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RPW.0002.4.2019 

Protokół Nr 4/19 

z VI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk o godzinie 14:15 otworzył obrady VI 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. 
 

Wiceprzewodniczący 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. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji zwrócił się z pisemnymi wnioskami (zał. nr 4 i 5) wprowadzenie do porządku obrad 

dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwał, jeden dotyczy rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego, a drugi rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 

druk nr 99 i 100. Dodał, że Rada będzie głosować nad wprowadzeniem każdego z projektów 

oddzielnie. 

 

Rada Powiatu głosami: 25 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” wprowadziła nowy punkt 

porządku obrad – druk nr 99 (protokół z głosowania – zał. nr 6). 

 

Rada Powiatu głosami: 26 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” wprowadziła nowy punkt 

porządku obrad – druk nr 100 (protokół z głosowania – zał. nr 7). 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

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

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019 r. 

4. Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018. (druk nr 73) 

5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 74) 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy Uchwały Nr IV-36/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia 

zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych. (druk nr 75) 

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

prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”. (druk nr 76) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawy zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 77) 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu 

pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 

Wołominie z przeznaczeniem na sklep z zaopatrzeniem medycznym. (druk nr 78) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu 

pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 

Wołominie z przeznaczeniem na bar gastronomiczny. (druk nr 79) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wołominie. (druk nr 80) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego 

im. Marii Grzegorzewskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku. 

(druk r 81)  
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum im. Cypriana 

Kamila Norwida, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. 

(druk nr 82) 
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego w 

Radzyminie przy ul. Komunalnej 8. (druk nr 83) 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy Uchwały Nr III-24/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej 

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

Komunalnej 8. (druk nr 84) 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum Zawodowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkól Techniczno-Zawodowych 

im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład 

Zespołu Szkól Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie. (druk nr 

85) 
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących, w skład którego wchodzi trzyletnie Liceum Ogólnokształcące im. 

Cypriana Kamila Norwida, w czteroletni Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila 

Norwida w Radzyminie. (druk nr 86) 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu, w pięcioletnie Technikum, 

wchodzące w skład Zespołu Szkól w Tłuszczu. (druk nr 87) 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół w Tłuszczu, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkól w Tłuszczu. (druk nr 88) 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. (druk nr 89) 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego 

im. Ks. Jana Twardowskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych  

w Wołominie. (druk nr 90) 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum Ekonomicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkól Ekonomicznych  

im. Stanisława Staszica w Wołominie, w pięcioletnie Technikum Ekonomicznej, wchodzące 

w skąd Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. (druk nr 91) 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia czteroletniego Technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkól w Wołominie, w pięcioletnie Technikum, wchodzące  

w skład Zespołu Szkól w Wołominie. (druk nr 92) 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 

zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
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w Wołominie, w czteroletnie zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w 

skład Zespołu Szkół w Wołominie. (druk nr 93) 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego  

w Zielonce, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkól im. Prezydenta 

Ignacego Mościckiego w Zielonce. (druk nr 94) 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. 

Prezydenta Ignacego Mościckiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta 

Ignacego Mościckiego, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Integracyjnymi, wchodzące w skład Zespołu Szkól im. Prezydenta Ignacego Mościckiego  

w Zielonce. (druk nr 95)  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII-595/2018 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 20 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:  

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki 

wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw. (druk nr 96)  

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

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

Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 97) 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

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

Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 98) 

30. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie 

między sesjami. 

31. Interpelacje i zapytania radnych. 

32. Informacje Przewodniczącego Rady. 

33. Sprawy różne. 

34. Zamknięcie obrad. 

 

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 28 marca 2019 r. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że nie zostały zgłoszone żadne poprawki do 

protokołu, następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

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

z V sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 28.03.2019 r. (protokół z głosowania – zał. nr 8). 

 

 

Punkt 4. Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018. 

(druk nr 73) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Dyrektor PCPR w Wołominie Maciej Burakowski, Starosta 

Wołomiński Adam Lubiak. 
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Podczas dyskusji omówiony została tematyka okresu przebywania dzieci w pieczy zastępczej, 

ilości godzin konsultacji psychologicznych jakimi obejmowane są dzieci oraz szkoleń dla 

przyszłych opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych a także utworzenia całodobowego 

ośrodka leczenia uzależnień. 

 

 

Punkt 5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego. 

(druk nr 74) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Radny Robert Roguski, Radna Magdalena Suchenek, Dyrektor PCPR w Wołominie Maciej 

Burakowski, Wiceprzewodniczący Rady Wiesław Mędrzycki, Wiceprzewodniczący Rady Cezary 

Wnuk, Radny Kazimierz Rakowski, Radny Tomasz Szturo, Wicestarosta Wołomiński Robert 

Szydlik.  

