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Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Proszę Państwa, otwieram obrady XXXVII sesji Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego. Sesja przeprowadzana jest zdalnie. Państwo Radni, proszę tych z 

Państwa, którzy do tej pory tego nie zrobili o potwierdzenie kworum. Z tego, co tutaj 

widzę, mamy cały czas niepotwierdzone kworum przez panią radną Joannę Balę, 

pana radnego Witolda Kołodziejskiego, pana radnego Konrada Rytla i panią radną 

Dorotę Stalińską. Prośba do kancelarii o kontakt z tą czwórką państwa radnych, tak 

żebyśmy ustalili czy państwa radnych po prostu dzisiaj nie będzie, czy też mają jakiś 

inny[…]  

Leszek Przybytniak 

Przepraszam Panie Przewodniczący, bo mam problemy ze słyszalnością Pana. 

Bardzo mocno przerywa. Mówił Leszek Przybytniak. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Nie wiem, może to jest chwilowa jakaś kwestia zasięgu, ale ja Pana Radnego słyszę 

dobrze, będę mówił wobec tego czy będę się starał mówić wyraźniej, głośniej. Proszę 

Państwa, na podstawie przedstawionych wyników sprawdzenia kworum. Stwierdzam, 

że w posiedzeniu uczestniczy odpowiednia liczba radnych, aby obrady sejmiku uznać 

za prawomocne. Na podstawie § 3 ust. 2 regulaminu obrad Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego na sekretarza obrad powołuję pana radnego Wojciecha Zabłockiego 

z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Protokół z poprzedniego posiedzenia sejmiku 

zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego został 

wyłożony do wglądu Pań i Panów Radnych. Do protokołu nie zgłoszono uwag. Na 

podstawie § 3 ust. 9 protokół został podpisany. Proszę Państwa, przechodzimy do 

punktu 2. Przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać 

głos w tym punkcie? Jeżeli nie, to ja Państwu tutaj pozwolę sobie zaproponować 

pewną zmianę. Myśmy rozmawiali o tym dzisiaj na konwencie i wydawało nam się, 

że być może zmiany będziemy mogli uniknąć, ale wygląda na to, że jednak musimy 

drobną zmianę wprowadzić, mianowicie chodzi o punkt 14. Tam, gdzie mamy dzisiaj 

w porządku obrad sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 

projekcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu rokiem mjr. 

Henryka Dobrzańskiego "Hubala" i Mirona Białoszewskiego. To był dotychczasowy 

druk 649, który został przez zarząd wycofany, natomiast tym samym też nie mamy 

tutaj sprawozdania Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast zarząd 
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złożył dwa projekty uchwał. Zasadniczo sprowadzające się do tego samego efektu, 

jeżeli tak można powiedzieć, znaczy zamiast jednej uchwały w sprawie ogłoszenia 

roku 2022, mamy dwie uchwały. Jeden projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 

2022 na Mazowszu rokiem majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Drugi projekt 

uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu rokiem Mirona 

Białoszewskiego. Ja bym Państwu Radnym zaproponował tak, żebyśmy już nie 

zmieniali numeracji następnych punktów, tylko, żebyśmy jako punkt 14 mieli punkt, 

projekt uchwał w sprawie: ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu rokiem mjr. Henryka 

Dobrzańskiego "Hubala", druk nr 660 i w sprawie ogłoszenia roku 2022 na 

Mazowszu rokiem Mirona Białoszewskiego, druk nr 661. Czy ktoś z Państwa 

Radnych ma może wątpliwości do tej propozycji, czy też[…] 

Dorota Stalińska 

Czy mnie słychać, Dorota Stalińska, bo miałam kłopot z połączeniem? 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Jesteśmy teraz w punkcie 2, Pani Radna. Czy ktoś z Państwa Radnych ma inną 

propozycję co do porządku obrad, czy też wątpliwości do tego rozwiązania, które ja 

Państwu proponuję? Jeżeli nie, to proszę Państwa, przeprowadzimy głosowanie. 

Zaproponuję Państwu taką oto zmianę. Kto z Państwa Radnych jest za zastąpieniem 

punktu 14, punktem: Projekty uchwał w sprawie: ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu 

rokiem mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala", druk 660 i w sprawie ogłoszenia roku 

2022 na Mazowszu rokiem Mirona Białoszewskiego, druk nr 661. Czy możemy 

głosować? 

Laura Kaczyńska - Kierownik Biura Sesji Sejmiku 

Jesteśmy w trakcie przygotowywania głosowania, to za minutkę, dobrze? Ja powiem 

kiedy. 

Witold Kołodziejski 

Panie Przewodniczący, Witold Kołodziejski. Nie mogę zalogować się i potwierdzić 

kworum. Mam prośbę o interwencję. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Wobec tego musimy Pana tutaj do tego kworum dołączyć. Ja już tutaj widzę już, że 

Pan jest i nawet Pan napisał na komunikatorze. 

Prośba, dobrze, żeby dołączyć. 
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Laura Kaczyńska - Kierownik Biura Sesji Sejmiku 

Pana Radnego Kołodziejskiego już dołączyłyśmy i głosowanie też już jest 

przygotowane. 

Dorota Stalińska 

Czy ja też jestem dołączona do kworum? 

Laura Kaczyńska - Kierownik Biura Sesji Sejmiku 

Pani radna Stalińska też jest dołączona do głosowania. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dobrze, to proszę Państwa, kto jest za tą zaproponowaną przeze mnie zmianą 

porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze pan radny 

Michał Grodzki. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem zmiany w porządku obrad głosowało 

47 radnych. Nikt nie był przeciw, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. 

Stwierdzam, że sejmik przyjął zmianę w porządku obrad. Przechodzimy zatem, 

proszę Państwa, do punktu 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Mazowieckiego. O zabranie głosu proszę pana radnego Mirosława 

Adama Orlińskiego, a o prowadzenie obrad poproszę pana przewodniczącego 

Marcina Podsędka. 

Mirosław Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

Szanowny Panie Przewodniczący, szanowny Panie Marszałku, szanowni Państwo 

Radni, sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego 

na lata 2021-2038. Przewodniczący sejmiku na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu 

Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego skierował powyższy projekt uchwały do 

Komisji Budżetu i Finansów celem przeprowadzenia pierwszego czytania i 

opracowania sprawozdania. Komisja po rozpatrzeniu tego projektu uchwały wraz z 

autopoprawką numer 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu w 

dniu 21 grudnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego 

na 2021-2038, z druku nr 652 wraz z autopoprawką numer 1 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego. Dziękuję. 
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Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Czy pan przewodniczący Podsędek jest obecny? Dobrze, może pan przewodniczący 

dołączy do za chwilę.  

Anna Brzezińska 

Pan przewodniczący jest obecny, tylko jest problem techniczny. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dobrze, to może uda się ten problem za chwilę rozwiązać. Czy ktoś z Państwo 

Radnych ma pytanie do sprawozdawcy lub wnioskodawcy projektu uchwały? Proszę 

Państwa, dobrze, momencik. Ustalę co się dzieje z panem przewodniczącym 

Podsędkiem. 

Laura Kaczyńska - Kierownik Biura Sesji Sejmiku 

Pan Rytel miał problemy z głosowaniem, ale dodałyśmy go do kworum, więc może 

teraz będzie już mógł normalnie głosować. 

Przewodniczący Rakowski 

Dobrze, proszę Państwa, jeszcze momencik dobrze, bo pan przewodniczący 

Podsędek się tutaj pojawia i znika i ja do końca nie wiem co tutaj się dzieje w tej 

chwili, ale momencik. Proszę Państwa, żebyście Państwo nie rozłączali przypadkiem. 

Za moment przeprowadzimy głosowanie, dobrze? Sekunda. Szanowni Państwo, 

ponieważ tutaj wydaje się, że problem jest jakiś, znaczy pan przewodniczący 

Podsędek jest, a jakby go nie było, ponieważ nie może się odzywać, więc za moment 

prowadzenie obrad przejmie pan przewodniczący Adam Orliński i przeprowadzi 

głosowanie, dobrze? Prośba do Państwa jeszcze o odrobinę cierpliwości. Za moment 

wracamy już do procedowania. Dobrze, proszę Państwa, to możemy już chyba 

kontynuować. Przypomnę, że jesteśmy w punkcie 3. Proszę teraz o prowadzenie 

obrad pana przewodniczącego Adama Orlińskiego. Proszę bardzo, Panie 

Przewodniczący.  

Mirosław Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, rozumiem, że jesteśmy w punkcie 3. 

Odczytałem sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów. Czy ktoś z Państwa Radnych 

tutaj miałby uwagi do tego punktu? Szanowni Państwo, nie widzę, nie słyszę żadnych 

zgłoszeń w takim razie przeszlibyśmy do głosowania. Zarządzam głosowanie. Kto z 
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Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z druku nr 652? Kto jest 

przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze mamy pana radnego Tomasza 

Śmietankę, panią radną Ewę Lisiecką i pana radnego Michała Grodzkiego, bardzo 

proszę o głosowanie. Jeszcze pani radna Lisiecka i pan radny Grodzki, bardzo 

proszę. Szanowni Państwo, jeżeli nie słyszę od pani radnej Lisieckiej i pana 

Grodzkiego żadnych uwag, to w takim razie byśmy zamykali głosowanie. Za 

przyjęciem projektu uchwały głosowało 27 radnych, wstrzymało się 22 radnych, 1 

radny nie był obecny, jeden rady nie oddał głosu, nie uczestniczył w głosowaniu. 

Szanowni Państwo, tak że stwierdzam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego 

podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038, druk nr 652. Bardzo dziękuję. 

Przechodzimy do punktu następnego. Następny punkt, czyli sprawozdanie Komisji 

Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej województwa mazowieckiego na 2021 rok, druk nr 653. Tutaj muszę 

udzielić głosu sobie jako sprawozdawcy, tak że przedstawię Państwu ten projekt. 

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwały budżetowej województwa mazowieckiego na 2021 rok. 

Przewodniczący sejmiku na podstawie § 10 ust. 1. Regulaminu Obrad Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego skierował powyższy projekt uchwały do Komisji 

Budżetu i Finansów celem przeprowadzenia pierwszego czytania i opracowania 

sprawozdania. Komisja po rozpatrzeniu tego projektu uchwały wraz z autopoprawką 

numer 1 zarządu województwa mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 

2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok z druku nr 653 wraz 

z autopoprawką numer 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego. Szanowni Państwo, 

tak że to było sprawozdanie naszej komisji. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytanie 

do sprawozdawcy lub wnioskodawcy projektu uchwały? 

Szanowni Państwo, ponieważ nie widzę i nie słyszę żadnych zgłoszeń[…]  

Michał Prószyński 

Panie Przewodniczący, przepraszam bardzo, pani radna Ewa Lisiecka sygnalizuje 

jakieś problemy techniczne, nic nie słyszy. 
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Mirosław Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

Bardzo dziękuję Panie Radny, w takim razie proszę o kontakt z panią radną Lisiecką 

i spróbujemy tutaj uruchomić możliwość, aby mogła brać udział w głosowaniu i 

słyszeć jak obradujemy, brać udział w obradach. Szanowni Państwo czy odnośnie 

tego punktu, bo rozumiem, że pan radny Michał Prószyński zgłaszał uwagę 

techniczną, ponieważ nie widzę, nie słyszę, szanowni Państwo, to przystępujemy do 

głosowania. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 

projektu uchwały z druku nr 653? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? 

Jeszcze pan radny Rytel i pan Żochowski. Nie widzę tutaj żadnych sygnałów, żeby ci 

panowie radni głosowali, w takim razie... Zagłosował pan Rytel. Czy pan radny 

Żochowski? 

Michał Prószyński 

Pan radny Żochowski również sygnalizuje problemy techniczne.  

Mirosław Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

To proszę tutaj o kontakt z panem radnym Żochowskim. Rozumiem, że na razie tego 

kontaktu nie mamy. Zamykam głosowanie, jeżeli można? Za przyjęciem głosowało 

27 radnych, 22 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udział, 1 radny jest 

nieobecny. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu. Punkt 5. 

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wydatków 

niewygasających z upływem 2021 roku, druk nr 654. Tutaj też pozwolę sobie udzielić 

głosu. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie 

wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. Przewodniczący sejmiku na 

podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

skierował powyższy projekt uchwały do Komisji Budżetu i Finansów celem 

przeprowadzenia pierwszego czytania i opracowania sprawozdania. Komisja po 

rozpatrzeniu tego projektu uchwały wraz z autopoprawką nr 1 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego, na posiedzeniu 21 grudnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku z druku 

nr 654 wraz z autopoprawką nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego. Szanowni 

Państwo, czy ktoś z Państwa Radnych mam pytanie do sprawozdawcy lub 

wnioskodawcy tego projektu uchwały? Szanowni Państwo, ponieważ nie widzę i nie 
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słyszę, rozumiem, że nikt nie zgłasza się tutaj odnośnie tego punktu. Jeżeli można to 

przystępujemy do głosowania, Szanowni Państwo, kto z Państwa Radnych jest za 

przyjęciem projektu uchwały z druku numer 654? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje 

się od głosu? Proszę o udział w głosowaniu. Zamykam głosowanie, widzę, że 

wszyscy zagłosowali. 46 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 1 

radny był nieobecny. Bardzo dziękuję za udział w głosowaniu. Przechodzimy do 

punktu kolejnego. Punkt 6 porządku obrad. Sprawozdanie Komisji Budżetu i 

Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia miastu stołecznemu Warszawie 

pomocy finansowej, druk nr 655. Tutaj pozwolę sobie po raz kolejny udzielić głosu. 

