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RPW.0002.11.2019 

 

Protokół Nr 11/19 

z XIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 30 października 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie 

 

 
 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 

 
Przewodniczący Rady Robert Perkowski odczytał informację, iż zgodnie z art. 15 ust. 1  

pkt 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (zał. nr 1). 

 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski o godzinie 15:22 otworzył obrady XIII 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 zał. nr 2 do protokołu). Przewodniczący Rady stwierdził 

kworum. 

 

 

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 statutowym terminie. Poinformował, że Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Igor Sulich złożył pisemny wniosek (zał. nr 4) o wprowadzenie do porządku obrad siedmiu 

projektów uchwał, z czego pięć dotyczy rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego – druki 

od 165 do 169, natomiast dwa dotyczą rozpatrzenia petycji – druki od 163-164.   

Przewodniczący Rady poinformował, że przegłosowanie zmian w porządku obrad odbędzie się 

jednym głosowaniem. Zaproponował wprowadzenie nowych punków jako punkty wg. 

kolejności: 10 a - druk 163 (zał. 5), 10 b - druk 164 (zał. 6), 10 c - druk 165 (zał. 7), 10 d - druk 

166 (zał. 8), 10 e - druk 167 (zał. 9),  10 f - druk 168 (zał. 10), 10 g - druk 169 (zał. 11). 

Następnie zapytał czy są jeszcze uwagi do porządku obrad. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

 

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

(protokół z głosowania – zał. nr 12) przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

dwóch projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji i pięciu projektów uchwał w sprawie 

skargi na Starostę Wołomińskiego. 
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Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

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

3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r. 

4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wołomińskiego z realizacji zadań oświatowych w Powiecie 

Wołomińskim w roku szkolnym 2018/2019. (druk nr 156) 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obowiązujących w 2020 roku wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu 

wołomińskiego. (druk nr 157) 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach 

Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl 

na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 158) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach 

Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl 

na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 159) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez 

Powiat Wołomiński. (druk nr 160) 

9. 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 161) 

10. 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 162) 

11. Informacja właściwych podmiotów w sprawie analizy oświadczeń majątkowych osób 

zobowiązanych do jej złożenia. 

12. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w 

okresie między sesjami. 

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

14. Zamknięcie obrad. 

 

 

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

26 września 2019 r. 
  

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

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 24 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z XII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 26.09.2019 r. (protokół z głosowania – zał. nr 13). 

 

 

Punkt 4.  Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wołomińskiego z realizacji zadań 

oświatowych w Powiecie Wołomińskim w roku szkolnym 2018/2019. (druk nr 

156) 
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady z uwagi na brak pytań przeszedł do następnego punku obrad. 

 

 

Punkt   5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obowiązujących w 2020 

roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego. (druk nr 157) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. Następnie 

poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansową 

(zał. nr 14). 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 27 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 15) przyjęła uchwałę w sprawie obowiązujących w 2020 roku 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 

terenie powiatu wołomińskiego (zał. nr 16). 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie 

Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin  

w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 158) 

 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i dodał, że projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany jednogłośnie przez Komisję Finansową (zał. nr 14). Poprosił, aby dyskusja 

dotyczyła dwóch kolejnych punków gdyż są tożsame. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

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 17) przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie pomocy 

finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej 

(zał. nr 18). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie 

Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka  

w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 159) 
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 27 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 19) przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie pomocy 

finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej.  

(zał. nr 20). 

 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (druk nr 160) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 14), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Przewodniczący Rady 

Robert Perkowski, Radny Igor Sulich, Wicestarosta Robert Szydlik. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 27 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 21) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (zał. nr 22). 

 

 

Punkt 9. 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 161) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu uchwały przez Komisje Rady 

(zał. nr 14). Następnie dodał, że projekt został uzupełniony o autopoprawkę – druk 161a (zał. 

nr 23) i otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

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

głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „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). 
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Punkt 10. 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 162). 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu uchwały przez Komisje Rady 

(zał. nr 14). Następnie dodał, że projekt został uzupełniony o autopoprawkę – druk 162a (zał. 

nr 26) i otworzył dyskusję. 

 

Radna Magdalena Suchenek zadała pytanie dotyczące powodów zmniejszenia kwoty  

w budżecie na rok 2019, przeznaczonej na rodziny zastępcze w Powiecie Wołomińskim. 

 

Przewodniczący Rady zobowiązał Biuro Rady do przekazania pytania Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie Maciejowi Burakowskiemu. Następnie 

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

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 25 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 27) 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 28). 

 

 

Punkt 10 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400kv relacji Ostrołęka-

Stanisławów w nowym korytarzu (druk nr 163). 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radna Magdalena Suchenek  poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich przybliżył problematykę 

uchwały (zał. 5).  

 

W dyskusji udział wzięli: 

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

Przewodniczący Rady Robert Perkowski, Radny Radosław Dec. 

  

Przewodniczący Rady dodał, że głosując „za” odrzucamy petycje, uznając ja za bezzasadną. 

Następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 18 „za”, 1 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 29) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400kv relacji Ostrołęka-Stanisławów w nowym 

korytarzu (zał. nr 30). 

 

 

Punkt 10 b.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów (druk 

nr 164). 
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radna Magdalena Suchenek  poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich przybliżył problematykę 

uchwały (zał. 6).  

 

W dyskusji udział wzięli: 

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

Przewodniczący Rady Robert Perkowski, Radny Tomasz Kalata. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 23 „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 31) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji  

w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów (zał. nr 32). 

 

 

Punkt 10 c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 165) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radna Magdalena Suchenek  poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich przybliżył problematykę 

uchwały (zał. 7). 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 33) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego (zał. nr 34). 