 

Podczas dyskusji omówiony został temat bezrobocia długofalowego – przyczyn braku 

zatrudnienia oraz narzędzi aktywizowania osób bezrobotnych. Podjęto również dyskusję nad 

przedstawionymi danymi o korzystaniu z pomocy i wsparcia gdzie głównie omawiano zakres 

wsparcia domów pomocy społecznej i tendencji jaka się w nich utrzymuje a także ilości osób 

korzystających z tych placówek oraz udzielonej pomocy przez PCPR osobom innej narodowości. 

Wobec ożywionej dyskusji w tym punkcie Wicestarosta zaproponował jej przeniesienie na 

posiedzenie właściwej Komisji Rady oraz złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał wniosek Wicestarosty o zamknięcie dyskusji w tym punkcie 

pod głosowanie. 

 
Rada Powiatu głosami: 23 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” przyjęła wniosek formalny 

o zamknięciu dyskusji w tym punkcie. (protokół z głosowania – zał. nr 9). 

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy Uchwały Nr 

IV-36/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie 

powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu 

wspierania osób niepełnosprawnych. (druk nr 75) 
  

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 
Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

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

z głosowania – zał. nr 10) przyjęła uchwałę w sprawie utraty mocy Uchwały Nr IV-36/2019 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie powierzenia Miastu Zielonka 

prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych (zał. nr 11). 
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Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Miastu Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych 

„Muminki”. (druk nr 76) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 
Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

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

z głosowania – zał. nr 12) przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki” (zał. nr 13). 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. 

(druk nr 77) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 
Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 24 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania – zał. nr 14) przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 

Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zał. nr 15). 

 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie wynajmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na sklep  

z zaopatrzeniem medycznym. (druk nr 78) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 
Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

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

z głosowania – zał. nr 16) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu 

pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  

z przeznaczeniem na sklep z zaopatrzeniem medycznym (zał. nr 17). 
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Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie wynajmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na bar 

gastronomiczny. (druk nr 79) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 
Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

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

z głosowania – zał. nr 18) przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu 

pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  

z przeznaczeniem na bar gastronomiczny (zał. nr 19). 

 

Po zakończeniu głosowania, głos zabrał Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-

Eksploatacyjnych Tomasz Boroński, który w swojej wypowiedzi poinformował radnych  

o zakończeniu pracy w Szpitalu oraz podziękował za współpracę. Dodatkowo przekazał informacje 

o dotychczasowych przedsięwzięciach Szpitala. 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. (druk nr 80) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Dyrektor PCPR w Wołominie Maciej Burakowski, 

Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk oraz Starosta Wołomiński. 

 

Podczas dyskusji zostały omówione zmiany w statucie PCPR w Wołominie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 20)  przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wołominie (zał. nr 21). 

 

 

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji 

Gimnazjum Specjalnego im. Marii Grzegorzewskiej, wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku. (druk nr 81) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Radny Tomasz Szturo, Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik, 

Naczelnik Wydziału Edukacji Hanna Skrzypczak.  
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Podczas dyskusji Naczelnik Wydziału Edukacji Hanna Skrzypczak omówiła przedmiot każdego  

z projektów uchwał oraz zgłosiła autopoprawkę do druku nr 87 polegającą na dodaniu imienia 

patrona szkoły. Poinformowała również radnych o istotnych zmianach i konsekwencjach 

likwidacji gimnazjów. 

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 22 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 23) przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego im. Marii 

Grzegorzewskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku (zał. nr 24). 

 

 

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji 

Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida, wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. (druk nr 82) 
 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 22 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 25)  przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum im. Cypriana Kamila 

Norwida, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie (zał. nr 26). 
 

 

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji 

Gimnazjum Specjalnego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8. (druk nr 83) 
 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 22 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 27) przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego  

w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8 (zał. nr 28). 

 

 

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie utraty mocy 

Uchwały Nr III – 24/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 

r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. 

Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8. (druk nr 

84) 
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Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie otworzył dyskusję.  

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 23 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 29) przyjęła uchwałę w sprawie utraty mocy Uchwały Nr III – 24/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej 

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

8 (zał. nr 30). 

 

 

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego, wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka  

w Radzyminie, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie. (druk nr 

85) 
 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 24 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 31)  przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum 

Zawodowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława 

Nowaka w Radzyminie, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie (zał. nr 32). 

 

 

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzi 

trzyletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida,  

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida  

w Radzyminie. (druk nr 86) 
 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 24 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 33)  przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących, w skład którego wchodzi trzyletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 



 

 

9 

Kamila Norwida, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida  

w Radzyminie (zał. nr 34). 

