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RPW.0002.1.2019 

 

 Protokół Nr 1/19 

z III Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 16 stycznia 2019r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie 
 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski o godzinie 14:10 otworzył obrady III Sesji Rady 

Powiatu Wołomińskiego VI kadencji. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu, natomiast lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził kworum, następnie poprosił 

zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego tragicznie Prezydenta Gdańska Pawła 

Adamowicza. 

 

/Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Prezydenta Gdańska./ 

 

 

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 wystąpił z wnioskiem o usunięcie z porządku obrad punktu 

3. Przyjęcie Protokołu z II sesji RPW z dnia 18.12.2018r. Poinformował, że Zarząd zwrócił 

się z wnioskiem (zał. nr 4) o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich - druk nr 26. 

Następnie poddał pod głosowanie swój wniosek. 

 

Rada Powiatu w głosowaniu imiennym (zał. nr 5) głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”,  

1 „wstrzymujących się” usunęła z porządku obrad punkt 3. Przyjęcie Protokołu z II sesji RPW  

z dnia 18.12.2018r. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Zarządu o uzupełnienie porządku 

obrad o projekt uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku 

Powiatów Polskich - druk nr 26. 

 

Rada Powiatu w głosowaniu imiennym (zał. nr 6) głosami: 27 „za”, 0 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się” uzupełniła porządek obrad o nowy punkt 8. Rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów 

Polskich - druk nr 26. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.                                         

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

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2033. (druk nr 6) 
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4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 

2019 rok. (druk nr 7) 

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 Komisję Finansową a także nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej 

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 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. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy Zespole Szkół 

Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 

18 poprzez przekształcenie dotychczasowej struktury organizacyjnej szkoły. (druk nr 23) 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 

do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8.  

(druk nr 24) 

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

Rewizyjnej Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 25) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie 

Ogólne Związku Powiatów Polskich. (druk nr 26) 

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

w okresie między sesjami. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Informacje Przewodniczącego Rady. 

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

 

Punkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2033. (druk nr 6) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały zawarty w druku nr 6 radni 

otrzymali jeszcze w ubiegłym roku.  
 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak poinformował, że do tego projektu została zgłoszona 

przez Zarząd autopoprawka - druk nr 6a (zał. nr 7). Następnie wyjaśnił, że zaproponowane 

zmiany wynikają ze zmniejszenia w roku 2019 planu wydatków, deficytu i emisji obligacji  

o kwotę 13,5 mln zł. Miało to wpływ na skrócenie okresu Prognozy, do której wprowadzono 

3 nowe przedsięwzięcia (na lata 2019-2020)– zadania drogowe: projekt chodnika  

w Ręczajach, w Nowym i Starym Kraszewie oraz Ostrówku. Przewidywany okres realizacji 
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rozbudowy Szpitala to 4 lata. Pozwoli to na realizację także innych inwestycji oraz rozłożenie 

proporcjonalne długu w poszczególnych latach. Projekt Prognozy wraz z autopoprawką jest 

zgodny z projektem budżetu na 2019r. W okresie objętym Prognozą zachowana została reguła 

wydatkowa oraz indywidulany wskaźnik spłaty zobowiązań, co zapewnia bezpieczeństwo 

finansowe Powiatu. 

 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz przedstawiła założenia zawarte w autopoprawce 

oraz w projekcie. Poinformowała, że projekt został co prawda z uwagami, ale pozytywnie 

zaopiniowany przez RIO. Następnie zaprezentowała i omówiła prezentację Wieloletnia 

Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2019-2031 (zał. nr 8).  

 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady  

(zał. nr 9), następnie otworzył dyskusję. 

 

Radny Igor Sulich zapytał o źródło pochodzenia kwoty zadłużenia 7,5 mln zł w roku 2031.  

 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że złożony na dzień 15 listopada 2018r. projekt zakładał WPF 

do roku 2033. W związku z tym ostatni rok obowiązywania WPF czyli 2031 został inaczej 

rozpisany i zamiast kwoty 4 mln jest 7,5 mln zł.  

