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RPW.0002.1.2021 

 

Protokół Nr 1/21 

z XXIX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 28 stycznia 2021 r. 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – 

wideokonferencja. 
 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Adam Pietrzak o godzinie 14:10 otworzył obrady XXIX 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. Dodał, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji złożyła wniosek (zał. nr 4) o wprowadzenie 

do porządku obrad dwóch projektów uchwał dot. rozparzenia skarg na Starostę Wołomińskiego. 

Zakomunikował również, że zmianie ulega kolejność punktów porządku obrad – w pkt. 3 nastąpi 

przedstawienie Sprawozdania przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego Annę Godlewską. 

Następnie zapytał czy są inne wnioski o zmianę porządku obrad.  

 

Nikt nie złożył wniosku. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad – przedstawienie 

Sprawozdania z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie za rok 

2020 – druk nr 326, w pkt. 3 porządku obrad. 

 

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

z głosowania – zał. nr 5) zmieniła kolejność procedowania punktów porządku obrad. 

 

 

 



 

 

2 

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

o wprowadzenie dwóch projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego – druk nr 336 i 337. 

 

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

z głosowania – zał. nr 6) wprowadziła do porządku obrad druk nr 336 i 337. 

 

 

Porządek obrad:        

1. Otwarcie sesji. 

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

3. Przedstawienie Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku 

za lata 2018-2019. (druk nr 322) 

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020. (druk nr 323) 

5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu 

bezpieczeństwa w powiecie wołomińskim w 2020r. (druk nr 324) 

6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie za rok 

2020. (druk nr 325) 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie 

za rok 2020. (druk nr 326) 

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie 

za rok 2020. (druk nr 327) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-

2024 dla Powiatu Wołomińskiego”. (druk nr 328) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. (druk nr 329) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na 

prowadzenia Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”. (druk nr 330) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu mieszkalnego. (druk nr 331) 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 335) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035. (druk nr 332) 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Wołomińskiego na 2021 rok. (druk nr 333) 

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

(druk nr 334) 

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. 
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Punkt 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2020. (druk nr 326) 
 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Wołominie Anna Godlewska przedstawiła Sprawozdanie z działalności Stacji za 2020 rok. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, radny Tomasz Szturo, radny Kazimierz Rakowski. 

 

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

 

 

Punkt 4. Przedstawienie Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu 

Wołomińskiego do 2025 roku za lata 2018-2019. (druk nr 322) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Jolanta Lejk przedstawiła najważniejsze 

zagadnienia Raportu (zał. nr 7).  

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek. 

 

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

 

 

Punkt 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 

rok 2020. (druk nr 323) 

 

Przewodniczący Rady przekazał głos Naczelnikowi wydziału merytorycznego celem omówienia 

przedmiotowego Sprawozdania. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Paweł Kaczmarczyk w sposób syntetyczny 

przedstawił Sprawozdanie (zał. nr 8) zawracając uwagę na najważniejsze jego aspekty. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Naczelnik WZK Paweł Kaczmarczyk,  

 

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

 

 

Punkt 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji  

w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa w powiecie wołomińskim w 2020r. 

(druk nr 324) 
 

Wiceprzewodniczący Rady przekazał głos przedstawicielowi KPP w Wołominie oraz otworzył 

dyskusję  
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Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie Nadkomisarz dr Mariusz Pawlak 

przedstawił najistotniejsze zapisy Sprawozdania (zał. nr 9). 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, radny Jerzy Mikulski,  

 

Podczas dyskusji omówiona została tematyka zatrudnienia w KPP, wzrostu przestępczości na 

terenie powiatu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 

Punkt 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej  

w Wołominie za rok 2020. (druk nr 325) 

 

Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk otworzył dyskusję. 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie st. bryg. Wiesław Drosio 

zrelacjonował przedstawione radnym na piśmie Sprawozdanie (zał. nr 10). 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek. 

 

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

 

Punkt 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Wołominie za rok 2020. (druk nr 327) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Maria Chmielewska omówiła Sprawozdanie 

(zał. nr 11). 

 

Z uwagi na zerwanie połączenia internetowego Przewodniczący Rady poprosił radnych, aby swoje 

zapytania do PINB złożyli pisemnie, następnie przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego na lata 2021-2024 dla Powiatu Wołomińskiego”.  

(druk nr 328) 
 

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

12), następnie otworzył dyskusję. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Paweł Kaczmarczyk przedstawił projekt 

uchwały. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Naczelnik WZK Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Szpitala MBNP  

w Wołominie Grzegorz Krycki, radny Paweł Śliwa. 

 

https://www.gov.pl/web/kppsp-wolomin/bryg-andrzej-wysocki
https://www.gov.pl/web/kppsp-wolomin/bryg-andrzej-wysocki
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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 13) przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 

lata 2021-2024 dla Powiatu Wołomińskiego” (zał. nr 14). 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą  

z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2021 roku. (druk nr 329) 
  

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

12), 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. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, 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 15) przyjęła uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku (zał. nr 16). 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Zielonka na prowadzenia Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”. 

