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RPW.0002.2.2020 

 

Protokół Nr 2/20 

z XVII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 26 lutego 2020 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

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

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

do zapewnienia kworum liczba radnych.  

 

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

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

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

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  

 

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

powiatowym obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk (zał. nr 2). 

 

 

Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie 

ewentualnych zmian. 
 

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

piśmie. Zakomunikował, że Zarząd złożył wniosek (zał. nr 4) o wprowadzenia dwóch punktów 

do porządku obrad tj. projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 

222, oraz projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gmina Jadów  

i przekazania zadania z zakresu oświaty – druk nr 223. Dodał, że również Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji złożyła wniosek (zał. nr 5) o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia przekazania skargi Staroście Wołomińskiemu – druk nr 224. 

Następnie zapytał czy są inne wnioski o zmianę porządku obrad. 

 

Nikt nie złożył wniosku. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

o wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad – druk nr 222. 

 

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

z głosowania – zał. nr 6) przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

o wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad – druk nr 223. 

 

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

z głosowania – zał. nr 7) przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
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w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jadów w sprawie przyjęcia do 

prowadzenia przez Gminę Jadów zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie oświaty. 

 

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

o wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad. 

 

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

z głosowania – zał. nr 8) przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie przekazania skargi Staroście Wołomińskiemu. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

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

3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2020r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu 

Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. (druk nr 210) 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 

prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka 

w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 211) 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 

prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne 

w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 212) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 

prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin 

w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 213) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 

prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz  

w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 214) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 

prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki  

w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 215) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 

prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka 

w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 216) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka  

na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”. (druk nr 217) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 22 października  2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  

i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów 

Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji  

i geoinformacji”, zwanego projektem ASI. (druk nr 218) 



 

 

3 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia filii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Zielonce z siedzibą w Ząbkach i określenia jej zakresu działania (druk nr 

219) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035. (druk nr 220) 

15. 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 221) 

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 XVI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia  

30 stycznia 2020 r. 
  

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 22 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z XVI sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 30.01.2020 r. (protokół z głosowania – zał. nr 9). 

 

 

Punkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki 

przekazanej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. 

(druk nr 210) 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 11) przyjęła uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego 

Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (zał. nr 12). 

 

 

Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej  

w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki 

prorodzinnej (druk nr 211) 
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Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Przewodniczący Rady, Radny Igor Sulich, Starosta Wołomiński 

Adam Lubiak, Radny Arkadiusz Werelich, Radny Janusz Werczyński,  

 

Podczas dyskusji omówiono problematykę związaną z nieprzystąpieniem niektórych gmin do 

Programu… oraz kwestii przyznawania puli środków. Podjęty również został temat pisma Miasta 

Marki, które wystąpiło z Programu…, analizy przyznawanych środków, diagnozy procedury 

transferu środków pomiędzy Powiatem a gminami. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 13) przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy 

Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej (zał. nr 14). 

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej  

w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki 

prorodzinnej. (druk nr 212) 
 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 15) przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy 

Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej (zał. nr 116). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej  

w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki 

prorodzinnej. (druk nr 213) 
 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 17) przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy 

Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej (zał. nr 18). 

 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej  

w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie polityki 

prorodzinnej. (druk nr 214) 
 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 19) przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy 

Tłuszcz w zakresie polityki prorodzinnej (zał. nr 20). 

 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej  

w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki 

prorodzinnej. (druk nr 215) 
 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 21) przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki 

w zakresie polityki prorodzinnej (zał. nr 22). 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej  

w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki 

prorodzinnej. (druk nr 216) 
 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 
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Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 23) przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta 

Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej (zał. nr 24). 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Miastu Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych 

„Muminki”. (druk nr 217) 
 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 25) przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki” (zał. nr 26). 

 

 

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII-

127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października  2015 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat 

Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: 

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, 

zwanego projektem ASI. (druk nr 218) 
 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Igor Sulich, Geodeta Powiatowy Marcin Sosiński, Radny Jerzy Mikulski. 

 

Podczas dyskusji omówiony został cel przystąpienia do projektu oraz przekazania pozostałych 

środków na inne cele związanych z cyfryzacją danych geodezyjnych.  

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 27) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 22 października  2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  
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i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego 

projektem ASI (zał. nr 28). 

