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RPW.0002.8.2020 

 

Protokół Nr 8/20 

z XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 4 września 2020 r. 

w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury „Fabryczka” 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski o godzinie 14:20 otworzył obrady XXIII Sesji Rady 

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

do zapewnienia kworum liczba radnych.  

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o zalogowanie się za pomocą pilotów do 

głosowania, aby możliwe było korzystanie z elektronicznego systemu do głosowań imiennych. 

Wszyscy obecni na sesji radni zalogowali się, jednocześnie potwierdzając obecność (lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  

 

Przewodniczący Rady odczytał informację, 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). 

 

 

Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie 

ewentualnych zmian. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek grupy 

radnych a porządek obrad (zał. nr 3) został radnym przekazany na piśmie. Zakomunikował, że ta 

sama grupa radnych złożyła wniosek (zał. nr 4) o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wicestarosty Wołomińskiego – druk nr 274 oraz  

w sprawie wyboru Wicestarosty Wołomińskiego – druk nr 275. Dodał, że w związku  

z koniecznością przeprowadzenia głosowań tajnych nad drukiem 273 i 275 porządek obrad 

zostanie rozszerzony również o punkt dot. powołania Komisji Skrutacyjnej. Następnie zapytał czy 

są inne wnioski o zmianę porządku obrad.  

 

Nikt nie złożył wniosku. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby wszystkie zmiany porządku obrad zostały 

przegłosowane podczas jednego głosowania. 

 

Nikt nie złożył sprzeciwu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek grupy radnych  

o wprowadzenie nowych punktów do porządku obrad – druk nr 274 i 275. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 23 „za”, 2 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 5) przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wicestarosty Wołomińskiego, projektu uchwały  

w sprawie wyboru Wicestarosty Wołomińskiego oraz punkt dotyczący powołania Komisji 

Skrutacyjnej. 
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Porządek obrad:              

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego. (druk nr 270) 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym  

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. (druk nr 271) 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego 

Rady Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 272) 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Wołomińskiego. (druk nr 273) 

7. Zamknięcie obrad. 

 

 

Punkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. (druk nr 270) 
  

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich zreferował przedstawione 

przez Komisję w projekcie uchwały stanowisko. (zał. nr 6) 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 25 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (protokół z głosowania – 

zał. nr 7). 

 

 

Punkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

(druk nr 271) 
 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich zreferował przedstawione 

przez Komisję w projekcie uchwały stanowisko. (zał. nr 8) 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Jerzy Mikulski, Przewodniczący Rady, radna Marta Rajchert, Wicestarosta Wołomiński 

Robert Szydlik, Starosta Wołomiński Adam Lubiak. 
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W dyskusji podjęto temat szkoleń dla kadry zarządzającej w placówkach oświatowych oraz 

przyznanej pomocy dla osób najbardziej potrzebujących w zakresie przekazania komputerów do 

zdalnej nauki o okresie pandemii. 

 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod glosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 24 „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 9) przyjęła uchwałę w sprawie przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia 

petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa miejscowego (zał. nr 10). 

 

 

Punkt 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
 

Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie ze Statutem Powiatu Komisja jest 3-osobowa. 

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Robert Roguski zaproponował kandydaturę radnego Radosława Deca. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk zaproponował kandydaturę radnego Roberta 

Roguskiego. 

 

Radny Paweł Śliwa zaproponował kandydaturę radnego Pawła Solisa. 

 

Przewodniczący Rady zapytał kandydatów, czy wyrażają zgodę na udział w pracach Komisji. 

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku innych kandydatur zamknął listę kandydatów i poddał pod 

głosowanie imienne zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.  

 

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

z głosowania – zał. nr 11) jednogłośnie przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu członków Komisji Skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radosław Dec poinformował, że został wybrany na 

Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji  

z  funkcji Wicestarosty Wołomińskiego. (druk nr 274) 
 

Przewodniczący Rady przekazał głos Wicestaroście Wołomińskiemu. 

 

Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik odczytał złożony przez siebie wniosek o rezygnacji  

z pełnienia funkcji Wicestarosty Wołomińskiego, która związana jest z inną działalnością 

zawodową. 

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 24 „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 12) przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wicestarosty 

Wołomińskiego (zał. nr 13). 

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty 

Wołomińskiego. (druk nr 275) 

 

Przewodniczący Rady przekazał głos Staroście Wołomińskiemu. 