(druk nr 330) 
 

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

12), następnie otworzył dyskusję. 

 

Główny Specjalista Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Krzysztof Mikulski 

przedstawił projekt uchwały  

 

Przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami 

Samorządu Terytorialnego Robert Roguski poinformował o pozytywnej opinii dla projektu 

uchwały podjętej na ostatnim posiedzeniu Komisji. 

 

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 17) przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Zielonka na prowadzenia Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”. (druk nr 330) (zał. nr 18). 
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Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego. (druk nr 331) 
 

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

12), następnie otworzył dyskusję. 

 

Dyrektor Domu Dziecka w Równem Jan Nowak poinformował radnych o przyczynach 

przedłużenia umowy najmu przez dotychczasowego najemcę. 

 

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 19) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 20). 

 

 

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w Wołominie. (druk nr 335) 

 

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

12), następnie odczytał uzasadnienie do projektu uchwały słowem wstępu przed omówieniem 

projektu uchwały przez dyrekcję Szpitala. 

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Grzegorz Krycki oraz 

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy Danuta Ciecierska przedstawili 

najważniejsze zagadnienia dokumentu. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Jerzy Mikulski, Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy Danuta Ciecierska, 

radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński Adam Lubiak. 

 

Podczas dyskusji podjęta została tematyka wskaźników finansowych, braku wykonania kontraktu 

z NFZ, amortyzacji środków trwałych Szpitala, standardów sanitarnych zabezpieczania pacjentów 

w Szpitalu, zatrudnieniu dodatkowego personelu. 

 

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 21) przyjęła uchwałę w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zał. nr 22). 
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Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-

287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035. 

(druk nr 332) 
 

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

12), następnie otworzył dyskusję. 

 

Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam przedstawiła radnym zapisy projektu uchwały. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 23) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035 (zał. nr 24). 

 

 

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-

288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r.w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok. (druk nr 333) 
 

Przewodniczący Rady Adam Pietrzak przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje 

Rady (zał. nr 12), następnie otworzył dyskusję. 

 

Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam przedstawiła radnym zapisy projektu uchwały. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Jerzy Mikulski, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Skarbnik Powiatu. 

 

Podczas dyskusji podjęty został temat dofinansowania placówki Hospicjum zlokalizowanej  

w Wołominie.  

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego w głosowaniu imiennym (zał. nr 37) 25 „za”, 0 „przeciw”  

i 0 „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Wołomińskiego na 2021 rok (zał. nr 38). 
 

 

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 334) 
 

Przewodniczący Rady przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

celem przedstawienie projektu uchwały. 

 

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

oraz poinformował, że Komisji przed Sesją przygotowała autopoprawkę – druk nr 334a (zał. nr 

39) do uzasadnienia projektu uchwały, którą następnie omówił. 
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Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 40) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 41). 

 

 

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 336) 
 

Przewodniczący Rady przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

celem przedstawienie projektu uchwały. 

 

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

po czym zakomunikował, że projekt uchwały oznaczony drukiem nr 377 jest identycznym 

projektem różniący się jedynie numerem prowadzonej przez wydział merytoryczny sprawy. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

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 42) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 43). 

 

 

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 337) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 44) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 45). 

 

 

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 17 grudnia 2020 r. do 27 stycznia 2021 r.  

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

dyskusję. 
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Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński przestawił najważniejsze zagadnienia 

Sprawozdania (zał. nr 46). 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, radny Jerzy Mikulski, Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński, 

radny Igor Sulich, radny Paweł Śliwa,  

 

W trakcie dyskusji podjęta została tematyka pkt. 12 Sprawozdania dot. zakupu materiałów 

eksploatacyjnych dla rzecz Starostwa oraz pkt. 6 – dzierżawa maszyn wielofunkcyjnych  

i drukarek, pkt. 8 - częstotliwości usuwania awarii wodno-kanalizacyjnych oraz wywozu 

nieczystości stałych i płynnych. Zwrócona została uwaga na ważny dla Powiatu temat – budowa 

Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej S10. Ponadto zaproponowano utworzenie szkoły 

muzycznej I i II stopnia, której organem prowadzącym będzie Powiat lub ewentualne przyznanie 

stypendiów dla uczniów Szkoły Muzycznej oraz zdolnej młodzieży, która chciałaby podjąć naukę 

w szkole tego typu. 

 

 

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 

korespondencji, radni otrzymali przed sesją w wersji elektronicznej (zał. nr 47). Następnie 

zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 

W dyskusji udział wzięli: 

Przewodniczący Rady, radny Tomasz Szturo. 

 

 

Punkt 19. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 18:30 zamknął XXIX 

Sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z XXIX sesji stanowi załącznik nr 48 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         

 

Wiceprzewodniczący 

                                                                                   Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

                                 Cezary Wnuk         

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