 

 

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia filii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce z siedzibą w Ząbkach i określenia jej 

zakresu działania (druk nr 219) 
 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 29) przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia filii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Zielonce z siedzibą w Ząbkach i określenia jej zakresu działania (zał. nr 30). 

 

 

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup 

nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (druk nr 222) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak na podstawie prezentacji (zał. nr 31) przedstawił projekt 

uchwały wraz z koncepcją adaptacji budynku.  

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Igor Sulich, Radny Jerzy Mikulski. 

 

Podczas dyskusji poruszony został temat przeprowadzki wybranych wydziałów urzędu, środków 

zarezerwowanych w budżecie na sfinansowanie zakupu nieruchomości, miejsc parkingowych dla 

interesantów. 

 

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 32) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości 

przez Powiat Wołomiński (zał. nr 33). 

 

 

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-

176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035. 

(druk nr 220) 
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Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Radny Jerzy Mikulski. 

 

Podczas dyskusji omówiono tematykę budowy parkingu przy Szpitalu MBNP w Wołominie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 34) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2020-2035 (zał. nr 35). 

 

 

Punkt 16. 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 221) 
 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Jerzy Mikulski, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Radny Igor Sulich, Radny Kazimierz 

Rakowski. 

 

Podczas dyskusji podjęto temat przedstawiania przez Zarząd harmonogramu wprowadzania planu 

naprawczego Szpitala MBNP w Wołominie i kosztów z nim związanych. Poproszono również o 

przedstawienie zmian jakie zostały naniesione na projekt budynku Szpitala w związku z licznymi 

zastrzeżeniami co do jego formy. Zwrócono również uwagę na działalność SOR-u Szpitala. 

 

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 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 37). 

 

 

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zwarcie porozumienia z Gminą Jadów w sprawie przyjęcia do prowadzenia 

przez Gminę Jadów zadania publicznego w zakresie oświaty. (druk nr 223) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka. 

 

Wójt Gminy Jadów poinformował, że podjęcie niniejszej uchwały umożliwi utworzenie szkoły 

branżowej na terenie gminy gdzie uruchomione zostaną kierunki gastronomiczne i hotelarskie, do 
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których uczęszczać będzie mogła młodzież zarówno z terenu gminy i powiatu wołomińskiego jak  

i ościennych gmin i powiatów. 

 

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 38) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia 

z Gminą Jadów w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Jadów zadania publicznego w 

zakresie oświaty (zał. nr 39). 

 

 

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi 

Staroście Wołomińskiemu. (druk nr 223) 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sławomir Pisarczyk omówił 

przedmiot projektu uchwały – druk nr 224 (zał. nr 40). 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 41) przyjęła uchwałę w sprawie przekazania skargi Staroście 

Wołomińskiemu (zał. nr 42). 

 

 

Punkt 19. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac 

Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady 

Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie od 29 stycznia 2020r. do 25 lutego 2020 r.  

(zał. nr 43), zostało radnym dostarczone przed sesją w wersji elektronicznej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński Adam Lubiak. 

 

Podczas dyskusji podjęta została tematyka punktów Sprawozdania: pkt. 2.7 – pomieszczeń 

zajmowanych przez Prywatna Szkołę Muzyczną. 

 

 

Punkt 20. 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 

44). Następnie zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
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Głos w niniejszym punkcie zabrali:  

Radna Magdalena Suchenek, Radny Kazimierz Rakowski, Radny Igor Sulich, Radny Piotr 

Borczyński, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Rafał Urbaniak, Przewodniczący 

Rady. 

 

Dyskusja dotyczyła sytuacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie, 

podjętych działań wobec kierownictwa PINB oraz pracowników jednostki. Dodatkowo 

poproszono o udzielenie informacji ws. ostatnich wydarzeń związanych z działaniami CBA  

w Starostwie, a także przedstawienia informacji nt. ilości spraw prowadzonych w Wydziale 

Budownictwa i wydawanych/unieważnionych decyzji przez ten wydział. Podjęto również temat 

podpisanych przez Powiat umów na zimowe utrzymanie dróg i wypłaty ewentualnych 

rekompensat dla firm. 

 

 

Punkt 21. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 17:30 zamknął  

XVII sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z XVII sesji stanowi załącznik nr 45 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 pod adresem: www.powiat-wolominski.pl  

 

 

 

 

                        Protokolant                                           Przewodniczący 

                                                                                   Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

                    Emilia Płachetko      Robert Perkowski        

 

Protokolant                                                            

                                                                                    

 

 

    Emilia Płachetko                                

 

                                                   

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

