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RPW.0002.13.2019 

 

Protokół Nr 13/19 

z XV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 19 grudnia 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie 

 
 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

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

Powiatu Wołomińskiego kadencji 2018-2023. Następnie zwrócił się do radnych z prośbą  

o zalogowanie się do systemu do głosowania. Poinformował, że w sesji bierze udział 

wystarczająca liczba radnych i stwierdził kworum (lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 

do protokołu). 

Następnie poinformował, że obecność na sesji Rady Powiatu jest jednoznaczna  

z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku, stanowiącego dane osobowe, które podlegają 

publikacji w publikatorach Powiatu Wołomińskiego, zgodnie z obowiązującym prawem.  

Od obecnej kadencji samorządu jest obowiązek nagrywania i transmisji video obrad wszystkich 

posiedzeń rad powiatu i rad gminnych. (zał. nr 2). 

 

 

Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie 

ewentualnych zmian. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że w porozumieniu z Przewodniczącym  

i Wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej składa wniosek 

o zdjęcie z porządku obrad punktu nr. 7 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - druk 191 (zał. nr 3), gdyż Komisja 

nie wypracowała wspólnego stanowiska dotyczącego tak ważnej sprawy dla mieszkańców 

Powiatu oraz nie ma zabezpieczonych środków w budżecie na ten cel. Dodał, że deklaruje 

zwołanie sesji w połowie stycznia przyszłego roku dedykowanej temu punktowi,  

a czas ten pozwoli wszystkim bardziej szczegółowo zapoznać się z tematem, natomiast dyrekcji 

szpitala pozwoli lepiej dopracować Program naprawczy aby rozwiać wszelkie wątpliwości oraz 

zastanowić się nad źródłami finansowania tego Programu. Następnie zapytał czy są uwagi do 

porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich zapytał czy wpłynął 

wniosek (zał. nr 4) o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącej 

rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego (druk 198). 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie otrzymał pisemnego wniosku i zapytał 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji czy jest to prośba o uwzględnienie  

w porządku obrad nowego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich zakomunikował, że złożył 

pisemny wniosek. 
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Przewodniczący Rady stwierdził, że postara się odnaleźć wniosek i zaproponował 

wprowadzenie nowego punku jako punkt 15a (zał. 5).  Poinformował, że przegłosowanie zmian 

w porządku obrad odbędzie się jednym głosowaniem. Następnie dodał, że zgodnie z otrzymaną 

informacją, system został przygotowany na dwa oddzielne głosowania.  

Po chwili poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad druku nr 191 – w sprawie 

zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w Wołominie. 

 

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

(protokół z głosowania – zał. nr 6) przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad druku nr 191 

– w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Wołominie.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi na 

Starostę Wołomińskiego – druk 198. 

 

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

(protokół z głosowania – zał. nr 7) przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie skargi na Starostę Wołomińskiego. 

 

 

Porządek obrad: (zał. nr 8). 

 

1. Otwarcie sesji. 

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

3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2019r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII-259/2019 w sprawie 

wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. (druk nr 188) 

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

Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

w roku 2020. (druk nr 189) 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zadania transportu zbiorowego m. 

st. Warszawie. (druk nr 190) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 191) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których 

niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 

(druk nr 192) 

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

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

Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 193) 

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

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

Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 194) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2020-2035. (druk nr 181) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 

2020 rok. (druk nr 182) 

a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, 
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b) przedstawienie przez Zarząd opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej, 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji 

Finansowej oraz dyskusja i głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały 

budżetowej zgłoszonymi przez Komisję Finansową, a także nad autopoprawkami 

do projektu uchwały zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu, 

e) dyskusja i głosowanie nad wnioskami mniejszości ujętymi w opinii zbiorczej 

Komisji Finansowej, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd (nie poddaje się 

głosowaniu wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia 

deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia 

wydatków), 

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz ze zmianami wynikającymi 

z przyjętych poprawek. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 195) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmian przepisów 

prawa. (druk nr 196) 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmian przepisów 

prawa. (druk nr 197) 

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

w okresie między sesjami. 

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

18. Zamknięcie obrad. 

 

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 27 listopada 2019r. 
  

Przewodniczący Rady poinformował, że nie zostały zgłoszone poprawki do protokołu  

i zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi. Następnie otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał protokół pod głosowanie. 

 

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

z XIV sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 27.11.2019 r. (protokół z głosowania – zał. 9). 

 

 

Punkt 4.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII-

259/2019 w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny 

TAKrodzina.pl. (druk nr 188) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury  

i Współpracy z JST, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały (zał. nr 10), następnie 

otworzył dyskusję.  

 

Nikt nie zabrał głosu. 
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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 11) przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXIII-

259/2019 w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. (zał. 

nr 12). 

 

Punkt   5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w roku 2020. (druk nr 189) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu uchwały przez Komisje Rady 

(zał. nr 10) i 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 13) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w roku 2020. (zał. nr. 14) 

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zadania 

transportu zbiorowego m. st. Warszawie. (druk nr 190) 

 
Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu uchwały przez Komisje Rady 

(zał. nr 10 ) i 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 15) przyjęła uchwałę w sprawie przekazania zadania 

transportu zbiorowego m. st. Warszawie. (zał. nr 16). 

 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, 

których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019. (druk nr 192) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został przedstawiony na druku 192 

wraz z autopoprawką – druk nr 192a (zał. nr 17) oraz przedstawił wyniki opiniowania przez 

Komisje Rady (zał. 10), następnie otworzył dyskusję. 
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Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady 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 18) przyjęła uchwałę w sprawie wydatków budżetowych, 

których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.  

(zał. nr 19). 

 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-

21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-

2031. (druk nr 193) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został przedstawiony na druku 193, 

który został uzupełniony przez Zarząd o autopoprawkę na druku nr 193a (zał. nr 20). Następnie 

przedstawił wyniki opiniowania przez Komisje Rady (zał. 10) i otworzył dyskusję. 

 

Radny Igor Sulich zapytał ile zostanie pieniędzy na budowę Szpitala MBNP w Wołominie  

w 2020 roku oraz kiedy zostanie rozpoczęta budowa, ponieważ zostały przesunięte środki na tę 

inwestycję w wysokości 7 mln zł z 2020 roku do 2022. 

