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RPW.0002.12.2020 

 

Protokół Nr 12/20 

z XXVII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 26 listopada 2020 r. 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – 

wideokonferencja. 
 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Adam Pietrzak o godzinie 16:10 otworzył obrady XXVII 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 XXV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 października 2020r. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 

2020r.  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. (druk nr 

301) 

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

Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia podziału środków 
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi 

wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  

i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku, zmienioną uchwała Nr XXVI-256/2020 

Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020r. (druk nr 302) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stypendium przyznawanego studentom 

kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. (druk nr 303) 

8. 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 304) 

9. 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 305) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. 

(druk nr 306) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. 

(druk nr 307) 

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

w okresie między sesjami. 

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

14. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

 

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

8 października 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 XXV sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 08.10.2020 r. (protokół z głosowania – zał. nr 4). 

 

 

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

29 października 2020r. 
  

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 26 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z XXVI sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 29.10.2020 r. (protokół z głosowania – zał. nr 5). 

 

 

Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. (druk nr 301) 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 6), 

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 27 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 7) przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” (zał. nr 8). 

 

 

Punkt 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, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według 

algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych w 2020 roku, zmienioną uchwała Nr XXVI-256/2020 

Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020r. (druk nr 302) 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 6), 

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 9) przyjęła uchwałę zmieniającej uchwałę Nr XVIII-203/2020 Rady 

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi 

wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  

i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku, zmienioną uchwała Nr XXVI-256/2020 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020r (zał. nr 10). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stypendium 

przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo. (druk nr 303) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 6), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Naczelnik Wydziału Ochrony 

Zdrowia i Polityki Społecznej Agnieszka Kibart, Dyrektor Szpitala MBNP w Wołominie Grzegorz 

Krycki, radny Tomasz Szturo, Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam,  

 

Podczas dyskusji został szczegółowo omówiony przedmiot uchwały oraz zapisy Regulaminu… .  

Zwrócono również uwagę na finansowanie stypendiów dla określonej liczby studentów. 

Radna Magdalena Suchenek zgłosiła autopoprawkę do zapisów uchwały oraz załącznika tj. 

Regulaminu… mówiąca o dopisaniu dodatkowego kierunku studiów – pielęgniarstwo, na którym 

również osoby kształcące otrzymywałyby stypendium. 
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Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz ze 

zgłoszoną przez radna Magdalenę Suchenek autopoprawką. 

 

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

z głosowania – zał. nr 11) przyjęła uchwałę w sprawie stypendium przyznawanego studentom 

kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo (zał. nr 12). 

 

 

Punkt 8. 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 304) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 6), 

poinformował radnych o przygotowanej przez Zarząd Powiatu autopoprawce – druk nr 304a (zał. 

nr 13), następnie otworzył dyskusję. 

 

Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam omówiła projekt uchwały wraz z wprowadzoną 

autopoprawką.  

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, radny Igor Sulich, Skarbnik Powiatu, radny Jerzy Mikulski, radny 

Tomasz Szturo, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, radca prawny Mariusz Kaim, 

Przewodniczący Rady, Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Rafał Urbaniak, radny Robert 

Szydlik 

 

Podczas dyskusji omówiona została tematyka podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 

realizacji inwestycji/zadań, które sfinansowane zostaną w roku 2021, a także wydatków 

majątkowych ponoszonych przez Powiat. Poza tym, że podniesiono również temat 

zagospodarowania budynku po SKOK przy ul. Wileńskiej, kwoty finansowania remontu Biura 

Rady oraz inwestycji drogowej, modernizacji ul. Wołomińskiej w Kobyłce. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz ze 

zgłoszoną przez Zarząd autopoprawką. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 19 „za”, 0 „przeciw” i 8 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 14) 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 15). 

 

 

Punkt 9. 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 305) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 6), 

poinformował radnych o przygotowanej przez Zarząd Powiatu autopoprawce – druk nr 304a (zał. 

nr 16), następnie otworzył dyskusję. 

