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RPW.0002.4.2020 

 

Protokół Nr 4/20 

z XIX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 28 maja 2020 r. 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – 

wideokonferencja. 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski o godzinie 10:20 otworzył obrady XIX 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). Przekazał również informację, że Rada Powiatu 

Wołomińskiego na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) oraz w związku z  sytuacją wprowadzenia od dnia 

14.03.2020 roku do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 roku) obraduje w trybie zdalnego 

porozumiewania się na odległość. 

 

 

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 wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego – druk nr 242. Dodał, że w porządek obrad zostanie rozszerzony o dodatkowy 

punkt jakim jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego  

w sprawie inicjatywy nadania drodze ekspresowej S8 na terenie powiatu wołomińskiego nazwy 

„Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.” – druk nr 243, którego jest autorem. 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. 

 

 

 



 

 

2 

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

o wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad – druk nr 242 oraz autorski projekt uchwały 

określony drukiem nr 243. 

 

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 rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie inicjatywy nadania drodze 

ekspresowej S8 na terenie powiatu wołomińskiego nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 

1920 r.”. 

 

 

Porządek obrad:              

1. Otwarcie sesji. 

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

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. 

4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019. (druk nr 236) 

5. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2019. (druk nr 237)  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (druk nr 238) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. (druk nr 239) 

8. 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 240) 

9. 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 241) 

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

w okresie między sesjami. 

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

12. Zamknięcie obrad. 

 

 

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

29 kwietnia 2020 r. 
  

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 28 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z XVIII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 29.04.2020 r. (protokół z głosowania – zał. nr 6). 
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Punkt 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu 

Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w roku 2019. (druk nr 236) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

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

 

 

Punkt 5. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu współpracy 

Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

o wolontariacie na lata 2016 – 2019. (druk nr 237) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Igor Sulich, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk, Wicestarosta 

Wołomiński Robert Szydlik, radny Jerzy Mikulski, radna Magdalena Suchenek. 

 

Podczas dyskusji omówione zostały najważniejsze punkty Sprawozdania m.in. konkursy ofert, 

środki przekazywane na realizację zadań, zmiany jakie zaszły w przepisach. Radny Igor Sulich 

zaproponował, aby został stworzony regulamin lub inny akt regulujący możliwość pozyskiwania 

środków przez podmioty zainteresowane realizacją zadań, również dla NGO. Radny Jerzy 

Mikulski zwrócił uwagę na zakres terytorialny działania organizacji oraz kwoty przyznanych 

pożyczek.  

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

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. (druk nr 238) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 7), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Igor Sulich, Przewodniczący Rady. 

 

Podczas dyskusji podjęto tematykę opiniowania projektów uchwał przez Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 29 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 8) przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (zał. nr 9). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (druk nr 239) 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 7), 

następnie 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 4 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 10) przyjęła uchwałę w sprawie przyjęła uchwałę w sprawie emisji 

obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (zał. nr 11). 

 

 

Punkt 8. 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 2) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 7), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 24 „za”, 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 12) 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 13). 

 

 

Punkt 9. 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 Cezary Wnuk przedstawił wyniki opiniowania projektu przez 

Komisje Rady (zał. nr 7), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

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

Wydziału Dróg Powiatowych Rafał Urbaniak, Starosta Wołomińskie Adam Lubiak, radny Jerzy 

Mikulski, radny Robert Roguski, radny Igor Sulich, Wicestarosta Wołomiński, radna Magdalena 
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Suchenek, radny Kazimierz Rakowski, radny Tomasz Szturo. 

 

Podczas dyskusji Skarbnik Powiatu omówiła najważniejsze zmiany budżetu. Została również 

podjęta tematyka: inwestycji drogowych w gm. Radzymin, zagospodarowania zakupionego 

budynku po dawnym SKOK przy ul. Wileńskiej w Wołominie i braku miejsc parkingowych 

zlokalizowanych przy samym budynku, rozbudowy Domu Dziecka w Równem, pozyskiwania 

środków z tarczy antykryzysowej m.in. przez organizacje pozarządowe, nowych inwestycji 

drogowych w powiecie finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, 

budowy/przebudowy/modernizacji dróg w gm. Strachówka, gm. Klembów, gm. Kobyłka 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 14) 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 15). 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 242) 
 

Sekretarz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Konrad Fuśnik zreferował przedstawione przez 

Komisję w projekcie uchwały stanowisko (zał. nr 16). 