Komisja budżetu zajmowała się tym projektem. Sprawozdanie Komisji Budżetu i 

Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia miastu stołecznemu Warszawie 

pomocy finansowej. Przewodniczący sejmiku na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu 

Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego skierował powyższy projekt uchwały do 

Komisji Budżetu i Finansów celem przeprowadzenia pierwszego czytania i 

opracowania sprawozdania. Komisja po rozpatrzeniu tego projektu uchwały na 

posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie udzielenia miastu stołecznemu Warszawie pomocy finansowej z druku nr 

655. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytanie do sprawozdawcy lub wnioskodawcy 

odnośnie tego projektu, Szanowni Państwo? Szanowni Państwo, ponieważ nie widzę 

i nie słyszę, to w takim razie zarządzam głosowanie. Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwo Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z druku nr 655? Kto jest 

przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o udział w głosowaniu. Jeszcze pani 

radna Ewa Lisiecka i pan radny Żochowski. Pan radny Żochowski już zagłosował. 

Bardzo proszę jeszcze pani radna Ewa Lisiecka. Tutaj widzę, że jest cały czas jakiś 

problem, bo raz pani radna głosuje, a raz nie. Szanowni Państwo zamykam 

głosowanie. Spróbujmy się skontaktować z panią radną. Mam wynik. 46 radnych 

głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny jest nieobecny, 1 nie oddał 

głosu, tak że stwierdzam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w 

sprawie udzielenia miastu stołecznemu Warszawie pomocy finansowej, druk nr 655. 

Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt 7 porządku obrad. 

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektu w 

ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 

województwa mazowieckiego, druk nr 658. Pozwolę sobie po raz kolejny udzielić 
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głosu. Szanowni Państwo, komisja budżetu dzisiaj omawiała ten projekt uchwały. 

Odczytam sprawozdanie. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 

przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Instrumentu wsparcia zadań 

ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Przewodniczący 

sejmiku na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego skierował powyższy projekt uchwały do Komisji Budżetu i Finansów 

celem przeprowadzenia pierwszego czytania i opracowania sprawozdania. Komisja 

po rozpatrzeniu tego projektu uchwały na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2021 roku 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu 

wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z 

druku nr 658. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa ma pytanie do sprawozdawcy 

lub wnioskodawcy tego projektu uchwały? Szanowni Państwo, nie widzę i nie słyszę 

żadnych zgłoszeń, w takim razie zarządzam głosowanie. Przystępujemy do 

głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z druku nr 

658? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy możemy zamknąć 

głosowanie i podać wyniki? 50 radnych głosowało za, 1 radna jest nieobecna. 

Szanowni Państwo, tak że przyjęliśmy ten projekt. Stwierdzam, że Sejmik 

Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach 

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa 

mazowieckiego, druk nr 658. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. 

Punkt 8. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej 

na realizację zadań w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony 

Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021, druk nr 659. Tutaj o zabranie głosu, 

pozwolę sobie sam udzielić tego głosu, ponieważ to jest sprawozdanie także Komisji 

Budżetu i Finansów. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy 

finansowej na realizację zadań w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia 

Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021. Przewodniczący sejmiku na 

podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

skierował powyższy projekt uchwały do Komisji Budżetu i Finansów celem 
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przeprowadzenia pierwszego czytania i opracowania sprawozdania. Komisja po 

rozpatrzeniu tego projektu uchwały na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2021 roku 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach 

programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 

MAZOWSZE 2021 z druku nr 659. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa Radnych 

mam pytanie do sprawozdawcy lub wnioskodawcy tego projektu uchwały? Szanowni 

Państwo, ponieważ nie widzę żadnych zgłoszeń, nie słyszę, to jeżeli można 

zarządzam głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest 

za przyjęciem projektu uchwały z druku nr 659? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się 

od głosu? Jeszcze pani radna... Już zagłosowała. Pani radna Paprocka-Ślusarska i 

pan Kowalski już oddali głosy, tak że szanowni Państwo wszyscy głosowali. 50 

głosów za, 1 radna nieobecna. Przyjęliśmy tę uchwałę, Szanowni Państwo. 

Stwierdzam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zmieniającą 

uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej 

na realizację zadań w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony 

Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021, druk nr 659. Przechodzimy teraz do 

kolejnego punktu. Szanowni Państwo, punkt 9. Sprawozdanie Komisji Budżetu i 

Finansów o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2038, druk nr 640. Tutaj także pozwolę 

sobie udzielić głosu w ramach Komisji Budżetu i Finansów. Dzisiaj to było omawiane 

na komisji. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2038. 

Sejmik na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego skierował w dniu 23 listopada 2021 roku powyższy projekt uchwały 

do Komisji Budżetu i Finansów celem kontynuowania pierwszego czytania i 

opracowania sprawozdania. Komisja po rozpatrzeniu tego projektu wraz z 

autopoprawką nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 

21 grudnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2038, 

z druku nr 640 wraz z autopoprawką nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa Radnych mam pytanie do sprawozdawcy lub 

wnioskodawcy? Szanowni Państwo, jeżeli nie widzę żadnych zgłoszeń, nie słyszę, w 

takim razie uznaję, że możemy przejść do głosowania. Zarządzam głosowanie. 
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Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu 

uchwały z druku nr 640? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o 

udział w głosowaniu. Jeszcze pani radna Ewa Lisiecka, bardzo proszę o głosowanie. 

Widzę tutaj, że chyba mamy problem, tak że zamykam głosowanie. Proszę o kontakt 

z panią radną Lisiecką. Szanowni Państwo, 28 głosów za, wstrzymało się 21 

radnych, 1 radny nie oddał głosu, 1 jest nieobecny, tak że Szanowni Państwo 

stwierdzam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2038 z 

druku nr 640. 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Panie Przewodniczący, czy jestem słyszalny? 

Mirosław Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

O teraz tak, Panie Przewodniczący. 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Super. Problem się naprawił. 

Mirosław Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

Panie Przewodniczący, ponieważ zakończyliśmy tu głosowanie i jeżeli bym mógł 

oddać i przekazać Panu prowadzenie obrad, ponieważ [dźwięk niezrozumiały] swoje 

punkty prowadził to byłoby, myślę, wskazane. Czy pan przewodniczący Podsędek 

mnie słyszy? 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Orlińskiemu za prowadzenie sesji. 

Mirosław Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

Teraz punkt 10. 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Tak jest, wiem. Przechodzimy do punktu 10. Sprawozdanie Komisji Budżetu i 

Finansów o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej województwa 

mazowieckiego na 2022 rok, druk nr 639. Sejmik, zgodnie z harmonogramem prac 

nad uchwalaniem budżetu województwa mazowieckiego, skierował projekt 
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powyższej uchwały do wszystkich komisji sejmiku w celu wydania opinii oraz do 

Komisji Budżetu i Finansów celem przeprowadzenia drugiego czytania. O zabranie 

głosu poproszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów pana Mirosława 

Adama Orlińskiego.  

Mirosław Adam Orliński 

Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący. Szanowny Panie Przewodniczący, 

Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo Radni, sprawozdanie Komisji 

Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej 

województwa mazowieckiego na 2022 rok. Zgodnie z § 7 uchwały nr 184/19 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z 19 listopada 2019 roku w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej województwa mazowieckiego, zmienionej następnie 

uchwałą nr 145/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2020 

roku Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła drugie czytanie projektu uchwały 

budżetowej. Komisja na posiedzeniach w dniach 10 i 21 grudnia 2021 roku 

rozpatrzyła sprawozdania komisji sejmiku, odczytała opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, sformułowała wniosek o projekcie uchwały budżetowej i przekazała 

go zarządowi celem zajęcia stanowiska przez zarząd. Rozpatrzyła stanowisko 

Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczące przekazanego wniosku Komisji 

Budżetu i Finansów o projekcie uchwały. Tutaj mamy także w załączniku, też 

Państwo to mieliście w materiałach wszystkie opinie poszczególnych poprawek, to 

jak zarząd województwa podszedł do tego. Komisja Budżetu i Finansów wnosi o 

uchwalenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej województwa 

mazowieckiego 2022 roku z druku nr 639 wraz z autopoprawką nr 1 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Szanowni Państwo Radni, zgodnie z 

wnioskiem przedłożonym przez Komisję Budżetu i Finansów radni zgłosili 16 

poprawek. Poprawki nr 11 do 14 oraz poprawka 16 zostały pozytywnie zaopiniowane 

przez komisję i skonsumowane w autopoprawce zarządu. Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 

uchwały nr 184/19 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

województwa mazowieckiego tych poprawek nie będziemy głosować. Natomiast 

poprawka nr 15 w ocenie skarbnika nie spełnia wymogów formalnych. Radny 

wnioskodawca nie skorygował poprawki do dnia posiedzenia Komisji Budżetu i 
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Finansów, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 wyżej wymienionej uchwały poprawka ta nie 

podlega głosowaniu. 

Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytanie do sprawozdawcy lub wnioskodawcy 

projektu uchwały? Bardzo proszę, pan radny Wojciech Zabłocki. 

Wojciech Zabłocki 

Dziękuję. Panie Przewodniczący miałbym prośbę, byśmy jednak odczytali, które 

poprawki zostały przyjęte, a które zostały odrzucone dla potrzeb protokołu i też, żeby 

cały sejmik mógł się zapoznać z tą informacją. Dziękuję. 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Panie Radny, z racji tego, że wszystkie poprawki, o których żeśmy debatowali na 

komisjach, które były przedmiotem głosowań komisji wszelakich Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego były znane wszystkim radnym, ponieważ radni są 

absolutnie członkami tych komisji i to nawet nie jednej, ale czasem dwóch i trzech 

komisji, tak, więc dla wszystkich radnych ta informacja była znana. Wnioskodawcy 

także byli znani oraz treść tych poprawek również była znana, ich uzasadnienia były 

prezentowane bezpośrednio przez radnych wnioskodawców, więc w tym przypadku 

przedstawianie tej informacji, która jest dostępna także dla Państwa Radnych w 

materiałach już od dłuższego czasu, wydaje mi się tutaj nie wskazana, tak. Jedna 

poprawka ma tutaj charakter braków formalnych i została w taki, a nie inny sposób 

oceniona, tak, i tutaj § 7 ust. 2 pkt 1 wyżej wymienionej uchwały wskazującej na ten 

tryb niestety nie może ta poprawka być głosowana. Wszystkie inne poprawki zostały 

skonsumowane przez autopoprawkę zarządu, więc teraz odczytywanie wszystkich 

poprawek, które były w tym momencie, to wszystko jest dostępne na stronie 

internetowej województwa, w zakładce sesji, gdzie są materiały, gdzie to wszystko 

jest absolutnie udostępnione publicznie, wydaje się to tutaj niezasadne. 