 

Starosta Wołomiński podziękował radnemu Robertowi Szydlikowi za współpracę, życząc 

wszystkiego co najlepsze na nowej zawodowej drodze życia. 

 

Radny Robert Szydlik podziękował Staroście Wołomińskiemu, Zarządowi Powiatu oraz 

wszystkim radnym za współpracę. 

 

Starosta Wołomiński zaproponował na funkcję Wicestarosty Piotra Borczyńskiego. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnego Borczyńskiego, czy wyraża zgodę na 

kandydowanie oraz poprosił o autoprezentację, następnie otworzył dyskusję. 

 

Radny Piotr Borczyński potwierdził zgodę na kandydowanie, następnie przedstawił kilka 

informacji na swój temat. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę na niezbędne czynności komisji Skrutacyjnej. 

 

Wznowienie obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radosław Dec zaprezentował radnym wzór karty do 

głosowania. Odczytał jej treść. Następnie odczytał pouczenie z karty do głosowania i omówił 

sposób prawidłowego głosowania. Przewodniczący poinformował, że urna po okazaniu zostanie 

zaplombowana.  

 

Radni wyczytywani przez Przewodniczącego Komisji w kolejności alfabetycznej odbierali od 

Członka Komisji Roberta Roguskiego kartę do głosowania, oddawali swój głos  

a następnie wrzucali kartę do urny. Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Komisja udała 

się do pomieszczenia służbowego celem policzenia głosów. 

 

Przewodniczący Rady zarządził 5-minutową przerwę celem przeliczenia głosów i ustalenia 

wyników głosowania.  
 
Wznowienie obrad.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wyborów na Wicestarostę 

Wołomińskiego (zał. nr 14). W głosowaniu tajnym udział wzięło 28 radnych. Oddano 28 ważnych 

kart do głosowania. Kandydatura Piotra Borczyńskiego uzyskała 26 głosów „za”;  

1 „przeciw”, 1 „wstrzymuję się” Nie oddano głosów nieważnych. Wicestarostą Wołomińskim 

został wybrany Piotr Borczyński. 
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Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji  

z  funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 272) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 1 września br. złożył do Rady Powiatu wniosek 

o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady, po czym wygłosił krótkie przemówienie 

uzasadniające swoja decyzję. Następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod glosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 24 „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 15) przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego (zał. nr 16). 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 273) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

 

Radny Robert Szydlik w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości zaproponował na funkcję 

Przewodniczącego Rady kandydaturę radnego Adama Pietrzaka. 

 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnego Pietrzaka, czy wyraża zgodę na 

kandydowanie. 

 

Radny Adam Pietrzak potwierdził zgodę na kandydowanie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zarządził przerwę na niezbędne czynności Komisji Skrutacyjnej. 

 

Wznowienie obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radosław Dec zaprezentował radnym wzór karty do 

głosowania. Odczytał jej treść. Następnie odczytał pouczenie z karty do głosowania i omówił 

sposób prawidłowego głosowania. Przewodniczący poinformował, że urna po okazaniu zostanie 

zaplombowana.  

 

Radni wyczytywani przez Przewodniczącego Komisji w kolejności alfabetycznej odbierali od 

Członka Komisji Roberta Roguskiego kartę do głosowania, oddawali swój głos  

a następnie wrzucali kartę do urny. Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Komisja udała 

się do pomieszczenia służbowego celem policzenia głosów. 

 

Przewodniczący Rady zarządził 5-minutową przerwę celem przeliczenia głosów i ustalenia 

wyników głosowania.  
 
Wznowienie obrad.  
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wyborów na Przewodniczącego 

Rady (zał. nr 17). W głosowaniu tajnym udział wzięło 25 radnych. Oddano 25 ważnych kart do 

głosowania. Kandydatura Adama Pietrzaka uzyskała 23 głosów „za”; 1 „przeciw”, 1 „wstrzymuję 

się” Nie oddano głosów nieważnych. Przewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego został 

wybrany Adam Pietrzak. 

 

 

Punkt 14. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady Adam Pietrzak w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 16:10 

zamknął XXIII sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

Nagranie z XXIII sesji stanowi załącznik nr 18 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   

 

 

                         Przewodniczący 

                                                                                   Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

                    Emilia Płachetko          Adam Pietrzak     

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