  

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz odpowiedziała, że w roku 2020 przewidziane są 

dwa zadania szpitalne w ramach 12 mln. zł. Pierwszym zadaniem jest modernizacja  

i przebudowa oddziału chirurgii na którą przeznaczone jest 5 mln, natomiast na budowę 

kompleksu szpitalnego pozostanie 7 mln zł. Kwota, którą zmniejszamy nakłady na rozbudowę 

szpitala w roku 2020 zostanie przesunięta do roku 2022. Skarbnik dodała, że w otrzymanej 

informacji od Ministerstwa Finansów lub Wojewody w 2020 roku Powiat nie otrzyma dotacji, 

więc budowa kompleksu szpitalnego została przełożona. W pierwszym półroczu ponowie 

zostanie złożony wniosek o uzyskanie dotacji na ten cel, i gdy Powiat otrzyma dofinansowanie 

to rozpoczniemy budowę po 2020 roku, co jest uzależnione od warunków środków 

zewnętrznych. 

 

Radny Igor Sulich zakomunikował, że na poprzednich sesjach była podana informacja, że 

przetarg na rozbudowę szpitala miał być ponownie ogłoszony. Dodał, że według poprzednich 

informacji budżet na rozbudowę szpitala wynosił w 2020r. - 12 mln. zł, 2021r.- 12 mln. zł, 2022 

r -12,5 mln zł., a w dniu dzisiejszym środki na rozbudowę szpitala zostały przesunięte z 2020 

roku. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak poinformował, że zmiany te wynikają z braku 

możliwości otrzymania dofinansowania zewnętrznego w roku 2020. Dodał, że Szpital jest 

gotowy do ogłoszenia przetargu, ale według Zarządu rozbudowa szpitala bez pozyskanych 

środków zewnętrznych jest zbyt dużym obciążeniem dla budżetu Powiatu. Starosta 

poinformował, że postępowanie, które zostało ogłoszone na remont oddziału chirurgii  

i okulistyki szpitala nie zostało rozstrzygnięte i środki te zostały przesunięte do 2020 roku. 

Oferta opiewała na kwotę 10 mln zł., dlatego zadanie dotyczące remontu szpitala zostało 
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podzielone na dwie części. W pierwszej kolejności zostanie ogłoszony przetarg na remont 

chirurgii, na który przeznaczone jest 5 mln. zł.  

 

Radny Igor Sulich zakomunikował, że w 2020 roku budowa szpitala nie zostanie rozpoczęta 

i postępowanie jest wstrzymane. Następnie zapytał o warunki zawarte w umowie podpisanej  

z inwestorem zastępczym na kwotę prawie pół miliona zł. oraz czy wynagrodzenie jest 

wypłacane co miesiąc, czy po wykonaniu zadania. Radny dodał, że poprzedni Zarząd 

deklarował rozbudowę szpitala w 2019 i 2020 roku, natomiast aktualny Zarząd deklaruje 

rozbudowę szpitala w ciągu trzech lat i nie było podanej informacji, że będzie ona uzależniona 

od pozyskania środków zewnętrznych. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak zakomunikował, że Zarząd planował rozpoczęcie 

budowy szpitala w tym roku. Niestety z uzyskanej informacji od Ministerstwa Finansów, 

złożony wniosek nie ma szansy uzyskania dofinansowania w 2020 roku. Dlatego nie możemy 

ogłosić postępowania na rozbudowę szpitala, gdyż zamkniemy drogę do pozyskania środków 

zewnętrznych. Dodał, że proces rozbudowy szpitala będzie trwał maksymalnie dwa lata  

i gdybyśmy otrzymali dofinansowanie dopiero w 2021, to jesteśmy w stanie szpital rozbudować 

w tym czasie. Zarząd będzie składał ponowny wniosek w połowie roku i będzie starać się  

o dofinansowanie w pełnej kwocie. 

 

Radny Igor Sulich zapytał, czy jeżeli Powiat nie otrzyma dofinansowania w przyszłym roku, 

to czy będziemy przesuwać środki o kolejny rok, czy będziemy rezygnować z budowy szpitala. 

Zapytał także, czy co roku będziemy składać wniosek o dofinansowanie zewnętrzne, i co w 

sytuacji, gdy nie otrzymamy tego dofinansowania. Dodał, że była zgodna Radnych na 

finansowanie tej inwestycji z obligacji, natomiast Zarząd lub Starosta kwestionuje ten sposób 

finansowania. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak odpowiedział, że w przypadku nieuzyskania 

dofinansowania do 2021 roku Zarząd będzie podejmował decyzje co robi dalej. W dniu 

wczorajszym odbyło się spotkanie poświęcone szpitalowi i nie wszyscy są przychylni 

zadłużaniu Powiatu, tak jak była mowa na początku roku. Dodał, że zadłużyć Powiat można  

w każdej chwili i namawia aby pozyskiwać środki zewnętrzne. Nadmienił, że jest to pierwszy 

tego typu wniosek o pozyskanie środków i jego przygotowanie trwało kilka miesięcy. 

Natomiast z otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów wynika, że wniosek jest 

poprawnie złożony, natomiast z braku pieniędzy w roku 2020 należy go skorygować  

i wnioskować o pozyskanie środków w 2021 roku.  

 

Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik poinformował, że obowiązkiem Zarządu  

w pierwszej kolejności jest szukanie możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego,  

a następnie skorzystanie z ustalonego wcześniej źródła finansowania inwestycji z obligacji czy 

kredytu, maksymalnie zadłużając Powiat. Taka sytuacja jest korzystniejsza dla wszystkich,  

a w szczególności dla mieszkańców, gdyż można te pieniądze przesunąć na inne inwestycje. 

Dodał, że była zgoda na rozbudowę i finansowanie z obligacji rozbudowy szpitala i jeżeli 

będzie to konieczne to Zarząd prawdopodobnie pójdzie tą ścieżką. Stwierdził także, że w wielu 

kwestiach m.in. w uchwałach budżetowych w większości mamy zgodność, więc nie można 

zarzucić Zarządowi, że podejmuje zbyt nieostrożne decyzje. 

