
1 

 

RPW.0002.10.2019 

 

Protokół Nr 10/19 

z XII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 26 września 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie 

 

 
Przewodniczący Rady Robert Perkowski 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 1). 

 
Przed otwarciem sesji Przewodniczący Rady Robert Perkowski udzielił głosu Pani Iwonie 

Zielińskiej-Mróz Zastępcy Przewodniczącego Szkolnego Związku Sportowego Warszawy  

i Województwa Mazowieckiego, która z upoważnienia Ministra Sportu za zasługi w sporcie 

wręczyła brązową odznakę Radnemu Tomaszowi Szturo. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Tomaszowi Szturo. 

 

Radny Tomasz Szturo podziękował Zarządowi Mazowieckiego Związku Sportowego oraz 

Przewodniczącemu Powiatowego Związku Sportowego w Wołominie – Mieczysławowi 

Rosłanowi za krzewienie idei sportu. Radny podziękował także Zarządowi Powiatu aktualnej 

oraz poprzedniej kadencji za udział w organizacji zawodów sportowych oraz krzewienie idei 

usportowienia dzieci i młodzieży.  

 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski w imieniu Rady oraz Wicestarosta Wołomiński Robert 

Szydlik pogratulowali Radnemu Tomaszowi Szturo. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski o godzinie 16:40 otworzył obrady XII 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 2 do protokołu).  

Następnie poinformował, że zalogowanych jest 26 radnych a dwóch jest nieobecnych. 

 

 

Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie 

ewentualnych zmian. 
 

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

w terminie. Zakomunikował, że Starosta Wołomiński Adam Lubiak w imieniu Zarządu 

Powiatu Wołomińskiego złożył wniosek (zał. nr 4) o wprowadzenie nowego punktu do 

porządku obrad tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

przez Powiat Wołomiński  - druk nr 155 (zał. nr 5).  
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Przewodniczący Rady zaproponował zmianę w porządku obrad w postaci przełożenia 

kolejności punktów: 11 (druk 149), 12 (druk 150), 13 (druk 151) jako punkty w kolejności 3a, 

3b, 3c i wprowadzenie nowego punku jako 3d (druk 155). Pozostałe punkty zostają bez zmian 

według kolejności. Następnie zapytał czy są uwagi do porządku obrad lub inne wnioski  

o zmianę porządku obrad. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

o wprowadzenie nowego puntu do porządku obrad i zmiany w kolejności punktów w porządku 

obrad. (Przeprosił za nieścisłość w opisie głosowania, który w tytule ma tylko druk 155).  

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „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 nabycie nieruchomości przez Powiat 

Wołomiński oraz zmiany w kolejności punktów porządku obrad. 

 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji. 

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

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu 

Wołomińskiego do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego 

w powiecie wołomińskim. (druk nr 142) 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. (druk nr 143) 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu 

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. (druk nr 144) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński, 

z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na 

obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące. (druk nr 145) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie długoterminowej 

umowy najmu w trybie bezprzetargowym. (druk nr 146) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obowiązującej w 2019 r. 

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

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. (druk nr 147) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI-117/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz 

Województwa Mazowieckiego. (druk nr 148) 

11. 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 149) 

12. 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 150) 
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13. 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 151) 

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

(druk nr 152) 

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

(druk nr 153) 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 

Wołomińskiego. (druk nr 154) 

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

w okresie między sesjami. 

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

19. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

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

29 sierpnia 2019 r. 
  

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

zapytał czy są jeszcze uwagi do protokołu. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 25 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z XI sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 29.08.2019 r. (protokół z głosowania – zał. nr 7). 