Wojciech Zabłocki 

Jednak, jak by mógł, to co Pan Przewodniczący na końcu powiedział, jednak 

jesteśmy organem publicznym i działamy w imieniu mieszkańców. Na przykład moje 

poprawki nie były moim wymysłem, tylko były zgłaszane przez mieszkańców 

Mazowsza, których reprezentuję i to jest tak, że może radni mają te materiały łatwo 

dostępne, bo mamy ku temu przygotowaną specjalną platformę i mamy sprzęt, ale to 

nie jest tak oczywiste, że mieszkańcy ten dostęp mają. To jest ta właśnie różnica 

między sesjami online, a sesjami tradycyjnymi, że jednak na tradycyjne sesje 
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stacjonarne, każdy mieszkaniec może przyjść i posłuchać, czy jakby zobaczyć w jaki 

sposób głosują jego przedstawiciele w samorządzie, natomiast ta forma w znaczący 

sposób ogranicza przejrzystość naszych działań, naszych decyzji. Stąd była taka 

prośba, bo jednak jest to jest to łatwiejsze do odczytania przez mieszkańca, ale 

rozumiem stanowisko Pana Przewodniczącego i je przyjmuję. Natomiast skoro już 

zabrałem głos, to chciałbym odnieść się do kwestii poprawek, które sam zgłaszałem, 

a chciałem i tutaj będę namawiał zarząd, żeby jednak znalazł środki na modernizację 

taboru, Kolei Mazowieckich, zwłaszcza na południu Mazowsza w węźle radomskim, 

bo ich stan techniczny pozostawia bardzo wiele do życzenia. Wnosiłem o znaczącą 

20 000 000 kwotę zasilenia z budżetu Mazowsza tego taboru, jego wymiany, 

remontu. To już zostaje właściwie właścicielom spółki, żeby zdecydowali w jaki 

sposób tę modernizację przeprowadzić, ale to był taki sygnał, który właściwie odnosił 

się do zapowiedzi wcześniejszych, a niezrealizowanych zarządu województwa, że te 

środki na tę modernizację, na nowe zakupy tego taboru będą, a do tej pory są tam 

braki. On jest bardzo przestarzały. Nie chciałbym, żebyśmy mieli tylko na liniach 

aglomeracji warszawskiej te lepsze składy tylko również, aby tam gdzie te potrzeby 

są duże, na południu Mazowsza, tego nie zabrakło. Stąd chciałbym właśnie usłyszeć 

może, żeby się wypowiedzieli przedstawiciele zarządu województwa, w jaki sposób 

będą chcieli ten problemy w najbliższych nawet nie latach, a miesiącach rozwiązać, 

ponieważ tak jak powiedziałem, chociażby informacja głosowa jest bardzo 

nieprzejrzysta, jest problem z klimatyzacją. Jak są zimne albo upalne dni, to system 

jest fatalny i wiele innych kwestii, które zgłaszałem czy w interpelacjach, czy właśnie 

w opisie poprawki, jakby nie jestem przyzwyczajony, żeby jednak samorząd w tak 

formalny sposób przechodził do poprawek do budżetu. To są ważne sprawy i fajnie 

byłoby o tym podyskutować nie tylko na forum komisji, ale na forum właśnie całego 

sejmiku. Stąd była moja prośba. Jeżeli w takim razie nie będzie miejsca na to, żeby 

je odczytać i przedstawić, to może przynajmniej by przedstawiciel zarządu odniósł się 

do wszystkich odrzuconych poprawek, w jaki sposób te środki może by znalazł na te 

kwestie, które radni zgłaszali czy w inny sposób, bo wiem, że pan marszałek, w 

poprzednich latach, kiedy były sesje budżetowe zapowiadał, że jak nie w formie 

poprawki do budżetu, to w inny sposób wygospodaruje środki na dane potrzeby 

województwa. To byłaby prośba może, żeby przedstawiciel zarządu jakąś deklarację 

i byłby zechciał, poczynił. Dziękuję.  
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Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Tylko wspomnę, że nie mówimy tutaj odrzuconych 

poprawkach, Panie Radny, tylko o odrzuconej jednej poprawce i to nie z powodów 

merytorycznych do końca, ale także z powodów formalnych, tak. Kwestie, że tak 

powiem, zasadności tej decyzji pozostawiam, oczywiście, do odpowiedzi zarządowi 

lub przedstawicielowi zarządu województwa. W takim razie poproszę przedstawiciela 

zarządu o wyjaśnienia, ale wcześniej zgłaszał się radny Krzysztof Strzałkowski. 

Bardzo proszę. 

Krzysztof Strzałkowski 

Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, ja zanim powiem dwa zdania w kwestii 

poprawek zgłoszonych przez klub radnych Koalicji Obywatelskiej, chciałbym się 

odnieść do tego, co mówi pan radny Zabłocki, ponieważ mam wrażenie, że zarząd 

województwa zrobi absolutnie wszystko by zadośćuczynić wszystkim tym 

poprawkom, które spełniają wszystkie formalne wymogi. Czego najlepszym 

dowodem jest to, że zresztą wsparta przez Komisję Zdrowia i Kultury Fizycznej 

sejmiku, poprawka Pana Radnego, która dotyczy bodajże wyposażenia karetek w 

specjalistyczne nosze, została uwzględniona przez zarząd, więc Pan Radny został 

poproszony przez zarząd o uzupełnienie formalnych braków. Miał na to czas, miał na 

to możliwości. Nie uczynił tego, a teraz na forum sejmiku próbuje, jakby wykazać złą 

wolę zarządu w tej sprawie, kiedy to naprawdę wiele poprawek złożonych także 

przez największy klub opozycyjny zostało po prostu uwzględnionych jako warte 

uwzględnienia przez zarząd województwa, więc prosiłbym o odrobinę, jakby także 

samokrytyki. Ze swojej strony, w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej chcę bardzo 

serdecznie podziękować za to, że przedsięwzięcia, które to były wskazywane przez 

klub radnych Koalicji Obywatelskiej zostały uwzględnione w autopoprawce. Wśród 

tych najistotniejszych widzimy szczególnie tą, która dotyczy 10 000 000 złotych na 

budowę i dofinansowanie sygnalizacji świetlnych na styku dróg wojewódzkich z 

drogami gminnymi i powiatowymi. Są także sytuacje na terenie Mazowsza, gdzie 

drogami wojewódzkimi zarządzają inne samorządy, miasta na prawach powiatu bądź 

Warszawa i te środki są naprawdę na wagę złota, by takie skrzyżowania 

przebudowywać, wyposażać w sygnalizację świetlną. Bardzo nas cieszy również 

zamocowanie w tym projekcie budżetu autopoprawką dwóch bardzo istotnych 

nowych programów. Jeden skierowany do rad seniorów, to 1 000 000 złotych, drugi 
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skierowany do młodzieżowych rad gmin i dzielnic. Ten przepis ustawy wymagający 

powstania czy wymuszający na samorządach powstanie tych dodatkowych rad, które 

to zwiększają poziom obywatelskiego uczestnictwa w samorządzie od pewnego 

czasu funkcjonuje i jest bardzo często martwy z uwagi na to, że gmin nie stać na to, 

by takie działania podejmować, by aktywizować te środowiska. Dziękujemy za to, że 

zarząd tę poprawkę zgłoszoną przez klub radnych Koalicji Obywatelskiej przyjął jako 

własną. Dziękujemy również za kolejne 2 000 000 złotych na już funkcjonujący 

projekt, który zresztą był inicjatywą m.in. klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. 

Chodzi o szczepienia przeciw pneumokokom dla seniorów na Mazowszu. W ciągu 

zaledwie kilku tygodni dostępna pula miejsc została wyczerpana, więc te dodatkowe 

środki są na wagę złota, to 2 000 000 złotych. Dziękujemy za 3 000 000 

zarezerwowane na edukację zdrowotną i promocją zdrowia psychicznego wśród 

młodzieży. Wszyscy widzimy z czym się zmagamy, jeżeli chodzi o problemy 

psychiatryczne młodzieży, szczególnie przy nauce zdalnej, przy pandemii. To bardzo 

ważne zadanie. Ja osobiście chciałbym podziękować za 5 000 000 złotych rezerwy 

na powstanie Medycznej Szkoły Policealnej w powiecie wołomińskim. To cenna 

inicjatywa. Bardzo dziękujemy za to, że te środki będą i są w budżecie. Dziękujemy i 

postulujemy o więcej, za 10 000 000 złotych na dopłaty do zakupu przez samorządy 

na Mazowszu autobusów szkolnych. Zarezerwowano również zgodnie z wolą i 

prośbą klubu Koalicji Obywatelskiej 5 000 000 złotych na zakup sprzętu 

komputerowego dla szpitali. Zaczynamy realizować projekty dopłat do bezpłatnych 

wejść dla młodzieży na terenie Mazowsza do instytucji kultury, podległych 

samorządowi województwa mazowieckiego, to 6 000 000 złotych. Szanowni 

Państwo, wobec tych wszystkich inicjatyw, które to wspieramy, które są naszą 

inicjatywą, chciałbym zadeklarować, że klub radnych Koalicji Obywatelskiej w tym 

trudnym roku budżetowym ten trudny budżet, z uwagi na te gigantyczne wzrosty 

drożyźniane cen energii elektrycznej, paliw, które muszą dotknąć i kolei, i szpitali, i 

instytucji kultury, ten budżet wspieramy całym sercem. Dziękuję uprzejmie. 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Rafała Rajkowskiego. 
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Rafał Rajkowski - Wicemarszałek 

Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja ad vocem do 

wypowiedzi pana radnego Zabłockiego. Chcę bardzo serdecznie podziękować Panu 

Radnemu za troskę o mieszkańców południowej części Mazowsza. Z pewnością 

wszyscy radni z południowej części będą Panu wdzięczni za tę wrażliwość, natomiast 

jednocześnie chce również powiedzieć, że Koleje Mazowieckie od wielu, wielu lat 

prowadzą dosyć skuteczną modernizację całego taboru, zakupu, jak Pan z 

pewnością wie, również największego kontraktu w historii przewozów regionalnych. 

Ponad 2 miliardowy kontrakt, wymiana tych EZT-tów na nowe, nowoczesne Stadlery, 

natomiast ja pragnę Pana uspokoić, ponieważ Pana poprawka była źle napisana po 

prostu pod względem formalnym, ja przeprowadziłem rozmowę z Kolejami 

Mazowieckimi. Jest z nami oczywiście również też przedstawiciel Kolei 

Mazowieckich, ale w tym przypadku chcę Pana tylko uspokoić, że my w ramach też 

zapowiedzi, ale jednocześnie planu, który dotyczy kwestii modernizacji taboru, 

wymiany taboru, mamy w planach zakup nowego taboru dla części południowej, a 

więc tych dwuczłonowych EZT-ów, o których jest mowa, natomiast nie docierają do 

nas takie sygnały, o których Pan mówi, że pojazdy, które teraz operują nie mają, jak 

każdy pojazd mogą mieć jakieś usterki, to się może zdarzyć, natomiast to proszę 

wziąć pod uwagę, że to są pojazdy również zmodernizowane, które przechodzą 

okresowe przeglądy w ramach przeglądów P3, P4 czy nawet P5. Szanowni Państwo, 

konkludując do pana radnego Zabłockiego uspokajam, a jednocześnie zapewniam 

Państwa, że prowadzimy intensywne prace dotyczące kwestii kierowania pojazdów 

nowoczesnych, dobrze przygotowanych, czasami zmodernizowanych z tych starych, 

ale zrobionych już na poziom, który zabezpiecza, że tak powiem komfort 

mieszkańców południowej części Mazowsza. Dziękuję.  

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo, Panu Marszałkowi. Bardzo proszę pan radny Jakub Kowalski. 

Jakub Kowalski 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, po pierwsze, zauważamy to, że 

znakomita część naszych poprawek została uwzględniona. Po drugie, w przypadku 

do tej poprawki cieszy mnie to, co przed chwilą powiedział pan marszałek Rafał 

Rajkowski, bo taką miałbym też prośbę do zarządu województwa mazowieckiego, że 

nawet, jeżeli poprawka pana radnego Zabłockiego, nie wiem czy tak było, ale 
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załóżmy, że tak było, nie mogła zostać uwzględniona ze względów formalnych, to 

mam prośbę do zarządu, żeby złożyć taką deklarację, ona częściowo już została 

przed chwilą wypowiedziana, że te postulaty, o które prosił pan radny Zabłocki, 

zostaną przez Państwa zrealizowane. Nawet jeżeli byłaby potrzeba zmian 

budżetowych, to przecież te się dokonuje w trakcie roku i uprzejmie prosimy zarząd 

województwa, żeby te postulaty, które pan radny Zabłocki zgłaszał zostały 

uwzględnione. 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Bardzo proszę, zgłosił się pan Wojciech Zabłocki. 

Bardzo proszę.  

Wojciech Zabłocki 

Dziękuję i też dziękuję za poprzednie głosy, które dostrzegają również potrzebę 

modernizacji taboru południowej części Mazowsza w węźle radomskim. Dziękuję 

Panu Marszałkowi. Dziękuję panu przewodniczącemu Jakubowi Kowalskiemu za 

głosy poparcia. Rozumiem, że tutaj były pewne błędy formalne, za co przepraszam, 

natomiast chyba chodzi o intencję. Jesteśmy radnymi, żeby wyrażać potrzeby, głos 

mieszkańców. Tutaj ja rzeczywiście pisałem, bo miałem takie interwencje, miałem 

takie zgłoszenia mieszkańców. Zapewne, dlatego że tymi tematami się interesuję z 

racji, chociażby aktywności w komisji infrastruktury, bo wiem przecież, że to też nie 

jest obszar, z którego jestem wybrany, więc to nie są moi bezpośredni wyborcy, ale 

po prostu mieszkańcy Mazowsza i też czuję się w obowiązku ich reprezentować jako 

całość naszego województwa. Jednocześnie chcę podziękować za to, że 

uwzględniono moją poprawkę dotyczącą zakupu noszy elektrycznych dla karetek 

pogotowia, dla zespołów ratownictwa medycznego, ponieważ dowiedziałem się, że w 

różnych, nie tylko zagranicznych, ale też polskich stacjach używane są nosze 

elektryczne. One znacznie wyręczają ratowników, którzy są przemęczeni, 

szczególnie w ostatnich czasach. Dowiedziałem się od przedstawicieli związku 

zawodowych ratownictwa, że takie nosze znacznie ułatwiają pracę, kiedy często po 

kilkanaście, kilkadziesiąt godzin pracują ratownicy i muszą ileś osób przenieść. To 

jest po prostu mordercza praca i te nosze na pewno będą dużym ułatwieniem, 

szczególnie, że wiemy też o tym, że brakuje pracowników w zespołach ratownictwa i 

tam, gdzie redukcja jest zespołów z 3 osób do 2, to tym bardziej takie nosze 

właściwie mogą, może nie zastąpić tego trzeciego pracownika, ale przynajmniej 
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odciążyć tych dwóch pozostałych, kiedy te zespoły z przyczyn obiektywnych są po 

prostu zmniejszone, więc za to dziękuję. To jest na pewno ważna sprawa. Myślę, że 

ratownicy, którzy opiekują się nami, czuwają nad nami na Mazowszu będą bardzo 

wdzięczni. Dziękuję serdecznie.  

