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RPW.0002.2.2021 

 

Protokół Nr 2/21 

z XXX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 25 lutego 2021 r. 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – 

wideokonferencja. 
 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Adam Pietrzak o godzinie 14:10 otworzył obrady XXX 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. 
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Porządek obrad:      

1. Otwarcie sesji. 

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

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2020r. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r.  

5. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 stycznia 2021r. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 

prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka 

w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 338) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 

prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne 

w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 339) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 

prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin 

w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 340) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 

prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w 

zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 341) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 

prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka 

w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 342) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą. (druk nr 343) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości 

zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną.  

(druk nr 344) 

13. 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 345) 

14. 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 346) 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII-231/2020 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: 

”Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. 

Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”. (druk nr 347) 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o równości obywateli wobec 

władz publicznych, niewykluczaniu społecznym mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz 

konieczności uzyskania, przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek 

dotyczących ponoszenia kosztów wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

(druk nr 348) 

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. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 26 listopada 2020r. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwagi do protokołów zostały zgłoszone przez radną 

Magdalenę Suchenek. Zgłoszone poprawki zostały uwzględnione i naniesione na projekty 

protokołów. Następnie poddał projekt protokołu pod głosowanie. 
 

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

z głosowania – zał. nr 4) przyjęła protokół z XXVII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego  

z 26.11.2020 r. (protokół z głosowania – zał. nr 5).  

 

 

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 17 grudnia 2020r. 

 
Przewodniczący Rady poddał projekt protokołu pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 6) przyjęła protokół z XXVIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego  

z 17.12.2020 r. (protokół z głosowania – zał. nr 7).  

 

 

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

28 stycznia 2021r. 

 
Przewodniczący Rady poddał projekt protokołu pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 8) przyjęła protokół z XXIX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego  

z 28.01.2021 r. (protokół z głosowania – zał. nr 9).  

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej  

w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań 

polityki prorodzinnej. (druk nr 338) 
 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

Główny specjalista Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Krzysztof Mikulski 

omówił blok uchwał dot. przyznania pomocy finansowej dla gmin powiatu na realizację zadań  

z zakresu polityki prorodzinnej. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Główny specjalista WOZ Krzysztof Mikulski, radny Robert Roguski. 

 

Podczas dyskusji podjęty został temat wykorzystania środków w roku 2020. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 28 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 11) przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy 

Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej (zał. nr 12). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej  

w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki 

prorodzinnej. (druk nr 339) 

 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

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 13) przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy 

Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej (zał. nr 14). 

 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej  

w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki 

prorodzinnej. (druk nr 340) 

 

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

10), 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 15) przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy 

Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej (zał. nr 16). 

 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej  

w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki 

prorodzinnej. (druk nr 341) 
 

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

10), 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 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 17) przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy 

Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej (zał. nr 18). 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej  

w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki 

prorodzinnej. (druk nr 342) 
 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 19) przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta 

Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej (zał. nr 20). 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym 

najemcą. (druk nr 343) 
 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

Naczelnik Wydziału Organizacji i Administracji Marzena Bańka omówiła tematykę projektu 

uchwały. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Jerzy Mikulski, radny Tomasz Szturo, Przewodniczący Rady. 

 

Podczas dyskusji radni zawrócili się do pozostałych członków Rady o głosowanie za podjęciem 

niniejszej uchwały. 

 

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 21) przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą (zał. nr 22). 
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Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za 

nieruchomość przejętą pod drogę publiczną. (druk nr 344) 
 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Robert Denis omówił tematykę projektu 

uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek. 

 

Podczas dyskusji radna Suchenek poprosiła o dołączanie do tego typu uchwał załącznika 

graficznego obrazującego przedmiotową działkę.  

 

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 23) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie 

nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę 

publiczną (zał. nr 24). 

 

 

Punkt 13. 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 345) 
 

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

10). Poinformował, że Zarząd Powiatu złożył autopoprawkę – druk nr 345a (zał. nr 25), do 

projektu uchwały, następnie otworzył dyskusję. 

 

Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam przedstawiła radnym zapisy projektu uchwały oraz 

przekazanej autopoprawki. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Skarbnik Powiatu. 

 

Podczas dyskusji podjęty został temat wydatkowania na zimowe utrzymanie dróg. 

 

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 26) 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 27). 
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Punkt 14. 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 346) 
 

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

10). Poinformował, że Zarząd Powiatu złożył autopoprawkę – druk nr 346a (zał. nr 28), do 

projektu uchwały, następnie otworzył dyskusję. 

 

Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam przedstawiła radnym zapisy projektu uchwały oraz 

przekazanej autopoprawki. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Jerzy Mikulski, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Skarbnik Powiatu, radna Magdalena 

Suchenek. 

 

Podczas dyskusji przez radnego Mikulskiego podjęty został temat gospodarki nieruchomościami 

zajętymi pod budowę dróg powiatowych oraz inwestycji drogowych na terenie powiatu, 

dodatkowo dyskutowano nt. adaptacji budynku po SKOK i zabezpieczeniu miejsc parkingowych. 

Radna Suchenek poprosiła o przekazanie wszystkim radnym informacji o zagospodarowaniu 

terenu, kosztach inwestycyjnych z podziałem na koszty cząstkowe zakupionego budynku po 

SKOK Wołomin, zapytała czy z uwagi na wystąpienie Miasta Zielonka z Lokalnej Grupy 

Działania Równiny Wołomińskiej budowa boiska do buli wraz z pomostem zostanie zrealizowana 

i sfinansowana z przyznanych środków zewnętrznych, a także czy będą realizowane nakładki 

asfaltowe na terenach zabudowanych w gminie Strachówka w miejscowościach Krawcowiźnie  

i Grabszczyźnie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

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

z głosowania – zał. nr 29) przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Wołomińskiego na 2021 rok (zał. nr 30). 
 

