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RPW.0002.5.2020 

 

Protokół Nr 5/20 

z XX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 25 czerwca 2020 r. 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – 

wideokonferencja. 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski o godzinie 9:10 otworzył obrady XX 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. Następnie zapytał czy są inne wnioski o zmianę porządku obrad.  

 

Nikt nie złożył wniosku. 

 

 

Porządek obrad:              

1. Otwarcie sesji. 

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

3. Sprawozdanie roczne z realizacji 3-letniego Powiatowego programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2019-2021. Sprawozdanie za rok 2019. (druk nr 244) 

4. Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Powiatu Wołomińskiego do roku 2025. (druk nr 245)  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania  

w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty 

lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. (druk nr 246) 
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6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki 

zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy 

Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic 

miasta Marki. (druk nr 247) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu 

dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W ul. Wojska Polskiego.  

(druk nr 248) 

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 249) 

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 250) 

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. Sprawozdanie roczne z realizacji 3-letniego Powiatowego programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021. Sprawozdanie za rok 2019.  

(druk nr 244) 
  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 
Radny Jerzy Mikulski poinformował, że Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej na 

swoim posiedzeniu pozytywnie zaakceptowała przedstawioną informację o ww. Sprawozdaniu. 

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

 

 

Punkt 4. Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025.  

(druk nr 245) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 
Radny Jerzy Mikulski poinformował, że Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej na 

swoim posiedzeniu również pozytywnie zaakceptowała przedstawioną informację o ww. Strategii. 

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

 

 

Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania 

terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej. (druk nr 246) 
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Przewodniczący Rady 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 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 4) przyjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania 

na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (zał. nr 5). 

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego 

rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki  

w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki.  

(druk nr 247) 
 

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 26 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 8) przyjęła uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania  

z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej  

i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki 

(zał. nr 9). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie 

Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi 

powiatowej nr 4338W ul. Wojska Polskiego. (druk nr 248) 
 

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 26 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 10) przyjęła uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania  

z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W ul. Wojska 

Polskiego (zał. nr 11). 
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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 249) 
 

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

przekazał, że Zarząd do niniejszego projektu uchwały zgłosił autopoprawkę – druk nr 249a (zał. 

nr 12), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady Wiesław 

Mędrzycki, radny Tomasz Szturo, radny Kazimierz Rakowski, Wicestarosta Wołomiński Robert 

Szydlik, radny Jerzy Mikulski, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Skarbnik Powiatu Jadwiga 

Tomasiewicz, radny Igor Sulich. 

 

W dyskusji podjęto tematykę: dokumentacji projektowej związanej z budową drogi powiatowej 

Nr 4328W w msc. Strachówka, zmian zadań drogowych określonych w WPF, budowy drogi  

ul. Wołomińskiej, w porozumieniu z gm. Kobyłką, Skarbnik Powiatu przekazała informacje  

o zapisach autopoprawki. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod 

głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 13) 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 14). 

 

 

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 250) 
 

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

przekazał, że Zarząd do niniejszego projektu uchwały zgłosił autopoprawkę – druk nr 250a (zał. 

nr 15), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz, radna Marta Rajchert, Przewodniczący Rady, Starosta 

Wołomiński.  

 

Podczas dyskusji Skarbnik Powiatu omówiła zapisy autopoprawki. Radna Marta Rajchert zapytała 

o szczegóły inwestycji dot. budowy drogi w msc. Radzymin – Mokre – Łosie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod 

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

z głosowania – zał. nr 16) 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 17). 

 

 

Punkt 10. 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 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r.  

(zał. nr 18), 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. o stopie bezrobocia  

i wskaźnikach bezrobocia w powiecie wołomińskim, realizacji tarczy antykryzysowej we 

wszystkich formach wsparcia (ilości wniosków i kwocie 52 mln zł. którą przekazano 

przedsiębiorcom), wyłonieniu wykonawcy do przetargu na realizację inwestycji rozbudowy drogi 

powiatowej Nr 4338W w miejscowościach Kowalicha i Marinów, wdrożeniu usługi wymiany 

dokumentacji za pośrednictwem firmy InPost, remontach sal na poszczególnych oddziałach  

w Szpitalu MBNP w Wołominie, zmianach regulaminu Rady Społecznej Szpitala MBNP  

w Wołominie oraz przyznanej Szpitalowi pożyczki w wysokości 1 mln. zł. Na koniec Starosta 

zachęcił do spełnienia obowiązku obywatelskiego i wzięcia udziału w wyborach prezydenckich. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Marta Rajchert, Starosta Wołomiński, Przewodniczący Rady, radny Paweł Dąbrowski, 

radny Tomasz Szturo, radny Jerzy Mikulski, radna Magdalena Suchenek, Wicestarosta 

Wołomiński Robert Szydlik, radny Kazimierz Rakowski, Dyrektor Szpitala MBNP w Wołominie 

Grzegorz Krycki. 

 

Podczas dyskusji podjęto tematykę zmian organizacyjnych, sytuacji personalnej i finansowej 

Szpitala MBNP w Wołominie, sytuacji epidemiologicznej w powiecie i skutkach ekonomicznych 

wywołanych przez COVID-19 na rynku pracy, współpracy z gm. Jadów w realizacji inwestycji 

drogowych, konkursów na dyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 

Wołomińskim tj. Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie oraz Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Wołominie. zwrócono również uwagę na brak szczegółowych zapisów 

punktów Sprawozdania. Przypomniano również o złożonych wnioskach wypracowanych na 

posiedzeniach Komisji Rady. 

 
 

Punkt 11. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego 

Rady, sprawy różne. 
 

Przewodniczący 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 19). Następnie 

zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Robert Roguski, Wicestarosta Wołomiński, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna 
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Skrzypczak, Przewodniczący Rady, radny Jerzy Mikulski. 

 

Podczas dyskusji podjęto temat organizacji obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 

roku. Przewodniczący Rady poinformował radnych o terminach sesji wakacyjnych. Radny Jerzy 

Mikulski zapytał o szczegóły pism dot. informacji publicznych wpływających do Rady. 

 

 

Punkt 14. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 12:00 zamknął  

XX sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z XX sesji stanowi załącznik nr 20 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                                          

             

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