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Bardzo proszę, pan radny Krzysztof Strzałkowski. 

Krzysztof Strzałkowski 

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, ja muszę jakby uzupełnić pewne 

swoje niedopatrzenie, ponieważ wśród tych poprawek, które są szczególnie istotne, a 

które musimy wymienić, poprawek, które to wspiera klub radnych Koalicji 

Obywatelskiej, jest również bardzo ważna poprawka z nowym instrumentem 

wspierającym przygotowanie zadań inwestycyjnych z zakresu transformacji 

energetycznej. Tutaj klub radnych Koalicji Obywatelskiej stoi na stanowisku, że 

muszą być dodatkowe środki na przygotowywanie dokumentacji projektowych pod 

inne dofinansowania, tak, bo niektóre samorządy nie są w stanie sobie dzisiaj 

pozwolić na to, by kilkaset tysięcy czy nawet często milionów złotych przeznaczyć na 

taką dokumentację, by móc korzystać z innych instrumentów na ten cel. Wszyscy 

widzimy, jak rośnie koszt energii elektrycznej. Samorządy muszą bardzo szybko 

obniżyć te koszta, uniezależnić się tam, gdzie się da się od tego wzrostu cen ze 

strony publicznych operatorów. Bardzo dziękuję zarządowi, że przychylił się do tego 

pomysłu. Dziękuję bardzo. 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Bardzo proszę, pan radny Artur Czapliński. 

Artur Czapliński 

Dzień dobry, czy mnie słychać Panie Przewodniczący? 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Słychać Pana głośno i wyraźnie. 

Artur Czapliński 

Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja jako autor jednej z poprawek chciałbym 

podziękować za zrozumienie i za akceptację zgłoszonej przeze mnie poprawki. 

Poprawka dotyczy środowiska osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych i 

ich rodzin z terenu powiatu płońskiego, dotyczy dwóch szkół specjalnych z terenu 
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powiatu płońskiego. Przekazuję wyrazy podziękowań i bardzo dziękuję Państwu 

Radnym, Marszałkom i Członków zarządu za zrozumienie. Dziękuję koleżankom i 

kolegom z mojego klubu za wsparcie w zaangażowaniu i tutaj w przygotowaniu 

poprawek i tych inicjatyw. Serdecznie Państwu dziękuję. Wydaje mi się, że to jest 

inicjatywa bardzo zacna i z tego powodu nie będę głosował przeciw temu budżetowi, 

który został zaprezentowany i przygotowany. Bardzo dziękuję. 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Bardzo proszę, pan radny Mirosław Adam Orliński. 

Mirosław Adam Orliński 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo Radni, ja 

chcę podziękować przede wszystkim zarządowi województwa, za to, że tę opinię i 

ten kształt, który wyszedł po sprawozdaniu komisji budżetu do zarządu zyskał jego 

akceptację. Tutaj także pragnę podziękować radnym z klubu Polskiego Stronnictwa 

Ludowego, a przede wszystkim dwójce radnych, czyli panu marszałkowi Adamowi 

Struzikowi i pani wicemarszałek Ewie Orzełowskiej za to, że też te poprawki i te 

wszystkie pomysły, które zostały tutaj zgłoszone w ramach Koalicji Obywatelskiej i 

Polskiego Stronnictwa Ludowego w tym budżecie przez ten zarząd, który tutaj 

tworzymy na Mazowszu, zostały uwzględnione i ogromne słowa podziękowania, ale 

także wszystkim członkom Komisji Budżetu i Finansów za tą merytoryczną pracę, a 

zarządowi na czele z panem marszałkiem Adamem Struzikiem za zrozumienie tego. 

Dziękuję całemu klubowi Polskiego Stronnictwa Ludowego, który będzie głosował za 

tym budżetem po wielu dyskusjach i rozmowach. Bardzo dziękuję.  

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. 

Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 

projektu uchwały z druku nr 639 wraz z autopoprawką? Kto jest przeciw? Kto 

wstrzymał się od głosu? Jeszcze pani radna Joanna Bala nie oddała głosu, ale też 

nie widzę by była zalogowana niestety. Czy pani Joanna Bala zgłaszała 

przewodniczącemu klubu Prawa i Sprawiedliwości problem jakieś techniczne?  

Jakub Kowalski 

Panie Przewodniczący, pani radna nie zgłaszała problemów technicznych. 

Próbowałem się dodzwonić, nie odbiera telefonu. Nie potrafię ustalić co się stało. 



21 

 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Jasne. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Kowalskiemu. W takim razie 

poproszę wyniki głosowania. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 27 radnych, 

1 radny był przeciw, 22 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejmik 

Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 

województwa mazowieckiego na 2022 rok, druk nr 639 wraz z autopoprawką. 

Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Sprawozdanie Komisji Budżetu i 

Finansów o projekcie uchwały w sprawie wynagrodzenia marszałka województwa 

mazowieckiego, druk nr 651. O zabranie głosu poproszę pana radnego Mirosława 

Adama Orlińskiego. 

Mirosław Adam Orliński 

Szanowny Panie Przewodniczący, szanowny Panie Marszałku, szanowni Państwo 

Radni, sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie 

wynagrodzenia marszałka województwa. Przewodniczący sejmiku na podstawie § 10 

ust. 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego skierował powyższy 

projekt uchwały do Komisji Budżetu i Finansów celem przeprowadzenia pierwszego 

czytania i opracowania sprawozdania. Komisja po rozpatrzeniu tego projektu uchwały 

na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się z opinia Komisji 

Prawa, Samorządu i Bezpieczeństwa Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia marszałka województwa 

mazowieckiego z druku nr 651. Pragnę podkreślić, że na komisji prawa, w której 

uczestniczyłem i na komisji budżetu jednogłośnie zostało to przyjęte. Bardzo 

dziękuję. 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania do sprawozdawcy lub 

wnioskodawcy projektu uchwały? Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z 

Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z druku nr 651? Kto jest 

przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Za przyjęciem projektu uchwały 

głosowało 46 radnych, nie było głosów przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się od 

głosu. Stwierdzam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w 

sprawie wynagrodzenia marszałka województwa mazowieckiego, druk nr 651. 

Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. Sprawozdanie Komisji Budżetu i 

Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet radnych 
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województwa mazowieckiego, druk nr 645. O zabranie głosu proszę pana radnego 

Mirosława Adama Orlińskiego.  

Mirosław Adam Orliński 

Szanowny Panie Przewodniczący, szanowny Panie Marszałku, szanowni Państwo 

Radni, sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie diet radnych województwa mazowieckiego. Przewodniczący 

sejmiku na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego skierował powyższy projekt uchwały do Komisji Budżetu i Finansów 

celem przeprowadzenia pierwszego czytania i opracowania sprawozdania. Komisja 

po rozpatrzeniu tego projektu uchwały na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2021 roku 

oraz po zapoznaniu się opinią Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i 

Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie diet radnych województwa mazowieckiego z druku nr 645. To 

także było na komisji prawa i komisji budżetu i także zostało jednogłośnie przyjęte. 

Dziękuję. 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania do 

sprawozdawcy lub wnioskodawcy projektu uchwały? Przystępujemy zatem do 

głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z druku nr 

645? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 45 radnych, nie było głosów przeciwnych, 3 radnych wstrzymało się od 

głosu. Stwierdzam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę 

zmieniającą uchwałę w sprawie diet radnych województwa mazowieckiego, druk nr 

645. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. Informacja województwa o sytuacji 

związanej z epidemią Covid-19 na terenie województwa mazowieckiego, a ja o 

prowadzenie dalszej części poproszę pana radnego, pana przewodniczącego Adama 

Mirosława Orlińskiego. 

Mirosław Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Przewodniczący, rozumiem, że jesteśmy w 

punkcie 12 i o zabranie głosu […][dźwięk niezrozumiały] Informację zarządu 

województwa o sytuacji związanej z epidemią Covid-19 na terenie województwa 
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mazowieckiego i o przedstawienie informacji proszę panią wicemarszałek Elżbietę 

Lanc. 

Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, przedstawiam działania 

województwa mazowieckiego, w związku z Covid-19 w roku 2021. Od rozpoczęcia 

pandemii Covid-19 w Polsce liczba zakażonych to jest ponad 3 000 968 osób. Liczba 

zgonów 91 514. Liczba ozdrowień 3 458 870 osób. 19 grudnia 2021 roku w Polsce 

liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem SARS CoV 2 wniosła o 9 609, z 

czego w województwie mazowieckim wartość ta była równa 1 628. Liczba zgonów w 

tym dniu wyniosła 29, z czego w województwie mazowieckim 6 osób. W Polsce 

wykonano 55 000 testów, przy czym w województwie mazowieckim 9 903 testy. 

19 grudnia największa liczba zakażeń miała miejsce w województwie mazowieckim, 

w Warszawie to 772 przypadki. W powiecie wołomińskim 103 przypadki oraz w 

powiecie pruszkowskim 85 przypadków. Największą liczbę testów w województwie 

mazowieckim wykonano w Warszawie 4 801. W powiecie pruszkowskim 494 testy. W 

powiecie wołomińskim 463. Decyzje wojewody mazowieckiego w sprawie łóżek 

covid-owych w województwie mazowieckim przedstawiają się na dzień 20 grudnia 

następująco. Ogółem jest to 4 012 łóżek, w tym w poziomie pierwszym 138, w 

poziomie drugim 2 928. W szpitalach tymczasowych jest 946 łóżek. Łóżka 

respiratorowe 402 łóżka, w tym 128 w szpitalach tymczasowych. Liczba łóżek 

zajętych ogółem 3 249, w tym na poziomie pierwszym 74, na poziomie drugim 2 494, 

w szpitalach tymczasowych 681, a łóżka respiratorowe 321. Decyzje pana wojewody, 

jeśli chodzi o łóżka dla pacjentów z Covid-19 wg stanów w podmiotach leczniczych, 

dla których województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym wynosi w poziomie 

pierwszy 16 łóżek, w poziomie drugim 815, w tym 68 respiratorowych. Liczba łóżek w 

14 wojewódzkich podmiotach leczniczych, w tym Stocer, składający się z trzech 

jednostek, wynosi na poziomie pierwszym 16 łóżek, na poziomie drugim 563 łóżka. 

Jeśli chodzi o szpitale tymczasowe, to liczba łóżek w szpitalach tymczasowych 

utworzonych przy podmiotach leczniczych, dla których województwo mazowieckie 

jest podmiotem tworzącym wynosi 252 łóżka, w tym 20 respiratorowych. Wojewódzki 

Szpital Zespolony w Płocku 64 łóżka, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach 

100 łóżek, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce 88 łóżek. Pozostałe 

szpitale tymczasowe w województwie mazowieckim: Szpital Południowy Solec 
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liczący 300 łóżek w tym 50 respiratorowych, spośród, których 253 łóżka były zajęte, 

w tym 46 respiratorowych. Radomski Szpital Specjalistyczny liczący 100 łóżek, w tym 

20 łóżek respiratorowych, spośród, których 68 łóżek było zajętych, w tym 15 

respiratorowych. Szpital Modułowy Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa liczący 

60 łóżek, w tym 12 łóżek respiratorowych. Szpital Okęcie Żwirki i Wigury liczący 84 

łóżek, w tym 10 respiratorowych. Stadion Narodowy Szpital Tymczasowy MSWiA 

liczący 150 łóżek, w tym 16 łóżek respiratorowych, spośród, których 101 łóżek było 

zajętych w tym 16 respiratorowych. Jeśli chodzi o wsparcie nasze w ramach 

projektów Unii Europejskiej realizowanych przez województwo mazowieckie, to 

wartość projektu 480 000 000. Zakres tego wsparcia dotyczył 71 podmiotów 

leczniczych prowadzących działalność w 75 lokalizacjach i 5 stacji pogotowia 

ratunkowego. Na kolejnych slajdach macie Państwo przykładowe zakupy. To są 

tomografy komputerowe, kardiomonitory z dodatkowym wyposażeniem, aparaty 

USG, mobilne aparaty cyfrowe RTG. Jeśli chodzi o wsparcie innych zadań, to przede 

wszystkim realizowaliśmy zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w 

związku z pojawieniem się koronawirusa poprzez spot promocyjny. To również 

zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów 

transportu. Wartość projektu ponad 55 000 000, w tym 44 000 000 z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Ponad 7 000 000 z budżetu państwa i ponad 3 867 000 to 

wkład własny województwa mazowieckiego. Głównym celem projektu jest poprawa 

dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia 

ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią. 