 

Radny Igor Sulich zapytał, czy zobowiązania wynikające z emisji obligacji Powiat planuje 

spłacić wcześniej. 

 

Skarbnik Powiatu potwierdziła przypuszczenia radnego. 

 

Radny Igor Sulich zauważył, że nowy Zarząd nie dość, że wydłuża okres rozbudowy 

Szpitala, to jeszcze zmniejsza kwotę na to przeznaczoną o 8 mln zł. Radny poprosił  

o wyjaśnienia w tej sprawie.  

 

Przewodniczący Rady dodał, że zakres prac objętych nowym budżetem na rozbudowę 

Szpitala nie uległ zmianie. Inwestycja została jedynie wydłużona w czasie. Daje to większą 

możliwość pozyskania na inwestycję środków zewnętrznych. 

 

Starosta Wołomiński przyznał, że w opinii Zarządu nowa wersja rozbudowy Szpitala czyli 

rozpoczęcie prac od budowy budynku B pozwoli na uwolnienie przestrzeni potrzebnej  

w Szpitalu i poprawi warunki przyjmowania pacjentów w przychodniach specjalistycznych. 

Jest to wariant bezpieczniejszy, dający czas na poszukiwanie środków zewnętrznych 

finansowania tej inwestycji. Wybudowanie w pierwszej kolejności budynku B pozwoli na 

przeniesienie do niego części administracyjnej oraz izby przyjęć. Jeszcze w tej kadencji 

planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę części budynku A. Oba budynki będą 

połączone częścią wspólną. 

 

Radny Igor Sulich ponowił pytanie o zmniejszenie budżetu na inwestycję, przy tym samym 

zakresie prac. Zauważył, że na ten temat potrzebna jest w ogóle szersza dyskusja. Negatywnie 

ocenił wydłużenie w czasie całej inwestycji. Zapytał, czy w budynku B będzie się mieściła 

część administracyjna Szpitala wraz z siedzibą Dyrekcji oraz czy rozbudowa budynku A 

została uwzględniona w WPF. 

 

Starosta Wołomiński stwierdził, że przedstawiony plan rozbudowy Szpitala daje możliwości 

poszukiwania środków zewnętrznych na sfinansowanie tej inwestycji. Niektóre elementy 
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funkcjonowania Szpitala mogą być poprawione natychmiast bez oczekiwania na powstanie 

nowego budynku. Przyznał, że poprzedni plan budowy nowych budynków w ciągu 2 lat byłby 

zabójczy dla Powiatu i jego budżetu. Nie wiadomo jak rynek zweryfikowałby te plany, a rolą 

Starosty jest dbanie o dobro całego Powiatu. Zbyt pochopne decyzje mogłyby doprowadzić 

do niebezpiecznego zadłużenia Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady dodał, że różnica w kwocie 8 mln zł to koszt uzyskania stanu 

surowego budynku A. Wiadomo jednak, że stan surowy nie jest stanem oczekiwanym. Jest 

już gotowe pozwolenie na budowę budynku B, nie ma więc pełnej elastyczności działania. 

Zarządowi chodzi o funkcjonalne zamknięcie jednego etapu prac – budynku B. Priorytetem 

dla Zarządu jest pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji, które będzie 

można potraktować jako wkład własny, bez konieczności mocnego zadłużania Powiatu, co 

zakładał pierwotny plan.  

 

Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik zwrócił uwagę na konieczność zachowania 

pewnej elastyczności budżetu, który nie może być skrajnie obciążony tą inwestycją, którą 

można było rozpocząć nawet 2 lub 4 lata temu.  