 

 

Punkt 3a. 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 149) 
 

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

8), następnie otworzył dyskusję. Dodał, że do tego punku została zgłoszona autopoprawka na 

druku 149a (zał. nr 9). 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz, Radny Jerzy Mikulski, 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Przewodniczący Rady Robert Perkowski, Wicestarosta 

Wołomiński Robert Szydlik, Naczelnik Wydziału Geodezji Robert Denis, Radny Igor Sulich, 

Zastępca Dyrektora PCPR Agata Żędzian, Radny Kazimierz Rakowski, Radny Tomasz Szturo, 

Radny Adam Łossan, Radna Izabella Dziewiątkowska, Radny Robert Roguski. 

 

 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz przedstawiła zakres zmian zawartych  

w  autopoprawce. 
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Starosta Wołomiński Adam Lubiak przedstawił główne informacje dotyczące zakupu 

nieruchomości w Kobyłce oraz prowadzonych negocjacji. Poinformował także, że ma w tym 

miejscu powstać Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób z niepełnosprawnością oraz 

opieka wytchnieniowa dla rodzin, a w przyszłości planowany jest zakup sąsiednich 

nieruchomości. W trakcie dyskusji Zastępca Dyrektora Agata Żędzian doprecyzowała 

informację o nieruchomości, jej powierzchni, numerze, dokładnym położeniu działki. Omówiła 

także zasadność jej zakupu oraz zapotrzebowanie na taki ośrodek na terenie Powiatu 

Wołomińskiego. Natomiast Naczelnik Wydziału Geodezji Robert Denis przedstawił i omówił 

procedurę oszacowania wartości nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby Zarząd informował Radnych o zamiarze dokonania takich 

czynności, jak kupno nieruchomości, aby mogli przedyskutować je na Komisjach, oraz 

zobligował Naczelnika Wydziału Geodezji Robert Denisa o przekazanie wszystkim Radnym 

operatu szacunkowego dla danej nieruchomości, jak tylko będzie sporządzony. 

 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz zgłosiła autopoprawkę do autopoprawki (do druku 

151a), która dotyczyła numeru nieruchomości i przeprosiła za zaistniałą sytuację. 

 

Radny Adam Łossan zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały o zakup 

nieruchomości przez Powiat Wołomiński – punkt 3d (druk 155) i przeniesienie na następną 

sesję. 

 

W dyskusji podjęty był także temat przegłosowanej zmiany kolejności w porządku obrad i jej 

zasadności. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.  

Po ok. 15 minutach obrady wznowiono. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że został zgłoszony wniosek formalny przez Radnego 

Adama Łossana o zmianę w porządku obrad - zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały  

o zakup nieruchomości przez Powiat Wołomiński – punkt 3d (druk 155) i rozpoczął 

głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 9 „za”, 16 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” odrzuciła  wniosek  

o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały o zakup nieruchomości przez Powiat Wołomiński 

(protokół z głosowania – zał. nr 10). 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek musi uzyskać większość ustawowego 

składu Rady, ponieważ jest to zmiana porządku obrad w trakcie sesji. Jednak takiej większości 

nie uzyskał. Dodał, że porządek obrad nie został zmieniony i nadal jesteśmy w miejscu dyskusji 

punktu 3a (druk 149). 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod 

głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 19 „za”, 3 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” 

(protokół  z głosowania – zał. nr 11) 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 12). 

 



5 

 

Punkt 3b. 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 

150). 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został uzupełniony o autopoprawkę 

na druku 150a (zał. nr 13). Następnie przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje 

Rady i otworzył dyskusję. 

 

Radna Magdalena Suchenek zadała pytanie dotyczące zakupów sprzętu komputerowego. 

 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz sprostowała, że uchwała zawiera wprowadzanie do 

budżetu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast druga uchwała jest przenosząca 

i odpowiedz na zadane pytanie będzie w następnym punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod 

głosowanie. 

 

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

(protokół  z głosowania – zał. nr 14) 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 15). 

 

 

Punkt 3c. 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 151) 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został uzupełniony o autopoprawkę 

na druku 151a (zał. nr 16) i poprosił Skarbnik Powiatu o odpowiedz na zadane wcześniej 

pytanie. 

