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RPW.0002.9.2020 

 

Protokół Nr 9/20 

z XXIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 28 września 2020 r. 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – 

wideokonferencja. 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Adam Pietrzak o godzinie 16:20 otworzył obrady XXIV 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. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020r. 

4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 czerwca 2020r.  

5. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2020r. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy  

i Edukacji w Powiecie Wołomińskim w Urlach. (druk nr 276) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński,  

z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na 
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obszarze powiatu wołomińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.  

(druk nr 277) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej 

jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu.  

(druk nr 278) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2019 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 279) 

10. 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 280) 

11. 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 281) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-7/2018 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania 

Przewodniczącego. (druk nr 282) 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-8/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania 

Przewodniczącego. (druk nr 283) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-10/2018 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji 

stałych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia ich składu. (druk nr 284) 

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

w okresie między sesjami. 

16. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 

28 maja 2020r. 
  

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 23 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z XIX sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 28.05.2020 r. (protokół z głosowania – zał. nr 4). 

 

 

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 

25 czerwca 2020r. 
  

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 24 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z XX sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 25.06.2020 r. (protokół z głosowania – zał. nr 5). 
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Punkt 5. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 

8 lipca 2020r. 
  

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 25 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z XXI sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 08.07.2020 r. (protokół z głosowania – zał. nr 6). 

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Lokalnego 

Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Powiecie Wołomińskim w Urlach. (druk nr 276) 
 

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

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak, radny 

Jerzy Mikulski. 

 

Podczas dyskusji Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak omówiła projekt 

uchwały oraz autopoprawkę dot. literówek w zapisach załącznika. Dodatkowo przekazała 

informacji dot. miejsca, czasu trwania i realizacji programu, na który została otrzymana dotacja. 

Radny Jerzy Mikulski zwrócił uwagę na rozpropagowanie informacji wśród pozostałych gmin 

powiatu. 

 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod glosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 8) przyjęła uchwałę w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy  

i Edukacji w Powiecie Wołomińskim w Urlach (zał. nr 9). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych 

przez Powiat Wołomiński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół 

specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wołomińskiego 

prowadzonych przez inne organy prowadzące. (druk nr 277) 
 

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

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak, radny 

Robert Roguski. 

 

Podczas dyskusji omówiony został załącznik nr 1 „Plan sieci szkół…” do projektu uchwały dot. 

nazewnictwa szkół. Udzielono również informacji, że niniejszy projekt uchwały jest projektem 

porządkującym plan sieci szkół na terenie powiatu wołomińskiego. Podjęto również tematykę 

wygaszenia szkoły w gm. Poświętne. 
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Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod glosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 10) przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński,  

z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze 

powiatu wołomińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące (zał. nr 11). 

 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej 

jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej 

statutu. (druk nr 278) 
 

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

następnie otworzył dyskusję. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowej Konrad Fuśnik poinformował o pozytywnym wyniku 

opiniowania niniejszego projektu uchwały. 

 

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 12) przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu (zał. nr 13). 

 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za rok 2019 Szpitala Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Wołominie. (druk nr 279) 
 

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

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Dyrektor Szpitala MBNP w Wołominie Grzegorz Krycki, radny Jerzy 

Mikulski, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, radny Kazimierz Rakowski, radny Radosław Dec, 

radny Tomasz Szturo, Zastępca Dyrektora Szpitala MBNP w Wołominie ds. Finansowych Danuta 

Ciecierska, radny Paweł Śliwa, radny Paweł Dąbrowski, radny Tomasz Kalata. 

