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RPW.0002.6.2020 

 

Protokół Nr 6/20 

z nadzwyczajnej XXI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 8 lipca 2020 r. 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – 

wideokonferencja. 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski o godzinie 9:10 otworzył obrady XXI Sesji Rady 

Powiatu Wołomińskiego VI kadencji, zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie 

powiatowym, 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. 
 

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

piśmie.  

 

 

Porządek obrad:              

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Statut Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Wołominie. (druk nr 251) 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Statut Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu. (druk nr 252) 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej nazwę samorządowej instytucji kultury – 

Powiatowego Centrum Kultury Dziedzictwa i Twórczości i nadania statutu. (druk nr 253) 

6. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia przez Powiat Wołomiński do realizacji w 2020 

roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu Cmentarza 
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Poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 położonego w miejscowości Ossów.  

(druk nr 254) 

7. 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 255) 

8. 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 256) 

9. Zamknięcie obrad. 

 

 

Punkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Statut Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie. (druk nr 251) 
  

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński Adam Lubiak. 

 

W dyskusji udzielono informacji, że projekt uchwały dotyczy dostosowania statutu jednostki do 

uchwały Rady Powiatu mówiącej o wspólnej obsłudze administracyjno-finansowej jednostek 

Powiatu. 

 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 29 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 5) przyjęła uchwałę zmieniającą Statut Powiatowego Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Wołominie (zał. nr 6). 

 

 

Punkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Statut Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu. (druk nr 252) 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

następnie otworzył dyskusję. 

 
W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński 

 

W dyskusji omówiono prawne aspekty statutu jednostki.   

 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 29 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 7) przyjęła uchwałę zmieniającą Statut Powiatowego Środowiskowego 

Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu (zał. nr 8). 
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Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej nazwę samorządowej 

instytucji kultury – Powiatowego Centrum Kultury Dziedzictwa i Twórczości  

i nadania statutu. (druk nr 253) 

 
Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński, p.o. Dyrektora PCDiT Katarzyna Rutkowska, 

radny Jerzy Mikulski, radny Robert Roguski, Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik. 

 

Dyskusja dotyczyła przesłanek mówiących o zmianie nazwy instytucji kultury jaką jest Powiatowe 

Centrum Dziedzictwa i Twórczości na Powiatowe Centrum Kultury „Fabryczka”.  

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek formalny radnej 

Magdaleny Suchenek dot. pozostawienia dotychczasowej nazwy jednostki. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 6 „za”, 16 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 9) odrzuciła wniosek (zał. nr 10). 

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 20 „za”, 3 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 11) przyjęła uchwałę zmieniającą nazwę samorządowej instytucji kultury 

– Powiatowego Centrum Kultury Dziedzictwa i Twórczości i nadania statutu (zał. nr 12). 

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia przez Powiat Wołomiński 

do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej 

polegającego na utrzymaniu Cmentarza Poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 

położonego w miejscowości Ossów. (druk nr 254) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński, radny Robert Roguski, Przewodniczący Rady, 

radny Jerzy Mikulski, Wicestarosta Wołomiński, radny Tomasz Szturo. 

 

Podczas dyskusji omówiono projekt uchwały oraz prace jakie mają zostać wykonane w ramach 

zadania (odtworzenie elewacji murku cmentarza w porozumieniu z konserwatorem zabytków), na 

które Powiat otrzyma środki finansowe. Ponadto podjęto tematykę utrzymania innych miejsc 

pamięci na terenie powiatu wołomińskiego. 

 

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 przyjęcia przez Powiat Wołomiński do realizacji  

w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu Cmentarza 

Poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 położonego w miejscowości Ossów (zał. nr 14). 
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Punkt 7. 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 255) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

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

głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 15) 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 16). 

 

 

Punkt 8. 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 256) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński. 

 

Podczas dyskusji podjęto tematykę wniosków składanych do Samorządowego Funduszu Dróg. 

 

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

głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 27 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 17) 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 18). 

 

 

Punkt 9. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 10:15 zamknął  

XXI sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z XXI sesji stanowi załącznik nr 19 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  

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

                                                                                   Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

                    Emilia Płachetko      Robert Perkowski        

 

Protokolant                                                            

                        Protokolant                                          

             


