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RPW.0002.8.2019 

Protokół Nr 8/19 

z X Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk o godzinie 17:15 otworzył obrady X Sesji Rady 

Powiatu Wołomińskiego VI kadencji stwierdzając, że w sesji bierze udział wystarczająca  

do zapewnienia kworum liczba radnych.  

 

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o zalogowanie się za pomocą pilotów 

do głosowania, aby możliwe było korzystanie z elektronicznego systemu do głosowań imiennych. 

Wszyscy obecni na sesji radni zalogowali się, jednocześnie potwierdzając obecność (lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  

 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał informację, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie 

powiatowym obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk (zał. nr 2). 

 

 

Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków  

w sprawie ewentualnych zmian. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad (zał. nr 3) został radnym 

przekazany na piśmie. Zakomunikował, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek (zał. nr 4) 

Zarządu Powiatu Wołomińskiego, który radni również otrzymali wraz z materiałami. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli  

i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć  

w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Wołomiński. (druk nr 122) 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 

stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, jednorazowe świadczenie na start, za warunki pracy, oraz 

wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 

pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. (druk nr 123) 
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5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/453/2014 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. (druk nr 124) 

6. Zamknięcie obrad. 

 

 

Punkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz 

zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć  

w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński. (druk nr 122) 
  

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik, Naczelnik Wydziału 

Edukacji Hanna Skrzypczak. 

 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 20 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania – zał. nr 5) przyjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 

oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć  

w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Wołomiński (zał. nr 6). 

 

 

Punkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

jednorazowe świadczenie na start, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki 

wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 

pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. (druk nr 123) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Naczelnik Wydziału Edukacji Hanna Skrzypczak. 
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Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 21 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 7) przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, jednorazowe świadczenie na start, za warunki pracy, oraz 

wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 

pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw (zał. nr 8). 
 

 

Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę  

Nr XXXIX/453/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r.  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków. (druk nr 124) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik, Zastępca Naczelnika 

Wydziału Obsługi Zarządu Andrzej Fuśnik, Rady Igor Sulich. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 21 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 9) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX/453/2014 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 10). 

 

 

Punkt 18. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 17:45 zamknął  

X sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

Na zakończenie sesji Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik podziękował radnym za tak liczne 

przybycie na dzisiejsze posiedzenie rady. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja rady odbędzie się w ostatni czwartek 

sierpnia. 

 

Nagranie z II sesji stanowi załącznik nr 11 do protokołu i jest dostępny na stronie BIP Powiatu 

Wołomińskiego w zakładce Rada Powiatu (www.bip.powiat-wolominski.pl). Transmisja wideo  

z obrad sesji dostępna jest w serwisie YouTube na kanale Starosta Wołomiński pod adresem: 

www.youtube.com  

 

 

 

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/
http://www.youtube.com/
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       Protokolant                                                      Przewodniczący 

                                                                                Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

    Emilia Płachetko                            Robert Perkowski        

 

 

                                                             Wiceprzewodniczący 

                                                                                Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

                                      Cezary Wnuk        

 


