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RPW.0002.6.2019 

Protokół Nr 6/19 

z VIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 18 czerwca 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski o godzinie 13:20 otworzył obrady VIII 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 przekazał, że z pisemnym wnioskiem (zał. nr 4) zwrócił się 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego – druk. 116. 

 

Rada Powiatu głosami: 24 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” wprowadziła projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego do porządku obrad  (protokół 

z głosowania – zał. nr 5). 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

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

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2019 r. 

4. Przedstawienie raportu o stanie powiatu wołomińskiego za 2018 rok. (druk nr 106) 

5. Debata nad raportem o stanie powiatu wołomińskiego za 2018 rok.  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego 

wotum zaufania. (druk nr 107) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2018. (druk nr 108) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia zarządowi Powiatu Wołomińskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. (druk nr 109) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2018 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 110) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego  

IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkól Ekonomicznych im. 

Stanisława Staszica w Wołominie, al. Armii Krajowej 38 w czteroletnie IV Liceum 

Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 

w Wołominie, al. Armii Krajowej 38. (druk nr 111) 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Polityki senioralnej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2025”. (druk nr 112) 

12. 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 od drogi krajowej Nr 8 do granic 

miasta Marki. (druk nr 113)  

13. 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 114) 

14. 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 115) 

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

między sesjami. 

16. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 29 maja 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”, 0 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z V sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 29.05.2019 r. (protokół z głosowania – zał. nr 6). 

 

 

Punkt 4. Przedstawienie raportu o stanie powiatu wołomińskiego za 2018 rok. 

(druk nr 106) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że w niniejszym punkcie zostanie radnym przedstawiony 

Raport o stanie powiatu…, natomiast w następnym punkcie odbędzie się debata. Poprosił Starostę 

Wołomińskiego, Zarząd Powiatu oraz Sekretarz Powiatu o przedstawienie Raportu. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak poinformował, że Raport jest wynikiem zmiany ustawy  

o samorządzie powiatowym, która zobowiązuje Zarząd do przedstawienia radzie Raportu 

obejmującego podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. 

Następnie przekazał głos Sekretarz Powiatu aby przedstawiła niniejszy Raport. 

 

Sekretarz Powiatu Aneta Piotrowska przedstawiła najważniejsze zagadnienia zawarte  

w raporcie w formie prezentacji (zał. nr 7). 

 

 

Punkt 5. Debata nad raportem o stanie powiatu wołomińskiego za 2018 rok.  
 

Przewodniczący Rady poinformował, że w debacie mogli zabierać głos mieszkańcy powiatu 

jednak do dnia otwarcia sesji nie odnotowano żadnego zgłoszenia, otworzył debatę. 

 

W debacie udział wzięli: 



 

 

3 

radny Tomasz Kalata, radny Janusz Werczyński, Przewodniczący Rady, radny Igor Sulich, radny 

Adam Pietrzak, radny Jerzy Mikulski, Starosta Wołomiński,  

 

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

 

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu Wołomińskiego wotum zaufania. (druk nr 107) 
  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

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

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

z głosowania – zał. nr 8) przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Wołomińskiego wotum zaufania (zał. nr 9). 

 

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Powiatu 

Wołomińskiego za rok 2018. (druk nr 108) 
 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby punkty dotyczące sprawozdania finansowego Powiatu 

Wołomińskiego oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu zostały omówione wspólnie. 

Poinformował o sporządzeniu pozytywnej opinii przez Komisję Rewizyjną oraz wniosku  

w sprawie udzielenia absolutorium, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

celem otrzymania opinii, która w dniu 17.06.2019r. wpłynęła do Rady – uchwała nr Wa.228.2019 

z dnia 10.06.2019r. (zał. nr 10). Następnie przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej 

gwoli odczytania wspomnianego wniosku Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Dec odczytał ww. wniosek (zał. nr 11). 

 

Przewodniczący Rady przekazał głos Staroście Wołomińskiemu. 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak w swojej wypowiedzi podziękował Skarbnik Powiatu za 

dotychczasową, pełną zaangażowania pracę, następnie przekazał jej głos, aby zaprezentowała 

tematykę projektu uchwały. 

