych, pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Mińskiego na 2021 r. wraz z autopoprawką liczbą 6 
głosów, przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.  

 
Przewodniczący Komisji Budżetu poddał pod głosowanie projekt Wieloletniej 

Prognozy Powiatu Mińskiego na lata 2021 - 2026 wraz z autopoprawką. 
Komisja Budżetu, w obecności 9 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2021 - 2026 wraz z 
autopoprawką liczbą 7 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  

Komisja Bezpieczeństwa i Środowiska w obecności 7 radnych, pozytywnie 
zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2021 - 
2026 wraz z autopoprawką liczbą 5 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się.  

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w obecności 9 radnych, pozytywnie 
zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2021 - 
2026 wraz z autopoprawką liczbą 7 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się.  

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych, w obecności 7 radnych, pozytywnie 
zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2021 - 
2026 wraz z autopoprawką liczbą 6 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się.  

Komisja Przedsiębiorczości i Rozwoju, w obecności 9 radnych, pozytywnie 
zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2021 - 
2026 wraz z autopoprawką liczbą 6 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących się.  

Starosta podziękował za pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu i wieloletniej 
prognozy finansowej. 

 
 Ad. 3 
  

Starosta omówił pozostałe projekty uchwał na XVII sesję Rady Powiatu,                                
w szczególności projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 
2020 r.  i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2026.  

 
 
 



Komisja Budżetu, w obecności 8 radnych, w odrębnych głosowaniach, jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu 
Mińskiego na 2020 r. oraz projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową  
Powiatu Mińskiego na lata 2020 – 2026. 

Komisje nie zgłosiły wniosków do przedstawionych projektów uchwał. 
 
Ad. 4 
 
Komisja Budżetu, w obecności 8 radnych, jednogłośnie przyjęła projekt planu pracy 

Komisji na 2021 r. 
Komisja Bezpieczeństwa i Środowiska w obecności 6 radnych, jednogłośnie przyjęła 

projekt planu pracy Komisji na 2021 r. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w obecności 9 radnych, przyjęła projekt planu 

pracy Komisji na 2021 r. liczbą 8 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się. 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych, w obecności 6 radnych, jednogłośnie 
przyjęła projekt planu pracy Komisji na 2021 r. 

Komisja Przedsiębiorczości i Rozwoju, w obecności 9 radnych, przyjęła projekt 
planu pracy Komisji na 2021 r. liczbą 7 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Grzesiak poinformował, że Komisja 
Rewizyjna na swoim ostatnim posiedzeniu ustaliła plan kontroli na rok 2021.  

 
Ad. 5 
 
Radny Robert Smuga zgłosił wniosek do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

dotyczący zmian do regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów 
i innych osób za osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej.  

Przewodniczący Komisji Wojciech Rastawicki odczytał wniosek radnego Roberta 
Smugi i poddał pod głosowanie Komisji złożenie wniosku przez Komisję do Zarządu 
Powiatu. 

Radny Krzysztof Płochocki poparł wniosek, aby zacząć nagradzać zawodników, 
którzy reprezentują powiat miński na różnym szczeblu w grach zespołowych. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu , obecności 9 radnych, jednogłośnie głosowała za 
złożeniem wniosku do Zarządu Powiatu.  
 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Zdanowicz 
poinformował, że do Rady wpłynęła 1 skarga i 1 petycja. Komisja w najbliższy piątek 
rozpatrzy te sprawy i przedstawi Radzie Powiatu swoje stanowiska.  

Przewodniczący Robert Grubek poinformował, że w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych samorządy otrzymały środki i wśród nich jest Powiat Miński, który 
otrzymał na jedną z dróg w gminie Halinów 8 mln zł. Jest to jedna z głównych dróg,               
łączy Halinów z Okuniewem, jest bardzo uczęszczana zwłaszcza teraz, gdy jest dojazd do 
autostrad. 

Wicestarosta Witold Kikolski  powiedział, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców Sulejówka i Halinowa, w najbliższą sobotę 12 grudnia będzie czynny Referat 
Komunikacji w Sulejówku w celu wydawania dowodów rejestracyjnych pojazdów.  

Radna Alicja Cichoń, w odniesieniu do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
powiedziała, że Miasto Mińsk Mazowiecki złożyło 9 wniosków inwestycyjnych na prawie 23 
mln zł (m.in. 3 wnioski na budowę drogi, 2 na przebudowę dróg, 1 na rozbudowę obiektu 
zabytkowego), ale żaden wniosek nie został uwzględniony. 



Ad. 6  
 
Komisje przyjęły protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji przez 

aklamację. 
 
Ad. 7  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, pan Robert Grubek zamknął wspólne 

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


