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RPW.0002.9.2019 

 

Protokół Nr 9/19 

z XI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski o godzinie 15:20 otworzył obrady XI Sesji Rady 

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

do zapewnienia kworum liczba radnych.  

 

Przewodniczący 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).  

 

Przewodniczący 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. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad (zał. nr 3) został radnym przekazany na 

piśmie. Zakomunikował, Zarządu Powiatu Wołomińskiego złożył wniosek (zał. nr 4)  

o wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą - druk nr 141 (zał. nr 5). 

Następnie zapytał czy są inne wnioski o zmianę porządku obrad. 

 

Nikt nie złożył wniosku. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

o wprowadzenie nowego puntu do porządku obrad. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 24 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 6) przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian. 

3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 lipca 2019 r. 

4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. 

5. VII Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego za lata 

2017-2018. (druk nr 125) 
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6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz 

organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie 

wołomińskim. (druk nr 126) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (druk nr 127) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz 

realizacji projektu konkursowego „O! TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego 

i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. (druk nr 128) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej  

w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na 

realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 129) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 

Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

(druk nr 130) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jadów 

na remont infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Liceum 

Ogólnokształcącego w Urlach. (druk nr 131) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz 

Województwa Mazowieckiego. (druk nr 132) 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 133) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 134) 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale 

Nr VIII-104/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 135) 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. 

(druk nr 136) 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. 

(druk nr 137) 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. 

(druk nr 138) 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. 

(druk nr 139) 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego. (druk nr 140) 
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21. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu  

w okresie między sesjami. 

22. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne. 

23. Zamknięcie obrad. 

 

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia  

4 lipca 2019 r. 
  

Przewodniczący Rady poinformował, że nie zostały zgłoszone żadne poprawki do protokołu, 

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 22 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z V sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 04.07.2019 r. (protokół z głosowania – zał. nr 7). 

 

 

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia  

5 sierpnia 2019 r. 
  

Przewodniczący Rady poinformował, że nie zostały zgłoszone żadne poprawki do protokołu, 

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 23 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z V sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 05.08.2019 r. (protokół z głosowania – zał. nr 8). 

 

 

Punkt 5. VII Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu 

wołomińskiego za lata 2017-2018. (druk nr 125) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia Trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim. (druk nr 126) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 24 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 9) przyjęła uchwałę w sprawie określenia Trybu powoływania członków 
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oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie 

wołomińskim (zał. nr 10). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

(druk nr 127) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 

11), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 12) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (zał. nr 13). 

 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego  

„O! TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. (druk nr 128) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wołominie Agata Żędzian, Radny Tomasz Szturo. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 

11), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 25 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 14) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa 

na rzecz realizacji projektu konkursowego „O! TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 



 

 

5 

na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu (zał. nr 15). 

 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie 

Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka  

w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 129) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 

11), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 16) przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie pomocy finansowej 

w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację 

zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej (zał. nr 17). 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. (druk nr 130) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 

11), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 18) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 

Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (zał. nr 

19). 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Jadów na remont infrastruktury sportowej przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym oraz Liceum Ogólnokształcącego w Urlach. (druk nr 

131) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 
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Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 

11), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 20) przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Jadów na remont infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym oraz Liceum Ogólnokształcącego w Urlach (zał. nr 21). 

 

 

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego. (druk nr 132) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 

11), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 25 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 22) przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz 

Województwa Mazowieckiego (zał. nr 23). 

 

 

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 

Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 133) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 

11), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 24 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 24) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 (zał. nr 25). 

 

 

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 

Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 134) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Jerzy Mikulski, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Zastępca Naczelnika Wydziału 

Inwestycji i Drogownictwa Jarosław Godlewski. 
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Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 

11), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 25 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 26) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2019 rok (zał. nr 27). 

 

 

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska 

wyrażonego w Uchwale Nr VIII-104/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 

18 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. 

(druk nr 135) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 25 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 28) przyjęła uchwałę w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego  

w Uchwale Nr VIII-104/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego (zał. nr 29). 

 

 

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 136) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 25 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 30) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 31). 

 

 

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 137) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 32) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 33). 

 

 

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 138) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 34) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 35). 

 

 

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 139) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 36) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 37). 

 

 

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. (druk nr 140) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 23 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 38) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego (zał. nr 39). 
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Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą. (druk nr 141) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński Adam Lubiak. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 25 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 40) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów najmu z dotychczasowym najemcą (zał. nr 41). 

 

 

Punkt 22. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac 

Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady 

Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie od 4 lipca 2019r. do 28 sierpnia 2019 r.  

(zał. nr 42), zostało radnym dostarczone przed sesją w wersji elektronicznej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Radny Adam Łossan, Radny 

Kazimierz Rakowski, Radna Marta Rajchert, Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik, 

Przewodniczący Rady. 

 

Podczas dyskusji podjęta została tematyka pkt. 1.6 – zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Wołominie, pkt. 1.9 i 1.10 – powierzenia obowiązków dyrektora 

Powiatowego Centrum dziedzictwa i Twórczości, pkt. 1.2 – ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie. 

 

 

Punkt 23. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego 

Rady, sprawy różne. 
 

Przewodniczący Rady poinformował o wpływających do Zarządu za jego pośrednictwem 

wnioskach i interpelacjach oraz wpływającej do Przewodniczącego Rady korespondencji (zał. nr 

43). Następnie zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

 

Głos w niniejszym punkcie zabrali:  

Marek Zagórski i Jacek Misiec ws. budowy linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów, 

Przewodniczący Rady, Radny Jerzy Mikulski, Radny Tomasz Kalata, Zastępca Naczelnika 

Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Jarosław Godlewski, Radny Piotr Borczyński, Starosta 

Wołomiński Adam Lubiak, Radny Tomasz Szturo, Radna Marta Rajchert, Radny Paweł Śliwa, 

Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk.  

 

 

Następne posiedzenie Rady Powiatu Wołomińskiego odbędzie się w ostatni czwartek września tj. 

26.09.2019r. 
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Punkt 24. 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 XI sesji stanowi załącznik nr 44 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  

 

 

 

       Protokolant                                                      Przewodniczący 

                                                                                Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

    Emilia Płachetko                            Robert Perkowski        

 

 

                                                             Wiceprzewodniczący 

                                                                                Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

                                      Cezary Wnuk        

 

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

