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RPW.0002.11.2020 

 

Protokół Nr 11/20 

z XXVI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 29 października 2020 r. 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – 

wideokonferencja. 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Adam Pietrzak o godzinie 14:20 otworzył obrady XXVI 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. Poinformował, że Zarząd Powiatu Wołomińskiego zwrócił się z wnioskiem (zał. nr 4)  

o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

grantowego „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Wołomińskim w Urlach” – druk nr 

297, oraz Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wołomińskiego z realizacji zadań oświatowych  

w Powiecie Wołomińskim w roku szkolnym 2019/2020 – druk nr 298, a także wniosek (zał. nr 5) 

o wprowadzenie druku nr 299 – projektu uchwal y w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3 z dotychczasowym najemcą Aleksandrą 

Kosińską w Domu Nauczyciela przy Domu Dziecka w Równem. Z wnioskiem (zał. nr 6)  

o rozszerzenie porządku obrad wystąpiła również Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego, druk nr 300. Następnie zapytał 

czy są inne wnioski o zmianę porządku obrad.  

 

Nikt nie złożył wniosku. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby wnioski Zarządu poddać jednemu, wspólnemu 

głosowaniu, natomiast wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odrębnym głosowaniem. 
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Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski Zarządu o wprowadzenie do porządku 

obrad druków: nr 297, 298 i 299. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 23 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 7) wprowadziła do porządku obrad projekty uchwał w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu grantowego „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie 

Wołomińskim w Urlach”, Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wołomińskiego z realizacji zadań 

oświatowych w Powiecie Wołomińskim w roku szkolnym 2019/2020, a także projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3  

z dotychczasowym najemcą Aleksandrą Kosińską w Domu Nauczyciela przy Domu Dziecka  

w Równem. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

o wprowadzenie do porządku obrad druku nr 300. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 23 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 8) wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Starostę Wołomińskiego. 
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Porządek obrad:        

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian. 

3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020r. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 września 2020r.  

5. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 września 2020r. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII-203/2020 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznawanych powiatowi 

wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  

i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku. (druk nr 286) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Powiatowej Karty Rodziny 

TAKrodzina.pl. (druk nr 287) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obowiązujących w 2021 roku, wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu 

wołomińskiego. (druk nr 288) 

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

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego. (druk 

nr 289) 

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 290) 

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 291) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej inwestycji budowy 

w ul. Polnej (droga powiatowa 4304W) w miejscowości Cegielnia. (druk nr 292) 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez 

Radę Powiatu Wołomińskiego uchwały intencyjnej. (druk nr 293) 

14. 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 294) 

15. 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 295) 

16. 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 296) 

17. Informacja właściwych podmiotów w sprawie analizy oświadczeń majątkowych osób 

zobowiązanych do jej złożenia. 

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

19. w okresie między sesjami. 

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

21. Zamknięcie obrad. 
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Punkt 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 

27 sierpnia 2020r. 
  

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 25 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z XXII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 27.08.2020 r. (protokół z głosowania – zał. nr 9). 

 

 

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

4 września 2020r. 
  

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 26 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z XXIII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 04.09.2020 r. (protokół z głosowania – zał. nr 10). 

 

 

Punkt 5. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 

28 września 2020r. 
  

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 28 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z XXIV sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 28.09.2020 r. (protokół z głosowania – zał. nr 11). 

 

 

Punkt 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wołomińskiego z realizacji zadań 

oświatowych w Powiecie Wołomińskim w roku szkolnym 2019/2020. (druk nr 

297) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński, główny 

specjalista Wydziału Edukacji i Kultury Agnieszka Kuźnicka, radna Magdalena Suchenek, radny 

Jerzy Mikulski, radny Robert Szydlik, radny Robert Roguski. 

