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RPW.0002.13.2020 

 

Protokół Nr 13/20 

z XXVIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 17 grudnia 2020 r. 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – 

wideokonferencja. 
 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Adam Pietrzak o godzinie 13:10 otworzył obrady XXVIII 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. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX-211/2020 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (druk nr 308) 

4. 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 oraz uchwałą Nr XXVII-

270/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2020 r. (druk nr 309) 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Powiatowej Karty 

Rodziny TAKrodzina.pl. (druk nr 310) 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji w sprawie obchodów 200. 

rocznicy urodzin Cypriana Norwida i ogłoszenia roku 2021 Rokiem Powiatowych Obchodów 

200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida. (druk nr 311) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości 

opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

(druk nr 312) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 

Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  

w roku 2021. (druk nr 313) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Powiat 

Wołomiński. (druk nr 314) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX-453/2014 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. (druk nr 315) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane 

planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. (druk nr 316) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035. (druk nr 317) 

13. 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 318) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2021-2035. (druk nr 319) 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 

2021 rok. (druk nr 320) 

a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, 

b) przedstawienie przez Zarząd opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej, 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji Finansowej 

oraz dyskusja i głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi 

przez Komisje Finansową, a także nad autopoprawkami do projektu uchwały 

zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu, 

e) dyskusja i głosowanie nad wnioskami mniejszości ujętymi w opinii zbiorczej Komisji 

Finansowej, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd (nie poddaje się pod 
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głosowanie wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia 

deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia 

wydatków), 

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz ze zmianami wynikającymi  

z przyjętych poprawek. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok. (druk nr 321) 

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

w okresie między sesjami. 

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

19. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

 

Punkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX-

211/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (druk nr 308)  

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

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 5) przyjęła uchwałę zmieniającej Uchwałę Nr XIX-211/2020 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (zał. nr 6). 

 

 

Punkt 4. 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 

oraz uchwałą Nr XXVII-270/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 

listopada 2020 r. (druk nr 309) 
  

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 
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następnie przekazał głos Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Wołominie Agacie Żędzian, po czym również otworzył dyskusję. 

 

Zastępca Dyrektora PCPR w Wołominie Agata Żędzian omówiła projekt uchwały. 

 

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 7) 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 oraz uchwałą Nr XXVII-270/2020 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2020 r. (zał. nr 8). 

 

 

Punkt 5. Rozpatrzenie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie Programu 

Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. (druk nr 310) 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Główny Specjalista Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Krzysztof Mikulski 

poinformował, że zmiana dotyczy rozszerzenia zapisów definicji rodziny, która zawarta jest  

w Kracie Dużej Rodziny, według zaleceń Wojewody Mazowieckiego. Zawarta wcześniej definicja 

nie zawierała zapisów mówiących o osobach niepełnosprawnych oraz członkach rodzinnych 

domów dziecka. 

 

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 9) przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Programu Powiatowej 

Karty Rodziny TAKrodzina.pl. (zał. nr 10). 

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji w 

sprawie obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida i ogłoszenia roku 

2021 Rokiem Powiatowych Obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana 

Norwida. (druk nr 311) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

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

Robert Roguski, radny Robert Szydlik. 
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Podczas dyskusji Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak poinformowała, że 

przed sesja radni otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały – druk nr 311a (zał. nr 11), który 

w skrócie omówiła, a także udzieliła informacji nt. poprawnego zwrotu jakim posługiwał się 

Cyprian Norwid oraz historii wieszcza. Radny Robert Szydlik dodatkowo przypomniał zarys 

historyczny postaci Cypriana Norwida. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz z przedstawiona przez 

Zarząd autopoprawką pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 12) przyjęła uchwałę zmieniającej uchwałę Nr XVIII-203/2020 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia deklaracji w sprawie 

obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida i ogłoszenia roku 2021 Rokiem Powiatowych 

Obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida (zał. nr 13). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących 

w 2021 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. (druk nr 312) 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji Marta Kachel omówiła projekt uchwały. 

 

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 14) przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. 

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

(zał. nr 15). 