Realizacja tego projektu odbywa się od 1 lutego 2020 roku do 31 marca 2020 roku. 

Liderem projektu jest województwo mazowieckie, partnerami Systemowe Stacje 

Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego Meditrans w Warszawie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Płocku, Stacja 

Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Meditrans w Siedlcach i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Meditrans Ostrołęka. Do tej pory w ramach całego projektu sfinansowano 

następujące działania. Usługi w zakresie dezynfekcji i dekontaminacji oraz wsparcia 

logistycznego, koszty utylizacji odpadów medycznych i zużytego sprzętu. W chwili 

obecnej również są realizowane dodatki specjalne do godziny pracy, w związku ze 

szczególnymi warunkami pracy związanymi z narażeniem na zachorowanie na 
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Covid-19, szkolenia, które są konieczne w celu zwiększenia skuteczności zwalczania 

epidemii Sars CoV 2. Województwo mazowieckie w ramach realizacji projektu 

"Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od 

alkoholu" przyznało 352 521, 10 złotych podmiotom leczniczym o profilu 

psychiatrycznym, dla których województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym 

lub, w którym posiada udziały, za które następnie dokonano zakupu środków ochrony 

osobistej. Dodatkowo Szpitalowi Mazowieckiemu w Garwolinie przyznano dotację 

celową w wysokości 35 000 na pokrycie przez podmiot leczniczy wydatków 

związanych z wykonaniem zadania "Podjęcie działań związanych z zakupem 

kasetkowych testów antygenowych". W 2021 roku województwo mazowieckie 

podjęło decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego podmiotom leczniczym, dla 

których województwo jest podmiotem tworzącym lub w którym posiada udziały na 

realizację zadań z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących 

zawody medyczne. Uwzględniając zakres kursy i szkolenia dla fizjoterapeutów w 

zakresie mającym zastosowanie w pracy z pacjentami po przebytej chorobie Covid-

19. Wsparcie finansowe w wysokość 99 000 w ramach niniejszego zakresu 

przyznano następującym podmiotom leczniczym: Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Zespolonemu w Płocku, Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu z siedzibą w 

Radomiu, Szpitalowi Mazowieckiemu w Garwolinie, Specjalistycznemu Szpitalowi 

Wojewódzkiemu w Ciechanowie, Mazowieckiemu Centrum Rehabilitacji Stocer. W 

związku z trwającą pandemią powstała inicjatywa przeprowadzenia szkolenia dla 

lekarzy podstawowej opieki lekarskiej na terenie województwa. Szkolenie miało na 

celu zwiększenie poziomu wiedzy potrzebnej dla sprawniejszego diagnozowania 

pacjentów z Covid-19. Realizacja szkolenia pod nazwą "Covid od A do Z" odbyła się 

przy współpracy z Okręgową Radą Lekarską Okręgowej Izby Lekarskiej w 

Warszawie im. profesora Nielubowicza. W szkoleniu wzięło udział 548 lekarzy. 

Samorząd Województwa Mazowieckiego dostrzegając potrzebę wsparcia osób po 

przebytym zachorowaniu na Covid-19 podjął w grudniu 2020 roku decyzję o 

stworzeniu i sfinansowaniu ze środków własnych programu profilaktyki zdrowotnej w 

wyżej wymienionym zakresie. Założenia do programu zostały przygotowane we 

współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów. Okres realizacji programu został 

zaplanowany na rok 2021. Planowany budżet programu został określony na kwotę 

2 000 000 złotych. W ramach tego projektu, programu wsparcia, skorzystają 1162 

osoby. Cel główny programu jest uzyskanie poprawy w każdym z obszarów, dla 
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których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonowania negatywnie 

wpływające na obszar aktywności uczestników programu. Działanie edukacyjne 

samorządu, w związku z epidemią to spot promocyjny pod nazwą "Zostań w domu i 

żyj" z roku 2020, apel na stronie www.mazovia.pl "Szczepmy się" z roku 2021. 

Wojewódzki Szpital Zakaźny przygotował materiały instruktażowe dla podmiotów 

leczniczych dotyczące poprawnego zakładania stroju, pobierania wymazów, 

poprawnego noszenia środków ochrony osobistej. Jeśli chodzi o dane związane ze 

szczepieniami, to jeśli chodzi o Polskę liczba wykonanych szczepień ogółem to jest 

45 552 262 szczepienia, w tym liczba osób w pełni zaszczepionych to jest 20 841 

341. Liczba osób zaszczepionych dawką uzupełniającą 208 254. Liczba osób 

zaszczepionych dawką przypominającą to 5 672 394 i zaszczepione osoby w 

ostatniej dobie 35 912. W województwie mazowieckim liczba wykonanych szczepień 

ogółem to 7 209 311, w tym liczba osób w pełni zaszczepionych 2 878 442. 

Zaszczepione osoby w ostatniej dobie, mówimy cały czas o danych na dzień 

20 grudnia, to 422 osoby. Najwyższy odsetek w pełni zaszczepionych posiada 

województwo mazowieckie, to jest 61,4%. Na następnych pozycjach znajdują się 

kolejno województwo wielkopolskie 60,1%, pomorskie 58,6% oraz województwo 

lubuskie 58,3%. 19 grudnia 2021 roku w Polsce wykonano 35 902 szczepienia, z 

czego najwięcej w województwie mazowieckim ponad 7 000. W województwie 

śląskim 3 865. W województwie wielkopolskim 3 511. 19 grudnia w województwie 

mazowieckim najwięcej szczepień wykonano w Warszawie 4 195 szczepień, w 

powiecie miejskim 582 szczepienia oraz w Płocku 432 szczepienia. Realizacja 

szczepień przeciwko Covid-19 w Polsce wygląda w ten sposób, że punkty szczepień 

dla ludności aktualnie prowadzą następujące podmioty lecznicze, dla których 

województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym: Wojewódzki Szpital Zakaźny 

w Warszawie, Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis, 

Mazowiecki Szpital Bródnowski, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w 

Ostrołęce, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer. Szanowni Państwo, to jest 

koniec mojej prezentacji, ale chcę jeszcze na koniec podziękować wszystkim za 

kolejny rok, przede wszystkim naszym pracownikom, pracownikom w szpitalach, 

którzy absolutnie w każdym szpitalu czy to były szpitale tymczasowe, czy szpitale z 

oddziałami covid-owymi realizowały najtrudniejszy program związany z walką z 
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Covid-19. Dziękuję personelowi. Dziękuję dyrekcjom szpitala, lekarzom, 

pielęgniarkom i personelowi pomocniczemu. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu 

Radnym za ten rok trudnej pracy i współpracy, szczególnie koleżankom i kolegom z 

komisji zdrowia na czele z panem przewodniczącym Strzałkowskim. Dziękuję też z 

serca pracownikom naszych departamentów wszystkich, ale głównie departamentu 

zdrowia na czele z panią dyrektor Agnieszką Gonczaryk i departamentowi nadzoru 

właścicielskiego na czele z panią Moniką Sokulską i Tomaszem Rosłonkiem. Powiem 

tak, te wszystkie wsparcia działania były możliwe dzięki skutecznej pracy tych 

wszystkich, którzy realizowali programy zakupowe, którzy współpracowali ze 

szpitalami. Był to trudny rok i za ten trudny rok z serca wszystkim dziękuję. 

Oczywiście również członkom zarządu województwa na czele z panem marszałkiem 

Adamem Struzikiem. 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję Pani Marszałek za przedstawienie tej informacji niezwykle istotnej, bo 

wszyscy widzimy, że pandemia trwa. Niestety rozwija się i jest ogromny problem, 

także my jako radni mamy coraz więcej telefonów od osób, aby próbować udzielać 

jakichś informacji w sprawie tej pandemii, o tych wszystkich środkach, tak że bardzo 

dziękuję pani Marszałek za udzielenie tej informacji. Czy ktoś z Państwa Radnych, 

czy ktoś jeszcze członków zarządu chciałby zabrać lub odnieść do tej informacji? 

Widzę pan przewodniczący Krzysztof Strzałkowski, a następnie pan radny Wojciech 

Zabłocki. Bardzo proszę pan przewodniczący Krzysztof Strzałkowski.  

Krzysztof Strzałkowski 

Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, chciałbym w imieniu klubu radnych Koalicji 

Obywatelskiej bardzo serdecznie przyłączyć się do tych życzeń składanych przez 

panią marszałek. Semik naprawdę dostrzega ten wielki wysiłek, który to zarówno 

dyrekcje, jak i pracownicy i ci medyczni, i ci techniczni naszych placówek służby 

zdrowia w tych trudnych miesiącach poczynili. Mówiąc tutaj wprost wobec wszystkich 

niedostatków systemowych związanych z walką z pandemią, tego jak w skali 

ogólnokrajowej borykaliśmy się z bardzo wieloma niedostatkami, trudnościami, to 

właśnie samorząd pokazał, że można skutecznie działać. Najlepszym przykładem 

jest ten dzisiaj już 480 milionowy projekt europejski, który jednym z największych 

tego typu jednostkowych projektów realizowanych w ramach programów 

regionalnych, europejskich na terenie całej Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że 
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program ten wysiłkiem pani marszałek Elżbiety Lanc, której również chciałbym 

bardzo serdecznie podziękować i całego zarządu województwa, został uruchomiony 

tak naprawdę w ciągu kilku tygodni. Nigdy wcześniej tak wielki program nie został tak 

szybko wdrożony. Gdy porównamy te środki, które to pochodzą z budżetu 

Samorządu Województwa Mazowieckiego, które są dystrybuowane przecież przy 

współudziale wielu partnerów na rzecz szpitali, nie tylko wojewódzkich, ale i 

powiatowych, o co zresztą postulował klub radnych Koalicji Obywatelskiej i to się 

ziściło, ale także szpitali takich jak kliniki MSWiA, jak szpitale, które prowadzone 

przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, czy 

CMKP. W zasadzie wszystkie placówki niezależnie od organu, który to je nadzoruje i 

współtworzy, uczestniczyły w dystrybucji tych środków. To bardzo, bardzo ważne. 

Oczywiście cieszą nas zapowiedzi dzisiaj pana wojewody sprzed kilku dni, ministra 

zdrowia o dodatkowych środkach na Mazowsze z budżetu państwa na covid-owe 

dosprzętawianie szpitali, ale już dzisiaj wiemy, że to będzie raptem kilkanaście, może 

20 kilka milionów złotych na cały region. Gdy zestawimy to z prawie 500 000 000, to 

widzimy, gdzie leży ciężar walki z pandemią na Mazowszu dzisiaj, więc jeszcze raz 

wielkie podziękowania, bo to wszystko też nie byłoby możliwe, gdyby nie tytaniczny 

wysiłek pracowników medycznych, medyków z naszych szpitali. Chciałbym bardzo 

serdecznie, podziękować Okręgowej Izbie Lekarskiej i tej warszawskiej i tej płockiej 

za nieocenione wsparcie, za współpracę z komisją zdrowia Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego. Tak wiele, jak we współpracy z kierownictwem izby, szczególnie 

warszawskiej, mogłem się nauczyć, to moje osobiste podziękowanie, to naprawdę 

bardzo cenne doświadczenie. Na ręce pana prezesa izby i całego prezydium 

Okręgowej Rady Lekarskiej również i warszawskiej i płockiej, chciałbym złożyć 

serdeczne, serdeczne podziękowania. Nie zapominamy o ratownikach, którzy są 

także w bardzo trudnej sytuacji w obecnym czasie. Bardzo dziękujemy za to, że 

mimo tych wszystkich niedogodności związanych z waszą pracą wciąż trwacie na 

posterunku, oby ten kolejny rok był lepszy. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. 

Mirosław Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Krzysztofowi Strzałkowskiemu, a teraz 

udzielam głosu panu radnemu Wojciechowi Zabłockiemu. Bardzo proszę, Panie 

Radny.  
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Wojciech Zabłocki 

Dziękuję bardzo uprzejmie. Szanowni Państwo, ja tutaj nie będę miał uwag 

dotyczących w ogóle polityki na Mazowszu, polityki zarządu województwa, w związku 

z sytuacją epidemiczną. Natomiast tak właściwie chciałem uzupełnić interpelację, z 

którą ostatnio się zwróciłem, a chodziło w niej o sprawy, które dotyczą obostrzeń i w 

ogóle stosowania różnych systemów bezpieczeństwa związanych z epidemią w 

urzędzie marszałkowskim i w jednostkach podległych. Tutaj dziękuję, że dostałem 

odpowiedź i rzeczywiście widać przynajmniej na papierze, że tutaj różne procedury 

są wdrażane i jest duża świadomość ryzyka, natomiast zgłaszali się do mnie 

urzędnicy, którzy sygnalizowali, że jest notoryczna niechęć i odmowa ze strony 

kierownictwa, czy to właśnie w urzędzie marszałkowskim, czy to w Wojewódzkiej 

Jednostce Wdrażania Funduszy Unijnych w sprawie pracy rotacyjnej i zdalnej. 