 

Skarbnik Powiatu Jadwiga Tomasiewicz przedstawiła prezentację ukazującą najistotniejsze 

zagadnienia sprawozdania finansowego oraz z działalności Powiatu Wołomińskiego (zał. nr. 12). 

 

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

13), następnie otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady 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 14) przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2018 (zał. nr 15). 
 

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. 

(druk nr 109) 
 

Przewodniczący Rady przypomniał, że przedmiotem głosowania w niniejszym punkcie jest 

wniosek Komisji Rewizyjnej, a wszelkie materiały radni otrzymali przed sesją. Pomimo, iż 

dyskusja odbyła się w poprzednim punkcie, otworzył dyskusję aby umożliwić radnym zabranie 

głosu.  

 

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 16) przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 (zał. nr 17). 

 

 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za rok 2018 Szpitala Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Wołominie. (druk nr 110) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Starosta Wołomiński poinformował, że na sali obecny jest nowy dyrektor Szpitala MBNP  

w Wołominie pan Grzegorz Krycki, który został wyłoniony w drodze konkursu jaki w ostatnim 

czasie miał miejsce. Następnie poprosił dyrektora Szpitala o przedstawienie Sprawozdania. 

 
Dyrektor Szpitala MBNP w Wołominie Grzegorz Krycki zakomunikował, że wszelkie 

informacje na temat Sprawozdania oraz kondycji finansowej Szpitala przedstawi zastępca 

głównego księgowego Szpitala. 

 

Zastępca głównego księgowego Szpitala przedstawił najważniejsze informacje zawarte  

w Sprawozdaniu zwracając szczególną uwagę na wydanie pewnego zalecenia przez opiniujące 

biuro audytorskie – biegli zwrócili uwagę na trudną sytuację Szpitala, zalecając pozyskanie 

niskokosztowych źródeł finansowania dla zapewnienia płynności finansowej. Dodał, że na 

podstawie ugody z NFZ Szpital pozyskał ponad 3 mln. zł. Natomiast pogorszenie płynności 

finansowej spowodowały wypłaty odszkodowań z tytułu błędów medycznych na kwotę blisko  

4 mln. zł. Nadmienił, że szpital nie ma przeterminowanych zobowiązań publiczno-prawnych,  

a zaciągnięte kredyty spłacane są terminowo.  

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, dyrektor Szpitala Grzegorz Krycki, zastępca głównego księgowego, 

radny Wiesław Mędrzycki, Radny Jerzy Mikulski, radny Igor Sulich, radny Adam Pietrzak 

 

Podczas dyskusji Dyrektor Szpitala udzielił informacji nt. planowanych zmian organizacyjnych  
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w zakresie zarządzania tj. likwidacji dwóch stanowisk dyrektorskich ds. finansowych  

i pielęgniarstwa, zmian w organizacji świadczeń medycznych i przemodelowaniu szpitalnych 

oddziałów, dostosowania struktury organizacyjnej szpitala do obecnych potrzeb poprzez analizę 

stanowisk oraz optymalizację zatrudnienia, optymalizacji kosztów funkcjonowania szpitala. 

Poinformował również o problemach z budową szpitalnego systemu informatycznego, czasie 

oczekiwania na wyniki badań z zakresu diagnostyki obrazowej i wywiązywaniu się z zapisów 

umowy firmy, z którą podpisana jest umowa na ich realizację. Dodał, że istotnym zagrożeniem 

mogącym wpłynąć na płynność finansową jest brak pokrycia zobowiązań wymagalnych. Podczas 

toku dyskusji radny Adam Pietrzak zaprosił wszystkich radnych do uczestniczenia  

w posiedzeniach Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej, której jest 

przewodniczącym, poprosił o wspólne wsparcie działań na rzecz Szpitala po czym złożył wniosek 

formalny o zakończenie dyskusji w niniejszym punkcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek formalny radnego Adama Pietrzaka o zakończenie 

dyskusji w niniejszym punkcie porządku obrad pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 21 „za”, 2 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 18) przyjęła wniosek o zamknięciu dyskusji w niniejszym punkcie 

porządku obrad. 

 

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

13), następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 23 „za”, 2 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania – zał. nr 19) 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 20). 

 
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutowa przerwę. 

 

Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 14:20. 