 

 

Punkt 10 d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 166) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Igora Sulicha o przedstawienie projektu uchwały (zał. 8). 

 

W dyskusji udział wzięli:  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich, Przewodniczący Rady Robert 

Perkowski, Sekretarz Powiatu Aneta Piotrowska.  

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 27 „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). 
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Punkt 10 e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 167) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radna Magdalena Suchenek  poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich przedstawił tematykę 

projektu uchwały (zał. 9). 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 27 „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 10 f.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 168) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 27 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 39) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego (zał. nr 40). 

 

 

Punkt 10 g. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 169) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 27 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 41) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego (zał. nr 42). 

 

 

 

 



8 

 

Punkt 11. Informacja właściwych podmiotów w sprawie analizy oświadczeń 

majątkowych osób zobowiązanych do złożenia. 

 
Przewodniczący Rady przedstawił wyniki analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 

radnych za 2018 rok (zał. nr 43).   

 

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarz Powiatu aby w imieniu Starosty Wołomińskiego 

Adama Lubiaka przedstawiła informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych innych 

osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń. 

 

Sekretarz Powiatu Aneta Piotrowska przedstawiła informacje o wynikach analizy 

oświadczeń majątkowych za 2018 rok, złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza, 

skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby zarządzające  

i wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (zał. nr 44).  

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Adamowi Łossanowi.  

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Adam Łossan, Przewodniczący Rady Robert Perkowski. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś głosy w punkcie dyskusji, następnie z uwagi na 

brak pytań przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Punkt 12. 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 26 września 2019r. do 28 października 2019r.  

(zał. nr 45), zostało radnym dostarczone przed sesją w formie pisemnej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli:  

Radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Naczelnik Wydziału 

Geodezji Robert Denis, Sekretarz Powiatu Aneta Piotrowska, Dyrektor Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie Grzegorz Krycki, Radny Igor Sulich, Przewodniczący 

Rady Robert Perkowski, Radny Arkadiusz Werelich. 

 

Podczas dyskusji została omówiona tematyka podejmowanych uchwał w następujących 

punktach Sprawozdania: 

1.6 – upoważnienia do zawarcia ugody administracyjnej dot. ustalenia odszkodowania za 

nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu Wołomińskiego na podstawie decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

1.7 – zmieniająca uchwałę w sprawę upoważnienia do zawarcia ugody administracyjnej dot. 

ustalenia odszkodowania za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu 

Wołomińskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

1.10 – zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie, 

1.11 – zmieniająca Uchwałę nr VI-199/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia  

20 sierpnia 2019r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej w celu 
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przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. 

 

W trakcie dyskusji: 

Radny Igor Sulich złożył wniosek formalny o przedstawienie liczby etatów i kosztów 

personalnych Wydziału Edukacji, Wydziału Edukacji i Promocji oraz Wydziału Obsługi 

Zarządu. 

Radny Arkadiusz Werelich złożył wniosek o oznakowanie tablicami informacyjnymi 

inwestycji gminnych, które są dofinansowywane z budżetu Powiatu Wołomińskiego. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 

 

Punkt 13. 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 46). Następnie zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

 

Przewodniczący Rady podziękował pracownikowi Biura Rady Emilii Płachetko za 

zaangażowanie w wykonywanej pracy. Następnie przekazał głos Przewodniczącemu Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Adamowi Pietrzakowi. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Adam Pietrzak 

przedstawił informacje omawiane na Komisji dotyczącej środowiska seniorów. 

 

Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Krzysztof 

Mikulski i koordynator Klubu Seniora Plus w Zielonce oraz konsultant Polityki 

Senioralnej Krzysztof Łebkowski przybliżyli tematykę Programu Polityki Senioralnej dla 

Powiatu Wołomińskiego na lata 2019 – 2025 oraz inicjatyw aktywności i aktywności środowisk 

seniorów. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Adam Pietrzak 

poprosił o przesłanie wszystkim radnym za pośrednictwem Biura Rady informacji dotyczącej 

Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk zapytał czy są pytania i udzielił głosu Radnemu 

Igorowi Sulichowi.  

 

Radny Igor Sulich poprosił o podanie informacji dotyczącej autopoprawki w sprawie dotacji 

w wysokości 3 000 000 zł dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na 

modernizację Oddziału Okulistyki. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Igor Sulich, Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

Grzegorz Krycki, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Wiceprzewodniczący Rady Cezary 

Wnuk, Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik. 
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Radna Magdalena Suchenek zadała pytanie dotyczące pkt. 3 Informacji Przewodniczącego 

Rady w sprawie opieki dentystycznej dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat 

Wołomińskiego. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak przedstawiła informację 

dotyczącą gabinetów profilaktyki dentystycznej w szkołach powiatowych. 

 

Radny Tomasz Szturo złożył wniosek formalny o dokonanie przeglądu przejść dla pieszych 

w pobliżu obiektów publicznych, w szczególności szkół oraz poprosił o odświeżenie 

oznakowania poziomego w celu poprawienia bezpieczeństwa. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak przedstawił informacje dotyczące wykonania napisów 

przed przejściami dla pieszych przy szkołach „Odłóż Smatfon i żyj” oraz o doświetleniach 

przejść dla pieszych. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania i zamknął dyskusję. 

 

 

Punkt 14. Zamknięcie obrad. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że na następnej sesji planowane jest zrobienie 

pamiątkowego zdjęcia. 

 

Następna sesja planowana jest na ostatni czwartek listopada.     

 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 17:21 zamknął 

XIII sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

Nagranie z XII sesji stanowi załącznik nr 47 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/