Podobno jest tak, że są pracownicy często w małych, ciasnych pomieszczeniach po 

kilka osób. Dużo osób podobno tego, z tego co się dowiedziałem, choruje czy jest w 

izolacji, natomiast gdzieś jest duży opór przed tym, żeby to wprowadzać, podczas 

gdy wiemy, że w wielu urzędach, czy firmach prywatnych jest to standard. Tutaj jest 

to trochę niezrozumiałe. Stąd taką interpelację skierowałem, to była moja chęć 

zwrócenia uwagi na ten problem zarządu, bo może zarząd nie ma takiej 

świadomości, jak to wygląda w poszczególnych wydziałach. Mam co najmniej z 

dwóch niezależnych źródeł informacje, że jednak tutaj czują się urzędnicy zagrożeni, 

a mają odmowę i niechęć właśnie ze strony kierownictwa do jakikolwiek pracy 

zdalnej, rotacyjnej. Myślę, że sprzęt i dzisiejsze możliwości techniczne pozwalają, 

żeby taką pracę pełnić. Ja sam pracuję w instytucji, gdzie z powodzeniem robimy 

pracę rotacyjną i rzeczywiście to ryzyko eliminujemy zachorowań w różnych 

zespołach, więc stąd chciałbym ewentualnie w tej sprawie jakiś komentarz. W końcu 

urzędzie wojewódzkim, w jednostkach podległych też pracuje bardzo wiele osób i od 

ich sprawności zależy również realizowanie naszych zadań, które my jako sejmik 

wyznaczamy zarządowi, a zarząd potem je wdraża, więc od tego wiele zależy. Stąd 

moja troska, więc może nie mam uwagi i pytań dotyczących całej regionalnej polityki, 

ale wiadomo, że koszula bliższa ciału i chciałby tutaj jakiś komentarz, jakąś 

informację, bo tego nie uzyskałem w interpelacji, którą kierowałem, a kilka dni temu, 

na którą uzyskałem odpowiedź. Dziękuję. 
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Mirosław Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

Bardzo dziękuję Panu Radnemu. Teraz o głos prosi pan przewodniczący Ludwik 

Rakowski, bardzo proszę. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, 

Pani Marszałek, ja przede wszystkim chciałem podziękować za to wszystko, co 

zarząd zrobił od początku pandemii, tak żeby możliwie wielu naszych mieszkańców 

uchronić przed zachorowaniem, ciężkim przebiegiem tej choroby i także niestety jej 

fatalnymi często skutkami, bo tutaj Państwo jesteście i konsekwentni, i skuteczni w 

działaniu i przy tym bardzo, bardzo uważni, jeżeli chociażby chodzi o sprzęt, który 

kupujecie. Nie robicie tego na pokaz, ale po to, żeby naszym mieszkańcom pomóc. 

Natomiast Pani Marszałek, jedna rzecz tutaj mnie niepokoi. Mówiła Pani o tym 

poziomie szczepień na terenie województwa mazowieckiego. Chciałem zapytać czy 

zarząd, czy my jako samorząd jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby ten poziom był 

wyższy, tak. Mamy w tej chwili kolejną falę koronawirusa, niestety mamy bardzo 

wiele zgonów w tej "nadmiarowej", w cudzysłowie, umieralności w szczególności na 

wschodnim obszarze województwa, chociażby w subregionie siedleckim, co niestety 

niestety pokrywa się z tym najniższym poziomem wyszczepienia, bo ten 

współczynnik, o którym Pani Marszałek mówiła, czyli 61,4% on się nie rozkłada 

równomiernie, tak. To jest statystyka dla całego województwa, ale jak Państwo 

doskonale wiedzą te poziomy wyszczepienia są różne. Dla całej Polski to jest tak 

naprawdę też 50 kilka procent osób zaszczepionych w pełni. W tej chwili także Pani 

Marszałek mówiła o dystrybucji tej trzeciej dawki, czyli tego tzw. boostera, który jak 

się wydaje może skutecznie pomagać w ochronie przed nową odmianą 

koronawirusa, czy też nowymi odmianami, które być może nas jeszcze czekają. Ja 

tak Państwu tylko zacytuję, czy podam dane dla porównania, tak. Dzisiaj mamy w 

Polsce 13 806 przypadków stwierdzonych nowych i aż 538 przypadków śmiertelnych 

związanych z z potwierdzonym koronawirusem, czyli statystycznie, oczywiście ja 

wiem, że to się wprost nie przekłada, proszę Państwa, ale statystycznie na 26 

przypadków potwierdzonych mamy 1 przypadek śmiertelny. Dla porównania w 

Wielkiej Brytanii, oni publikują dane o godzinie siedemnastej, ale to są dane z 

wczoraj, tak samo jak nasze publikowane dzisiaj rano, która to Wielka Brytania ma 
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prawie dwukrotnie więcej mieszkańców, bo ma 67 000 000, więc wczoraj w Wielkiej 

Brytanii stwierdzono 91 743 przypadki i 44 przypadki śmiertelne. To oznacza, że jest 

1 przypadek śmiertelny statystycznie na 2 085 wykrytych przypadków koronawirusa. 

Przypomnę, że w Polsce to jest 1 na 26. W szpitalach w Wielkiej Brytanii przebywa 7 

481 osób, a w Polsce prawie dwukrotnie mniejszej 23 858, z tego ponad 2 000 pod 

respiratorami. Moje pytanie, Pani Marszałek, jest następujące. Czy jako samorząd 

województwa jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby przekonać naszych mieszkańców, 

że warto się zaszczepić pierwszą, drugą, trzecią dawką i, jak wskazuje wiedza i 

medycyna, dać sobie po prostu szansę na to, żeby przejść tę chorobę lżej i po prostu 

przeżyć, tak. Czy tutaj jakaś kampania informacyjna ze strony samorządu 

województwa mogłaby, zdaniem Pani Marszałek, pomóc? Jeżeli tak to, kiedy 

ewentualnie moglibyśmy ją przeprowadzić? Dziękuję bardzo.  

Mirosław Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Mam taką propozycję, ponieważ jeszcze 

zgłasza się pan radny Krzysztof Skolimowski, aby pan Krzysztof Skolimowski, zabrał 

głos, następnie pani marszałek Lanc odniesie się do tych pytań, tak że bardzo proszę 

udzielam głosu panu radnemu Skolimowskiemu, a następnie pani marszałek Lanc. 

Bardzo proszę. 

Krzysztof Skolimowski 

Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Pani Marszałek, szanowni Państwo, też 

chciałem wyrazić duże uznanie dla tego co robi nasze województwo i dla pracy 

wszystkich osób, które są zaangażowane w walkę z pandemią. To zjawisko jeszcze 

jakiś czas potrwa. Podejrzewam, że to będzie przy takim poziomie wyszczepienia, 

jaki mamy w Polsce, jeszcze kilka lat. Natomiast to, co niepokoi, to z jednej strony 

tutaj pan radny Zabłocki, mówi o pewnych niepokojach, na terenie województwa, 

natomiast to, co mnie bardziej niepokoi to, to, że w Polsce mamy taką mało, jakby 

zdecydowaną postawę w stosunku do tej sytuacji pandemii. Tak na dobrą sprawę, to 

z jednej strony jest znacznie więcej zachorowań i zgonów niż to było w zeszłym roku. 

Tutaj jeśli zestawimy te liczby rok do roku, to jest co najmniej 2 - 3 razy tyle i 

zachorowań i zgonów w stosunku do stanu sprzed roku, natomiast z drugiej strony 

patrząc np. na podstawie tego, co się dzieje w oświacie, to nie wyciągnięto wniosków 

z zeszłego roku, że to właśnie placówki oświatowe były głównymi miejscami 
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roznoszenie się koronawirusa, głównymi miejscami rozwoju pandemii, transmisji 

tego. Powiem, jeśli mamy taki dziurawy system w Polsce, to powiem, jak tutaj 

prowadzić jakąkolwiek taką politykę lokalną, skoro jest brak zdecydowania na 

poziomie państwa w walce z tą pandemią. Jeśli to zestawimy sobie, choćby z tym, co 

robią nasi sąsiedzi czy ci na południu, czy ci na północy, czy ci w Unii Europejskiej, to 

jednak Polska jest krajem o najbardziej liberalnym podejściu do tej sytuacji. I powiem, 

w mojej ocenie, jeśli nie będzie większego zdecydowania administracji rządowej w 

przeciwstawianiu się rozwojowi i większej promocji postaw prozdrowotnych w tym 

zakresie, to ta pandemia z nami na długie lata zostanie. Tu przed chwilą pan 

przewodniczący Rakowski porównał te dane pomiędzy Polską, a Wielką Brytanią 

pokazując, że mimo, iż tam tych przypadków zachorowań jest dużo, to jednak w 

proporcji na ilość zgonów to zupełnie jesteśmy, jak w dwóch różnych 

rzeczywistościach. Nie wiem, no ja oczekiwałbym większego zdecydowania ze strony 

administracji rządowej. Każdy z nas jest wyposażony w ten paszport covid-owy, ale 

jak dotychczas w Polsce, to się zetknąłem 3 razy, kiedy mnie legitymowano i kiedy 

ten paszport covid-owy był dla mnie przepustką do wzięcia udziału w jakimś 

wydarzeniu, podczas kiedy w Europie paszport covid-owy jest powszechnie używany 

i to powoduje, że ta transmisja zachorowań spada. Drodzy Państwo, naprawdę jeśli 

nie będzie tutaj wsparcia dla samorządu ze strony administracji rządowej, a dzisiaj go 

nie ma, bo dzisiaj te przepisy, które są w rozporządzeniach Rady Ministrów one są 

dziurawe i one przerzucają odpowiedzialność za wszystko na na pracodawcę. 

Pracodawca ma sprawdzać tylko jak ma sprawdzić człowieka, kiedy ten człowiek 

może tylko złożyć oświadczenie. Tak że ja bym apelował o to, żebyśmy jednak 

wystąpili do administracji rządowej o większe zdecydowanie i danie nam narzędzi. Tu 

taki przykład z ostatnich z ostatnich miesięcy. Austria zaczęła dzieci szczepić 

15 listopada w oparciu o certyfikaty bezpieczeństwa szczepionki Pfizer'a, a Polska, 

mimo tego, iż główny doradca w zakresie pandemii prof. Horban w tym samym 

czasie, co Austriacy proponował szczepienie dzieci, Polska się wstrzymała. Nie 

wiadomo, dlaczego. Mamy miesiąc opóźnienia w tym zakresie, a patrząc przez 

pryzmat konsekwencji w postaci zgonu, to jesteśmy w czołówce w Europie, o ile nie 

na świecie, więc my powinniśmy wykazywać znacznie większe zdecydowanie w 

działaniach niż kraje, które mają tę sytuację korzystniejszą. To taki mój apel i prośba i 

dołączam się do tych wszystkich podziękowań dla pracowników szpitali, przychodni, 
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którzy nie szczędzą swojego wysiłku, żeby zrobić wszystko, aby zapanować nad tą 

trudną sytuacją. Dziękuję bardzo. 

Mirosław Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

Bardzo dziękuję panu radnemu Skolimowskiemu. Szanowni Państwo, ponieważ nie 

widzę pozostałych zgłoszeń w dyskusji, to bardzo proszę Panią Marszałek. 

Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, odpowiadając na apel 

pana przewodniczącego Ludwika Rakowskiego, powiem tak, my oczywiście na 

każdym etapie promujemy szczepienia. W tym systemie prawnym, tylko to możemy 

robić. Możemy przygotować w następnym roku, oczywiście, akcję promującą 

szczepienia, która będzie dedykowana nie tylko w mediach społecznościowych, ale 

również w naszych placówkach i tyle na ten moment możemy zrobić. Własnym 

przykładem również pokazujemy, że się szczepimy, jesteśmy zaszczepieni, ale na 

ten moment innych działań w tym systemie prawnym nie możemy zaproponować. 

Możemy zaproponować wzmocnienie tego programu promującego szczepienia. 

Mirosław Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

Bardzo dziękuję, pani Marszałek, za udzielenie informacji. Bardzo dziękuję za 

przedstawienie tej informacji. To dla nas wszystkich radnych niezwykle istotne, bo 

wszyscy mierzymy się na co dzień z problemami, nie tylko naszych mieszkańców, 

ale i własnymi związanymi z covid-em, tak że bardzo dziękuję. Rozumiem, że już nie 

ma tutaj osób chętnych w tej dyskusji. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma, to 

przechodzimy do punktu następnego. Punkt 14 porządku obrad, a ja o dalsze 

prowadzenie proszę pana wiceprzewodniczącego Marcina Podsędka. 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Orlińskiemu. Przechodzimy do punktu 14. 

Projekty uchwał w sprawie ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu rokiem mjr. Henryka 

Dobrzańskiego "Hubala", druk nr 660 i w sprawie ogłoszenia roku 2022 na 

Mazowszu rokiem Mirona Białoszewskiego, druk nr 661. O zabranie głosu bardzo 

proszę pana wicemarszałka Wiesława Raboszuka. 



34 

 

Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek 

Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, przedkładam dwa projekty uchwał sejmiku. 

