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RPW.0002.1.2020 

 

Protokół Nr 1/20 

z XVI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 30 stycznia 2020 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Wiesław Mędrzycki o godzinie 14:40 otworzył obrady XVI Sesji 

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

do zapewnienia kworum liczba radnych.  

 

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o zalogowanie się za pomocą pilotów 

do głosowania, aby możliwe było korzystanie z elektronicznego systemu do głosowań imiennych. 

Wszyscy obecni na sesji radni zalogowali się, jednocześnie potwierdzając obecność (lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  

 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał informację, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie 

powiatowym obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk (zał. nr 2). 

 

 

Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie 

ewentualnych zmian. 
 

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

piśmie. Zakomunikował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji złożyła wniosek (zał. nr 4)  

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego – druk nr 209. Następnie zapytał czy są inne wnioski o zmianę porządku obrad. 

 

Nikt nie złożył wniosku. 

 

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

o wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad. 

 

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

z głosowania – zał. nr 5) przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

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

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

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

3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. 

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. (druk nr 199) 

5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu 

bezpieczeństwa w powiecie wołomińskim w 2019r. (druk nr 200) 
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6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie za rok 

2019. (druk nr 201) 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie 

za rok 2019. (druk nr 202) 

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie 

za rok 2019. (druk nr 203) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad 

zabytkami na lata 2020-2023”. (druk nr 204) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych będących w zarządzie powiatu wołomińskiego na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. (druk nr 205) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu 

części dachu budynku głównego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie dla 

Gminy Wołomin z przeznaczeniem na radiową sieć szerokopasmową. (druk nr 206) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 207) 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala 

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

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 208) 

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

w okresie między sesjami. 

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

17. Zamknięcie obrad. 

 

 

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

19 grudnia 2019 r. 
  

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 24 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z XIV sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 19.12.2019 r. (protokół z głosowania – zał. nr 6). 

 

 

Punkt 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 

rok 2019. (druk nr 199) 
 

Wiceprzewodniczący Rady poprosił o przedstawienie najważniejszych zagadnień Sprawozdania 

przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Paweł Kaczmarczyk na podstawie 

Sprawozdania (zał. nr 7) przedstawił najważniejsze kwestie w nim zawarte. 

 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
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Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady podziękował za przedstawione informacje, następnie zamknął 

dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Punkt 5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji  

w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa w powiecie wołomińskim w 2019r. 

(druk nr 200) 
 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie Mariusz Pawlak przedstawił 

najważniejsze zagadnienia Sprawozdania (zał. nr 8). Następnie poprosił o zadawanie pytań. 

 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Arkadiusz Werelich, Radna Magdalena Suchenek, Radny Jerzy Mikulski, Radny Igor 

Sulich, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie Mariusz Pawlak. 

 

Podczas dyskusji podjęto tematykę liczby etatów i wakatów w KPP, ilości kradzieży samochodów 

w powiecie wołomińskim i stopnia ich wykrywalności, zdarzeń narkotykowych, nadzoru 

kuratorskiego wobec osób posiadających elektroniczny nadzór, akcji „Seniorze bądź bezpieczny”, 

kradzieży tablic rejestracyjnych pojazdów, nielegalnego wysypiska w Leśniakowiźnie, inwestycje 

realizowane przez KPP (budowa nowego budynku z Radzyminie). 

 

 

Punkt 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w 

Wołominie za rok 2019. (druk nr 201) 
 

Wiceprzewodniczący Rady przekazał głos Komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej  

w Wołominie. 

 

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki 

przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego zawarte  

w Sprawozdaniu (zał. nr 9). 

 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Radny Robert Roguski, Komendant PSP w Wołominie bryg. mgr 

inż. Andrzej Wysocki. 

 

Podczas dyskusji podjęto tematykę zdarzeń związanych z pożarami na ternie powiatu, które w 

znacznym stopniu były wynikami podpaleń, problemów z zaopatrzeniem w wodę w roku 2019, 

fałszywych alarmów. 

 

 

Punkt 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2019. (druk nr 202) 
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Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że kierownik PSSE w Wołominie jest dziś nieobecna 

na posiedzeniu Rady z uwagi na wykonywanie ważnych czynności służbowych. Dodał, że na 

wszelkie pytania radnych zostanie udzielona pisemna odpowiedź. Następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

 

Punkt 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Wołominie za rok 2019. (druk nr 203) 
 

Wiceprzewodniczący Rady poprosił o przedstawienie Sprawozdania. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie Maria Chmielewska przedstawiła 

poszczególne zagadnienia zawarte w Sprawozdaniu (zał. nr 10). 

 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, PINB w Wołominie Maria Chmielewska, Radny Robert Roguski, 

Radny Igor Sulich, Radny Kazimierz Rakowski, Wiceprzewodniczący Rady, Starosta Wołomiński 

Adam Lubiak, Radny Arkadiusz Werelich, Radny Jerzy Mikulski. 