 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w roku 2021. (druk nr 313) 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji Marta Kachel omówiła projekt uchwały. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek. 

 

Radna zwróciła uwagę na prawidłowe nazewnictwo organu jakim jest Rada Powiatu 

Wołomińskiego. 
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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 16) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 

Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 

2021 (zał. nr 17). 

 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności 

publicznej organizowanym przez Powiat Wołomiński. (druk nr 314) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji Marta Kachel omówiła projekt uchwały. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 18) przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe  

w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej organizowanym 

przez Powiat Wołomiński (zał. nr 19). 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX-

453/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków. (druk nr 315) 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji Marta Kachel, p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Komunikacji Andrzej Fuśnik, Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Rafał Urbaniak 

wspólnie przedstawili przedmiot uchwały. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Kazimierz Rakowski, Starosta Wołomiński Adam Lubiak. 

 

Podczas dyskusji radny Kazimierz Rakowski poinformował, że podczas posiedzenia Komisji 

Rozwoju Gospodarczego złożył wniosek o wydłużenie trasy linii autobusowej oraz zlokalizowanie 

dwóch dodatkowych przystanków. Starosta Wołomiński udzielił informacji, że funkcjonowanie 

linii (trasa oraz przystanki autobusowe) uzależnione jest od zgłoszonych wniosków przez 

włodarzy poszczególnych gmin, przez które ona przebiega. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 29 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 20) przyjęła uchwałę zmieniającej uchwałę Nr XXXIX-453/2014 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 21). 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, 

których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020. (druk nr 316) 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

poinformował radnych o przygotowanej przez Zarząd Powiatu autopoprawce – druk nr 316a (zał. 

nr 22), następnie otworzył dyskusję. 

 

Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Jerzy Mikulski, Starosta Wołomiński. 

 

Podczas dyskusji radny Jerzy Mikulski zaapelował do Zarządu o kontrolę stopnia 

przygotowywania inwestycji drogowych. Starosta Wołomiński poinformował o przyczynach 

braku realizacji inwestycji w danym roku budżetowym. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 27 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 23) przyjęła uchwałę w sprawie wydatków budżetowych, których 

niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (zał. nr 24). 

 

 

Punkt 12. 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 317) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

poinformował radnych o przygotowanej przez Zarząd Powiatu autopoprawce – druk nr 317a (zał. 

nr 25), następnie otworzył dyskusję. 

 

Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam omówiła projekt uchwały wraz z wprowadzoną 

autopoprawką.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

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

zgłoszoną przez Zarząd autopoprawką. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 28 „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 13. 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 318) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

poinformował radnych o przygotowanej przez Zarząd Powiatu autopoprawce – druk nr 318a (zał. 

nr 28), następnie otworzył dyskusję. 

 

Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam przedstawiła radnym zapisy projektu uchwały oraz 

autopoprawki. 

 

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 28 „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 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035. (druk nr 319) 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 4), 

poinformował radnych o przygotowanej przez Zarząd Powiatu autopoprawce – druk nr 319a (zał. 

nr 31), następnie otworzył dyskusję. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowej Konrad Fuśnik przedstawił zbiorczą opinię Komisji 

Finansowej o projekcie uchwały. 

 

Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam przedstawiła radnym zapisy projektu uchwały oraz 

autopoprawki. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Jerzy Mikulski. 

 

Radny zwrócił uwagę na brak współpracy Zarządu Powiatu z Komisją Rozwoju Gospodarczego 

Rady w obszarze planowanych i wydatkowanych inwestycji. 

 

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

zgłoszoną przez Zarząd autopoprawką. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 32) przyjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2021-2035 (zał. nr 33). 

 

 

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok. (druk nr 320) 

 

Przewodniczący Rady Adam Pietrzak przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje 

Rady (zał. nr 6), następnie  przekazał głos Skarbnik Powiat Agnieszce Adam. 

 

a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła autopoprawkę przygotowaną przez Zarząd do projektu uchwały 

– druk nr 320a (zał. nr 34) wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok. 