 

Podczas dyskusji główny specjalista Wydziału Edukacji i Kultury Agnieszka Kuźnicka omówiła 

najważniejsze informację zawarte w Sprawozdaniu.. Dodatkowo Starosta Wołomiński uzupełnił 

przekazane informacje zachęcając tym samym do zapoznania się z treścią dokumentu. Radna 

Suchenek poprosiła o przekazanie informacji nt. kosztów przeprowadzonych remontów placówek 

oświatowych jakie zostały ujęte w Sprawozdaniu. Radny Mikulski zwrócił uwagę na brak 

zawarcia danych statystycznych oraz analizy poziomu nauczania i efektów programu nauczania 

profili zawodowych czy specjalizacji kierunków. W nawiązaniu do wypowiedzi radnego 

Mikulskiego Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki poinformował o pozytywnym 

zaopiniowaniu Sprawozdania przez członków komisji. Natomiast Starosta Wołomiński udzielił 

informacji, że statystyka prowadzona jest wspólnie i w porozumieniu z Urzędem Pracy  
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w Wołominie. Radny Robert Roguski poprosił o przekazanie informacji dot. liczby słuchaczy  

w szkołach publicznych i niepublicznych, które są dofinansowywane przez Powiat. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu grantowego „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie 

Wołomińskim w Urlach”. (druk nr 298) 
 

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

12), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, radny Jerzy Mikulski, Wicestarosta Wołomiński, Radca prawny 

Mariusz Kaim 

 

Podczas dyskusji udzielono poinformowano radnych o błędnym ujęciu podstawy prawnej  

w uchwale, która została podjęta podczas XXIII sesji Rady. Treść i zakres uchwały został 

uzgodniony z Wydziałem Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 28 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 13) przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

grantowego „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Wołomińskim w Urlach (zał. nr 

14). 

 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII-

203/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie 

określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przyznawanych powiatowi wołomińskiemu według 

algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych w 2020 roku. (druk nr 286) 
 

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

12), 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 15) przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr XVIII-203/2020 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznawanych powiatowi 

wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  

i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku (zał. nr 16). 
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Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Powiatowej 

Karty Rodziny TAKrodzina.pl. (druk nr 287) 
 

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

12), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Arkadiusz Werelich, Starosta Wołomiński, radna Magdalena Suchenek, radny Robert 

Szydlik, Główny specjalista Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Krzysztof 

Mikulski, radny Kazimierz Rakowski 

 

Podczas dyskusji omówiony został temat udzielania dotacji celowej przez Powiat. 

 

Podczas dyskusji Starosta Wołomiński zgłosił autopoprawkę do zapisu pkt. 6 §3 projektu uchwały 

mówiącą o wykreśleniu przyimka „do” w kwestii udzielania środków finansowych. 

 

Główny specjalista Wydziału Ochrony Zdrowia Krzysztof Mikulski szczegółowo wyjaśnił 

intencje zapisu pkt. 6 §3, zwracając uwagę na konsekwencje zmiany zapisu tego punktu, po 

których Starosta Wołomiński wycofał zgłoszoną autopoprawkę. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 27 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 17) przyjęła uchwałę w sprawie Programu Powiatowej Karty Rodziny 

TAKrodzina.pl (zał. nr 18). 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obowiązujących w 2021 

roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego. (druk nr 288) 
 

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

12), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

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 19) przyjęła uchwałę w sprawie obowiązujących w 2021 roku, wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu 

wołomińskiego (zał. nr 20). 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 289) 
 

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

12), następnie otworzył dyskusję. 
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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 21) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego (zał. nr 

22). 

 

 

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego. (druk nr 299) 
 

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

12), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, radny Igor Sulich,. Dyrektor Domu Dziecka w Równem Jan Nowak, 

radny Robert Szydlik, radny Jerzy Mikulski, radny Kazimierz Rakowski 

 

Podczas dyskusji oprócz tematyki projektu uchwały omówiono również zakres zasobów 

nieruchomości jakie są w posiadaniu Domu Dziecka w Równem, warunków utrzymywania, najmu 

pomieszczeń przez nauczycieli, stawek najmu, rozliczania kosztów związanych z dostawą medii, 

amortyzacji. Radny Igor Sulich podniósł tematykę przejęcia majątku Domu Dziecka w Równem 

przez Powiat.  

 

Radny Kazimierz Rakowski zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w niniejszym 

punkcie. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 24 „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 22) przyjęła wniosek o zamknięciu dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 27 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 23) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 24). 

 

 

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 290) 
 

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

12), po czym otworzył dyskusję. 

 

Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam omówiła projekt uchwały oraz poinformowała radnych  

o przygotowanej przez Zarząd Powiatu autopoprawce – druk nr 290a (zał. nr 25). 
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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 26) 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 27). 

