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RPW.0002.12.2019 

 

Protokół Nr 12/19 

z XIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 27 listopada 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski o godzinie 15:20 otworzył obrady XIV 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, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji złożyła wniosek (zał. nr 4)  

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej 

zmian przepisów prawa – druk nr 165, oraz 4 projektów dotyczących rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego – druk nr 166, 167, 168, 169. Następnie zapytał czy są inne wnioski  

o zmianę porządku obrad. 

 

Nikt nie złożył wniosku. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

o wprowadzenie nowych punktów do porządku obrad. 

 

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

z głosowania – zał. nr 5) 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 XIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 października 2019r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
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ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. (druk nr 

170) 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy 

Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 

2024”. (druk nr 171) 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań 

publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji 

wojskowej na terenie powiatu wołomińskiego. (druk nr 172) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V-49/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu 

według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  

i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2019 roku. (druk nr 173) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX-337/2013 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Wołominie, zmienionej Uchwałą Nr LII-584/2018 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu. (druk nr 174) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej 

jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania 

jej statutu. (druk nr 175) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020r. wysokości 

opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu. (druk nr 176) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej  

Pomocy  w Wołominie  za  lata 2019-2020. (druk nr 177) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za lata 2019 – 

2021. (druk nr 178) 

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 179) 

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 180) 

15. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu  

w okresie między sesjami. 

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

17. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

 

 



 

 

3 

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

30 października 2019 r. 
  

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 23 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z XIII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 30.10.2019 r. (protokół z głosowania – zał. nr 6). 

 

 

Punkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. (druk nr 170) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorotka Romańczuk. 

 

Podczas dyskusji została przedstawiona informacja o budżecie „Programu…” na rok 2020. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 7), 

następnie 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 8) przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” (zał. nr 9). 

 

 

Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego 

programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2024”. (druk 

nr 171) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 7), 

następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 22 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 10) przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 

2020 – 2024” (zał. nr 11). 
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Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody 

Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu 

wołomińskiego. (druk nr 172) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 7), 

następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 22 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 12) przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego 

zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji 

wojskowej na terenie powiatu wołomińskiego (zał. nr 13). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V-49/2019 

Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia 

podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według 

algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  

i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2019 roku. (druk nr 173) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 7), 

następnie 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 14) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr V-49/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu 

według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych w 2019 roku (zał. nr 15). 

 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX-

337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie 

utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie, 

zmienionej Uchwałą Nr LII-584/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia  

30 sierpnia 2018r. w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej 

w Wołominie oraz zmiany statutu. (druk nr 174) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
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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 22 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 16) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXX-337/2013 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia i nadania statutu 

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie, zmienionej Uchwałą Nr LII-584/2018 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie nadania imienia Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu (zał. nr 17). 

 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług 

Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu. (druk nr 175) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik, Radny Adam Łossan, Starosta Wołomiński Adam 

Lubiak, radny Tomasz Szturo oraz Przewodniczący Rady. 

 

Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały 

mówiącą o zmianach w terminach objęcia przez CUW obsługi placówek, tj. w zapisach §2 gdzie 

pkt. 2 wskazane winny być z §1 ust. 3 punkty 21 i 22, natomiast w pkt. 3 wskazane punkty 20, 23-

24 z §1 ust. 3. Radny Adam Łossan podjął temat braku uwzględniania w przedstawionym 

projekcie uchwały Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieszczącego się w Zielonce. 

Starosta Wołomiński udzielił wyjaśnień w sprawie przyłączenia POIK do instytucji CUW. Radny 

Tomasz Szturo poprosił o nanoszenie autopoprawek wnoszonych przez Zarząd na przedstawiane 

projekty uchwał.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 7), 

następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

 

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

z głosowania – zał. nr 18) przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia 

samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” 

oraz nadania jej statutu (zał. nr 19). 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących 

w 2020r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

dyspozycji usunięcia pojazdu. (druk nr 176) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 
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Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 7), 

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 20) przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020r. 

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu (zał. nr 21). 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu 

uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie  za  lata 2019-2020. 

(druk nr 177) 
 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Finansowej aby przedstawił 

rekomendacje Komisji w/s wyboru biegłego rewidenta. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowej Konrad Fuśnik poinformował, że na ostatnim 

posiedzeniu Komisji zostało omówione zestawienie ofert na badanie sprawozdania finansowego 

oraz zarekomendowana firma – Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o., ul. Fatimska 41A, Kraków. 

Dodał, że oferta wybranej firmy uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas oceny. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawiona informacja staje się częścią 

przedłożonego projektu uchwały, następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

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 22) przyjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  

w Wołominie  za  lata 2019-2020 (zał. nr 23). 