 

 

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

w Tłuszczu, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół  

w Tłuszczu. (druk nr 87) 
 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz ze zgłoszoną 

autopoprawką pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 26 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 35) przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu,  

w pięcioletnie Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzące w skład Zespołu 

Szkół w Tłuszczu (zał. nr 36). 

 

 

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu,  

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu. (druk nr 88) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 26 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 37) przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

w Tłuszczu, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

wchodzące w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu (zał. nr 38). 

 

 

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku w Urlach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. 

Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. (druk nr 89) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
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Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie 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 39) przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 

Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach (zał. nr 40). 

 

 

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji 

Gimnazjum Specjalnego im. Ks. Jana Twardowskiego, wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie. (druk nr 90) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 25 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania – zał. nr 41) przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum 

Specjalnego im. Ks. Jana Twardowskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych  

w Wołominie (zał. nr 42). 

 

 

Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum Ekonomicznego, wchodzącego  

w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, 

w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne, wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. (druk nr 91) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie 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 43) przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

czteroletniego Technikum Ekonomicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych 

im. Stanisława Staszica w Wołominie, w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne, wchodzące  

w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie (zał. nr 44). 
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Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

w Wołominie, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół  

w Wołominie. (druk nr 92) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie 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 45) przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wołominie, w pięcioletnie 

Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Wołominie (zał. nr 46). 

 

 

Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia trzyletniego zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wołominie, w czteroletnie 

zaoczne Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzące w skład 

Zespołu Szkół w Wołominie. (druk nr 93) 
 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie 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 47) przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 

zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół  

w Wołominie, w czteroletnie zaoczne Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzące  

w skład Zespołu Szkół w Wołominie (zał. nr 48). 

 

 

Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, w pięcioletnie Technikum, 

wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego  

w Zielonce. (druk nr 94) 

 
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 25 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania – zał. nr 49) przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego 

Mościckiego w Zielonce, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. 

Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce (zał. nr 50). 

 

 

Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Integracyjnymi, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego 

Mościckiego w Zielonce, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. 

Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce. (druk nr 95)) 

 
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie 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 51) przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego 

Mościckiego w Zielonce (zał. nr 52). 

 

 

Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII-

595/2018 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki 

wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 

pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. (druk nr 96) 

 
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), następnie zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 25 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania – zał. nr 53) przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr LIII-595/2018 r. Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych 
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składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (zał. nr 

54). 

 

 

Punkt 28. 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 97) 
 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że do niniejszego projektu uchwały Zarząd 

przygotował autopoprawkę – druk nr 97a (zał. nr 55), następnie otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Igor Sulich, Starosta Wołomiński, Radny Jerzy Mikulski, Wicestarosta Wołomiński Robert 

Szydlik, Radna Marta Rajchert, Radny Paweł Śliwa, Radny Robert Roguski, Radny Kazimierz 

Rakowski, Radny Paweł Solis, Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz, Radna Magdalena 

Suchenek, Radny Paweł Dąbrowski, Radny Adam Łossan, Naczelnik Wydziału Planowania  

i Rozwoju Jolanta Lejk. 

 

Podczas dyskusji podjęto tematykę rozbudowy drogi powiatowej Nr 4312W ul. 100-lecia  

w Zagościńcu i współfinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 4359W ulicy Wileńskiej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. 

Niepodległości – podjęto temat braku partycypacji w kosztach rozbudowy drogi przez Gminę 

Wołomin w I etapie rozbudowy oraz zgłoszenia II etapu prac do Programu Rozwoju Gminnej  

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, przebudowy ciągu ulicy Weteranów w Radzyminie, 

rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W w gm. Wołomin i gm. Poświętne (Turów- 

Leśniakowizna-Majdan-Ręczaje-Poświętne), składanych wniosków o dofinansowanie zadań 

przebudowy dróg oraz zadań oświatowych ze środków zewnętrznych, finansowanie rozbudowy  

i modernizacji Szpitala Powiatowego w Wołominie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 

nr 22), zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie. 

 
Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 21 „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania - zał. nr 56)  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 57). 

 

 

Punkt 29. 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 

98) 
 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że do projektu zmiany uchwały budżetowej Zarząd 

również przygotował autopoprawkę – druk nr 98a (zał. nr 55), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. 
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nr 22), zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie. 

 
Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 21 „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania - zał. nr 58)  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 59). 

 

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

 

Wznowienie obrad. 

 

 

Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk 99) 
 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały, następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 21 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania - zał. nr 60) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 61). 