 

Radny Jerzy Mikulski za zasadne uznał pytania radnego Sulicha. Przypomniał, że zarówno 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, jak i Komisji Rozwoju Gospodarczego występowali  

o zwołanie wspólnego posiedzenia z Zarządem i Dyrekcją Szpitala celem szczegółowego 

zapoznania się z planami jego rozbudowy. Radni nie posiadając pełnej wiedzy mają podjąć 

decyzję co do długofalowego dokumentu jakim jest WPF. Najważniejszy jest cel czyli 

sprawna i szybka rozbudowa Szpitala. 

 

Radny Igor Sulich przypomniał, że we wcześniejszym WPF na rozbudowę Szpitala było 

zapisane 21 mln zł w 2019r. i 22 mln w 2020r. Obecny Zarząd mówi o kwotach 8 i 12 mln zł  

i o rozważaniu budowy. To nie jest schłodzenie tempa prac, ale ewidentne spowolnienie 

budowy. Radny poprosił o pisemną informację nt. dostępnych aktualnie środkach 

zewnętrznych z jakich Powiat mógłby skorzystać przy realizacji rozbudowy Szpitala oraz  

o pisemną informację nt. już zastosowanych lub planowanych rozwiązaniach 

usprawniających funkcjonowanie Szpitala. Zapytał ponadto, czy w części B Szpitala będą 

mieścić się biura Dyrekcji.  

 

Przewodniczący Rady powtórzył, że inwestycja będzie realizowana z zaproponowanym 

przez Zarząd harmonogramem. W międzyczasie Powiat będzie starał się o pozyskanie 

środków zewnętrznych. Przyznał, że obecnie nie ma wiedzy o takich możliwościach. Jeśli się 

pojawią to inwestycja będzie przyśpieszona a pewne środki budżetowe zaoszczędzone.  

 

Starosta Wołomiński zaprosił wszystkich zainteresowanych na odrębne spotkanie  

z Dyrekcją, na którym zostanie zaprezentowany szczegółowy plan rozmieszczenia 

poszczególnych pomieszczeń w budynku B. Dodał, że projekt zakłada przeniesienie całej 

administracji Szpitala do budynku B. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że obecna opozycja miała większy wpływ na projekt niż 

obecny Zarząd. Niewskazane jest też łączenie pracowników administracyjnych z chorymi  

i pacjentami. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Paweł Śliwa potwierdził chęć 

zorganizowania wspólnego posiedzenia komisji Rady w Szpitalu. Zauważył, że pozwolenie 
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na budowę zostało wydane już 1,5 roku temu.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Adam Pietrzak 

potwierdził, że na przyszły tydzień zaplanowane jest posiedzenie Komisji w Szpitalu. 

Planowane jest również częstsze zwoływanie posiedzeń właśnie w Szpitalu. Ma to służyć 

poprawie jakości usług świadczonych przez Szpital. Zaprosił zebranych na posiedzenie 

Komisji. 

 

Radny Jerzy Mikulski zauważył, że obecna wymiana zdań pokazuje jak duża jest potrzeba 

szczegółowej dyskusji na ten temat i poznania szczegółowych planów Zarządu w tym 

względzie. 

 

Radny Igor Sulich zauważył, że dyskusja w tym punkcie o Szpitalu nie powinna dziwić, 

gdyż kwota na jego rozbudowę jest największą pozycją WPF. Radny stwierdził, że przez 

najbliższe 3-4 lata nie będzie żadnych możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych,  

o czym Zarząd zapewne wie, a to spowolni całą inwestycję nawet o kolejne 6-8 lat. 

Zaapelował o zarezerwowanie w kolejnych WPF większych środków na rozbudowę Szpitala. 

  

Radny Jerzy Mikulski zapytał o plany Zarządu w sprawie programu Wspólnego Biletu  

i uzgodnienia z ZTM w tej sprawie. 

 

Starosta Wołomiński poinformował, że w najbliższy piątek spotka się m.in. w tej sprawie  

z przedstawicielami ZTM. Po tym spotkaniu będzie mógł powiedzieć więcej na ten temat. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz  

z autopoprawką – druk nr 6a. 

