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RPW.0002.2.2019 

 

Protokół Nr 2/19 

z IV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 28 lutego 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie 

 
Przed otwarciem sesji Przewodniczący Rady Robert Perkowski udzielił głosu mieszkance Gminy 

Strachówka, która przedstawiła radnym sytuację dot. planowanej modernizacji drogi powiatowej 

przebiegającej przez Strachówkę, Zofinin oraz Osękę. W niniejszej sprawie głos zabrał również 

Wójt Gminy Strachówka Piotr Orzechowski. 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

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

Powiatu Wołomińskiego VI kadencji stwierdzając, że w sesji bierze udział wystarczająca do 

zapewnienia kworum liczba radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do 

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

 

 

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 wnioski o zmianę porządku obrad. 

 

Nie zgłoszono żadnych wniosków. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji trzech projektów uchwał, 

z czego dwa dotyczą rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego a jeden rozpatrzenia petycji 

– druk nr, 48, 49 i 50. Dodał, że Rada będzie głosować nad wprowadzeniem projektów nad każdym 

oddzielnie. 

 

Rada Powiatu głosami: 27 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” wprowadziła nowy punkt 

porządku obrad – druk nr 48 (protokół z głosowania – zał. nr 4). 

 

Rada Powiatu głosami: 27 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” wprowadziła nowy punkt 

porządku obrad – druk nr 49 (protokół z głosowania – zał. nr 5). 

 

Rada Powiatu głosami: 27 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” wprowadziła nowy punkt 

porządku obrad – druk nr 50 (protokół z głosowania – zał. nr 6). 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

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

3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018r. 
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4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018. (druk nr 27) 

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

bezpieczeństwa na terenie powiatu wołomińskiego w 2018 roku. (druk nr 28) 

7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie 

za rok 2018. (druk nr 29) 

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

za rok 2018. (druk nr 30) 

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie  

za rok 2018. (druk nr 31) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2019-2021. (druk nr 32) 

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

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

w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 33) 

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

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

w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 34) 

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

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

w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 35) 

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

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

w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 36) 

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

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

w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 37) 

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

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

w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 38) 

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

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

w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 39) 

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

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

w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 40) 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania 

publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych. (druk nr 41) 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki 

zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej 

i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku do drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki. 

(druk nr 42) 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Szpitala Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Wołominie. (druk nr 43) 
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22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej 

Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej. (druk nr 44) 

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

Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 45) 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 46) 

25. Rozpatrzenie projektu uchwał zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2019 rok. (druk nr 47) 

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

w okresie między sesjami. 

27. Interpelacje i zapytania radnych. 

28. Informacje Przewodniczącego Rady. 

29. Sprawy różne. 

30. Zamknięcie obrad. 

 

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. 
 

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 26 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z II sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 18.12.2018 r. (protokół z głosowania – zał. nr 7). 

 

 

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 16 stycznia 2019 r. 
 

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 26 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z II sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 18.12.2018 r. (protokół z głosowania – zał. nr 8). 

 

 

Punkt 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 

rok 2018. (druk nr 27) 
 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie Sprawozdania Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego. 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Paweł Kaczmarczyk przedstawił 

najważniejsze zagadnienia Sprawozdania (zał. nr 9). 
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek oraz Przewodniczący Rady. 

 

 

Punkt 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji  

w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wołomińskiego  

w 2018 roku. (druk nr 28) 
  

Przewodniczący Rady przekazał głos Komendantowi Komendy Powiatowej Policji  

w  Wołominie. 

 

Komendant Komendy Powiatowej Policji w Wołominie mł. insp. Marek Ujazda syntetycznie 

omówił najważniejsze zagadnienia opisane w Sprawozdaniu (zał. nr 10). 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Radny Arkadiusz Werelich, Komendant KPP w Wołominie mł. insp. Marek Ujazda, 

Przewodniczący Rady, Radny Jerzy Mikulski, Radny Adam Pietrzak, Radna Magdalena 

Suchenek. 

 

 

Punkt 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Wołominie za rok 2018. (druk nr 29) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że Sprawozdanie omówi Komendant Powiatowy Andrzej 

Wysocki. 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie mł. bryg. mgr inż. 

Andrzej Wysocki omówił (zał. nr 11). 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Radny Wiesław Mędrzycki, Komendant PPSP w Wołominie mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki 

oraz Przewodniczący Rady. 

 

 

Punkt 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2018. (druk nr 30) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że Sprawozdanie omówi przedstawiciel Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie Halina Orzechowska. 