 

Podczas dyskusji omówiony został temat otrzymywania premii, prowizji oraz procentowego 

wynagrodzenia za wykonane zabiegi, przez lekarzy Szpitala. Podjęto również tematykę zakresu 

planowanych inwestycji w Szpitalu i nakładów na nie oraz rozbudowy Szpitala. Zwrócona została 

także uwaga, na zapisy sprawozdania biegłego rewidenta, gdzie wskazany został m.in. fakt braku 

terminowych płatności. Przekazano informację o wykonanych dotychczas remontach 

pomieszczeń oraz przekazanej przez Zarząd Powiatu pożyczki na oddłużenie Szpitala, 

uszczelnieniu otrzymywanych dochodów ze świadczeń, poprawy rentowności oddziałów, 

rozszerzenia działalności kontraktowej, uruchomienia poradni Chorób wewnętrznych  

i Pediatrycznej, wdrożenie systemu Mediqus On-line – wydawanie, zamawianie i przechowywanie 

leków i medykamentów dla pacjentów. Dyskusja dotyczyła także zmiany profilu działalności 
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Szpitala poprzez utworzenie planu rozwoju, umorzenia podatku od nieruchomości, usług 

realizowanych przez podmioty zewnętrzne, rachunku zysków i start, partycypowania gmin  

w kosztach utrzymania Szpitala w latach ubiegłych. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 14) przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za rok 2019 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy (zał. nr 15). 

 

 

Punkt 10. 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 280) 
 

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

następnie poinformował, że Zarząd Powiatu złożył do niniejszego projektu uchwały autopoprawkę 

– druk nr 280a (zał. nr 16), która została radnym przesłana drogą elektroniczną po czym otworzył 

dyskusję. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowej Konrad Fuśnik poinformował o pozytywnym wyniku 

opiniowania niniejszego projektu uchwały. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 21 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 17) 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 18). 

 

 

Punkt 11. 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 233) 
 

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

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Kazimierz Rakowski, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, radny Paweł Śliwa. 

 

Dyskusja dotyczyła rozszerzenia zadania projektowego w zakresie regulacji drogi powiatowej  

nr 4334W o około 2 km w kierunków Ostrówka od OSP w Klembowie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 22 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 19) 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 20). 

 

 

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-7/2018 

Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia 

liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia 

jej składu oraz powołania Przewodniczącego. (druk nr 282) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod glosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 21) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr I-7/2018 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego 

(zał. nr 22). 

 

 

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-8/2019 

Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia 

liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego. (druk 

nr 283) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod glosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 23) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr I-8/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania 

Przewodniczącego (zał. nr 24). 

 

 

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-10/2018 

Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 

liczby członków komisji stałych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz 

ustalenia ich składu. (druk nr 284) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
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Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod glosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 25) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr I-10/2018 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych 

Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia ich składu (zał. nr 26). 

 

 

Punkt 15. 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 9 lipca 2020 r. do 16 września 2020 r.  

(zał. nr 27), zostało radnym dostarczone przed sesją w wersji elektronicznej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak, radny Jerzy Mikulski, Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam 

 

Starosta Wołomiński przedstawił informacje z prac Zarządu pomiędzy sesjami, min.: sprawę 

zakupu budynku położonego przy ul. Wileńskiej – po dawnym SKOK Wołomin, otrzymania 

transzy dotacji na adaptację budynku Centrum Mieszkalno-Opiekuńczego w Kobyłce, 

dofinansowanie dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce na budowę infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej, wykonania doświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach 

powiatowych, organizacją wydarzenia w Krubkach-Górkach związaną z pobytem mjr. 

Dobrzańskiego „Hubala” w tym miejscu. 

 

Ponadto dyskusja dotyczyła stanu finansowego Powiatu w dobie pandemii COVID-19, wpływów 

do budżetu z PIT, dotacji, subwencji i ich realizacji. 

 

Punkt 16. 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 28). Następnie 

zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Przewodniczący Rady, radny Tomasz Szturo, Starosta Wołomiński, 

Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Rafał Urbaniak, Sekretarz Powiatu Aneta Piotrowska. 

 

Podczas dyskusji podjęto tematykę pkt. 1 i 4 Informacji Przewodniczącego Rady o wpływającej 

korespondencji, otwarcia zjazdu z trasy S-8 – węzeł Kobyłka, systemu powiadamiania  

o zanieczyszczeniu powietrza. 
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Punkt 17. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 19:10 zamknął XXIV 

sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z XXIV sesji stanowi załącznik nr 29 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        Adam Pietrzak        

 

Protokolant                                                            

                        Protokolant                                          

  

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