 

Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam przedstawiła radnym zapisy autopoprawki. 
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Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz ze 

zgłoszoną przez Zarząd autopoprawką. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 20 „za”, 0 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 17) 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 18). 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 306) 
 

Przewodniczący Rady przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

celem omówienia przedmiotu projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich w sposób syntetyczny 

przedstawił projekt uchwały – druk nr 306 (zał. nr 19). 

 

W dyskusji udział wzięli: 

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

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich, Naczelnik Wydziału Geodezji  

i Kartografii Dariusz Maślany, radny Robert Roguski, radca prawny Mariusz Kaim, radny 

Arkadiusz Werelich, radny Jerzy Mikulski. 

 

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 20) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 21). 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk nr 307) 
 

Przewodniczący Rady 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 23) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 24). 
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Punkt 12. 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 października 2020 r. do 17 listopada 2020 r.  

(zał. nr 25), zostało radnym dostarczone przed Sesją w wersji elektronicznej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

Starosta Wołomiński przestawił najważniejsze zagadnienia Sprawozdania. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Robert Szydlik, radny Kazimierz Rakowski, radny Jerzy Mikulski, Starosta Wołomiński, 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie Grażyna Krupa, radny Igor Sulich, radny 

Paweł Dąbrowski. 

 

Podczas dyskusji podjęto tematykę rozbudowy Szpitala MBNP w Wołominie, zabezpieczenia 

anty-covidowego w Urzędzie jaki i jednostkach Powiatu, wysokości bezrobocia w powiecie oraz 

ilości rozpatrzonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach środków z Tarczy 

antykryzysowej. 

 

 

Punkt 13. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego 

Rady, sprawy różne. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że informacje o wpływających do Zarządu za jego 

pośrednictwem wnioskach i interpelacjach, a także wpływającej do Przewodniczącego Rady 

korespondencji, radni otrzymali przed Sesją w wersji elektronicznej (zał. nr 26). Następnie 

zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Robert Roguski, radna Magdalena Suchenek, Przewodniczący Rady, radny Kazimierz 

Rakowski, radny Arkadiusz Werelich, radny Tomasz Szturo, Dyrektor Szpitala MBNP  

w Wołominie Grzegorz Krycki, radny Jerzy Mikulski, Starosta Wołomiński, radny Adam Łossan 

 

W tym punkcie dyskutowano nt. otwartego węzła Kobyłka na trasie S8, pozyskanych środków na 

rozbudowę Szpitala MBNP w Wołominie, obradowania na posiedzeniach Komisji za 

pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przekazywania informacji nt. 

składanych przez radnych interpelacji, które dostępne są na stronie BIP Urzędu, otwarcia ruchu 

drogowego w ciągu ul. Dworkowej, który połączy Kobyłkę z Markami, czasu oczekiwania 

pacjenta na przyjęcie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wołominie, ilości wykonywanych 

testów na obecność koronawirusa oraz propagowaniu idei wsparcia Szpitala MBNP w Wołominie 

poprzez zakup wody dla pacjentów i personelu Oddziału COVID-owego, dodatków dla personelu 

pracującego na Oddziale dla pacjentów z koronawirusem oraz towarzyszących, działalności 

diagnostyki obrazowej. 

 

Poza poruszanymi tematami radni wyrazili podziękowanie dla Starosty Wołomińskiego oraz 

Dyrektora Szpitala za podjęcie wszelkich działań, które skutkowały rozpoczęciem prac 

związanych z przebudową Szpitala. 
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Przewodniczący Rady poinformował radnych, że najbliższa sesja Rady odbędzie w się w dniu 

17.12.2020r. godz. 14:00. Ponadto zaznaczył, że będzie to sesja budżetowa w związku z czym 

wszystkie Komisje Rady powinny do dnia 5 grudnia zaopiniować projekt uchwały ws. WPF na 

lata 2021-2035 oraz budżetu na 2021. 

 

 

Punkt 14. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 18:50 zamknął XXVII 

Sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z XXVII sesji stanowi załącznik nr 27 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         

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