 

b) przedstawienie przez Zarząd opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

Skarbnik Powiatu odczytała sentencję Uchwały Nr Wa.535.2020 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2020r. dotyczącą opinii  

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 

rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu.  

 

c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej 

 

Przewodniczący Rady poinformował o opiniach nt. projektu budżetu sformułowanych przez 

Komisje Rady (zał. nr 35), a następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Finansowej  

o przedstawienie zbiorczej opinii Komisji o projekcie uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowej Konrad Fuśnik przedstawił zbiorczą opinię Komisji 

Finansowej o projekcie uchwały budżetowej (zał. nr 36).  

 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji Finansowej 

oraz dyskusja i głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały budżetowej 

zgłoszonymi przez Komisję Finansową, a także nad autopoprawkami do projektu 

uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w związku z brakiem wniosków Komisji do projektu uchwały 

budżetowej nie odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Następnie przekazał głos Staroście 

Wołomińskiemu.  

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak przekazał radnym informacje o zgłoszonych wnioskach 

przez Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej, które nie są wiążące dla Zarządu o 

zwiększeniu kwoty pomocy finansowej dla Hospicjum w Wołominie. Dodał, że Powiat złoży 

wniosek dot. pozyskania funduszy ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla 

Szpitala MBNP w Wołominie oraz innych środków zewnętrznych, które przeznaczone będą na 

przebudowę/budowę oraz naprawę dróg powiatowych.  
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e) dyskusja i głosowanie nad wnioskami mniejszości ujętymi w opinii zbiorczej Komisji 

Finansowej, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd (nie poddaje się pod 

głosowanie wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia 

deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia 

wydatków) 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Skarbnik Powiatu, radny Jerzy Mikulski, Starosta Wołomiński, Przewodniczący Komisji 

Finansowej Konrad Fuśnik, radna Marta Rajchert, Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk, 

radny Janusz Werczyński, radny Kazimierz Rakowski, Przewodniczący Rady, radny Paweł 

Dąbrowski, radny Arkadiusz Werelich, radny Igor Sulich, radna Magdalena Suchenek, 

Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński, radny Tomasz Szturo, radny Robert Roguski. 

 

Podczas dyskusji: 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że nie zgłoszono żadnych wniosków mniejszości, które 

zostałyby opisane w w/w opinii Komisji. Radny Jerzy Mikulski podjął temat braku zwiększenia 

środków finansowych na pomoc dla Hospicjum w Wołominie. Starosta Wołomiński 

poinformował, że wniosek Komisji Rady nie ma formuły prawnej i nie stanowi zobowiązania dla 

Zarządu. Przewodniczący Komisji Finansowej Konrad Fuśnik przekazał, że wnioski Komisji 

Zdrowia Polityki Społecznej i Prorodzinnej, po konsultacji ze Skarbnik Powiatu, zostały uznane 

jako sugestie dla Zarządu z uwagi na to, że Komisja nie zawnioskowała konkretnej kwoty 

dofinansowania oraz paragrafu, z którego miało by się finansowanie odbywać. Radna Marta 

Rajchert zgłosiła poprawkę do budżetu dot. budowy drogi powiatowej ul. Polnej w gm. Radzymin 

i sfinansowania tej inwestycji z deficytu Powiatu, który miałby być pokryty z emisji obligacji  

w kwocie 1 mln 400 tys. zł.. Radna Marta Rajchert wycofała, po uzyskaniu informacji od m.in. 

Starosty, że realizacja tej inwestycji jest uwarunkowana pozyskaniem przez Powiat środków 

finansowych ze środków zewnętrznych. Ponadto radny Werczyński oznajmił radnym, że brak 

procedowania nad nie kompletnymi wnioski Komisji Rady było właściwe i logiczne, przypomniał 

radnym jak powinien wyglądać, pod względem formalno-prawnym, wniosek o wprowadzenie 

zmian w budżecie. Radny Kazimierz Rakowski zwrócił się z prośbą, o rozważenie przez Zarząd 

budowy chodnika w msc. Dobczyn. Przewodniczący Rady przypomniał radnym o formule 

procedowania nad zmianami do budżetu. Radny Arkadiusz Werelich zadał pytanie Staroście ws. 