 

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym (zał. nr 10) głosami: 23 „za”, 0 „przeciw”,  

2 „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031 (zał. nr 11). 

 

 

Punkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 7) 
 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały - druk nr 7 został radnym 

przekazany jeszcze w roku ubiegłym, natomiast autopoprawka – druk nr 7a wraz  

z materiałami na dzisiejszą sesję. 

 

a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami 

 

Starosta Wołomiński przypomniał, że projekt budżetu został opracowany na dzień  

15 listopada 2018r. Omówił zmiany, jakie obecny Zarząd zawarł w autopoprawce 

przedłożonej radnym – druk nr 7a (zał. nr 12). Dochody w przyszłorocznym budżecie 

zaplanowano na poziomie 213 855 440 mln zł, natomiast wydatki na kwotę 217 014 396 zł.  

Z czego wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę ponad 34 413 727 zł. O przedstawienie 

szczegółów projektu poprosił Skarbnik Powiatu. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła prezentację Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2019 

(zał. nr 13). 
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b) przedstawienie przez Zarząd opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

Skarbnik Powiatu odczytała sentencję Uchwały Nr Wa.493.2018 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2018r. dotyczącą opinii  

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały budżetowej na 

2019 rok i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu. Stwierdziła, że RIO miała 

dwie uwagi do projektu. Jedna dotyczyła realizacji projektu Wspólnego Biletu, a druga 

zakupu samochodu elektrycznego. 

 

c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej 

 

Przewodniczący Rady poinformował o opiniach nt. projektu budżetu sformułowanych przez 

Komisje Rady (zał. nr 9), 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 14).  

 

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 otworzył dyskusję.  

 

Radny Igor Sulich w nawiązaniu do punktu III.1.8 Autopoprawki zapytał, czy chodzi  

o odcinek drogi pomiędzy Al. Niepodległości i Majdanem. 

 

Starosta Wołomiński wyjaśnił, że chodzi o odcinek od świateł w Turowie do ronda  

w Majdanie. 

 

Radny Igor Sulich zauważył, że podana długość tego odcinka jest w rzeczywistości 

mniejsza. 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Andrzej Nocoń wyjaśnił, że z projektu 

budżetu został wykreślony odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania w Turowie z drogą 

634 w kierunku Ossowa, gdzie ma powstać muzeum. Budowa całej drogi została podzielona 

na trzy odcinki. Udało się uzyskać dofinansowanie zewnętrzne na budowę dwóch z trzech 

odcinków: w Turowie oraz przy rondzie w Majdanie. Cała droga liczy ok. 7 km.  

 

Radny Jerzy Mikulski w nawiązaniu do punktu III.1.9 Autopoprawki zapytał o sposób 

przygotowania tej inwestycji. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego toczyła się 

dyskusja na ten temat. Czy rzeczywiście budowa ronda w ul. Reja jest niezbędna. Radny 

widzi taką potrzebę, ale raczej w ul. Niepodległości i Wileńskiej. Jaki jest stan 

zaawansowania i przygotowania tych prac. Czy jest opracowana dokumentacja, czy została 

przeprowadzona analiza natężenia ruchu oraz czy zostaną tam wprowadzone tzw. lewoskręty. 

Radny zwrócił również uwagę na to, że być może wystarczyłaby w tym miejscu zmiana 

organizacji ruchu. Ponadto uprzedził, że w ul. Sikorskiego na terenie dawnej huty szkła jest 

skomplikowana sieć podziemna, której uporządkowanie będzie bardzo kosztowne.  
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Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa wyjaśnił, że odcinek drogi, o którym 

mowa liczy 303 mb. Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę czyli wymianę nawierzchni 

wraz z wymianą podbudowy i urządzeniem pasa drogowego. Planowany koszt tej inwestycji 

na koniec poprzedniego roku wyniósł 3 700 000 zł. 