 

Radny Igor Sulich zapytał kiedy zapadnie decyzja co do budowy szpitala oraz poprosił  

o szczegóły dotyczące pozyskania dofinansowania zewnętrznego. 
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Starosta Wołomiński Adam Lubiak odniósł się do pytania Radnego, informując że wniosek 

był złożony za pośrednictwem Wojewody z art. 20a do Pana Premiera o dotacje z zasobów 

Skarbu Państwa na wsparcie samorządów w zakresie rozbudowy tej inwestycji, i zostanie 

udostępniony do wglądu Radnym. 

 

Radny Igor Sulich zakomunikował, że chciał zobaczyć w jakim stopniu wniosek jest 

merytoryczny oraz z jakiego powodu nie otrzymaliśmy dofinansowania. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak poinformował, że z otrzymanego pisma wynika, że 

wniosek spełnia kryteria, jednak nie może być dofinansowany w tym roku. 

 

Radna Magdalena Suchenek zapytała, jakie środki są zabezpieczane na remont szpitala i co 

będzie remontowane, gdyż na poprzednich sesjach zostały zabezpieczone środki na remont 

oddziału chirurgii oraz okulistyki, oraz dodaliśmy kolejne 5 mln zł na remont chirurgii. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak zakomunikował, że z autopoprawki wynika iż,  

w pierwszej kolejności remontujemy oddział chirurgii, na który przeznaczone jest 5 mln. zł. 

Natomiast środki na remont chirurgii i okulistyki nie zostały wykorzystane i zostają w budżecie 

na rok 2019. 

 

Radna Magdalena Suchenek zapytała o jaką dokładnie chodzi kwotę. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak odpowiedział, że na remont tych oddziałów było 

przeznaczone 7 mln. Dodał, że ogłoszone postępowanie na remont oddziału chirurgii  

i okulistyki nie zostało rozstrzygnięte, gdyż opiewało na kwotę 10,5 mln. zł., dlatego  

w projekcie budżetu na rok 2020 została ujęta kwota 5 mln. zł na remont oddziału chirurgii.  

 

Radna Magdalena Suchenek zapytała o remont oddziału okulistyki. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak poinformował, że będzie on wykonany w późniejszym 

terminie. 

 

Radny Janusz Werczyński zakomunikował, że argumenty dotyczące przesunięcia w czasie 

rozbudowy szpitala oraz pozyskania środków zewnętrznych są przekonujące. Następnie 

zapytał, o warunki zawarte w umowie z inwestorem zewnętrznym, jak jest skonstruowana 

umowa w punkcie dotyczącym płatności inwestorowi zastępczemu. 

 

Dyrektor Szpitala Grzegorz Krycki odniósł się do pytania Radnego wyjaśniając, że pierwsza 

transza płatności dla inwestora zastępczego będzie przelana po rozstrzygnięciu postępowania, 

które może być trzykrotnie ogłaszane i przerywane, natomiast kolejne transze w trakcie 

realizacji postępowania. 

 

Radny Igor Sulich zapytał, czy nie jest to zagrożenie konfliktu interesów pomiędzy Powiatem 

a inwestorem zastępczym, gdyż inwestor będzie dążył do ogłoszenia postępowania, aby 

otrzymać wynagrodzenie, natomiast Powiat nie ma środków na inwestycję, gdyż przesuwa  

7 mln zł. z 2020 roku. Zapytał także, jakie są zapisy w umowie. 

  

Starosta Wołomiński Adam Lubiak poinformował, że decyzja kiedy zostanie ogłoszone 

postępowanie i z jakich źródeł będzie finansowane należy do Zarządu. Dodał, że postępowanie 

na rozbudowę szpitala mogłoby zostać ogłoszone, jednak na wniosek Zarządu zostało 



8 

 

wstrzymane, gdyż Zarząd ma możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Dodał, że zawsze 

jest możliwość zadłużenia Powiatu, emitując obligacje na 130 mln zł., budując dwa budynki 

szpitala i zastanawiać się jak je utrzymać. Dodał, że Dyrektor Szpitala chciał w dniu 

dzisiejszym przedstawić program naprawczy Szpitala, aby przybliżyć sytuację finansową  

i posiadane zasoby szpitala, jednak punkt ten został zdjęty z porządku obrad. Dodał, że po 

zapoznaniu się z tymi informacjami oraz potrzebami szpitala wiele kwestii zostałoby 

wyjaśnionych i przedstawionych w innym świetle. 

 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski poprosił o przełożenie dalszej dyskusji na sesje 

dedykowaną szpitalowi powiatowemu, która odbędzie się w połowie stycznia. 

 

Radny Igor Sulich  zakomunikował, że Starosta kwestionuje zdanie 29 Radnych, którzy 

potwierdzili, że chcą budować Szpital Powiatowy z własnych środków za obligacje. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak odniósł się do słów Radnego, że nie lekceważy Radnych 

ani wcześniej podjętych decyzji. Zaznaczył, że przed zadłużeniem Powiatu należy skorzystać 

z próby pozyskania środków zewnętrznych. Dodał, że potrzeby szpitala zostaną omówione na 

dodatkowym spotkaniu, gdzie Dyrekcja przedstawi zapotrzebowanie poszczególnych 

oddziałów i co należałoby zrobić w pierwszej kolejności aby poprawić bieżące funkcjonowanie 

szpitala. 

 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski poprosił o powolne zbliżanie się do końca dyskusji 

w tym punkcie. 

 

Radna Magdalena Suchenek zapytała, czy jest możliwość aby rozpocząć prace budowlane 

wcześniej w 2020 roku, przed podpisaniem umowy o pozyskanie środków od Premiera,  

a koszty zostaną zaliczone w 2021roku. 

 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski odpowiedział, że takiej możliwości nie ma, gdyż 

jest to Uchwała na rzecz Rozwoju, a środki muszą być wydane w danym roku budżetowym.  

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak poinformował, że są dwa rodzaje dotacji rządowej. 