remontu pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie. Radny Igor Sulich 

zwrócił uwagę na projekty budowlane dróg powiatowych jakie zostały zaplanowane na 2021 rok 

a nie zostały uwzględnione w przedstawionym budżecie. Starosta Wołomiński poinformował 

radnych, że wszelkie zadania, które zostały ujęte w uchwale o tzw. niewygasach zostaną 

zrealizowane do końca I połowy 2021 roku. Radna Magdalena Suchenek zwróciła uwagę na brak 

przełożenia zapisów zrównoważonego budżetu na realizację zadań we wschodnich gminach 

powiatu, gdzie najwięcej jest dróg nieutwardzonych co przekłada się m.in. na brak możliwości 

zorganizowania transportu zbiorowego. Radna zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie środków 

na remonty dróg powiatowych. Wicestarosta Borczyński zakomunikował, że wschodnie  

i północne gminy powiatu doczekają się realizacji inwestycji drogowych. W trakcie dyskusji został 

również poruszony temat realizacji inwestycji, zaawansowania prac przy budowie Centrum 

Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce oraz remontu drogi na odcinku rondo w Majdanie do 

skrzyżowania  

z drogą wojewódzką 634 od strony cmentarza w Wołominie. Radny Robert Roguski poprosił  

o przedstawienie informacji nt. budowy Domu Dziecka w Równem, które przekazał Wicestarosta. 

Ponadto radni dyskutowali na temat budowy dróg w gminie Poświętne i Klembów.  
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f)  głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz ze zmianami wynikającymi  

z przyjętych poprawek 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na rok 2021 

uwzględniający autopoprawkę Zarządu. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego w głosowaniu imiennym (zał. nr 37) 26 „za”, 0 „przeciw”  

i 2 „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Wołomińskiego na 2021 rok (zał. nr 38). 
 

 

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego 

Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok. 

(druk nr 321) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały odczytując przyjęty przez Komisję Plan 

pracy na 2021 rok, 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 39) przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok (zał. nr 40). 

 

 

Punkt 17. 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 18 listopada 2020 r. do 16 grudnia 2020 r.  

(zał. nr 41), zostało radnym dostarczone przed Sesją w wersji elektronicznej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

Starosta Wołomiński przestawił najważniejsze zagadnienia Sprawozdania (zał. nr 42). 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Dyrektor Szpitala MBNP w Wołominie Grzegorz Krycki, Starosta 

Wołomiński, radny Igor Sulich, Przewodniczący Rady. 

 

Podczas dyskusji poruszona została tematyka polityki kadrowa prowadzona w Szpitalu MBNP w 

Wołominie, lokalizacji i działania Nocnej Pomocy Lekarskiej, zwartych w uchwale budżetowej 

tytułów inwestycyjnych. 

 

 

Punkt 18. 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 
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korespondencji, radni otrzymali przed sesją w wersji elektronicznej (zał. nr 43). Następnie 

zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Robert Roguski, Przewodniczący Rady, Starosta Wołomiński, radny Konrad Fuśnik, 

Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński, radny Paweł Dąbrowski. 

 

Radni pogratulowali Zarządowi oraz Skarbnik Powiatu za opracowanie uchwały budżetowej oraz 

prężnej pracy na rzecz rozwoju powiatu i jego dobrego wizerunku. Ponadto wyrazili uznanie dla 

działań dyrekcji Szpitala, które sprzyjają poprawie warunków i funkcjonowania tej jednostki. 

Starosta Wołomiński zachęcił radnych do udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych 

przez PCK Fabryczka oraz Pałac w Chrzęsnem, które odbywają się na platformach internetowych. 

 

Przewodniczący Rady również pogratulował Zarządowi za pozyskanie środków zewnętrznych 

na rozbudowę Szpitala, złożył wszystkim radnym życzenia świąteczne oraz noworoczne życząc 

dalszej wspólnej owocnej pracy na rzecz Powiatu. 

 

 

Punkt 19. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 17:40 zamknął 

XXVIII Sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z XXVIII sesji stanowi załącznik nr 44 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/

