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RPW.0002.7.2020 

 

Protokół Nr 7/20 

z XXII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2020 r. 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – 

wideokonferencja. 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski o godzinie 10:20 otworzył obrady XXII 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 porządek obrad był zmieniany na wnioski (zał. nr 4, 5) i potrzeby 

Zarządu, które podyktowane były terminami ustawowymi podjęcia uchwał wprowadzonych do 

porządku obrad. 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. Przedstawienie raportu o stanie powiatu wołomińskiego za 2019 rok. (druk nr 259) 

4. Debata nad raportem o stanie powiatu wołomińskiego za 2019 rok.  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego 

wotum zaufania. (druk nr 260) 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2019. (druk nr 261) 
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. (druk nr 262) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: „Nadbudowa 

i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. Poprzeczna 18 

05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”. (druk nr 263) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 264) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

najmu z dotychczasowym najemcą. (druk nr 265) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty. (druk nr 

266) 

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

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej  na nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 269) 

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 267) 

14. 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 268) 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Wołomińskiego. 

(druk nr 257) 

16. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wołomińskiego. 

(druk nr 258) 

17. Zamknięcie obrad. 

 

 

Punkt 3. Przedstawienie raportu o stanie powiatu wołomińskiego za 2019 rok. 

(druk nr 259) 
  

Przewodniczący Rady przekazał głos Staroście Wołomińskiemu. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak szczegółowo omówił treści zawarte w „Raporcie o stanie 

powiatu…”. (zał. nr 6) 

 

 

Punkt 4. Debata nad raportem o stanie powiatu wołomińskiego za 2019 rok. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęło żadne pisemne zgłoszenie o zabraniu głosu 

w debacie, następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Jerzy Mikulski, radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński, Wicestarosta 

Wołomiński Robert Szydlik, radny Robert Roguski, radny Igor Sulich 

 

Podczas dyskusji poruszono tematykę współpracy Powiatu z włodarzami poszczególnych gmin, 

realizacji inwestycji m.in. w zakresie budowy dróg powiatowych, uregulowania stanów prawnych 

nieruchomości, zabezpieczeniu potrzeb i usług dla zwiększającej się liczby mieszkańców powiatu, 

wskaźnikach realizacji, analizy SWOT, rozbudowy/przebudowy i realizacji programu 

naprawczego Szpitala MBNP w Wołominie. 
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Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu Wołomińskiego wotum zaufania. (druk nr 260) 
 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 25 „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 7) przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Wołomińskiego wotum zaufania (zał. nr 8). 

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Powiatu 

Wołomińskiego za rok 2019. (druk nr 261) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 9), 

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 2 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 8) przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2019 (zał. nr 10). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. 

(druk nr 262) 

 

Przewodniczący Rady przytoczył wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 9), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Dec, Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o wynikach głosowania nad wnioskiem 

Komisji o udzieleniu Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium, który został przyjęty 4 

głosami „za”, 0 głosów „przeciw”  i 1 „wstrzymujący się”. 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz poinformowała, że w Regionalna Izba Obrachunkowa  

w wydanej opinii dot. udzielenia absolutorium Zarządowi, w uzasadnieniu uchwały omyłkowo 

wpisała wynik głosowania Komisji dot. opinii na temat wykonania budżetu. Następnie odczytała 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (zał. nr 11). 
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Przewodniczący 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 12) przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 (zał. nr 13). 

 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do programu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa  

i realizacji inwestycji pn.: „Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby 

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” 

finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”. (druk nr 263) 

 
Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 9), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Skarbnik Powiatu zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały mówiącej o zmianie zapisu §3 pkt. 

1 tj. kwoty finansowania inwestycji w roku 2021. Kwota jaka powinna być wpisana to 

1 827 866,50 zł. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz ze zgłoszona 

autoporawką pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 14) przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: 

„Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego  

ul. Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa” (zał. nr 15). 

 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady 

Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 

264) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 9), 

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 16) przyjęła uchwałę w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zał. nr 17). 
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Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą. (druk nr 265) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 9), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński. 

 

Podczas dyskusji została wprowadzona autopoprawka mówiąca o naniesieniu poprawnej daty 

obowiązywania terminy najmu tj. do 2021 roku. 

 

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 18) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów najmu z dotychczasowym najemcą (zał. nr 19). 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań  

z zakresu oświaty. (druk nr 266) 
 

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

z głosowania – zał. nr 20) przyjęła uchwałę w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty (zał. 

nr 21). 

 

 

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej  na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 269) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 9), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Robert Denis. 

 

Podczas dyskusji Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii omówił przedmiot 

projektu uchwały. 

 

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 22) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej  na nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Wołomińskiego (zał. nr 23). 

 

 

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 267) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 9), 

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 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 24) 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 25). 

 

 

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 268) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 9), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz zgłosiła autopoprawkę do uzasadnienia projektu uchwały 

mówiący o błędnym zapisie: zamiast nazewnictwa Województwa Mazowieckiego powinno być 

Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz ze zgłoszoną 

autopoprawką pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 26) 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 27). 

 

 

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika 

Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 257) 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu ustępującej Skarbnik Powiatu. 
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Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz odczytała przygotowaną przemowę, w której 

podziękowała radnym za wieloletnią współpracę. 

 

Przed przeprowadzeniem procedury głosowania nad projektem uchwały Przewodniczący Rady 

wraz z Członkami Zarządu złożyli p. Jadwidze Tomasiewicz życzenia a także wręczyli kwiaty oraz 

tabliczkę pamiątkową. 

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 28) przyjęła uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu 

Wołomińskiego (zał. nr 29). 

 

 

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika 

Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 258) 
 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 30) przyjęła uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Powiatu 

Wołomińskiego (zał. nr 31). 

 

Po przeprowadzeniu procedury głosowania Przewodniczący Rady wraz z Członkami zarządu 

wręczyli p. Agnieszce Adam kwiaty z życzeniami owocnej współpracy. Następnie Przewodniczący 

Rady poprosił nowo powołaną Skarbnik Powiatu Agnieszkę Adam o przedstawienie krótkiej 

autoprezentacji. 

 

Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam dokonała krótkiej autoprezentacji. 

 

 

Punkt 17. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 12:20 zamknął  

XXII sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z XXII sesji stanowi załącznik nr 32 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                                                            

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

             