Pierwszą, jest dotacja w danym roku budżetowym, jednoroczna, którą pozyskaliśmy w kwocie 

1 mln 800 tyś. zł. i wyremontowaliśmy dwie windy i klatkę schodową w szpitalu. Natomiast 

druga dotacja jest celowa i rozłożona na lata i uzyskanie takiej dotacji jest realizowane  

w każdym z tych lat. 

 

Radny Kazimierz Rakowski zaproponował, aby zamienić dotację z Ministerstwa 

przeznaczoną na budowę Pomnika w Ossowie 1920 roku i wybudować za nią pomnik  

w szpitalu powiatowym. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak zakomunikował, że powstanie zarówno Muzeum  

w Ossowie oraz zostanie rozbudowany szpital powiatowy z jak najmniejszym obciążeniem dla 

budżetu oraz przy finansowaniu z zewnątrz. 

 

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

głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 23 „za”, 2 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 21) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr III-21/2019 
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Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (zał. nr 22). 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-

22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 194) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został przesłany na druku 194 wraz 

z autopoprawką – druk 194a (zał. nr 23). Następnie przedstawił wyniki opiniowania projektu 

uchwały przez Komisje Rady (zał. nr 10) i otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

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

głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 23 „za”, 2 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 24) 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 25). 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035. (druk nr 181) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został przesłany na druku 181 wraz 

z autopoprawką – druk 181a (zał. nr 26). Następnie przedstawił wyniki opiniowania projektu 

uchwały przez Komisje Rady (zał. nr 10) i otworzył dyskusję. 

 

Radna Magdalena Suchenek poprosiła Skarbnik Powiatu o przedstawienie zaproponowanych 

przez Zarząd zmian zawartych w autopoprawce. 

 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz poinformowała, że zmiany wynikające  

z autopoprawki dotyczą wprowadzenia do budżetu środków na wspólny bilet na lata 2020-

2024, na który Powiat ma zarezerwowane 1 mln. 42 tyś. zł., a wkład gmin wynosi 7 mln. 639 

tys. zł. Dodała, że kolejna zmiana dotyczy zwiększenia przez Marszałka dotacji na 

funkcjonowanie biblioteki i zakup nowych książek o kwotę 30 tyś, oraz wprowadzenia jako 

dwuletnie zadanie Wola Rasztowska - Zwierzyniec, które jest finansowane z Funduszu Dróg 

Samorządowych, na którą przeznaczone jest 2.265.659 zł. Na koniec Skarbnik poinformowała, 

że ostatnia zmiana dotyczy szpitala, ale została już szczegółowo omówiona. 

 

Radny Jerzy Mikulski zapytał, dlaczego nie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej dwie inwestycje wołomińskie: droga Niepodległości na odcinku od stacji 

benzynowej do cmentarza oraz rondo przy ul. Sasina i modernizacja Al. Armii Krajowej, do 

których dokumentacja została przygotowana w latach poprzednich. Dodał, że w budżecie na 

2020 rok i WPF inwestycje te odłożone są na dalszy plan. Zapytał także o wynik negocjacji  

z Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczących budowy ronda w Al. Niepodległości  

z ul. Wileńską w Wołominie. Radny nadmienił, że wiele nowych inwestycji zostało 

wprowadzonych do budżetu na duże kwoty. Dodał, że niezbędne jest wybudowanie ronda na 
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skrzyżowaniu ul. Sasina z ul. Armii Krajowej, gdyż obsługa komunikacyjna tamtego rejonu 

jest fatalna. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak zakomunikował, że Zarząd nie odstępuje od tak ważnych 

inwestycji dla mieszkańców. Natomiast w pierwszej kolejności chce wykonać dłuższe odcinki 

dróg, które są o wiele bardziej kosztowne, ponieważ są dofinansowane z pieniędzy 

zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych. Dodał, że chodzi m.in. o ciąg drogowy od 

Zabrańca do granic Powiatu na kwotę 22 mln. zł. oraz ul. 100-lecia w Zagościńcu na kwotę  

12 mln zł., czy remont drogi od stacji benzynowej do Majdanu. Następnie zaznaczył, że  

w Gminie Wołomin zostało zgłoszonych najwięcej kosztownych inwestycji w porównaniu  

z innymi gminami a Zarząd stara się, aby racjonalnie dzielić środki pomiędzy gminy i nie tylko 

realizować inwestycje w gminie Wołomin. 

  

Radny Jerzy Mikulski potwierdził, że bardzo ważne jest pozyskiwanie środków 

zewnętrznych, jednak nie zgadza się z przyjętym kryterium przy wyborze inwestycji 

drogowych.  Dodał, że wystarczy porównać natężenie ruchu w ulicy 100-lecia w Zagościńcu  

i Al. Niepodległości w Wołominie. Zakomunikował, że inwestujemy w drogę do Ręczaj a nie 

w zrobienie zjazdu z 634. Dodał, że należy także pochylić się nad budową ronda w miejscu 

skrzyżowania ul. Sasina z Al. Armii Krajowej oraz modernizacji wymaga cała droga od granicy 

Kobyłki do Wołomina na której jest bardzo duże natężenie ruchu. Radny podsumował, że są to  

inwestycje, które nie będą realizowane 2020 roku, a które nie powinny czekać. 

 

Radny Paweł Solis zapytał które gminy przystąpiły do Porozumienia dotyczącego wspólnego 

biletu i ile wynosi ich wkład finansowy w 2020 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz odpowiedziała Radnemu, że Powiat w dniu 

wczorajszym podpisał Porozumienia z trzema gminami i do wspólnego biletu przystąpiła gmina 

Kobyłka z kwotą 1.951.519 zł., gmina Wołomin z kwotą 4.607.619 zł oraz gmina Zielonka  

z kwotą 1.139.889 zł. 

 

Radny Paweł Solis zapytał o wkład finansowy Powiatu. 

 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz zakomunikowała, że Powiat zabezpieczył na ten cel 

1 mln.42 tys. zł. 

 

Rady Janusz Werczyński zapytał, czy mieszkańcy innych gmin mogą korzystać ze wspólnego 

biletu, ponieważ w ten program zaangażowane są pieniądze z budżetu całego powiatu. 