 

 

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 291) 
 

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

12), poinformował o przygotowanej przez Zarząd Powiatu autopoprawce – druk nr 290a (zał. nr 

28), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Skarbnik Powiatu, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, radny Igor 

Sulich 

 

Podczas dyskusji podjęto tematykę zakupu samochodu elektrycznego oraz osprzętowania do 

ładowania, kosztów najmu terminali płatniczych. 

 

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 29) 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 30). 

 

 

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej inwestycji budowy w ul. Polnej (droga powiatowa 4304W)  

w miejscowości Cegielnia. (druk nr 292) 
 

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

12), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Marta Rajchert, Starosta Wołomiński, radny Jerzy Mikulski, radny Paweł Śliwa, radny 

Cezary Wnuk, radny Paweł Dąbrowski, Wicestarosta Wołomiński, radny Robert Szydlik, 

Przewodniczący Rady, radny Kazimierz Rakowski 

 

Podczas dyskusji podjęto temat wprowadzenia zadania budowy chodnika w msc. Cegielnia  

w budżecie na rok 2021 oraz partycypowania gm. Radzymin w kosztach tej inwestycji. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 25 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 31) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej inwestycji 

budowy w ul. Polnej (droga powiatowa 4304W) w miejscowości Cegielnia (zał. nr 32). 

 

 

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej podjęcia przez Radę Powiatu Wołomińskiego uchwały intencyjnej. 

(druk nr 293) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek,. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich. 

 

Podczas dyskusji Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich przedstawił 

uzasadnienie do projektu uchwały – druk nr 293 (zał. nr 34). 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 24 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 35) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia 

przez Radę Powiatu Wołomińskiego uchwały intencyjnej (zał. nr 36). 

 

 

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 300) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich przedstawił projektu uchwały 

– druk nr 300 (zał. nr 37). 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński 

 

Podczas dyskusji  

 

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 38) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 39). 

 

 

Punkt 18. 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. 
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Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod glosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 40) 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 41). 

 

 

Punkt 19. 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 42) 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 43). 

 

 

Punkt 20. 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. 

 

Radny Adam Łossan zwrócił uwagę na podwójny zapis w tytule uchwały słowa „komisji”. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod glosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 44) 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 45). 
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Punkt 21. Informacja właściwych podmiotów w sprawie analizy oświadczeń 

majątkowych osób zobowiązanych do jej złożenia. 
 

Przewodniczący Rady przekazał, że przygotowana przez niego analiza oświadczeń majątkowych 

(zał. nr 46) została radnym przesłana drogą elektroniczną przed sesją. Przekazał głos Sekretarz 

Powiatu, aby przedstawiła informację o analizie oświadczeń majątkowych osób wydających 

decyzje administracyjne. 

 

Sekretarz Powiatu Aneta Piotrowska poinformowała radnych o najczęstszych 

nieprawidłowościach popełnianych przez osoby ustawowo zobowiązane do złożenia oświadczeń 

majątkowych (zał. nr 47). 

 

 

Punkt 22. 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 22 września 2020 r. do 21 października 2020 r.  

(zał. nr 48), zostało radnym dostarczone przed sesją w wersji elektronicznej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak, radna Magdalena Suchenek, radny Kazimierz Rakowski, 

radny Paweł Śliwa 

 

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

o przekształceniu Oddziału Wewnętrznego Szpitala MBNP w Wołominie w Oddział dla 

pacjentów z COVID-19 oraz wstrzymaniu przyjęć  na zaplanowane zabiegi, zakończeniu remontu 

SOR-u, wyniku przetargu na rozbudowę Szpitala, zorganizowania przez gminy powiatu punktów 

wykonywania testów na obecność koronawirusa tj. Kobyłka, Radzymin oraz Ząbki; 

zorganizowania sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Starostwa, gdzie obsługiwani są klienci 

wydziałów: Budownictwa i Ochrony Środowiska; wyznaczenia pracowników Starostwa do 

wsparcia Sanepidu w kontaktowaniu telefonicznym z osobami na które należy nałożyć 

świadczenia kwarantanny/izolacji itp.; informacje nt. przekazywania pomocy finansowej dla 

przedsiębiorców przez Powiatowy Urząd Pracy. Dodatkowo Starosta przypomniał o możliwości 

korzystania z tzw. wrzutni, w których można pozostawić korespondencję, a także zachęcił do 

korzystania z elektronicznego kontaktu z Urzędem. Przekazał również informacje o budowie drogi 

powiatowej w relacji Zabraniec  - Okuniew, na którą otrzymano środki z Funduszu Dróg 

Samorządowych, zakończono prace budowy chodnika w msc. Miąse, wprowadzony został 

wykonawca mostu w msc. Zawady gm. Radzymin, zakończono przebudowę dróg w gm. 

