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Protokół Nr 13/18 

z II Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 18 grudnia 2018 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie 
 

 

Przed otwarciem sesji Przewodniczący Rady Robert Perkowski udzielił głosu mieszkance Miasta 

Kobyłka, która odczytała treść pisma skierowanego do Rady Powiatu w sprawie przebudowy, 

remontu oraz odwodnienia ulicy Węgierskiej. Po przedstawieniu tematyki pisma złożyła Radnym 

życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz podziękowała Przewodniczącemu 

Rady za udzielenie głosu podczas dzisiejszego posiedzenia Rady. 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski o godzinie 14:05 otworzył obrady II Sesji Rady 

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

zapewnienia kworum liczba radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu, natomiast lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

 

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. Następnie zapytał czy są wnioski o zmianę porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad druku nr 22 – 

Projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu 

Wołomińskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym 

Sądem Administracyjnym w Warszawie 

 

Rada Powiatu głosami: 26 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” wprowadziła nowy punkt 

porządku obrad – druk nr 22 (protokół z głosowania – zał. nr 4). 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.                                         

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

3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 i 27 listopada  2018r. 

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

w okresie między sesjami. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia obowiązującej  

w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. (druk nr 14) 
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6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ciągu drogi powiatowej z ul. Sosnowej  

i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na terenie Miasta Marki. (druk nr 15)  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. (druk nr 16) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego  

Nr XLIV-499/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta 

Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 17) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI-528/2018 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018 r. 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 2018 roku, zmienioną uchwałą Nr LI-579/2018 Rady   

Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. (druk nr 18) 

10. 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 19) 

11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane 

kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. (druk nr 20) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Wołomińskiego na 2018 rok. (druk nr 21) 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Informacje Przewodniczącego Rady. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 22 i 27 listopada 2018 r. 
 

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 23 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z I sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 22.11.2018 r. oraz 27.11.2018 r. (protokół z głosowania 

– zał. nr 5). 
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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 22 listopada 2018r. do 17 grudnia 2018 r.  

(zał. nr 6), zostało radnym dostarczone przed sesją w wersji elektronicznej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

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

Tomasz Szturo oraz Przewodniczący Rady i Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik. Starosta 

Wołomiński został poproszony o udzielenie szerszych informacji dotyczących pkt. 2 ust. 3 i 6,  

a także pkt. 1 ust. 3, 4, 5 i 6. 

 

 

Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia obowiązującej w 2019r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi 

i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. (druk 14) 
 

Przewodniczący Rady przekazał głos Staroście Wołomińskiemu celem omówienia 

przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak przekazał głos Naczelnikowi Wydziału Komunikacji 

Stanisławowi Szczepańskiemu. 

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji Stanisław Szczepański na podstawie uzasadnienia do projekt 

uchwały omówił jej przedmiot. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął niniejszy punktu porządku obrad, następnie poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 7) przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu (zał. nr 8). 

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ciągu drogi 

powiatowej z ul. Sosnowej i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na terenie 

Miasta Marki. (druk nr 15)  
 

Przewodniczący Rady poprosił Starostę Wołomińskiego o przedstawienie projektu uchwały. 
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Starosta Wołomiński przekazał, że w uzasadnieniu do projektu uchwały została zawarta 

zasadność podjęcia niniejszego projektu uchwały. Dodał, że w przypadku uzyskania dodatkowych 

wyjaśnień zarówno w tym jak i podczas procedowania nad kolejnymi punktami porządku obrad 

poprosi o zabranie głosu przez osoby merytorycznie odpowiedzialne za ich treść. Poprosił  

o zadawanie pytań lub przejście do głosowania. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 9) przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia ciągu drogi powiatowej  

z ul. Sosnowej i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na terenie Miasta Marki (zał. nr 10). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania dwóch 

radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. (druk nr 16)  
 

Przewodniczący Rady przekazał głos Starości Wołomińskiemu. 

 

Starosta Wołomiński przekazał, że korzystając ze swoich uprawnień oddelegował radnego Pawła 

Śliwę oraz radnego Sławomira Pisarczyka na członków Komisji. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 23 „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania – zał. nr 11) przyjęła uchwałę w sprawie delegowania dwóch radnych do składu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (zał. nr 12). 

 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu 

Wołomińskiego Nr XLIV-499/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie pomocy 

finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie 

Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie 

zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 17)  
 

Radny Tomasz Szturo zwrócił uwagę na przekazywanie informacji radnym o wynikach 

opiniowania poszczególnych projektów uchwał prze Komisje Rady. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie posiada pisemnej informacji o wynikach głosować 

jednak będzie prosił o zabranie głosu w tej sprawie przez Przewodniczących Komisji. Następnie 

poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez Starostę. 
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Starosta Wołomiński omówił projekt uchwały. 

 

Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik dodał, że procedowana tematyka jest radnym znana, 

a cel na jaki są przekazywane środki nie budzi żadnych wątpliwości wobec czego podjęcie 

uchwały jest wskazane. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Wicestarosta Wołomiński, Przewodniczący Rady oraz Starosta 

Wołomiński. Wyjaśnień udzieliła również Skarbnik Powiatu. 

 

Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu 

Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie 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 zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego 

Nr XLIV-499/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki 

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

 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI-

528/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018 r. 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 2018 roku, zmienioną uchwałą  

Nr LI-579/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lipca 2018 r.  