 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz odpowiedziała, że mieszkańcy innych gmin mogą 

korzystać ze wspólnego biletu. Pociągi są relacji Zagościniec – Warszawa i każdy może kupić 

bilet na przejazd. 

  

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

głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 22 „za”, 1 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 27) przyjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035. (zał. nr 28). 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. 
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O godz. 15.55 obrady zostały wznowione. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie 

powiatowym wszystkie posiedzenia sesji rady powiatu są rejestrowane i transmitowane oraz 

publikowane na żywo w publikatorach powiatowych. Przebywanie na obradach sesji jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie swojego wizerunku. 

 

 

Punkt 12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 182) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że do projektu uchwały została zgłoszona przez Zarząd 

autopoprawka – druk nr 182a (zał. nr 29), następnie przedstawił opiniowanie projektu uchwały 

przez Komisje Rady (zał. nr 10), po czym poprosił o omówienie szczegółów Skarbnik Powiatu. 

 

a)  omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła prezentację „Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2020” 

(zał. nr 30). 

 

b) przedstawienie przez Zarząd opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

 

Skarbnik Powiatu odczytała treść Uchwały Nr Wa.462.2019 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2019r. dotyczącej opinii  

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 

rok i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na rok 2020 (zał. nr 31).  

Dodała, że wszelkie zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zostały 

uwzględnione w autopoprawce. 

 

c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej, 

 

Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk poprosił Przewodniczącego Komisji Finansowej  

o przedstawienie opinii zbiorczej o projekcie uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowej Konrad Fuśnik przedstawił zbiorczą opinię Komisji 

Finansowej o projekcie uchwały budżetowej (zał. nr 32). 

 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji 

Finansowej oraz dyskusja i głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały 

budżetowej zgłoszonymi przez Komisję Finansową, a także nad autopoprawkami 

do projektu uchwały zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu, 

 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski poinformował, że w związku z brakiem wniosków 

Komisji Finansowej do projektu uchwały budżetowej, nie odbędzie się głosowanie w tej 

sprawie. Następnie poprosił o zabranie głosu Starostę Wołomińskiego. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak poinformował, że większość zgłoszonych przez Komisje 

Rady uwag Zarząd będzie chciał uwzględnić w ramach zmian do budżetu, tj. wypracowanie 

porozumienia z gminami w partycypacji kosztów doświetlenia przejść dla pieszych, 
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zwiększenia kwot na remonty dróg, modernizacji wysokości mostu na rzece Rządzy, aby 

uwzględnić możliwość wpływania żaglówek. Zarząd zlecił wykonanie analizy możliwości 

wykonania takiego przedsięwzięcia, o której poinformuje Radnych w późniejszym terminie. 

 

e) dyskusja i głosowanie nad wnioskami mniejszości ujętymi w opinii zbiorczej 

Komisji Finansowej, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd (nie poddaje się 

głosowaniu wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia 

deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia 

wydatków), 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że nie zgłoszono żadnych wniosków mniejszości, które 

zostałyby opisane w/w opinii Komisji.  

 

f) głosowanie nad autopoprawką do uchwały budżetowej. 
 

Przewodniczący Rady poprosił, aby przed głosowaniem nad przyjęciem uchwały budżetowej 

wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek, o przegłosowanie poprawki 

zgłoszonej przez Zarząd na druku 182a. Następnie zapytał, czy są głosy chętne do dyskusji. 

 

Radny Igor Sulich zapytał Skarbnik Powiatu o wysokość deficytu. Skąd wynika różnica 

pomiędzy przedstawioną prezentacją a opinią RIO. 

 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz poinformowała, że różnica wynika m.in. z braku 

możliwości zakończenia zadania rozbudowy drogi Wola Rasztowska – Zwierzyniec, którą 

należy ująć w budżecie na 2020r. Zadanie to jest finansowane ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych i podlega szczególnym zasadom rozliczania. Przypomniała, że RIO wydało 

opinię do projektu budżetu przedstawionego na dzień 15.11.2019r., wówczas deficyt wynosił 

20 mln zł. Natomiast wykazany w przedstawionej prezentacji deficyt w kwocie 22.962.584 zł. 

jest sumą założonego deficytu i wykazanego zwiększenia. 

 

Radny Igor Sulich zapytał, czy zwiększenie deficytu po wydaniu opinii RIO oraz zmienienie 

projektu uchwały budżetowej przedstawioną autopoprawką jest zgodne z procedurą. 

 

Skarbnik Powiatu zakomunikowała, że w jej ocenie jest zgodne, gdyż rokrocznie mieliśmy 

poprawki do projektu budżetu. Nie zwiększa się deficyt z przychodów zwrotnych. 

Wprowadzone jest jedynie zadanie celowe związane z rozbudową drogi w Zwierzyńcu i jego 

finansowanie.  

 

Przewodniczący Rady dodał, że procedowanie projektu uchwały budżetu w formie jaka 

została przyjęta jest dopuszczalne. 

 

Radna Magdalena Suchenek zapytała, w jakim procencie subwencja oświatowa w 2020r. 

pokrywa utrzymanie oświaty w powiecie. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż subwencja oświatowa wykazana w kwocie 61 mln. zł. 

pokrywa 85% wydatków oświatowych z edukacyjnej oświaty wychowawczej. Powiat pokrywa 

kwotę prawie 11 mln, łącznie z inwestycjami. 

 

Radna Magdalena Suchenek zapytała, jak zmiana ustawy dotyczącej zmniejszenia podatku 

PIT wpłynęła na dochody powiatu. 
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Skarbnik Powiatu poinformowała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na jakim poziomie 

Powiat będzie miał wpływy z PIT-u. W poprzednich latach wpływy te plasowały się w kwocie 

rzędu 3 mln. zł. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że zmiany te oddziałują nie tylko w sposób negatywny, na 

przychody podatkowe, ale są czynniki, które działają na zwiększenie tych przychodów, są to 

m.in. wzrost minimalnej krajowej a także wzrost liczby mieszkańców w powiecie. 

 

Radna Magdalena Suchenek dodała, że nie ma tendencji wzrostu, jak wskazała Skarbnik 

Powiatu, która mówiła o 3 mln a nie o 11 mln. zł. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak zakomunikował, że z chwilą uszczelnienia systemu 

podatkowego w kraju, wpływy do samorządów wzrosły. Największy wzrost był  

w roku 2017 i 2018, to były skoki o około 9 mln. złotych w każdym roku.  