Dąbrówka, doświetlono nowe przejścia dla pieszych lokalizowanych na drogach powiatowych; 

podjęciu działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w sąsiedztwie nowego węzła 

Kobyłka na trasie S8 tj. przebudowy skrzyżowania ul. Starej i Szkolnej w Nadmie oraz 

postawienie instalacji świetlnej w obrębie tego skrzyżowania; uchyleniu przez Wojewodę 

Mazowieckiego decyzji Sejmiku Województwa Mazowieckiego decyzji mówiącej o zmianie 

kategorii drogi al. J. Piłsudskiego w Markach z drogi wojewódzkiej na drogę powiatową; przejściu 

przez uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński, na naukę 

zdalną. 

 

Ponadto dyskusja pkt. 2 Sprawozdania – zmiany regulaminu Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Wołominie, a także zwrócono uwagę na brak dołączania do Sprawozdania informacji dot. 
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kosztów realizacji przetargów na realizację inwestycji drogowych. Dodatkowo podjęto temat 

blokowania przez Nadleśnictwo budowy drogi w Ostrówku gm. Klembów. 

 

 

Punkt 23. 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 49). Następnie 

zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 

W dyskusji udział wzięli: 

Przewodniczący Rady, p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Agnieszka Kibart, radna Magdalena Suchenek, Dyrektor Szpitala MBNP w Wołominie Grzegorz 

Krycki, radny Kazimierz Rakowski, radny Jerzy Mikulski, radny Robert Roguski. 

 

Podczas dyskusji podjęto tematykę sytuacji Szpitala MBNP w Wołominie w dobie pandemii 

COVID-19 oraz sytuacji na otworzonym Oddziale dla pacjentów „covidowych”. Przekazano 

również informację o ilości przyjętych pacjentów do hospitalizacji, funkcjonowaniu pozostałych 

oddziałów Szpitala i wykonywaniu jedynie zabiegów/operacji ratujących życie. Podejmowaniu 

decyzji ws. przekształcania innych oddziałów na oddział obsługujący pacjentów z potwierdzonym, 

pozytywnym testem na obecność wirusa Sars-Cov2, zmiany pracy personelu medycznego, ilości 

przeprowadzonych badań w punkcie pobrań DriveThru zlokalizowanym przy Szpitalu; 

posiadanych przez Szpital respiratorów, oddelegowania przez Wojewodę Mazowieckiego do 

pracy w Szpitalu MBNP w Wołominie lekarzy internistów. Zwrócono uwagę na konieczność 

przeprowadzenia kampanii informacyjnej dot. sytuacji Szpitala, zlokalizowania punktów 

DriveThru, włączenia placówek niepublicznych w wsparcie Szpitala pod kątem. 

W trakcie dyskusji Starostwa Wołomiński zachęcił do pobrania aplikacji rządowej STOP COVID, 

dzięki której można wpłynąć na ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa. Dyrektor Szpitala 

podziękował personelowi Szpitala za trud pracy w dobie pandemii, równocześnie zawracając się 

z prośbą o wsparcie Szpitala w postaci m.in. wolontariatu. Podziękował również żołnierzom  

z jednostki wojskowej w Zegrzu, którzy wspierają załogę Szpitala oraz punkt DriveThru. 

Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi Szpitala MNBP  

w Wołominie za trud pracy jaki wkłada w funkcjonowanie Szpitala oraz zaapelował o ochronę 

miejsc kultu religijnego w związku z sytuacją jaka ma miejsce wywołana podjętą przez Trybunał 

Konstytucyjny decyzją dot. aborcji. 

 

 

Punkt 24. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 18:40 zamknął XXVI 

sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z XXVI sesji stanowi załącznik nr 50 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        Adam Pietrzak        

 

Protokolant                                                            
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