 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz zgłosiła ustną autopoprawkę do autopoprawki (druk 

151a) (zamiast ul. Poprzecznej 1 powinno być Poprzeczna 18) i przeprosiła za zaistniałą 

sytuację. Następnie poprosiła o odpowiedz na pytanie Radnej Magdaleny Suchenek -  Marzenę 

Bańkę, która odpowiada za zakupy i była wnioskodawcą. 

 

Naczelnik Wydziału Organizacji, Kadr i Administracji Marzena Bańka – przedstawiła 

główne informacje dotyczące zakupu sprzętu komputerowego, serwerów oraz nagłośnienia 

jako doposażenia Starostwa Powiatowego. 

 

W dyskusji udział wzięli: Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz, Naczelnik Wydziału 

Organizacji, Kadr i Administracji Marzena Bańka, Radna Magdalena Suchenek, 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski, Radny Paweł Śliwa, Rady Tomasz Szturo, Starosta 

Wołomiński Adam Lubiak. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Naczelnik Wydziału Organizacji, Kadr i Administracji  

o przekazanie Radnej Magdalenie Suchenek specyfikacji zakupów.  
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Radny Paweł Śliwa złożył wniosek o zakończenie dyskusji, następnie go wycofał.  

 

Radny Tomasz Szturo zadał pytanie dotyczące zmniejszenia wydatków w budżecie w 2019 

na zadanie: przebudowę drogi powiatowej na odcinku K. Wielkiego, Chrobrego i Starej  

w Kobyłce. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady, 

zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz z autopoprawkami pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 22 „za”, 3 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 17) 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 18). 

 

 

Punkt 3d.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (druk nr 155)  
 

Przewodniczący Rady poinformował, że punkt ten był już dyskutowany i otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 20 „za”, 2 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 19)  przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (zał. nr 20). 

 

Punkt 4.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania 

przedstawicieli Rady Powiatu Wołomińskiego do pracy w Powiatowej Radzie 

Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim. (druk nr 142) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, iż procedurą wyłonienia proponowanych kandydatów 

do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim zajął się 

Przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami 

Samorządu Terytorialnego Robert Roguski. W wyniku prac Komisji wyłoniono dwóch 

kandydatów: Arkadiusza Werelicha i Pawła Śliwę. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy kandydaci wyrażają zgodę. 

 

Obydwu Radnych wyraziło zgodę.  

 

Przewodniczący Rady dodał, że wszyscy Radni zostali poinformowani i otworzył dyskusję. 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały uzupełniony formalnie 

przez Przewodniczącego Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z 

Jednostkami Samorządu Terytorialnego o nazwiska kandydatów Arkadiusza Werelicha i Pawła 

Śliwę pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 23 „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 21) przyjęła uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli 

Rady Powiatu Wołomińskiego do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego w powiecie wołomińskim, uzupełnione o nazwiska kandydatów Arkadiusza 

Werelicha i Pawła Śliwę. (zał. nr 22). 

 

Punkt   5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym. (druk nr 143) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady, 

następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 23 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 23) przyjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (zał. nr 24). 

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV-

508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz 

terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (druk nr 144) . 

 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

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 25) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XLIV-

508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek 

niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (zał. nr 26). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 

prowadzonych przez Powiat Wołomiński, z uwzględnieniem szkół 

ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze 
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powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące. (druk nr 145) 

 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli:  

Radny Tomasz Szturo, Radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński Adam Lubiak. 

 

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 27) przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia Planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat 

Wołomiński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających 

siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące (zał. nr 28). 

 

Przewodniczący Rady na wniosek Starosty Wołomińskiego ogłosił 5 minut przerwy. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak złożył List Gratulacyjny na ręce Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu Lidii Wielądek oraz Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce Małgorzaty Zawadyl za przystąpienie do realizacji 

zadań związanych z wydawaniem orzeczeń w kierunku autyzmu a w tym zespołu Aspergera dla 

dzieci i uczniów z powiatu wołomińskiego.  