 

Starosta Wołomiński przyznał, że pomysł przebudowy tego odcinka wraz z budową ronda 

nie mógł być zrealizowany dotychczas ze względu na brak regulacji własności gruntów. Po 

wielu latach oczekiwań ta sytuacja została uregulowana i zgodnie z oczekiwaniami 

mieszkańców można przystąpić do przebudowy drogi. Jest to miejsce niebezpieczne,  

w którym dochodziło do wielu wypadków.   

 

Radny Jerzy Mikulski zapytał, czy Powiat posiada dokumentację techniczną, czy zostały 

przeprowadzone badania natężenia ruchu. 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa potwierdził, że gotowa jest decyzja ZRID 

wraz z pełną dokumentacją kosztorysową, która pozwala na ogłoszenie przetargu.  

 

Radny Igor Sulich zapytał o miejsce ładowania samochodu elektrycznego, którego zakup 

jest planowany. Może wskazane byłoby zapisanie w budżecie, że jest to zakup warunkowany 

dostępem do stacji ładującej. 

 

Starosta Wołomiński wyjaśnił, że przed wpisaniem tego zakupu do budżetu podjęto 

rozmowy na temat budowy takiej stacji ładującej na terenie Powiatu, w którym jest już ok. 60 

takich pojazdów. Wstępne koncepcje zakładają lokalizację takiej stacji przy budynku 

Wydziału Komunikacji w Wołominie. Powiat na tego typu instalacji mógłby nawet zarabiać 

dzierżawiąc teren stacji i udostępniając stację mieszkańcom. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że każdy pojazd elektryczny może być ładowany ze zwykłego 

gniazdka elektrycznego. 

 

Radny Igor Sulich zapytał o konsekwencje niezakupienia tego samochodu.  

 

Przewodniczący Rady podkreślił, że w budżecie nie może znaleźć się zapis o zakupie 

warunkowym. Dodał, że nie wie jakie mogą być konsekwencje niezakupienia samochodu.  

 

Radny Kazimierz Rakowski złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji  

i przystąpienie do głosowania.  

 

Nikt nie wyraził sprzeciwu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę Zarządu zawartą w druku  

nr 7a.  

 

Rada Powiatu Wołomińskiego w głosowaniu imiennym (zał. nr 15) 25 „za”, 1 „przeciw”  

i 2 „wstrzymujących się” przyjęła autopoprawkę Zarządu.  
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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) 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie zgłoszono żadnych wniosków mniejszości, które 

zostałyby opisane w w/w opinii Komisji. 

 

f)  głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz ze zmianami wynikającymi  

z przyjętych poprawek 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na rok 2019 

uwzględniający przyjętą wcześniej autopoprawkę. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego w głosowaniu imiennym (zał. nr 16) 26 „za”, 0 „przeciw”  

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

Wołomińskiego na 2019 rok (zał. nr 17). 

 

 

Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława 

Nowaka w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 18 poprzez przekształcenie 

dotychczasowej struktury organizacyjnej szkoły. (druk nr 23) 
 

Naczelnik Wydziału Edukacji Olga Wileńska wyjaśniła, że Dyrektor ZS zwróciła się  

z wnioskiem o przekształcenie internatu w pomieszczenia klasowe i pracownie niezbędne do 

przyjęcia nowego rocznika uczniów. Likwidacja internatu wymaga najpierw przyjęcia 

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji. Podjęcie tej uchwały otwiera drogę do podjęcia 

właściwej uchwały o likwidacji internatu.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radna Marta Rajchert zaapelowała do Zarządu o pozostawienie jakiejś części internatu, ze 

względu na możliwość zainteresowania nauką w ZS uczniów nie tylko z powiatu 

wołomińskiego. Likwidacja jest prosta, natomiast późniejsze odbudowanie tego znacznie 

trudniejsze. Przypomniała, że Starosta na posiedzeniu Komisji poinformował, że 

przekształcenie internatu w sale lekcyjne i tak nie będzie możliwe do końca sierpnia. 