Jeden w sprawie ogłoszenia roku 2022 roku na Mazowszu rokiem mjr. Henryka 

Dobrzańskiego "Hubala". Drugi w sprawie ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu 

rokiem Mirona Białoszewskiego. Jeżeli chodzi o projekt dotyczący mjr. Henryka 

Dobrzańskiego "Hubala", Sejmik Województwa Mazowieckiego począwszy od 2012 

roku ogłasza wybór patrona na dany rok kalendarzowy. W ramach ogłoszonego 

naboru wniosków związanego z wyborem patrona i upamiętnienia wydarzenia roku 

2022 na Mazowszu, zgłoszone zostały wnioski dotyczące dwóch kandydatur, właśnie 

mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" i Mirona Białoszewskiego. 25 listopada w 

trybie posiedzenia zdalnego zebrał się zespół do spraw wyłonienia patrona i 

upamiętnienia wydarzenia w roku 2022 na Mazowszu. Zespół rozpatrzył zgłoszone 

wnioski i jednogłośnie zarekomendował ustanowienie roku 2022 na Mazowszu rok 

mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" i rokiem Mirona Białoszewskiego. Powyższy 

wybór został uzasadniony w następujący sposób. W 2022 roku przypada 125 

rocznica urodzin mjr. Henryka Dobrzańskiego pseudonim "Hubal", nazywanego 

często ostatnim żołnierzem września, pierwszym partyzantem II wojny światowej. 

Major Dobrzański całe swoje życie związał ze służbą wojskową, czynnie 

uczestnicząc w walkach zarówno podczas I jak i II wojny światowej. Czynem, który 

wsławił go w historii, zwłaszcza polskiego ruchu oporu była jego decyzja o 

kontynuacji walk po ogłoszeniu kapitulacji Warszawy we wrześniu 1939, wraz z 

oddziałem wydzielonym wojska polskiego, działającym w pełnym umundurowaniu 

wojskowym, mjr Dobrzański prowadził walki partyzanckie oczekując wiosny i 

ofensywy francusko-angielskiej tworząc na zapleczu niemieckim ogniska oporu, 

spełniając rolę pomostu, który miał ułatwić powrót naszym wojskom na ojczystą 

ziemię. Oddział wydzielony wojska polskiego został ostatecznie rozwiązany 

25 czerwca 1940 roku po kapitulacji Francji. W ciągu kilku miesięcy istnienia stoczył 

ponad 30 potyczek często z wielokrotnie większymi siłami niemieckimi. Również 

straty poniesione przez okupanta był nieporównanie poważniejsze wśród 

hubalczyków. Działalność oddziału Hubala była jawną i skuteczną demonstracją 

patriotyczną, która wywarła duży wpływ na rozwój działalności konspiracyjnej m.in. 

na Mazowszu. Za swą służbę frontową mjr Henryk Dobrzański "Hubal" był 

wielokrotnie odznaczany i wyróżniany najwyższymi odznaczeniami państwowym 

również pośmiertnie. Jeżeli chodzi o drugą kandydaturę i kolejną uchwałę dotyczącą 
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Mirona Białoszewskiego, to w 2022 roku przypada setna rocznica urodzin Mirona 

Białoszewskiego, znanego poety, prozaika, dramatopisarza i aktora teatralnego całe 

życie związanego z Warszawą. Miron Białoszewski w okresie okupacji zdał maturę 

na tajnych kompletach i rozpoczął studia polonistyczne. Przeżył powstanie, a po jego 

kapitulacji został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Uciekł z transportu i 

po zakończeniu wojny wrócił do Warszawy. Przeżycia związane z okresem 

wojennym bardzo wyraźnie uwidaczniają się w jego twórczości. Jednym z 

najwybitniejszych literackich świadectw doświadczenia wojny jest "Pamiętnik z 

powstania warszawskiego". Miron Białoszewski uznawany jest za jedną z 

najistotniejszych postaci literatury polskiej XX wieku, za postać wyjątkową zarówno, 

jeżeli chodzi o poetykę twórczości, jak i filozofię życia. Cechą wyróżniającą jego 

twórczość jest wybór rzadko praktykowanych wówczas form literackich, takich jak 

pamiętnik, dziennik, reportaż oraz wykorzystywanie wielu form języka. 

Charakterystyczne dla jego twórczości wojennej jest pokazywanie otaczającej go 

rzeczywistości z perspektywy cywila w sposób zwyczajny, pozbawiony patosu, a tym 

samym bardzo głęboko przemawiający do odbiorcy. Zespół do spraw wyłonienia 

patrona i upamiętnienia wydarzenia w roku 2022 na Mazowszu uznał, że postawa, 

waga i znaczenie działalności dorobku obu tych postaci predysponuje je do 

uhonorowania ich właśnie tytułem patrona roku. W obu przypadkach, bo w przypadku 

obu tych uchwał bardzo proszę o przejście do drugiego czytania. Dziękuję bardzo.  

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panu Marszałkowi. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać 

głos w sprawie projektów uchwał? Zostały zgłoszone wnioski o przejście do drugich 

czytań, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, iż sejmik wyraził zgodę na przejście do 

drugiego czytania. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie 

ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu rokiem mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala", 

druk nr 660. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z druku nr 

660? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Za przyjęciem projektu 

uchwały głosowało 50 radnych, nie było głosów przeciwnych, nikt również nie 

wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął 

uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu rokiem mjr. Henryka 

Dobrzańskiego "Hubala", druk nr 660. Przystępujemy do kolejnego głosowania, 

głosowania projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu rokiem 
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Mirona Białoszewskiego, druk nr 661. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 

projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu rokiem Mirona 

Białoszewskiego, druk nr 661. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze 

pan radny Michał Góras, pani radna Katarzyna Lubiak, pan radny Stefan Traczyk, 

pan radny Wojciech Zabłocki i pan radny Jan Rejczak. Dziękuję. Za przyjęciem 

projektu uchwały głosowało 48 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny 

wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął 

uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu rokiem Mirona 

Białoszewskiego, druk nr 661. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. 

Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków położonych na obszarze województwa mazowieckiego, druk nr 

650. O prowadzenie dalszej części sesji poproszę pana przewodniczącego Ludwika 

Rakowskiego. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Poproszę o zabranie głosu panią 

przewodniczącą Jadwigę Zakrzewską. 

Jadwiga Zakrzewska 

Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie Komisji 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wraz z uzasadnieniem, o projekcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków położonych na obszarze województwa mazowieckiego. 

Przewodniczący sejmiku na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Obrad Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego skierował powyższy projekt uchwały do Komisji Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego celem przeprowadzenia pierwszego czytania i 

opracowania sprawozdania. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 roku 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 

województwa mazowieckiego z druku nr 650. Bardzo proszę o przejście do drugiego 

czytania. 
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Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, natomiast to już jest drugie czytanie. Czy ktoś 

z Państwa ma pytanie do sprawozdawcy lub wnioskodawcy projektu uchwały? Jeżeli 

nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem 

projektu uchwały z druku nr 650? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 

Proszę Państwa, jeszcze sporo z Państwa Radnych nie głosowało. Proszę bardzo 

pan radny przewodniczący Tomasz Kucharski, pan radny Łukasz Kudlicki, pani radna 

Katarzyna Lubiak, pan radny Marcin Podsędek i pan radny Leszek Przybytniak. 

Proszę Państwa, 3 sekundy i kończymy głosowanie. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem 

projektu uchwały głosowało 49 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu. Stwierdzam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę 

zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków położonych na obszarze województwa mazowieckiego, druk nr 

657. Przechodzimy do punktu 16. Ponownie proszę o zabranie głosu panią 

przewodniczącą Jadwigę Zakrzewską. 

Jadwiga Zakrzewska 

Dziękuję Panie Przewodniczący. Przedstawiam Państwu sprawozdanie Komisji 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie Programu opieki 

nad zabytkami w województwie mazowieckim na lata 2022-2025. Przewodniczący 

sejmiku na podstawie § 10 ust. 1. Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego skierował powyższy projekt uchwały do Komisji Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego celem przeprowadzenia pierwszego czytania i opracowania 

sprawozdania. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 roku pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zabytkami w 

województwie mazowieckim w roku 2022 do 2025 z druku nr 657. Załączone jest 

uzasadnienie. Dziękuję. 

Przewodniczący Rakowski 

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytanie do sprawozdawczyni lub 

wnioskodawcy projektu uchwały? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z 

Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z druku nr 657? Kto wstrzymał 

się od głosu? Dziękuję. Jeszcze panie radny Jan Rejczak. Panie Radny? Czekam już 

tylko na Pana. Dziękuję bardzo. Wyniki mogę poprosić? Za przyjęciem projektu 
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uchwały głosowało 49 radnych, 1 radny był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Stwierdzam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie 

Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim w 2022-2025, druk nr 

657. Przechodzimy do punktu 17. O zabranie głosu proszę panią marszałek Elżbietę 

Lanc. 

Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, przedstawiam projekt uchwały 

sejmiku województwa w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 

uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych spraw w roku 2022 w 

województwie mazowieckim. W § 1 określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną 

na obszarze województwa mazowieckiego pod uprawy maku niskomorfinowego w 

roku 2022 na 5,505 ha. Ustala się następującą rejonizację upraw maku 

niskomorfinowego w roku 2022. Gmina Naruszewo - 3 ha, miasto i gmina Sanniki - 

2,5 ha, gmina Sońsk 0,005 ha. W roku 2022 w województwie mazowieckim nie ustala 

się powierzchni upraw maku innego niż niskomorfinowy. W § 2 określa się ogólną 

powierzchnię przeznaczoną na obszarze województwa mazowieckiego pod uprawę 

konopi włóknistej w roku 2022 na 2 093,5905 ha. ustała się rejonizację upraw konopi 

włóknistych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem do uchwały. Wykonanie uchwały 

powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. Wielkość powierzchni 

przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz 

rejonizację uprawy na rok 2022 ustalono w oparciu o zgłoszenia, w tym 231 gmin na 

uprawę konopi włóknistych i 3 gminy na uprawy maku niskomorfinowego. Przy 

ocenie wielkości powierzchni upraw wzięto pod uwagę wymagane prawem przesłanki 

tj. zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw, 

oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie. Projekt uchwały 

rejonizacyjnej został zaopiniowany pozytywnie przez ministra zdrowia, ministra 

rolnictwa i rozwoju wsi oraz Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego. 

Zbiory upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych zabezpieczają umowy 

kontraktacyjne zawarte z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie skupu maku niskomorfinowego oraz konopi 

włóknistej. Jeżeli nie będzie uwag, proszę o przejście do drugiego czytania. 
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Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos w sprawie projektu 

uchwały? Został zgłoszony wniosek o przejście do drugiego czytania, jeśli nie 

usłyszę sprzeciwu uznam, iż sejmik wyraził zgodę na przejście do drugiego czytania. 

Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem 

projektu uchwały z druku nr 656? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 

Jeszcze pan radny Andrzej Bittel, pan radny Michał Góras, pan radny Damian 

Olszewski i pan radny Adam Orliński. Dziękuję. Za przyjęciem projektu uchwały 

głosowało 46 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Stwierdzam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie 

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistej 

oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022 w województwie mazowieckim, druk nr 656. 

Przechodzimy do punktu 18. Ewaluacja strategii rozwoju kultury w województwie 

mazowieckim na lata 2015-2020. Materiał otrzymali Państwo wraz z resztą materiału 

na dzisiejszą sesję. Czy mają Państwo pytania dotyczące ewaluacji? Jeżeli nie, 

uznam, iż sejmik zapoznał się z otrzymaną informacją. Stwierdzam, że sejmik 

zapoznał się z ewaluacją strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na 

lata 2015-2020. Przechodzimy zatem do punktu 19. Interpelacje i zapytania. W 

okresie między sesjami wpłynęły interpelacje i zapytania radnych Wojciecha 

Zabłockiego, Ewy Białeckiej, Anny Brzezińskiej, Krzysztofa Strzałkowskiego oraz 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Wojciecha Zabłockiego, Krzysztofa 

Strzałkowskiego i Anny Brzezińskiej. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać 

głos w tym punkcie? Proszę Państwa, jeżeli nie, to ja pozwolę sobie udzielić głosu. 

Mam jedną interpelację i, wydaję mi się, drugie bardziej zapytanie niż w interpelację, 

ale zacznę od interpelacji do pana marszałka. Panie Marszałku, droga wojewódzka 

nr 631 łącząca Warszawę z Nowym Dworem Mazowieckim jest jedną z ważniejszych 

dróg w województwie mazowieckim. Odcinek od Nieporętu do Marek, a tak naprawdę 

do drogi 634 jest od wielu lat projektowany i planowany do przebudowy. Jest tak 

naprawdę jednym z niebezpieczniejszych odcinków dróg na na terenie województwa. 