 

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII-

231/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie 

przystąpienia do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

„Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: ”Nadbudowa i przebudowa 

obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. Poprzeczna 18 

05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”. (druk nr 347) 
 

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

10), następnie otworzył dyskusję. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła zmiany jakie wprowadza projekt uchwały. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 28 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 31) przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXII-231/2020 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do programu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji 

pn.: ”Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. 

Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa” (zał. nr 32). 

 

 

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o 

równości obywateli wobec władz publicznych, niewykluczaniu społecznym 

mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz konieczności uzyskania, przez Rząd 

RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek dotyczących ponoszenia 

kosztów wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. (druk nr 348) 

 

Przewodniczący Rady przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

celem przedstawienie projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich przedstawił problematykę 

projektu uchwały (zał. nr 33). 

 

Przewodniczący Rady 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 34) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji o równości obywateli 

wobec władz publicznych, niewykluczaniu społecznym mieszkańców powiatu wołomińskiego 

oraz konieczności uzyskania, przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek 

dotyczących ponoszenia kosztów wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych (zał. nr 

35). 

 

 

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 28 stycznia 2021 r. do 24 lutego 2021 r.  

(zał. nr 36), zostało radnym dostarczone przed sesją w wersji elektronicznej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak przestawił najważniejsze zagadnienia Sprawozdania (zał. 

nr 37). 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radny Jerzy Mikulski, radny Robert Szydlik, radny Igor Sulich, Przewodniczący Rady, radna 

Magdalena Suchenek, radny Kazimierz Rakowski, Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński,  
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W trakcie dyskusji radny Mikulski, radny Sulich oraz Przewodniczący Rady dyskutowali na temat 

wypracowania przez Powiat Wołomiński wspólnego stanowiska dot. przebiegu Obwodnicy 

Aglomeracji Warszawskiej, a także dotychczasowych spotkań GDDKiA z włodarzami gmin, 

których trasa dotyczy. Ponadto poprosił o przekazanie informacji nt.: sytuacji powodziowej oraz 

powołanego zespołu gospodarowania wodami, melioracji i retencji, odbywających się szczepień 

na terenie powiatu: ilu pracowników służby zdrowia zostało zaszczepionych przez Szpital, a także 

ilu nauczycieli i innych pracowników oświaty zostało zaszczepionych, oraz czy Szpital będzie 

szczepił inne grupy, a także modernizacji zasobu geodezyjnego (przekształcanie map 

podstawowych na mapy retencji numerycznych). Radny Szydlik podjął tematykę budowy 

dworców kolejowych przez PKP. Radna Suchenek zwróciła uwagę na współpracę powołanego 

zespołu gospodarowania wodami, melioracji i retencji z Nadzorem Wodnym w Wołominie oraz  

z izbami rolniczymi. Podziękowała Wicestaroście Borczyńskiemu za przyczynienie się do 

powstania linii autobusowej.. Poprosiła o rozważenie możliwości uruchomienia dodatkowej linii, 

która obejmowała by połączenie Strachówki z Tłuszczem. Radny Rakowski zaapelował o podjęcie 

działań mających na celu przeprowadzenie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez tereny 

powiatu co przyczyni się do rozwoju gospodarczego gmin przez które będzie przebiegać. 

Wicestarosta odniósł się do wypowiedzi radnej Suchenek informując, że Powiat podejmie 

wszelkie działania, aby uruchomić dodatkowe linie autobusowe. Przewodniczący Rady 

przypomniał radnym o pisemnej formie zapytań, wniosków oraz interpelacji. 

 

 

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 38). Następnie 

zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 

W dyskusji udział wzięli: 

Przewodniczący Rady, Prezes Drewnickiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób  

z Zaburzeniami Psychicznymi „EMPATIA” Ewa Radwańska, radny Igor Sulich, radny Sławomir 

Pisarczyk, radny Kazimierz Rakowski, Wicestarosta Wołomiński, Dyrektor Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie Grzegorz Krycki, radny Jerzy Mikulski. 

 

Podczas dyskusji Prezes „EMPATII” przedstawiła radnym informację nt. funkcjonowania 

Stowarzyszenia oraz obecnej sytuacji lokalowej. Ponadto podjęto tematykę terapii zajęciowej dla 

osób z niej korzystających, utworzenia filii Stowarzyszenia. Radny Rakowski przekazał, że Powiat 

jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanej na ul. Polnej w Wołominie gdzie można by 

realizować warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie.   

 

Dyskutowano także nt. budowy ścieżki rowerowej oraz samej budowy DW 634, zakupu przez 

Powiat Wołomiński karetek dla Szpitala MBNP w Wołominie, ilości punktów szczepień na terenie 

powiatu oraz określenia zasad funkcjonowania szpitala węzłowego jakim jest Szpital w 

Wołominie, sytuacji Szpitala w dobie pandemii COVID-19 i funkcjonowania oddziału dla 

pacjentów z potwierdzonym koronawirusem wymagających hospitalizacji, funkcjonowania SOR-

u, anestezjologii. 

 

 

Punkt 19. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 18:00 zamknął XXX 
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Sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z XXX sesji stanowi załącznik nr 39 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/