 

 

Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. (druk 100) 
 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały, poinformował również, że projekt 

uchwały został radnym przekazany, następnie otworzył dyskusję. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zakomunikował, że w uzasadnieniu do 

projektu uchwały zostało zawarte meritum przedmiotu sprawy, następnie przytoczył jego  

(zał. nr 62). 
 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 
Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 21 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania - zał. nr 63) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego (zał. nr 64). 
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Punkt 32. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac 

Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady 

Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie od 27 marca 2019r. do 25 kwietnia 2019 r.  

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

dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik, Starosta Wołomiński 

Adam Lubiak, Sekretarz Powiatu Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 

Dorota Romańczuk, Radny Jerzy Mikulski, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Rafał 

Urbaniak, Wiceprzewodniczący Rady Wiesław Mędrzycki.  

 

Podczas dyskusji została omówiona kwestia punktów Sprawozdania 1.8 – zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa, 2.1 – zmiany kalkulacji kosztów zadań publicznych realizowanych 

przez Lokalną Grupę Działania „Równiny Wołomińskiej”, 2.7 – przystąpienie przez PCPR do 

programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. opieki wytchnieniowej  

w ramach pobytu dziennego, 1.2 i 1.3 – zaleczenie do kategorii dróg gminnych odcinka drogi  

w gm. Tłuszcz i gm. Radzymin, 2.2 – realizacja zadania „Tramwaje wodne na pętli turystycznej 

wokół Jeziora Zegrzyńskiego”.  

 

 

Punkt 33. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Przewodniczący Rady poinformował o wpływających do Zarządu za jego pośrednictwem 

wnioskach i interpelacjach (zał. nr 65). Następnie zapytał, czy ktoś z radnych chce zadać pytanie. 

 

 

Punkt 34. Informacje Przewodniczącego Rady. 
 

Przewodniczący Rady poinformował o wpływającej do Przewodniczącego Rady korespondencji 

(zał.nr 66).  

 

 

Punkt 35. Sprawy różne. 
 

W niniejszym punkcie głos zabrali: 

Radny Arkadiusz Werelich, Radna Marta Rajchert, Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk, 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Radny Tomasz Szturo, Radna Magdalena Suchenek, Radny 

Piotr Borczyński, Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Henryka 

Michalczewska.  

 

Podczas dyskusji radny Arkadiusz Werelich podniósł temat wysypiska śmieci jakie powstało na 

terenie Marek na ulicy Głównej, która prowadzi do nieukończonego wiaduktu nad trasą S8. Radna 

Marta Rajchert poinformowała o konieczności naprawy nakładki ul. Wyszyńskiego na wjeździe 

do Dybowa Starego, naprawy nakładki oraz utworzenia pobocze na drodze P.O.W. Mokre oraz 

rozważenia ograniczenia dla aut wysokotonażowych poruszających się tą droga a także utworzenia 

przejścia dla pieszych w Zwierzyńcu. Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę, że ograniczenie 

tonażu na drodze P.O.W. Mokre może nie być możliwe z uwagi na dojazd samochodów 

ciężarowych do znajdujących się tam cegielni. Radny Tomasz Szturo podjął tematykę likwidacji 
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gimnazjów i związaną z tym redukcją etatów oraz wypłatą odpraw, wspomniał również  

o wypalaniu traw przez mieszkańców powiatu oraz zakazie wjazdu pojazdów do lasu. Radna 

Magdalena Suchenek wystąpiła z prośbą do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska o zwołanie posiedzenia Komisji, w której uczestniczyć będą 

wszystkie służby bezpieczeństwa. Radny Piotr Borczyński zwrócił się z prośbą o wykonanie 

inwentaryzacji wiat turystycznych położonych na terenie powiatu i ewentualną naprawę 

powstałych zniszczeń. Starosta Wołomiński przekazał radnym informacji o otrzymaniu przez 

Pałac w Chrzęsnem prestiżowej nagrody (wyróżnienia) w ogólnopolskim konkursie  

pn. „ZABYTEK ZADBANY” organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz podziękował pracownikowi Zastępcy Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji 

i Sportu Henryce Michalczewskiej za ogrom pracy włożony w prace związane nad Pałacem. 

Starosta Wołomiński poinformował o najbliższych wydarzeniach jakie odbywać się będą w Pałacu 

w Chrzęsnem. Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Henryka Michalczewska 

przekazała radnym informację dotyczącą warunków udziału oraz przebiegu konkursu. 

Przedstawiła również informacje o wydarzeniach jakie odbędą się w najbliższym czasie w Pałacu. 

` 

 

Punkt 36. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 17:50 zamknął VI 

sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z II sesji stanowi załącznik nr 67 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                                                   Wiceprzewodniczący 

                                                                                Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

    Emilia Płachetko                               Cezary Wnuk        

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