 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, radny Kazimierz Rakowski, Sekretarz Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Konrad Fuśnik, Wiceprzewodniczący Rady. 

 

Wiceprzewodniczący 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 17) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 18). 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska 

Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie inicjatywy nadania drodze 

ekspresowej S8 na terenie powiatu wołomińskiego nazwy „Aleja Bohaterów 

Bitwy Warszawskiej 1920 r.”. (druk nr 243) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Tomasz Kalata, radny Arkadiusz Werelich, radna Izabella Dziewiątkowska, 

Przewodniczący Rady, radny Tomasz Szturo, radny Adam Łossan. 

 

Wiceprzewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały wraz uzasadnieniem (zał. nr 19).  

 

Przewodniczący Rady zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały mówiąca o zmianie numerów 
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paragrafów w projekcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz ze zgłoszona 

autopoprawką pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 20) przyjęła uchwałę w sprawie inicjatywy nadania drodze ekspresowej S8 

na terenie powiatu wołomińskiego nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.” (zał. 

nr 21). 

 

 

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

Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady 

Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie od 30 kwietnia 2020 r. do 20 maja 2020 r.  

(zał. nr 22), zostało radnym dostarczone przed sesją w wersji elektronicznej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

W niniejszym punkcie Starosta Wołomiński Adam Lubiak przedstawił najważniejsze informacje 

dotyczące podjętych przez Zarząd działań w okresie między sesjami, m.in. współczynnika 

bezrobocia w powiecie wołomińskim, funkcjonowania NPL na ul. Sasina i przeniesieniu 

przychodni dla dzieci do budynku Szpitala MBNP w Wołominie, wznowienia funkcjonowania 

poradni specjalistycznych w Szpitalu, a także zakupie sprzętu do pobierania i analizy próbek badań 

COVID-19, wznowienia obsług i wprowadzeniu udogodnień dla klientów Urzędu: usytuowania 

wrzutni dokumentów oraz paczkomatów przed budynkami Starostwa, zaadaptowania budynku po 

SKOK przy ul. Wileńskiej w Wołominie, uruchomienia filii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Ząbkach. 

 

Więcej głosów nie zgłoszono. 

 
 

Punkt 13. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego 

Rady, sprawy różne. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że informacje o wpływających do Zarządu za jego 

pośrednictwem wnioskach i interpelacjach oraz wpływającej do Przewodniczącego Rady 

korespondencji, radni otrzymali przed sesją w wersji elektronicznej (zał. nr 23). Następnie 

zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Kazimierz Rakowski, Starosta Wołomiński, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Rafał 

Urbaniak, radny Paweł Dąbrowski, radna Magdalena Suchenek, radna Marta Rajchert, Naczelnik 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego, radny Jerzy Mikulski, radny Tomasz Szturo, 

Wiceprzewodniczący Rady, Dyrektor Szpitala MBNP w Wołominie Grzegorz Krycki, radny 

Adama Pietrzak, 

 

Podczas dyskusji podjęte zostały tematy: częstotliwość koszenia poboczy dróg powiatowych, 

umorzenia należności budżetowych, długoterminowej pożyczki  z budżetu Powiatu dla Szpitala 

MBNP w Wołominie, pozostawania i przekazania jednostkom Powiatu przyłbic ochronnych, 

wycieków substancji chemicznych na rzece Czarnej, sytuacji personalnej w Szpitalu MBNP  
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w Wołominie, przekazywaniu analizy inwestycyjnej i finansowej Powiatu do radnych. 

 

 

Punkt 14. Zamknięcie obrad. 
 

Wiceprzewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 14:00 zamknął  

XIX sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z XIX sesji stanowi załącznik nr 24 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/