 

Wicestarosta Wołomiński przyznał, że pomimo sentymentu do szkoły i terenu wokół niej 

zmieniające się czasy wymuszają również zmiany w tej sprawie. Teren wokół szkoły został 

okrojony, a zainteresowanie młodzieży zamieszkaniem w internacie maleje. Można było 

podejmować próbę utrzymania internatu jeszcze 2 lata temu, dziś taka dyskusja wydaje się 

bezprzedmiotowa. Faktycznie, w związku z brakiem dokumentacji remontowej może być 

problem z zaadaptowaniem pomieszczeń internatu na sale lekcyjne na 1 września br. Do 

kwestii remontu Zarząd powróci na sesji lutowej lub marcowej. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada Powiatu w głosowaniu jawnym (zał. nr 18) głosami: 27 „za”, 1 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy 

Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie przy  

al. Jana Pawła II 18 poprzez przekształcenie dotychczasowej struktury organizacyjnej szkoły 

(zał. nr 19). 

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej  

w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8. (druk nr 24) 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie Anna Woźniak poinformowała, 

że w imieniu Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej SPS zwraca się do radnych  

o powołanie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Placówka ta byłaby adresowana 

do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze 

sprzężeniami, w wieku do 24 lat. Absolwenci gimnazjum specjalnego oraz szkoły 

podstawowej specjalnej mogliby w niej kontynuować naukę, a tym samym zyskać pewną 

życiową i społeczną niezależność. Kształcenie odbywałoby się w ramach trzech modułów: 

gospodarstwa domowego, prac biurowych oraz sztuki użytkowej.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

  

Radna Magdalena Suchenek zapytała o ilość dostępnych miejsc. Ile konkretnie osób 

mogłoby do szkoły uczęszczać i korzystać z internatu. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie wyjaśniła, że szkoła nie posiada 

internatu. 

 

Radna Magdalena Suchenek zwróciła uwagę na to, że w § 4 ust. 6 statutu szkoły mowa  

o internacie.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie przyznała, że jest to błąd 

redakcyjny. W szkole uczy się obecnie 45 uczniów, a docelowo może się w niej kształcić 60 

uczniów. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśniła, że projekt uchwały był przygotowywany w bardzo 

szybkim tempie. Zapis o internacie w statucie jest wybieganiem w przyszłość, na wypadek 

jego powstania. 

 

Radca Prawny Mariusz Kaim stwierdził, że w sytuacji braku w tej chwili internatu 

wykreślenie w statucie § 4 ust. 6, przesunięcie kolejno numeracji punktów § 4 oraz 

przegłosowanie tej zmiany. 

 

Radny Radosław Dec zauważył, że po numerze paragrafu 46 kolejny numer to 52, a po 

numerze paragrafu 57 kolejny numer to 59.  

  

Przewodniczący Rady zarządził 5-minutową przerwę na poprawienie stwierdzonych błędów 

w projekcie statutu szkoły. 

 

Wznowienie obrad. 
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Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że zmiany w projekcie będą polegały na 

wykreśleniu w statucie § 4 ust. 6, odpowiedniej numeracji kolejnych ustępów § 4 oraz 

odpowiedniej numeracji kolejnych paragrafów po § 47.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższe poprawki. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego w głosowaniu imiennym (zał. nr 20) 25 „za”, 0 „przeciw”  

i 0 „wstrzymujących się” przyjęła poprawki zgłoszone przez Przewodniczącego. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz  

z przyjętymi poprawkami. 

 

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym (zał. nr 21) głosami: 26 „za”, 0 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy  

ul. Komunalnej 8 (zał. nr 22). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Powiatu Wołomińskiego na 

2019 rok. (druk nr 25) 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kalata zgłosił w imieniu Komisji 

poprawkę do projektu-druk nr 25a (zał. nr 23). Zwrócił też uwagę na błąd redakcyjny  

w nazwie Szpitala (zamiast Boskiej powinno być Bożej). Zaapelował do radnych o akceptację 

planu. 