 

Podczas dyskusji podjęto tematykę ilości wpływającej korespondencji (spraw) do Inspektoratu 

oraz stanu zatrudnienia w PINB, a także relacjach panujących na szczeblu pracodawca-pracownik, 

niewykonania przez Inspektorat poszczególnych działów budżetu m.in. na wynagrodzenia dla 

pracowników czy zakupy, sytuacji panującej w Inspektoracie – warunków pracy. W toku dyskusji 

radny Arkadiusz Werelich poprosił o przygotowanie zestawienia wydanych decyzji o pozwoleniu 

na budowę w przeliczeniu na mieszkańców powiatu w porównaniu do powiatów ościennych. 

Radny Jerzy Mikulski podjął temat rozwoju gospodarczego rejonu powiatu oraz wpływu jakie 

wywiera na niego praca PINB. 

 

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił przerwę. 

 

O godz. 16:45 wznowiono obrady. 

 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

programu opieki nad zabytkami na lata 2020-2023”. (druk nr 204) 
 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski przedstawił wyniki opiniowania projektu przez 

Komisje Rady (zał. nr 11), otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Arkadiusz Werelich, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak, Radny 

Robert Roguski, Przewodniczący Rady, Radny Jerzy Mikulski, Radny Tomasz Szturo, 

Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik. 

 

Podczas dyskusji radny Arkadiusz Werelich zgłosił kilka uwag do przedstawionego 

„Programu…”, m.in. brak uwzględnienia Pałacu Braci Briggsów jako zabytku położonego  

w Markach czy wykreślenia imprez które nie odbywają się na terenie miasta Marki. Naczelnik 

Wydziału Edukacji Hanna Skrzypczak udzieliła wyjaśnień w sprawie zapisów „Powiatowego 

programu…” i uwag jakie zgłosił radny Werelich, dodając, że merytorycznie „Powiatowy 
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program…” został sprawdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a także był 

konsultowany z poszczególnymi gminami powiatu. Radny Robert Roguski zwrócił uwagę na dwa 

zapisy znajdujące się w przedstawionym dokumencie mówiące o misji i wizji „Powiatowego 

programu…”. Podjął również temat planu obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Radny 

Jerzy Mikulski pogratulował profesjonalnemu podejściu do tematyki zawartej w dokumencie, 

który stanowi zapis dziedzictwa ziemi wołomińskiej. Nadmienił, że również ma kilka uwag do 

przedstawionego „Programu…”, które chciałby przedstawić na posiedzeniu Komisji, jeśli projekt 

ten zostanie skierowany pod jej obrady.  

 

Radny Tomasz Szturo zgłosił wniosek formalny o zdjęcie niniejszego puntu z porządku obrad oraz 

skierowanie go pod obrady Komisji. 

 

Wicestarosta Wołomiński zakomunikował, że w jego ocenie wystąpił problem z komunikacją 

podczas przygotowywania niniejszego „Programu…”. Zaapelował do radnych, aby zwrócili się 

do włodarzy swoich gmin o przygotowanie rzetelnych danych, które będzie można uwzględnić  

w przedstawionym dokumencie. Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury Hanna Skrzypczak 

podkreśliła, że „Powiatowy program…” opracowywany jest na podstawie gminnych programów 

opieki nad zabytkami i należałoby na szczeblu gminnym zweryfikować te programy. Starosta 

Wołomiński poprosił o uszanowanie wielomiesięcznej pracy. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał wniosek radnego Tomasza Szturo  

o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały i przekazanie do właściwej Komisji Rady, pod 

głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 19 „za”, 4 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 12) zdjęła projekt uchwały ws. przyjęcia „Powiatowego programu…”  

z porządku obrad (zał. nr 13). 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących 

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

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

dyspozycji usunięcia pojazdu. (druk nr 205) 
 

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

11), otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik, Radna Magdalena Suchenek, Radny Tomasz Szturo, 

Radny Kazimierz Rakowski, Radny Jerzy Mikulski. 

 

Podczas dyskusji Wicestarosta Wołomiński zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. W §2 

należy dodać pkt. 4 o brzmieniu: „Jeśli wnioskodawcą zajęcia pasa drogowego w celu budowy 

sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, z wyłączeniem budowy przyłączy, jest gmina, gminny 

zakład budżetowy lub spółka komunalna, wówczas stosuje się stawkę w wys. 10% stawek 

określonych w ust. 1-3.”. Radna Magdalena Suchenek podziękowała za wprowadzenie 

autopoprawki, która umożliwi gminom minimalizację kosztów związaną z realizacja inwestycji.  

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz ze zgłoszona 

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

z głosowania – zał. nr 14) przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020r. 