 

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Wołominie Halina Orzechowska omówiła 

syntetycznie najważniejsze zagadnienia Sprawozdania (zał. nr 12).  
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Radny Cezary Wnuk, Radna Magdalena Suchenek, PSSE Halina Orzechowska oraz Radny 

Tomasz Szturo, 

 

 

Punkt 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Wołominie za rok 2018. (druk nr 31) 
 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie Sprawozdania Dariusza Żmudę – p.o. PINB  

w Wołominie. 

 

p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie Dariusz Żmuda omówił 

najważniejsze informacje zawarte w Sprawozdaniu (zał. nr 13). 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Radny Cezary Wnuk, Radny Igor Sulich, p.o. PINB Dariusz Żmuda. 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021. (druk 32) 
 

Przewodniczący Rady przekazał głos Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie Agacie Żędzian celem omówienia przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie Agata Żędzian 
na podstawie najważniejszych zagadnień projektu uchwały omówiła jej przedmiot. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek oraz Z-ca Dyrektora PCPR w Wołominie Agata Żędzian. 

 

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

14), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 15) przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 (zał. nr 16). 

 

 

Punkt 11. 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 33) 
 



 

 

6 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Wiesław Mędrzycki oraz Główny Specjalista Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki 

Społecznej Krzysztof Mikulski. 

 

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

14), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 18 „za”, 0 „przeciw”, 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 Dąbrówka  
w zakresie zadań polityki prorodzinnej (zał. nr 18). 

 

 

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej 

w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

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

prorodzinnej. (druk 34) 
 

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

14), następnie otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 20 „za”, 0 „przeciw”, 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 Gminy Klembów  
w zakresie zadań polityki prorodzinnej (zał. nr 20). 

 

 

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej 

w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

TAKrodzina.pl na realizację zadań przez Miasto Marki w zakresie zadań 

polityki prorodzinnej. (druk 35) 
 

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

14), następnie otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 21)  przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 

prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań przez Miasto Marki  
w zakresie zadań polityki prorodzinnej (zał. nr 22). 
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Punkt 14. 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 36) 
 

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

14), następnie otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 23) 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 24). 

 

 

Punkt 15. 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 37) 
 

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

14), następnie otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 25) 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 26). 

 

 

Punkt 16. 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 38) 
 

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

14), następnie otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 27)  przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 
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prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz  
w zakresie zadań polityki prorodzinnej (zał. nr 28). 

 

 

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej 

w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim 

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

prorodzinnej. (druk 39) 
 

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

14), następnie otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 29)  przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 

prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań przez Miasto Ząbki  

w zakresie zadań polityki prorodzinnej (zał. nr 30). 

 

 

Punkt 18. 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 40) 
 

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

14), następnie otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 31) przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki 

prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Zielonka  
w zakresie zadań polityki prorodzinnej (zał. nr 32). 

 

 

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu 

Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób 

niepełnosprawnych. (druk 41) 
 

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o przedstawienie projektu uchwały. 

Starosta Wołomiński poprosił o zabranie głosu głównego specjalistę Wydziału Ochrony Zdrowia 

i Polityki Społecznej Krzysztofa Mikulskiego. 
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Główny specjalista Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Krzysztof Mikulski 
wyjaśnił, że uchwała dotyczy Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki” działającego przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce. Projekt uchwały jest odwzorowaniem uchwał jakie były 

podejmowane w latach ubiegłych. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

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

14), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 33) przyjęła uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania 

publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych (zał. nr 34). 

 

 

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

powierzenie Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego 

rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki  

w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki. (druk 

nr 42)  
 

Przewodniczący Rady poprosił Skarbik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz przekazała, że projekt uchwały dotyczy przekazania 

środków pobieżnych Gminie Marki na realizację zadania jakim jest rozbudowa drogi powiatowej 

tj. kwotę jaka została przez Gminę zwrócona z uwagi na niewykorzystanie dotacji w 2018 roku,  

a także zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych robót i ekspertyz. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

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

14), następnie 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 35) przyjęła uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenie Gminie 

Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy 

Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta 

Marki (zał. nr 36). 

 

 

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Szpitala 

Matko Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 43)  
 

Przewodniczący Rady przekazał głos inicjatorowi uchwały. 
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Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Bożena Woldon poinformowała, 

że zmiana Statutu związana jest z wydłużeniem kadencji Rady Powiatu Wołomińskiego do 5 lat,  

a co za tym idzie wydłużeniu ulega kadencja Rady Społecznej Szpitala MBNP w Wołominie. 

Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Szpitala pozwolą powołać nową radę społeczną według 

zmienionych zasad. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

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

14), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 23 „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania – zał. nr 37) przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Statuty Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie (zał. nr 38). 

 

 

Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – 

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. (druk nr 

44)  
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

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

14), następnie 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 39) przyjęła uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady 

Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej (zał. nr 40). 