W porównaniu z latami 2015 i 2016 różnica była 1,5 mln do 2 mln rok po roku. Uszczelnienie 

sytemu podatkowego w kraju przekłada się na budżety poszczególnych samorządów. Dodał, że 

przygotuje szczegółowe zestawienie dotyczące wpływów z podatków i przekaże 

zainteresowanym Radnym. 

 

Radny Kazimierz Rakowski zasugerował, że odnotowane wyższe wpływy  

z uszczelnienia podatku mogą oznaczać działalność mafii na terenie powiatu wołomińskiego. 

 

Przewodniczący Rady odparł, że nie chodzi o podatek VAT a uszczelnienie wpływów  

z podatków oznacza zmniejszenie szarej strefy, objęcie zatrudnionych osób ubezpieczeniem 

zdrowotnym oraz podatkiem dochodowym. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak w odpowiedzi na wypowiedź Radnego Rakowskiego, 

stwierdził, że po zmianie przepisów odnotowano wzrost potencjalnych klientów w firmie 

zajmującej się dystrybucją paliw w Emilianowie. 

  

Rady Paweł Solis powracając do tematu subwencji oświatowej zapytał ile pieniędzy 

przeznaczonych jest na utrzymanie szkół powiatowych, a ile na dotacje dla szkół 

niepublicznych. 

 

Skarbnik Powiatu udzieliła odpowiedzi, że subwencja wynosi 61.800.840 zł., natomiast 

dotacje wynosi 20.297.342 zł. Kwoty te zostały wyliczone na podstawie kwoty bazowej z roku 

obecnego i liczby uczniów wykazanych w SIO na 30 września br.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy kwota ta obejmuje inwestycje. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że inwestycje w oświacie wynoszą tylko 1.100.000 zł.  

w tym roku, natomiast kwota na wynagrodzenia w szkołach wynosi 46 mln. zł.  

 

Więcej głosów nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki 

zgłoszonej przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego do projektu uchwały budżetowej – druk nr 

182a. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 24 „za”, 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 33) przyjęła autopoprawkę zgłoszoną przez Zarząd Powiatu 

Wołomińskiego do projektu uchwały budżetowej. 

 

g) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz ze zmianami 

wynikającymi z przyjętych poprawek. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny Igor Sulich stwierdzając, że teraz jest czas na przeprowadzenie dyskusji o projekcie 

budżetu na 2020r. zadał pytanie do uzasadnienia projektu uchwały dotyczącej działu 75020 – 

o ile nastąpi wzrost zatrudnienia oraz jakie są planowane podwyżki w Starostwie Powiatowym 

w Wołominie. Dodał, że pytanie zostało odnotowane w protokole z posiedzenia Komisji 

Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, jednak do dzisiaj nie uzyskał na nie 

odpowiedzi. 

 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz poinformowała, że w kwestii  podwyżek odpowiedź 

została udzielona na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

i ich wzrost wynosi 5%.  Dodała, że wzrost liczby etatów wynosi 10 i przedstawia się 

następująco: utworzono 1 etat w Wydziale Finansowym – utworzenie 5 kasy, 2 etaty  

w Wydziale Budownictwa, 1 etat - Wydział Geodezji, 1 etat - Wydział Komunikacji, 2 etaty - 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, 1 etat -  Wydział Spraw Obywatelskich oraz 2 etaty - 

Wydział Obsługi Zarządu. 

 

Radny Igor Sulich zwrócił raz jeszcze uwagę na to, że pytania o których mowa zostały zadane 

dwa tygodnie temu. Dodał, że według przedstawionej informacji liczba etatów zwiększyła się 

o 4. Nadmienił, że nie uzyskał także odpowiedzi na pytanie dotyczące rozbicia budżetu na 

paragrafy, działy i rozdziały, ukazujące koszty osobowe. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Skarbnik Powiatu udzieliła pisemnej odpowiedzi na 

pytania na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 

dzisiejszym.  

 

Radny Igor Sulich stwierdził, że odpowiedź powinna być udzielona w wersji pisemnej, lub 

elektronicznej. 

 

Przewodniczący Rady potwierdził, że odpowiedź została udzielona w wersji papierowej oraz 

podczas posiedzenia Komisji wszystkim jej członkom. 

 

Radny Igor Sulich kontynuował, że odpowiedź powinna być udzielona we wcześniejszym 

terminie przed sesją, nawet drogą elektroniczną a wykazany wzrost etatów powinien usprawnić 

działanie wydziałów. 

 

Przewodniczący Rady zakomunikował, że posiedzenia Komisji Finansowej są zwoływane na 

bieżąco, tak aby omawiać aktualne sprawy. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak poinformował, że wzrost etatów nastąpił w Wydziale 

Edukacji i Kultury w celu zapewnienia ciągłości pracy w Pałacu w Chrzęsnem, gdyż dwóch 

pracowników złożyło wypowiedzenie oraz w Wydziale Obsługi Zarządu. Pozostały wzrost 

etatów nastąpił na podstawie wniosków Naczelników, aby wzmocnić merytorycznie wydziały 
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twarde. 

  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że szczegółowość materiałów planistycznych, ustala 

uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu i jest określona do działu i rozdziału. Jeżeli 

Radni chcieliby inną szczegółowość należy zmienić niniejszą uchwałę. 

 

Radny Igor Sulich stwierdził, że inna informacja była udzielona na Komisji. Następnie zadał 

pytanie dotyczące długości okresu zatrudnienia dodatkowych dwóch osób zatrudnionych  

w Pałacu w Chrzęsnem. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że nie pamięta szczegółów. 

 

Radny Igor Sulich zaznaczył, że zasadne byłoby rozbicie budżetu na paragrafy.  

 

Przewodniczący Rady potwierdził, że przy pewnych założeniach byłoby to możliwe. 