Dochodzi tutaj niestety do wielu, wielu przypadków bardzo tragicznych zdarzeń 

drogowych. Ruch też jest wzmożony i duży i niestety trzeba się liczyć z tym, że przez 

najbliższe lata będzie taka sytuacja wyglądała, jeżeli chodzi o natężenie ruchu, 

ponieważ, jak pewnie Państwo wiedzą, nie znamy dzisiaj terminu budowy wschodniej 

obwodnicy Warszawy, de facto dzisiaj droga 631 pełni funkcję wschodniej obwodnicy 
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Warszawy, a ta docelowa trasa ekspresowa utknęła w niekończących się 

uzgodnieniach. Wydaje się, że też nie ma tutaj szczególnego entuzjazmu ze strony 

generalnej dyrekcji do jakiejś szybkiej realizacji tej wschodniej obwodnicy Warszawy, 

więc musimy się liczyć z tym, że nadal jej funkcję będzie pełniła droga 631. W 

związku z tym zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o maksymalnie możliwe 

przyspieszenie realizacji tej inwestycji. W zeszłym tygodniu wójt gminy Nieporęt 

wydał decyzję środowiskową na długi odcinek drogi 631, natomiast pytanie czy ta 

decyzja środowiskowa ustoi i czy nie będzie od niej odwołań, kiedy ona stanie się 

ostateczna. W związku z tym tak naprawdę dwie prośby do zarządu. Z jednej strony, 

żeby maksymalnie przyspieszyć termin realizacji przebudowy tej drogi, a druga 

prośba, żeby przygotować się na wariant także taki, że tej decyzji środowiskowej nie 

będzie i co wtedy zarząd może pilnie zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo na 

drodze nr 631. Trzecia kwestia, prośba tak na już, żeby tam, gdzie to jest tylko 

możliwe, to bezpieczeństwo na tej drodze poprawić tak, żeby ona po prostu w tych 

tragicznych statystykach nie wyglądała tak źle. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, 

być może jest to bardziej pytanie do pana marszałka i do zarządu. Chciałem zapytać 

o następującą kwestię. Mamy na terenie województwa, na terenie Polski szereg 

rodzajów ambulansów, potocznie zwanych karetkami. Są to pojazdy specjalistyczne i 

podstawowe, transportowe, neonatologiczne, ale mamy też nie do końca precyzyjne 

przepisy dotyczące używania przez te pojazd sygnałów dźwiękowych i świetlnych. 

Pytanie czy tutaj zarząd nie widzi potrzeby, być może, zwrócenia się do właściwego 

ministerstwa z prośbą o uszczegółowienie tych przepisów? Być może wprowadzenie 

innych? Bo w przepisach mamy stwierdzenie, że każdy kierowca karetki może 

używać sygnałów świetlnych i dźwiękowych, będąc w ruchu po zatrzymaniu sygnał 

nie jest wymagany. Oczywiście to użycie tych sygnałów dźwiękowych i świetlnych nie 

budzi wątpliwości, kiedy mamy do czynienia, chociażby z karetką Meditransu czy 

karetką szpitalną, która musi pacjenta czy to dowieźć, czy jedzie po pacjenta i ten 

czas jest bardzo istotny, ale tak z własnego doświadczenia, muszę przyznać, że 

zdarza mi się widywać pojazdy, które powiedziałbym, z trudem przypominają karetkę. 

Czy jest to taka powiedziałbym karetka, czy też pojazd stylizowany bardziej na 

kartkę, a sygnałów dźwiękowych używają i świetlnych, co powoduje oczywiście, że 

kierowcy ustępują takim pojazdom. Natomiast one nie sprawiają wrażenia, że 

rzeczywiście, z pewnością nie są to karetki Meditransu ani też karetki szpitalne, tak. 

To są pojazdy innych podmiotów. Pytanie czy tutaj nie powinny być w jakiś sposób te 
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przepisy doprecyzowane, ponieważ, jak pewnie państwo wiedzą, poruszanie się jako 

pojazd uprzywilejowany z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi jest 

sytuacją jednak nadzwyczajną, która potencjalnie także może spowodować 

zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Często reakcje kierowców są 

nieprzewidywalne i same w sobie mogą także takie zagrożenie powodować, więc 

prośba tutaj do zarządu o analizę i przepisów i możliwości. Być może wystąpienie do 

właściwego ministra. Jako taki zupełnie skrajny przypadek, proszę Państwa, nie 

wiem czy Państwo widzieli, ale zdarzają się pojazdy, które wyglądają dokładnie 

karetka czy ambulans, są białe z niebieskimi, czerwonymi pasami, a są podpisane 

jako pogotowie drobiowe, więc pytanie czy tutaj zarząd mógłby tę kwestię 

przeanalizować? To tyle z mojej strony. Czy proszę Państwa ktoś chce zabrać głos? 

Proszę bardzo, pan radny Krzysztof Żochowski. Panie Radny? Czy pan radny 

Krzysztof Żochowski, bo ja udzieliłem głosu Panu Radnemu. 

Krzysztof Żochowski 

Tak, miałem jakiś kłopot z łącznością, już jestem. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Teraz Pana słychać. Proszę bardzo, Panie Radny 

Krzysztof Żochowski 

Dwa słowa. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za tę inicjatywę Panu 

Przewodniczącemu. Problem, który Pan podniósł był wielokrotnie obiektem dyskusji 

Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, do którego należą wszystkie 

nasze Meditranse, jak również mój SP ZOZ w Garwolinie. Wielokrotnie o tym 

dyskutowaliśmy, żeby stosowne regulacje prawne wprowadzić, oddzielając karetki 

systemowe, czyli te kartki, które pracują w systemie państwowego ratownictwa 

medycznego, ewentualnie tak jak tu słusznie zauważył Pan Przewodniczący, 

wybrane karetki transportowe, transport krwi na ratunek. Są przypadki, które nawet, 

jeżeli człowieka nie ma na pokładzie, to krew jest takim dobrym przykładem, też 

wymaga często dramatycznie szybkiego transportu, od tych karetek, które należą do 

chociażby firm komercyjnych i wykorzystują możliwości sygnałów dźwiękowych, żeby 

poprawić komfort klientom swoich firm, a to z ratownictwem, z ratowaniem życia i 

zdrowia, powiedzmy ma umiarkowany związek. Dziękuję. 
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Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Rozumiem, że to tutaj wypowiedź Pana Radnego 

dodatkowo zmotywuje zarząd, czyli prośba jeszcze raz o analizę i być może 

wystąpienie do właściwego ministra z prośbą o uregulowanie tej sytuacji. Dziękuję 

bardzo Panu Radnemu. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze w tym punkcie? 

Proszę Państwa, jeżeli nie, to przechodzimy do punktu 20. Czy ktoś z Państwa 

Radnych w punkcie sprawy różne chciałby zabrać głos? Proszę Państwa, jeżeli nie, 

to ja chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział w tej sesji, za 

udział w poprzednich sesjach w tym roku. Ze względu na to, że sesja odbywa się 

zdalnie i nie mieliśmy okazji, spotkać się z harcerzami, którzy, jak co roku, przybywali 

do nas z betlejemskim światłem pokoju, ale to oczywiście nie oznacza, że harcerze 

nas nie odwiedzili. Harcerze odwiedzili tak naprawdę i zarząd pana marszałka i mnie, 

odwiedzili także pana przewodniczącego Podsędka dzisiaj, więc tutaj duże 

podziękowania dla harcerzy i harcerek za życzenia i za pamięć, także życzymy 

przede wszystkim zdrowia, żeby ten nowy rok był dla was wszystkich udany i lepszy 

od tego mijającego. Wiem, że tutaj pan marszałek chciał zabrać głos, także w tej 

sprawie, proszę bardzo, Panie Marszałku. Niestety nie słyszę Pana Marszałka. Czy 

pan przewodniczący Podsędek wobec tego zechce kilka słów, także powiedzieć ze 

swojej strony? 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Tak, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Odwiedzili mnie dzisiaj przedstawiciele 

również Mazowieckiej Chorągwi oraz Stołecznej Chorągwi ZHP niosąc nam "Światło 

nadziei", bo w tym roku właśnie pod taką nazwą odbywa się sztafeta z betlejemskim 

światełkiem, która przez Austrię trafia również do Polski. Harcerze odwiedzili nas 

przed obradami sejmiku, mówię nas, bo ze mną razem uczestniczyły w tym 

wydarzeniu pani radna Katarzyna Bornowska oraz pani radna Anna Brzezińska. 

Panie przewodniczące również razem ze mną otrzymały to światło pokoju, światło 

nadziei w roku pandemicznym, trudnym przed nami, dając tę nadzieję, że 2022 rok 

będzie rokiem, w którym będziemy powoli wychodzić z tego trudnego czasu 

ograniczeń i przede wszystkim dać nadzieję na zdrowie pełne i lepszy czas. Tutaj 

chciałem, także przekazać te życzenia również Państwu, które przekazali oczywiście 

harcerze, a oprócz tego chciałem pokazać Państwu, jak właśnie to światełko pokoju 
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wygląda przekazane. Mam nadzieję, że dosyć dobrze je widać tutaj na kamerze. 

Takie właśnie wszyscy tu otrzymaliśmy. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Trochę wyżej Panie Przewodniczący. O, teraz widać zdecydowanie lepiej. 

Marcin Podsędek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

To światełko pokoju, światełko nadziei dla wszystkich Mieszkańców województwa 

mazowieckiego, dla wszystkich Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz 

wszystkich Członków zarządu województwa oraz Pracowników urzędu 

marszałkowskiego województwa, dla całej społeczności naszego województwa od 

harcerzy z najlepszymi życzeniami. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Proszę bardzo, pan radny Wojciech 

Zabłocki. 

Wojciech Zabłocki 

Dziękuję. Panie Przewodniczący, tak naprawdę chciałem jeszcze wcześniej zabrać 

głos z takim pytaniem technicznym, kiedy po prostu jest najbliższy termin sesji 

styczniowej wyznaczony? Bo taka informacja do radnych nie został przekazana, 

żebyśmy wszyscy mogli spokojnie już z wyprzedzeniem sobie zaplanować ten czas.  

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, zaraz dojdę do tej kwestii. Czy tu jeszcze 

jakieś zgłoszenia w tym punkcie? Dzisiaj Państwo powinni otrzymać harmonogram 

sesji na rok 2022. Według tego harmonogramu sesja, rozmawialiśmy o tym na 

konwencie, jest planowana na 25 stycznia. Pojawiła się pewna wątpliwość dotycząca 

sesji lutowej czy ona powinna być 15-go, czy też 22 lutego, ale dzisiaj ten 

harmonogram Państwo otrzymacie. Tam już ta data będzie ustalona. Dostaniecie 

Państwo, oczywiście w drodze elektronicznej, harmonogram na cały rok 2022, tak że, 

proszę Państwa, następne posiedzenie zaplanowane jest na 25 stycznia. Dziękuję 

Państwu za... 

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Poproszę jeszcze o głos. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

A, jeszcze Pan Marszałek. Proszę bardzo, Panie Marszałku.  
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Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, przede wszystkim chciałem 

podziękować w imieniu zarządu za przyjęcie budżetu, bo to jest niezwykle ważna 

sprawa, żebyśmy mogli rozpocząć ten kolejny rok z jasno wyznaczonymi celami 

inwestycyjnymi i z funkcjonowaniem naszych jednostek. To po pierwsze. Po drugie, 

bardzo dziękuje w imieniu zarządu też za ustalenie wynagrodzenia marszałka. Po 

trzecie, chciałbym życzyć również w imieniu całego zarządu wszelkiej pomyślności, 

wszystkiego dobrego na święta, na nowy rok. Mamy też światło betlejemskie, tak, 

tutaj widać je. Mnie też odwiedził komendant Chorągwi Mazowieckiej z tym 

przesłaniem dla Państwa wszystkich. Życzę wam zdrowia. Zdrowie jest w tej chwili 

najważniejsze. Zdrowie to jest poczucie dobrostanu psychicznego, fizycznego i 

społecznego, więc bardzo, bardzo w tych wszystkich obszarach życzę zdrowia. 

Życzę wam szczęścia i miłość w waszych rodzinach, ciepła takiego świątecznego i 

nam wszystkim, żeby rok 2022 był dobry dla naszej całej mazowieckiej wspólnoty w 

wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Wszystkiego dobrego.  

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panie Marszałku, ja także dziękuję zarządowi i wszystkim Państwu 

Radnym za pracę w tym roku mijającym 2021, który był myślę dla wszystkich 

trudnym rokiem. Mieliśmy nadzieję, kiedy kończył się rok 2020, że następny rok 

będzie już zdecydowanie lepszy, że te trudne czasy pandemii będą z nami, jak się 

okazuje, musimy jeszcze na to trochę poczekać. Życzę Państwu przede wszystkim 

spokojnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych. Życzę 

Państwu udanego, bezpiecznego sylwestra i wszystkiego najlepszego w tym nowym 

2022 roku. Miejmy nadzieję, że tym razem już okaże się, że ten rok będzie lepszy od 

mijającego, czyli 2021, że będziemy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania, tak 

że jeszcze raz dla wszystkich Państwa i wszystkich Mieszkańców województwa 

mazowieckiego zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego 

nowego 2022 roku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przypominam, że następna 

sesja zaplanowana jest na 25 stycznia 2022 roku. Zamykamy XXVII sesję Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w przyszłym roku. 