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

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu (zał. nr 15). 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia okresu 

obowiązywania umowy najmu części dachu budynku głównego Szpitala Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie dla Gminy Wołomin  

z przeznaczeniem na radiową sieć szerokopasmową. (druk nr 206) 
 

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

11), otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Radosław Dec, Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz, Przewodniczący Rady, Dyrektor 

Szpitala MBNP w Wołominie Grzegorz Krycki, Radna Magdalena Suchenek. 

 

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 16) przyjęła uchwałę w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania 

umowy najmu części dachu budynku głównego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w Wołominie dla Gminy Wołomin z przeznaczeniem na radiową sieć szerokopasmową (zał. nr 

17). 

 

 

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w Wołominie. (druk nr 207) 
 

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

11), otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Dyrektor Szpitala MBNP w Wołominie Grzegorz Krycki, Radny 

Jerzy Mikulski, Przewodniczący Rady. 

 

Podczas dyskusji podjęto tematykę wskaźników przedstawiających rzeczywistego stanu 

finansowego Szpitala. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 20 „za”, 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 18) przyjęła uchwałę w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zał. nr 19). 
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Punkt 13. Rozpatrzenie projektu w sprawie zatwierdzenia Programu 

naprawczego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk 

nr 191) 
 

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

11), otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Dyrektor Szpitala MBNP w Wołominie Grzegorz Krycki, Starosta 

Wołomiński, Radny Jerzy Mikulski, Radny Sławomir Klocek, Skarbnik Powiatu Jadwiga 

Tomasiewicz, Przewodniczący Rady, Dyrektor ds. Finansowych Szpitala Danuta Ciecierska, 

Radny Kazimierz Rakowski, Przewodniczący Rady,  

 

Podczas dyskusji odjęto tematykę wprowadzenia i realizacji zagadnień „Programu 

naprawczego…” na chwilę obecną m.in. optymalizacji zatrudnienia, zmiany regulaminu 

organizacyjnego, przystąpienia do programów obejmujących specjalistyczne zabiegi operacyjne; 

wielkości i zasadach udzielanych przez Powiat Wołomiński pożyczek Szpitalowi MBNP  

w Wołominie a także rozbudowy i przeprowadzonych remontów w Szpitalu. 

 

Starosta Wołomiński zgłosił autopoprawkę do „Programu naprawczego…” polegająca na zmianie 

zapisu w tabeli 8.1 Planowane działania naprawcze pkt. 1 Zaciągnięcie pożyczki od organu 

założycielskiego na całkowitą likwidację zobowiązań wymagalnych – Forma realizacji: udzielenie 

pożyczki w wysokości do 11 mln zł na 10 lat z 2 letnią karencją spłaty z terminem realizacji  

w latach 2020-2021. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz ze zgłoszoną 

autopoprawką pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 21 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 20) przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zał. nr 21). 

 

 

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-

177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 208) 
 

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

11), otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 18 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 22) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2020 rok (zał. nr 23). 
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Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 184) 
 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Solis omówił przedmiot projektu uchwały 

– druk nr 209 (zał. nr 24). 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 19 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 25) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 26). 

 

 

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 18 grudnia 2019r. do 28 stycznia 2020 r.  

(zał. nr 27), zostało radnym dostarczone przed sesją w wersji elektronicznej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Sekretarz Powiatu Aneta Piotrowska, Radny Jerzy Mikulski, 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Rafał Urbaniak, Naczelnik Wydziału Geodezji 

Robert Denis,  

 

Podczas dyskusji podjęta została tematyka punktów Sprawozdania: pkt. 2.15 – zmiany  

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie, pkt. 2.3 – negatywna 

opinia Zarządu w sprawie zmiany kategorii drogi w miejscowości Mostówka na drogę powiatową, 

pkt. 2.5 i 2.6 – pism Burmistrz Kobyłki i Burmistrz Wołomina w sprawie zrzeczenia się 

odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe prowadzone przez Powiat. 

 

 

Punkt 17. 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 

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

Głos w niniejszym punkcie zabrali:  

Radny Jerzy Mikulski, Przewodniczący Rady, Radny Paweł Śliwa, Starosta Wołomiński Adam 

Lubiak 

 

Dyskusja dotyczyła likwidacji wieczornych/nocnych przejazdów linii autobusowej Wołomin – 

Mostówka, oświetlenia na drodze powiatowej w gm. Poświętne. 
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Punkt 18. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 18:45 zamknął  

XVI sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja rady najprawdopodobniej odbędzie się  

w ostatni czwartek lutego. 

 

Nagranie z XVI sesji stanowi załącznik nr 29 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                                         Wiceprzewodniczący 

                                                                                   Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

                    Emilia Płachetko      Wiesław Mędrzycki        

 

Protokolant                                                           Przewodniczący 

                                                                                   Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

    Emilia Płachetko                               Robert Perkowski        

 

                                                   

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