 

Radny Robert Roguski zwrócił się do Zarządu z prośbą o zabezpieczenie w budżecie środków 

na przygotowanie i obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 

 

Radny Jerzy Mikulski zadał pytanie dotyczące terminu realizacji inwestycji zaplanowanych  

w Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej, dotyczących ronda Niepodległości – Wileńska, ronda 

w ulicy Sasina i modernizacji Armii Krajowej oraz wlotów w Al. Niepodległości. 

 

Starosta Wołomiński odpowiedział, że Zarząd w tej kadencji zamierza zrealizować  

te inwestycje, jednak data będzie omawiana na Zarządzie. 

 

Radny Igor Sulich zakomunikował, że w udzielonej na interpelację z dnia 22.10.19r 

odpowiedzi podano informację, że w związku z reorganizacją nie przewiduje się zatrudnienia 

dodatkowych osób, w ramach tej samej liczby etatów wraz z przekazaniem zadań 

zlikwidowanego wydziału przesunięto pracowników. Zapytał, skąd zatem liczba dwóch 

dodatkowych etatów w Wydziale Obsługi Zarządu. 

 

Starosta Wołomiński stwierdził, że jest to nieporozumienie, w Wydziale Obsługi Zarządu 

aktualnie jest 7 etatów. Zostały ogłoszone dwa konkursy, na stanowisko Sekretarki i Rzecznika 

Prasowego. 

 

Radny Igor Sulich  zwrócił uwagę, że etat Rzecznika Prasowego był oddzielnym 

stanowiskiem, wchodzącym w struktury Wydziału Obsługi Zarządu lub Wydziału Edukacji  

i Kultury. 

 

Starosta Wołomiński odpowiedział, że w udzielonej odpowiedzi stanowisko Rzecznika 

Prasowego było oddzielnym stanowiskiem. 

 

Radny Igor Sulich stwierdził, że z odpowiedzi na interpelacje wynika, że stanowisko 

Rzecznika weszło w skład któregoś z wydziałów.  

 

Sekretarz Powiatu Aneta Piotrowska zakomunikowała, że obecnie w Wydziale Obsługi 

Zarządu jest 7 etatów. Od początku roku zostały zwiększone 2 etaty w Wydziale Edukacji, 

Kultury i Sportu – Pałac w Chrzęsnem i miało to miejsce przed zmianą Regulaminu 

Organizacyjnego. Przed połączeniem wydziałów zwiększono etaty, natomiast po połączeniu 
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nie planuje się zwiększenia etatów. 

 

Przewodniczący Rady zaznaczył, że chodziło o dwa różne okresy czasu. 

 

Starosta Wołomiński potwierdził ilość osób pracujących w Wydziale Obsługi Zarządu. 

 

Radna Marta Rajchert zapytała o budowę chodnika ul. Polnej w Cegielni, gdyż w odpowiedzi 

na interpelację uzyskała informację, że należy prowadzić nowe prace projektowe, które nie 

zostały ujęte w budżecie na 2020 rok, realizację prac porządkowych na działce przy L.O  

w Radzyminie, remont ulicy Żeromskiego w Słupnie oraz ulicy Weteranów w Radzyminie, 

które są notorycznie zalewane przez wodę. Dodała, że na nowej nakładce asfaltowej  

ul. Weteranów w Łąkach Radzymińskich, także zalega woda po opadach deszczu. 

Zakomunikowała, iż wstrzyma się podczas głosowania nad niniejszym punktem. Dodatkowo 

podziękowała, za kontynuację inwestycji, jaką jest budowa mostu w Zawadach, która została 

rozpoczęta w poprzedniej kadencji.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy wystąpienie ma traktować jako pytanie czy wypowiedz. 

 

Radna Marta Rajchert odpowiedziała, że częściowo jako wypowiedź, a częściowo jako 

pytanie. 

 

Wicestarosta Robert Szydlik poinformował, że nie ma możliwości ujęcia wszystkich 

inwestycji drogowych w budżecie. Zadań inwestycyjnych w każdym roku jest więcej niż 

możemy zrealizować, pomimo, że do budżetu wpłynęła duża kwota środków zewnętrznych 

przeznaczonych na inwestycje drogowe. Dodał także, że działka przy L.O. w Radzyminie 

powinna być uprzątnięta do końca miesiąca. 

 

Radna Marta Rajchert podziękowała za uprzątnięcie działki i dodała, że dziwi ją sytuacja, że 

nie została ujęta w budżecie koncepcja wybudowania parkingu na działce przy L.O.  

w Radzyminie, gdyż rodzice przywożący dzieci do szkoły wypuszczają je na ulicę co stwarza 

duże niebezpieczeństwo. Dodała, że zakup działki był z myślą aby wybudować parking, który 

miał obsługiwać Orlik. 

 

Wicestarosta Robert Szydlik powtórzył, że wszystkie rzeczy nie mogą zostać wykonane  

w jednym roku. Dużo środków finansowych zostało przeznaczonych na inwestycje drogowe  

w Gminie Radzymin w porównaniu z pozostałymi 12 gminami. W przypadku ujęcia większej 

ilości inwestycji musiałby zwiększyć się deficyt. 

 

Radny Paweł Dąbrowski poinformował, że działka przy L.O. została uprzątnięta, a Zarząd 

rozważa wybudowanie w tym miejscu parkingu. 

 

Radna Marta Rajchert raz jeszcze podziękowała za uprzątniecie działki i nadmieniła, że  

istotną sprawą jest wykonanie odwodnienia na ulicy Weteranów w Radzyminie. 

 

Radny Adam Łossan podziękował Zarządowi za inwestycje w Gminie Zielonka, na które 

Zarząd przeznaczył 57 tyś. złotych.  

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak podziękował za docenienie ciężkiej pracy Zarządu. 

Podsumował, że w Gminie Zielonka jest mało dróg powiatowych, natomiast Zarząd Powiatu 

oprócz inwestycji drogowych, inwestuje także w infrastrukturę, m.in. w Dom Pomocy 
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Społecznej w Zielonce, wybudowanie tężni dla mieszkańców Zielonki oraz ścieżki edukacyjno-

ekologicznej dla dzieci. Starosta podziękował Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Pani 

Jolancie Lejk za pozyskanie środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu i Ministerstwa 

Środowiska. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że nie da się równomiernie rozłożyć inwestycji w każdym 

roku. 