Starosta podziękował także Naczelnik Wydziału Edukacji Hannie Skrzypczak za inicjatywę  

i zaangażowanie w uzyskaniu zgody Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla PPP w Zielonce  

i PPP w Tłuszczu na powoływanie zespołów orzekających w sprawach dzieci i uczniów  

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z powiatu wołomińskiego oraz za przygotowanie 

pilotażowego Programu dla dzieci z autyzmem „Lato z uśmiechem 2019”. 

 

Starosta Wołomiński wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli kwiaty Dyrektorom Poradni  

i Naczelnik Wydziału Edukacji. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Hanna Skrzypczak podziękowała za wyróżnienie oraz 

podziękowała dyrektorom placówek za współpracę, zrozumienie potrzeb i za zaangażowanie 

w zakresie wdrożenia placówek w orzekanie.  

 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie długoterminowej umowy najmu w trybie bezprzetargowym. (druk 

nr 146) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt chwały pod głosowanie. Dodał,  

że projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansową i Komisję 

Rozwoju Gospodarczego. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 22 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 29) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

długoterminowej umowy najmu w trybie bezprzetargowym (zał. nr 30). 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. (druk 

nr 147) 

 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Wiceprzewodniczący 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 31) przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu. (zał. nr 32). 

 
Radna Magdalena Suchenek podziękowała za dokładne przygotowanie projektu uchwały. 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę  

Nr XI-117/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019r.  

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa 

Mazowieckiego. (druk nr 148) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Wiceprzewodniczący 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 zmieniającą Uchwałę Nr XI-117/2019 

Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego. (zał. nr 34). 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 152) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 24 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 35) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego (zał. nr 36). 

 

 

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 153) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Wiceprzewodniczący 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 37) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego (zał. nr 38). 

 

 

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Zarząd Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 154) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Wiceprzewodniczący 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 39) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd 

Powiatu Wołomińskiego (zał. nr 40). 

 

 

Punkt 14. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz 

prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał 

Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie od 29 sierpnia 2019r. do 25 września 2019r.  

(zał. nr 41), zostało radnym dostarczone przed sesją.  Następnie otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

  

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję. 
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Punkt 15. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego 

Rady, sprawy różne. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował o wpływających do Zarządu za jego 

pośrednictwem wnioskach i interpelacjach oraz wpływającej do Przewodniczącego Rady 

korespondencji (zał. nr 42). Następnie zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak podziękował wszystkim osobom, które były obecne w 

Pałacu w Chrzęsnem przy uroczystym przekazaniu Promes dla gmin i Powiatu, opiewających 

na łączną kwotę ponad 80 mln zł. z Rządowego Programu - Funduszu Dróg Samorządowych.   

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Adam Łossan, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Rady Igor Sulich, Dyrektor Szpitala 

Powiatowego w Wołominie – Grzegorz Krycki. 

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie – Grzegorz Krycki przedstawił informacje 

dotyczące postępowania na rozbudowę i przebudowę Szpitala Powiatowego w Wołominie. 

 

Radny Igor Sulich złożył wniosek o przesłanie w wersji elektronicznej pytań zgłaszanych 

przez potencjalnych oferentów w postępowaniu na budowę szpitala oraz krótkie podsumowanie 

obecnych 900 i 250 pytań z poprzedniego postępowania – czego dotyczyły, jakich kwestii  

i jakiej udzielono odpowiedzi oraz w jaki sposób rozwiązano uwagi podnoszone przez 

oferentów. 

 

 

Punkt 16. Zamknięcie obrad. 
 

Wiceprzewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 19:00 

zamknął XII sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

Nagranie z XII sesji stanowi załącznik nr 43 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 

 

Budziszewska-Kośla Ewa               

                                                                                                        Robert Perkowski        

 

 

                                                             Wiceprzewodniczący 

                                                                                Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

                                      Cezary Wnuk        

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