 

Radna Magdalena Suchenek w nawiązaniu do pkt. 3 planu, zapytała o jaką konkretnie 

dokumentację projektową chodzi. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że chodzi o planowane inwestycje. 

 

Członek Komisji Rewizyjnej Janusz Werczyński podkreślił, że istotnym elementem każdej 

inwestycji jest jej przygotowanie projektowe. Często opóźnienia na tym etapie powodują, że 

inwestycji nie daje się zrealizować. Dlatego właśnie Komisja chce zwrócić szczególną uwagę 

na ten aspekt. 

 

Radny Jerzy Mikulski zwrócił uwagę na nie do końca zrozumiałe - jego zdaniem- 

zredagowanie pkt.1 planu. 

 

Członek Komisji Rewizyjnej Janusz Werczyński wyjaśnił, że „zasób nieruchomości” jest 

pojęciem ustawowym, a obowiązkiem administracji powiatowej jest prowadzenie takiego 

zasobu, w tym m.in..: składanie wniosków do ksiąg wieczystych, ujawnianie prawa własności 

Powiatu do nieruchomości.  

  

Radny Jerzy Mikulski dodał, że chodzi mu jasność zaproponowanych stwierdzeń. Ciężko 

będzie ustalić po przeprowadzeniu kontroli przedmiot tej kontroli. 
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Członek Komisji Rewizyjnej Janusz Werczyński dodał, że być może skala problemu jest 

tak duża, że nie uda się skontrolować wszystkiego. Komisja, by uniknąć w późniejszym 

okresie zarzutu niewykonania planu kontroli, ogranicza się do planowania kontroli wybranych 

aspektów prawidłowości prowadzenia przez Powiat zasobu nieruchomości.  

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz  

z redakcyjną autopoprawką. 

 

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym (zał. nr 24) głosami: 27 „za”, 0 „przeciw”,  

1 „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy 

Komisji Rewizyjnej Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok (zał. nr 25). 

 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania delegata 

na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. (druk nr 26) 
 

Starosta Wołomiński wyjaśnił, że potrzeba podjęcia tej uchwały wynika z konieczności 

aktualizacji danych. Poprzednia uchwała wskazywała ogólnie Starostę jako delegata na 

Zgromadzenie Ogólne. W tym projekcie Starosta jest wskazany z imienia i nazwiska.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Rada Powiatu w głosowaniu jawnym (zał. nr 26) głosami: 28 „za”, 0 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie 

Ogólne Związku Powiatów Polskich (zał. nr 27). 

 

 

Punkt 9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz 

prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że Sprawozdanie (zał. nr 28) radni otrzymali przed 

sesją, a następnie otworzył dyskusję. 

 

Radny Igor Sulich zapytał, czy zostało przesłane pismo do Wojewody z pytaniem o termin  

Wydania decyzji ZRID na budowę łącznika z trasą S8. 

 

Starosta Wołomiński wyjaśnił, że obecnie Powiat nie posiada dokumentu potwierdzającego  

termin otrzymania decyzji ZRID. 

 

Radny Igor Sulich przypomniał, że Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska wnioskowała o zapytanie Wojewody w tej sprawie. Zapytał, czy Zarząd lub 

Starosta już o taką informację wystąpili. 

 

Starosta Wołomiński obiecał sprawdzenie, czy takie zapytanie do Wojewody zostało 

wystosowane.  
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Radna Magdalena Suchenek zauważyła, że obecna procedura umożliwiająca dostęp do 

nieodpłatnej pomocy prawnej często nie daje realnej możliwości skorzystania z niej. Nie 

można bowiem z niej skorzystać bez wcześniejszego zapisu telefonicznego w Starostwie, 

którego można dokonać w poniedziałki, środy i piątki. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk wyjaśniła, że telefony są 

odbierane we wszystkich dniach i godzinach pracy Urzędu. Do zmian w systemie korzystania 

z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego społeczeństwo musi się 

przyzwyczaić. Zmiany są dopiero promowane w prasie i na ulotkach. Te trzy dni są 

preferowane ponieważ Wydział musi ponadto wykonywać swoje podstawowe obowiązki.  