 

 

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu 

uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Powiatu Wołomińskiego za lata 2019-2021. (druk nr 178) 
 

Przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił rekomendację Komisji informując, że do 

przeprowadzenia badania finansowego Powiatu Wołomińskiego została wybrana firma POL-TAX 

2 Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego, Warszawa. Firma ta udokumentowała liczne doświadczenie 

w przedmiotowym zakresie, a także dotychczas współpracowała z Powiatem w zakresie badania 

sprawozdania.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawiona informacja staje się częścią 

przedłożonego projektu uchwały, następnie 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 23 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 24) przyjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za lata 2019-2021 

(zał. nr 25). 

 

 

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 179) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że do niniejszego projektu uchwały została przekazana 

autopoprawka – druk nr 179a (zał. nr 26), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 7), 

następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 22 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 27) przyjęła uchwałę 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 (zał. nr 28). 

 

 

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 180) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że do niniejszego projektu uchwały została przekazana 

autopoprawka – druk nr 180a (zał. nr 29), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Naczelnik Wydziału Finansowego Barbara Paciorek, Starosta 

Wołomiński, Radny Jerzy Mikulski,  

 

Podczas dyskusji omówiona została autopoprawka przedstawiona przez Zarząd Powiatu do 

projektu uchwały oraz tematyka dotycząca przesunięcia środków na zakup sprzętu 

komputerowego. Ponadto radny Jerzy Mikulski podjął temat zmodernizowania systemu 

parkowania zarówno przy budynku Starostwa jak i Urzędu Miejskiego, a także Sądu. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 7), 

następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 22 „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 30) 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 31). 
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Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji 

dotyczącej zmian przepisów prawa. (druk nr 183) 
 

Sekretarz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Konrad Fuśnik omówił przedmiot projektu 

uchwały – druk nr 183 (zał. nr 32). 

 

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 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 33) przyjęła uchwałę w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmian 

przepisów prawa (zał. nr 34). 

 

 

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 184) 
 

Sekretarz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Konrad Fuśnik omówił przedmiot projektu 

uchwały – druk nr 184 (zał. nr 35). 

 

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 36) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 37). 

 

 

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 185) 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Solis omówił przedmiot 

projektu uchwały – druk nr 185 (zał. nr 38). 

 

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 39) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 40). 
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Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 186) 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Solis omówił przedmiot 

projektu uchwały – druk nr 186 (zał. nr 41). 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Naczelnik Wydziału Geodezji Robert Denis. 

 

 

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 42) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 43). 

 

 

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 187) 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Solis omówił przedmiot 

projektu uchwały – druk nr 187 (zał. nr 44). 

 

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 45) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 46). 

 

 

Punkt 20. 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 29 października 2019r. do 26 listopada 2019 r.  

(zał. nr 47), zostało radnym dostarczone przed sesją w wersji elektronicznej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk, 

Dyrektor Szpitala MBNP w Wołominie Grzegorz Krycki, Radny Tomasz Szturo, Radny Jerzy 

Mikulski, Naczelnik Wydziału Geodezji Robert Denis,  

 

Podczas dyskusji podjęta została tematyka punktów Sprawozdania: pkt. 2.3 – wniosek LGD 
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„Równiny Wołomińskiej”, pkt. 2.11 – skorygowanego program naprawczy Szpitala MBNP  

w Wołominie, pkt. 2.9 – zaleceń pokontrolnych zawartych e decyzji Mazowieckiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz 2.10 – wielkości i wykonania 

kontraktu z NFZ przez Szpital MBNP w Wołominie, a także 2.8 – zbycia nieruchomości z zasoby 

Powiatu Wołomińskiego położonej w  Majdanie. 

 

 

Punkt 21. 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 

48). Dodał, że następne  posiedzenie Rady Powiatu Wołomińskiego zaplanowano na dzień  

19 grudnia br. po której, o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie wigilijne. Zakomunikował, że  

w trakcie trwania obrad Rady wpłynęły pisma w sprawach dotyczących Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego w Wołominie, które przekaże Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Nadmienił, że w ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość korespondencji dotyczącej spraw 

Szpitala, którą przekazał Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej. Następnie zapytał, 

czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 

Głos w niniejszym punkcie zabrali:  

Radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński, Radny Tomasz Szturo. 

 

Dyskusja dotyczyła przetargu na rozbudowę Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w Wołominie, systemu monitoringu antysmogowego na obszarze powiatu oraz bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych na drogach powiatowych. 

 

 

Punkt 22. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 17:00 zamknął  

XIV sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

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

sierpnia. 

 

Nagranie z XIV sesji stanowi załącznik nr 49 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        

 

 

                                                   

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