 

 

Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w Wołominie. (druk nr 45)  
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

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

14), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 26 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania – zał. nr 41) przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zał. nr 42). 

 

 

Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę  

Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 

2019-2031. (druk nr 46) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że do niniejszego projektu uchwały Zarząd przygotował 

autopoprawkę – druk nr 46a (zał. nr 43), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Igor Sulich, Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik, Dyrektor Domu Dziecka  

w Równem Jan Nowak, Skarbnik Powiatu, Radna Marta Rajchert, Radny Jerzy Mikulski, Radny 

Cezary Wnuk, Radny Paweł Dąbrowski, Radny Paweł Solis, Radny Adam Pietrzak oraz 

Przewodniczący Rady. 

 

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

14), zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie. 

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

z głosowania - zał. nr 44)  przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2031 (zał. nr 45). 

 

 

Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę  

Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 

47) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że do projektu zmiany uchwały budżetowej Zarząd 

również przygotował autopoprawkę – druk nr 47a (zał. nr 43), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Igor Sulich oraz Skarbnik Powiatu. 

 

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

14), zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie. 

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

z głosowania - zał. nr 46)  przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego 

na 2019 rok. (zał. nr 47). 
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Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk 48) 
 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omówił projekt uchwały (zał. nr 48). 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

z głosowania - zał. nr 49) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 50). 

 

 

Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk 49) 
 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omówił projekt uchwały (zał. nr 51). 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

z głosowania - zał. nr 52) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 53). 

 

 

Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej uruchomienia dziennej autobusów niskopodłogowych na trasie  

z Wołomina do Warszawy. (druk 50) 
 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omówił projekt uchwały (zał. nr 54) oraz 

zgłosił autopoprawkę. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

z głosowania - zał. nr 55) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 56). 
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Punkt 29. 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 stycznia 2019r. do 27 lutego 2019 r.  

(zał. nr 57), zostało radnym dostarczone przed sesją w wersji elektronicznej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Radny Tomasz Kalata, Starosta Wołomiński, Radna Marta Rajchert, Radny Jerzy Mikulski, 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, Dyrektor Szpitala MBNP w Wołominie, 

Przewodniczący Rady, Radny Igor Sulich, Radny Paweł Śliwa, Radny Piotr Borczyński. 

 

 

Punkt 30. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Przewodniczący Rady poinformował o wpływających do Zarządu za jego pośrednictwem 

wnioskach i interpelacjach (zał. nr 58). Następnie zapytał, czy ktoś z radnych chce zadać pytanie. 

 
W punkcie głos zabrali: 

Radny Jerzy Mikulski, Radny Robert Roguski, Radny Kazimierz Rakowski, Radny Cezary Wnuk 

oraz Przewodniczący Rady. 

 

 

Punkt 31. Informacje Przewodniczącego Rady. 
 

Przewodniczący Rady poinformował o wpływającej do Przewodniczącego Rady korespondencji 

(zał.nr 58).  

 

 

Punkt 32. Sprawy różne. 
 

Starosta Wołomiński poprosił o przedstawienie informacji dot. partycypacji Powiatu w kosztach 

rozbudowy ulicy Dworkowej i budowy ulicy Głównej w Markach. 

 

Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju przedstawiła informację dotycząca rozliczenia 

dotacji celowej Województwa Mazowieckiego dla projektu pt. „Przebudowa wraz rozbudową  

ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. wołomiński”. Szczegółowo 

omówiła problem braku uznania przez Województwo kosztów kwalifikowanych projektu do roku 

2015, które generują stratę dla Powiatu w wysokości ok. 1 mln zł. a także proces odwoływania się 

od decyzji Marszałka. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Starosta Wołomiński, Radny Igor Sulich, Przewodniczący Rady. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie prezentacji dot. rozbudowy i przebudowy 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. 

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Andrzej Gruza oraz 
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Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Tomasz Boroński 

zaprezentowali koncepcję inwestycji rozbudowy i przebudowy Szpitala (zał. nr. 59). 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Igor Sulich, Przewodniczący Rady, Wicestarosta Wołomiński, Dyrektor Szpitala MBNP 

Andrzej Gruza, Radny Jerzy Mikulski, Radny Kazimierz Rakowski, Radny Wiesław Mędrzycki, 

Radny Robert Roguski, Radny Paweł Śliwa. 

 

 

Punkt 33. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 18:40 zamknął IV 

sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z II sesji stanowi załącznik nr 60 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 w serwisie YouTube na kanale Starosta Wołomiński pod adresem: 

www.youtube.com  

 

 

 

       Protokolant                                                    Przewodniczący 

                                                                                Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

    Emilia Płachetko                           Robert Perkowski        

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