 

Radny Jerzy Mikulski w nawiązaniu do pkt. 2.3 Sprawozdania poprosił o poszerzenie 

zawartej w tym punkcie informacji. 

 

Radny Robert Roguski wyjaśnił intencje radnego Mikulskiego. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że wkrótce odbędzie posiedzenie Komisji Zdrowia  

w Szpitalu i to będzie doskonała okazja żeby poruszyć wszystkie kwestie związane  

z bieżącym funkcjonowaniem Szpitala.  

 

Radny Jerzy Mikulski nie zgodził się ze stwierdzeniem Przewodniczącego, gdyż 

posiedzenie Komisji ma być poświęcone rozbudowie i modernizacji Szpitala. Natomiast 

temat, który chce poruszyć dotyczy sprawy zgłoszonej przez jednego z przedstawicieli służb 

ratowniczych Wojewodzie Mazowieckiemu, konkretnie braku możliwości przyjmowania 

pacjentów przez szpitalne oddziały: internistyczny i neurologiczny.  

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Andrzej Gruza 

przyznał, że jego zdaniem nie ma mowy w piśmie o braku możliwości przyjmowania 

pacjentów, ale o pełnym wykorzystaniu mocy przerobowych wymienionych oddziałów. To 

oznacza w praktyce dostawianie łóżek na korytarzach. Pacjenci nie są przyjmowani, kiedy nie 

ma już takiej fizycznej możliwości. W takim przypadku szpital ma obowiązek znaleźć  

w okolicy inną placówkę, która może przyjąć pacjenta. Jednak kiedy hospitalizacja nie jest 

konieczna, to po udzieleniu pierwszej pomocy i zaopatrzeniu na SOR pacjent jest kierowany 

do domu z zaleceniem korzystania z POZ. Dyrektor nie zgodził się z zarzutem radnego.  

 

Radny Jerzy Mikulski przed przystąpieniem do ferowania wyroków o słuszności bądź nie 

zarzutów, radny poprosił Dyrektora o przyjrzenie się tej sytuacji i całości korespondencji.  

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie zapewnił, że każdy 

sygnał będzie zbadany. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym 

interpelacje i zapytania radni składają na piśmie. Zapis o ustnym składaniu interpelacji został 

również wykreślony w Statucie Powiatu uchwałą Rady z 18.10.2018r. 

 

 

Punkt 10. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna 

interpelacja radnych Powiatu.  
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Punkt 11. Informacje Przewodniczącego Rady. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, o wpływającej do Rady korespondencji (zał. nr 29). 

Przypomniał o planowanej na dzień 6 lutego pielgrzymce samorządowców z Powiatu na 

Jasną Górę. 

 

 

Punkt 12. Sprawy różne. 
 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej zaprosił wszystkich 

radnych na najbliższe posiedzenie Komisji w Szpitalu. Termin i godzina zostaną radnym 

przekazane za pośrednictwem Biura Rady.   

 

 

Punkt 13. Zakończenie obrad. 
 

Starosta Wołomiński pogratulował Przewodniczącemu Rady narodzin syna i przekazał 

drobny upominek. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 16:40 Przewodniczący Rady zamknął  

III sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

Zapis audio-video z III sesji Rady Powiatu Wołomińskiego stanowi zał. nr 30. 

 

 

 

    Protokolant                                                                                       Przewodniczący 

                                                                                                   Rady Powiatu Wołomińskiego                                                       

 

Małgorzata Jeznach                                                                             Robert Perkowski                                                     

 

 

 

        

         

 

        