(druk nr 18)  
 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez Wicestarostę 

Wołomińskiego. 

 

Wicestarosta Wołomiński poprosił o omówienie projektu uchwały przez Agatę Żędzian.  

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie omówiła główne 

założenia projektu uchwały oraz wprowadzone zmiany tj. przesunięcie środków z zakresu 

rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społecznej.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Z-ca Dyrektora PCPR w Wołominie Agata Żędzian. 

 

Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu 

Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie 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 zmieniającą uchwałę Nr XLVI-528/2018 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018 r. 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 2018 roku, zmienioną uchwałą Nr LI-579/2018 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. (zał. nr 16). 

 

 

Punkt 10. 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 19)  
 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Wicestarosta Wołomiński omówił przedmiot projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek oraz Skarbnik Powiatu. 

 

Komisja Finansowa, Komisja Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Dziedzictwa Narodowego, 

Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania - zał. nr 17) przyjęła uchwałę 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 (zał. nr 18). 
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Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, 

których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2018. (druk nr 20)  
 

Przewodniczący Rady  
 

Starosta Wołomiński poprosił Naczelnika Andrzeja Noconia o omówienie projektu uchwały. 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Andrzej Nocoń poprosił o zadawanie pytań  

z zakresu inwestycji.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Adam Łossan, Radna Magdalena Suchenek oraz Naczelnik Andrzej Nocoń, który 

poinformował, że do niniejszego projektu uchwały Zarząd przygotował autopoprawkę – druk nr 

20a (zał. nr 19). 

 

Komisja Finansowa, Komisja Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania - zał. nr 20) przyjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków 

budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2018 (zał. nr 21). 

 
Radny Tomasz Kalata poprosił o wyświetlanie na projektorze informacji o oddawaniu przez 

radnych głosu tak, aby udostępnić wszystkim informacje kto jak głosował. 

 

 

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę  

Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok. (druk nr 

21) 
 

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Powiatu o omówienie tego projektu uchwały wraz 

z projektem zmiany uchwały budżetowej. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że do projektu zmiany uchwały budżetowej Zarząd 

przygotował autopoprawkę – druk nr 21a (zał. nr 19). Następnie omówiła główne założenia 

przedmiotowego projektu zmiany uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Komisja Finansowa oraz Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie 
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zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką 

pod głosowanie. 

 
Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 19 „za”, 0 „przeciw” i 8 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania - zał. nr 22)  przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Wołomińskiego na 2018 rok. (zał. nr 23). 

 

 

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Wołomińskiego przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem 

Administracyjnym w Warszawie. (druk 22) 
 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez Radce prawnego 

Mariusza Kaim. 

 

Radca prawny Mariusz Kaim przekazał, że w dniu 8.11.2018r. wpłynęła do Rady skarga 

Asesora Prokuratury Rejonowej w Wołominie skarga na uchwałę Rady w sprawie usuwania 

pojazdów z drogi. Wobec braku możliwości osobistego działania Rady Powiatu Wołomińskiego 

przed sądem administracyjnym zachodzi konieczność udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania organu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, jak 

również w przypadku złożenia skargi kasacyjnej przez Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Ponadto Radca zasugerował prowadzenie do zapisów §2 projektu uchwały mówiących  

o powierzeniu wykonania uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu przekazał, że zgodnie z wypowiedzią Radcy prawnego wnosi  

o naniesienie autopoprawek do projektu uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Tomasz Szturo oraz Przewodniczący Rady. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały wraz ze zgłoszonymi 

autopoprawkami pod głosowanie. 

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

z głosowania - zał. nr 24) przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Rady Powiatu Wołomińskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 

w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (zał. nr 25). 

 

 

Punkt 14. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Przewodniczący Rady poinformował o wpływających do Zarządu za jego pośrednictwem 

wnioskach i interpelacjach (zał. nr 26). Następnie zapytał, czy ktoś z radnych chce zadać pytanie. 
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Punkt 15. Informacje Przewodniczącego Rady. 
 

Przewodniczący Rady poinformował o wpływającej do Przewodniczącego Rady korespondencji 

(zał.nr 26). Przypomniał również o spotkaniu Wigilijnym, które odbędzie się w dniu dzisiejszym 

o godz. 18.00 w Fabryczce. 

 

 

Punkt 16. Sprawy różne. 
 

Przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami 

Samorządu Terytorialnego Robert Roguski poinformował, że w dniu 04.12. Komisja pismo, do 

Zarządu Powiatu, z prośbą o kontynuację dotychczas prowadzonych cyklicznych konwentów 

burmistrzów i wójtów gmin powiatu.  

 

Radny Jerzy Mikulski powracając to tematyki punktu 11 porządku obrad poinformował, że 

Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła decyzję o wystąpieniu do Zarządu z wnioskiem  

o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2019r. środków na realizację zadań opisanych  

w pkt. 3 i 4 projektu uchwały.  

 

Radny Tomasz Szturo zaprosił radnych na 8. Bieg WOŚP Policz się z cukrzycą, który odbędzie 

się 13 stycznia 2019r. w Kobyłce, a także zachęcał do kibicowania w 2. turnieju charytatywnym 

o puchar Burmistrza Kobyłki w piłce siatkowej, który odbędzie się w 12 stycznia br. 

 

 

Punkt 17. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 14:40 zamknął II sesję 

Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z II sesji stanowi załącznik nr 27 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 

 

 

    Emilia Płachetko                           Robert Perkowski        

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