 

Radny Adam Łossan podziękował za realizację projektów poprzedniej kadencji w Domu 

Pomocy Społecznej w Zielonce. Dodał, że w Zielonce jest jeden ciąg dróg powiatowych. 

Przypomniał, że kończy się dokumentacja i jest prowadzone postępowanie o wydanie decyzji 

ZRID na przebudowę i modernizację ul. Lipowej i ul. Wolności w Zielonce oraz ulicy Szerokiej 

w Kobyłce na Maciołkach. Zasugerował, aby w przyszłym roku była możliwość realizacji tego 

typu inwestycji drogowych w Zielonce. 

 

Starosta Wołomiński zapytał Radnego jakie projekty zostały rozpoczęte w Domu Pomocy 

Społecznej w Zielonce. 

 

Radny Adam Łossan poinformował, że chodzi o projekty zrealizowane przez aktualny Zarząd, 

który uzyskał dofinansowanie a zostały przygotowane przez poprzednią kadencję. 

 

Radny Paweł Śliwa odniósł się do słów Radnego Łossana, informując, że teren drogowy 

Zielonki obejmuje zasięgiem teren od Zielonki do Pustelnika. Przy modernizacji drogi od 

Zabrańca do granic Powiatu, ciąg drogowy jest położony na odcinku 2 km po stronie poligonu 

czyli po stronie Zielonki, którym dojeżdżają z Warszawy mieszkańcy Wołomina przez Majdan 

omijając korki.   

 

Radny Kazimierz Rakowski zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przystąpienie 

do głosowania. Dodał, że jeżeli jest wspólna zgoda wszystkich Radnych wycofa swój wniosek. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusje i przeszedł do głosowania nad projektem uchwały 

budżetowej Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok uwzględniającej przyjętą wcześniej 

poprawkę. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 21 „za”, 2 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 34) przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Wołomińskiego na 2020 rok.(zał. nr 35). 

 

 

 

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego 

Planu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk 

nr 195) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poprosił o przedstawienie projektu uchwały 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Dec przedstawił Roczny Pan Pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na rok 2020. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne głosy w dyskusji. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

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 36) przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego 

Planu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok (zał. nr 37). 

 

 

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji 

dotyczącej zmian przepisów prawa. (druk nr 196) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji o zabranie głosu. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich przedstawił projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne głosy w dyskusji. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady 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 38) przyjęła uchwałę w sprawie przekazania petycji 

dotyczącej zmian przepisów prawa (zał. nr 39). 

 

 

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji 

dotyczącej zmian przepisów prawa. (druk nr 197) 
 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich przedstawił projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne głosy w dyskusji. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 23 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” 

(protokół z głosowania – zał. nr 40) przyjęła uchwałę w sprawie przekazania petycji 

dotyczącej zmian przepisów prawa (zał. nr 41). 

 

 

Punkt 15a.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 198) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad nowo wprowadzonym punktem i poprosił  

o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich przedstawił tematykę 

projektu uchwały (zał. 5). 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne głosy w dyskusji. 

 

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 42) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego (zał. nr 43). 

 

 

Punkt 16. 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 27 listopada 2019r. do 18 grudnia 2019r.  

(zał. nr 44), zostało radnym dostarczone przed sesją w formie pisemnej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu. 

 

 

Punkt 17. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego 

Rady, sprawy różne. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja została radnym przedłożona na piśmie 

(zał. nr 45). Następnie otworzył dyskusję. 

 

Radny Jerzy Mikulski zapytał Starostę Wołomińskiego jakie są plany Zarządu  

dotyczące modernizacji skrzyżowania Al. Niepodległości i ul. Wileńskiej. Jaka była odpowiedz 

na pismo kierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich, w którym Powiat deklarował chęć 

współdziałania oraz wsparcia finansowego przy realizacji danej inwestycji.  
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Przewodniczący Rady poinformował, że w związku ze zmianą Ustawy o Samorządzie 

Powiatowym, radni chcący uzyskać odpowiedz na zadane wnioski, zapytania i interpelacje od 

Zarządu, są zobowiązani składać je w formie pisemnej. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak poinformował, że Zarząd podtrzymuje swoje stanowisko 

złożone w formie pisemnej. Aktualnie trwają prace projektowe oraz analiza natężenia ruchu. 

Powiat może partycypować w kosztach projektowych, jeżeli jest to zgodne 

z przepisami. Starosta stwierdził, że połączenie tych dwóch inwestycji, modernizacji  

ul. Wileńskiej i skrzyżowania ul. Wileńskiej z Al. Niepodległości, poprawiłoby bezpieczeństwo 

i przejezdność. Dodał, że przy modernizacji ul. Wileńskiej został wydłużony pas skrętu w lewo 

oraz powstały nowe miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa i chodniki. 

 

Radny Jerzy Mikulski zakomunikował, że wyniki badań są bardziej korzystne niż poprzednio 

i zapytał czy zostały podjęte inne działania, t.j. wystąpienia, spotkania czy deklaracja dalej 

idąca. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak oświadczył, że Zarząd przedłożył propozycję i gdyby 

MZDW wyraziło chęć spotkania, to Zarząd jest otwarty na propozycje i dalsze rozmowy. 

 

Radny Adam Łossan złożył wszystkim obecnym życzenia Świąteczne i Noworoczne. 

 

Przewodniczący Rady podziękował za życzenia i także złożył życzenia Radnemu. 

 

Radny Tomasz Szturo zaprosił wszystkich obecnych na 12.01.2020r. na bieg „Policz się  

z cukrzycą” oraz na Amatorski Turniej Piłki siatkowej w ramach WOŚP. Dodał, że życzy 

wysokiego poziomu dyskusji na poziomie debaty w 2020 roku.  

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.  

  

 

Punkt 18. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 17:40 zamknął XV 

sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

Przewodniczący Rady zaprosił Radnych na Wigilię Powiatową oraz pogratulował Zarządowi 

przegłosowanego budżetu na rok 2020. 

 

Nagranie z XV sesji stanowi załącznik nr 46 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        

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

                                                                                Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

                                                       Cezary Wnuk        

 


