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RPW.0002.3.2020 

 

Protokół Nr 3/20 

z XVIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2020 r. 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – 

wideokonferencja. 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski o godzinie 09:20 otworzył obrady XVIII Sesji Rady 

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

do zapewnienia kworum liczba radnych.  

 

Przewodniczący Rady kolejno wyczytywał imienną listę radnych celem potwierdzenia obecności 

w obradach (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, 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 do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości – druk nr 235. Dodał, że na wniosek Starosty dyskusja w punkcie dot. 

Sprawozdania Zarządu odbędzie się po głosowania nad przyjęciem protokołu. Następnie zapytał 

czy są inne wnioski o zmianę porządku obrad.  

 

Nikt nie złożył wniosku. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby obydwie zmiany porządku obrad zostały 

przegłosowane podczas jednego głosowania. 

 

Nikt nie złożył sprzeciwu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

o wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad – druk nr 235 oraz zmianę kolejności 

obradowania. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 28 „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 kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oraz zmianę 

kolejności punktów porządku obrad. 
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Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

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

3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020r. 

4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 225) 

5. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2019. (druk nr 226)  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu 

według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych w 2020 roku. (druk nr 227) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej 

informacji z realizacji w 2019 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powicie Wołomińskim na lata 2016-2021”. (druk nr 228) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-195/2020 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”. (druk nr 229) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie 

na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku w Urlach. (druk nr 230) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego. (druk 

nr 231) 

11. 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 232) 

12. 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 233) 

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z postępowania wyjaśniającego dotyczącego pisma 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.02.2020r. w sprawie podstawy do wygaszenia mandatu 

radnego. (druk nr 234) 

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

w okresie między sesjami. 

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

16. Zamknięcie obrad. 

 

 

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

26 lutego 2020 r. 
  

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

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

z XVII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 26.02.2020 r. (protokół z głosowania – zał. nr 6). 
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Punkt 4. 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 3 marca 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r.  

(zał. nr 7), zostało radnym dostarczone przed sesją w wersji elektronicznej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik, radna Magdalena 

Suchenek, radny Jerzy Mikulski, radny Arkadiusz Werelich, radny Tomasz Szturo. 

 

Podczas dyskusji Starosta Wołomiński przedstawił najważniejsze informacje dotyczące podjętych 

przez Zarząd działań w okresie między sesjami (przekazania 1 mln zł jednostkom podległym na 

walkę z COVID-19 na zakup środków ochrony; otrzymania 23 mln zł z Funduszy Dróg 

Samorządowych na realizacje inwestycji; zakupu nowoczesnego sprzętu komputerowego dla 

szkół; poprawy dostępność pracowników Urzędu głównie Wydziału Komunikacji wraz  

z wprowadzeniem usługi wysyłki dokumentów za pośrednictwem paczkomatów firmy InPost; 

terminu składania wniosków i ogólnej kwoty przyznanych środków z Funduszu Pracy dla 

przedsiębiorców w związku z walką z COVID-19; zakupu nowej karetki wraz z wyposażeniem 

dla potrzeb Szpitala MBNP w Wołominie). Wicestarosta nadmienił, ze wsparcia udzieliły również 

dwie jednostki wojskowe oraz Nadleśnictwo Drewnica. Dyskusja dotyczyła również utrzymania 

zieleni przy drogach powiatowych, zabezpieczenia Domów Pomocy Społecznej położonych na 

terenie powiatu, rozpatrywania przez Powiatowy Urząd Pracy wniosków o wsparcie finansowe 

przedsiębiorców, udzielanego wsparcia psychologicznego przez Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczne, odnowy nawierzchni i oznakowania poziomego na drogach. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o składanie do Zarządu pisemnych zapytań. 

 

Więcej głosów nie zgłoszono. 

 

 

Punkt 5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego. 

(druk nr 225) 

 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięła radna Magdalena Suchenek, która przedstawiła uwagi do niniejszego 

dokumentu. Nadmieniła, że uwagi te przekazała kierownictwu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wołominie.  

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Punkt 6. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2019. 

(druk nr 226) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 
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Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 

roku. (druk nr 227) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 8), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 27 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 9) przyjęła uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu 

według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych w 2020 roku (zał. nr 10). 

 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie 

Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2019 roku „Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powicie Wołomińskim 

na lata 2016-2021”. (druk nr 228) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 8), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 28 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 11) przyjęła uchwałę w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu 

rocznej informacji z realizacji w 2019 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powicie Wołomińskim na lata 2016-2021” (zał. nr 12). 

 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-

195/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na prowadzenie Klubu Osób 

Niepełnosprawnych „Muminki”. (druk nr 229) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 8), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 
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Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 28 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 13) przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-195/2020 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki” (zał. nr 14). 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania 

wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 

w Urlach. (druk nr 230) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 8), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, radny Piotr Borczyński, radny Robert Roguski 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 28 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 15) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o 

zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym 

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku (zał. nr 16). 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 231) 
 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 8), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący 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 17) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego (zał. nr 

18). 

 

 

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. (druk nr 235) 
 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 8), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 
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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 19) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości (zał. nr 20). 

 

 

Punkt 13. 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 232) 
 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 8), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 21) 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 22). 

 

 

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 233) 
 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 8), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Igor Sulich, Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz, radna Marta Rajchert, Naczelnik 

Wydziału Geodezji Robert Denis 

 

Podczas dyskusji podjęto temat tzw. „niewygasów”, zwiększenia deficytu w budżecie, a także 

etapu zakupu nieruchomości od syndyka po SKOK Wołomin. 

 

Wiceprzewodniczący 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 23) 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 24). 

 

 

Punkt 15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z postępowania wyjaśniającego 

dotyczącego pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.02.2020r. w sprawie 

podstawy do wygaszenia mandatu radnego. (druk nr 234) 
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Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść przedstawionego przez Komisję Rewizyjną 

Sprawozdania (zał. nr 25), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał przedstawione Sprawozdania pod 

głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 26) przyjęła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z postępowania 

wyjaśniającego dotyczącego pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.02.2020r. w sprawie 

podstawy do wygaszenia mandatu radnego (zał. nr 27). 

 

Radny Konrad Fuśnik nie brał udziału w głosowaniu. 

 

 

Punkt 16. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego 

Rady, sprawy różne. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował o wpływających do Zarządu za jego pośrednictwem 

wnioskach i interpelacjach oraz wpływającej do Przewodniczącego Rady korespondencji (zał. nr 

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

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

 

Punkt 17. Zamknięcie obrad. 
 

Wiceprzewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 10:50 zamknął  

XVIII sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z XVIII 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 pod adresem: www.powiat-wolominski.pl  

 

 

 

 

                        Protokolant                                           Przewodniczący 

                                                                                   Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

                    Emilia Płachetko      Robert Perkowski        

 

Protokolant                                                            

                        Protokolant                                         Wiceprzewodniczący 

                                                                                   Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

                    Emilia Płachetko          Cezary Wnuk                  

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

