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RPW.0002.10.2020 

 

Protokół Nr 10/20 

z XXV nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 8 października 2020 r. 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – 

wideokonferencja. 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Adam Pietrzak o godzinie 16:20 otworzył obrady XXV 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. 

 

Przed przejściem do złożenia ślubowania przez nową radną odbyła się dyskusja nad 

przeprowadzeniem tej procedury pod względem formalno-prawnym.  

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Jerzy Mikulski, Przewodniczący Rady, radca prawny Mariusz Kaim. 

 

Podczas dyskusji radca prawny Mariusz Kami przedstawił radnym zapis art. 20 ust. 3 ustawy  

o samorządzie powiatowym wraz z interpretacją tego przepisu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał Postanowienie Nr 1984/2020 z dnia 5 października 2020r.  

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Wołomińskiego (zał. nr 3). Następnie 

poprosił radną wskazaną przez Komisarza Wyborczego w Warszawie III panią Annę Uścińską  

o złożenie ślubowania. 

 

Radna Anna Uścińska odczytując rotę złożyła ślubowanie. 
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Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie 

ewentualnych zmian. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad (zał. nr 4) został radnym przekazany na 

piśmie. Przypomniał, że dzisiejsze obrady Rady zostały zwołane na wniosek grupy radnych (zał. 

nr 5). 

 

 

Porządek obrad:        

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu 

Wołomińskiego dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego. 

(druk nr 285) 

4. Zamknięcie obrad. 

 

 

Punkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady 

Powiatu Wołomińskiego dotyczącego zachowania integralności Województwa 

Mazowieckiego. (druk nr 285) 
  

Przewodniczący Rady przekazał głos reprezentantowi grupy radnych celem omówienia projektu 

uchwały. 

 

Radny Igor Sulich w imieniu grupy radnych przestawił informację na temat przesłanek 

ekonomicznych, formalnych, prawnych i samej problematyki podziału województwa 

mazowieckiego, a także omówił przedmiot projektu uchwały (zał. nr 6). 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, radny Robert Szydlik, radny Jerzy Mikulski, radny Igor Sulich, radna 

Marta Rajchert, radny Kazimierz Rakowski. 

 

Podczas dyskusji radni wymienili poglądy, opinie w temacie zachowania przez województwo 

mazowieckiego integralności. 

 

Radny Robert Szydlik złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji w punkcie. 

 

Radny Jerzy Mikulski złożył wniosek o kontytuowanie dyskusji w niniejszym punkcie. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Roberta Szydlika  

o zamknięciu dyskusji. 

 

Rada Powiatu głosami: 15 „za”, 12 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” przyjęła wniosek  

o zamknięciu dyskusji. (protokół z głosowania – zał. nr 7). 

 

Radny Igor Sulich uzupełniając swoją wcześniejszą wypowiedź zgłosił autopoprawkę do 

przedstawionego projektu uchwały mówiący o rozszerzeniu zapisu §2 i nowym jego brzmieniu:  
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„Rada Powiatu Wołomińskiego upoważnia Przewodniczącego Rady do przekazania niniejszego 

stanowiska: 

1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) Prezesowi Rady Ministrów 

5) Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Mazowsza, 

6) Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Mazowsza, 

7) Wojewodzie Mazowieckiemu, 

8) Samorządowi Województwa Mazowieckiego, 

9) Samorządom powiatowym i gminnym z terenu województwa mazowieckiego, 

10) Związkowi Województw Rzeczypospolitej Polskiej, 

11) Związkowi Powiatów Polskich, 

12) Związkowi Miast Polskich, 

13) Związkowi Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz ze zgłoszoną 

autopoprawką pod głosowanie.  

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 13 „za”, 15 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 8) odrzuciła uchwałę w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu 

Wołomińskiego dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego (zał. nr 9). 

 

 

Punkt 4. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 17:10 zamknął XXV 

sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z XXV sesji stanowi załącznik nr 10 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                                          
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