 

 

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego  

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

al. Armii Krajowej 38 w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące wchodzące 

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

al. Armii Krajowej 38. (druk nr 111) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 20 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania – zał. nr 21) przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 

IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 

Stanisława Staszica w Wołominie, al. Armii Krajowej 38 w czteroletnie IV Liceum 

Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica  

w Wołominie, al. Armii Krajowej 38 (zał. nr 22). 

 

 

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2025”. (druk nr 112) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Główny specjalista Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Krzysztof Mikulski, Przewodniczący Rady, radny Igor Sulich oraz radny Kazimierz Rakowski. 

 

Podczas dyskusji została omówiona tematyka usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych jako zadań realizowanych na rzecz osób 60+ na terenie powiatu, a także 

wskaźników i danych zawartych w Programie. Podjęta została również kwestia utworzenia 

oddziału geriatrycznego przy Szpitalu w Wołominie. 

 

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

 

Rada Powiatu głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” (protokół z głosowania – 

zał. nr 23)  przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2019-2025” (zał. nr 24). 

 

 

Punkt 12. 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 od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki. (druk 

nr 113) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

zał. nr 25) przyjęła uchwałę zmieniającą 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 od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki 

(zał. nr 26). 
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Punkt 13. 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 114) 
 

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

13), poinformował, że do niniejszego projektu uchwały Zarząd przygotował autopoprawkę – druk 

nr 114a (zał. nr 27), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod 

głosowanie. 

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

z głosowania - zał. nr 28)  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 29). 

 

 

Punkt 14. 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) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że do projektu zmiany uchwały budżetowej Zarząd 

również przygotował autopoprawkę – druk nr 115a (zał. nr 30), następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

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

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

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

z głosowania - zał. nr 31)  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 32). 

 

 

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Wołomińskiego. (druk 116) 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali przed sesją), następnie 

otworzył dyskusję. 

 

Radna Magdalena Suchenek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich przybliżył problematykę 

projektu uchwały – druku nr 116 (zał. nr 33). 
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W dyskusji udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Igor Sulich, 

radny Tomasz Szturo, Przewodniczący Rady. 

 

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

 

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

z głosowania - zał. nr 34) przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Wołomińskiego (zał. nr 35). 

 

 

Punkt 16. 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 maja 2019r. do 17 czerwca 2019 r.  

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

dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Naczelnik Wydziału Edukacji 

Hanna Skrzypczak, radny Tomasz Szturo, radny Janusz Werczyński, Wicestarosta Wołomiński 

Robert Szydlik, radna Marta Rajchert, radca prawny Mariusz Kaim, radny Tomasz Kalata, radny 

Igo Sulich. 

 

Podczas dyskusji została kolejno omówiona kwestia punktów Sprawozdania 1.5 – przystąpienia 

do realizacji programu „Lato z Uśmiechem”, w ramach którego organizowane będą zajęcia 

profilaktyczne i kulturalno-sportowe dla uczniów szkól specjalnych; 1.13 – utraty mocy Uchwały 

Nr VI-128/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Powiat Wołomiński, oraz 

całej procedury i organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez 

Powiat; 2.1 – braku zgody na wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego w pasie 

drogi powiatowej położonej w Ząbkach (ul. Drewnicka); 1.12 – wysokości dodatków funkcyjnych, 

motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Wołomiński na okres od 01.07. – 31.08.2019r. 

 

 

Punkt 17. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego 

Rady, sprawy różne. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Cezary Wnuk poinformował o wpływających do Zarządu za jego 

pośrednictwem wnioskach i interpelacjach oraz wpływającej do Przewodniczącego Rady 

korespondencji (zał. nr 37). Następnie zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

 

Głos w niniejszym punkcie zabrali:  

radny Arkadiusz Werelich, radna Magdalena Suchenek, Starosta Wołomiński, Sekretarz Powiatu, 

radny Igor Sulich, radna Marta Rajchert, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Rafał 

Urbaniak, Wiceprzewodniczący Rady. 

 

Następne posiedzenie Rady Powiatu Wołomińskiego zaplanowano na dzień 4 lipca br. 
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Punkt 18. Zamknięcie obrad. 
 

Wiceprzewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 16:30 zamknął 

VIII sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z II sesji stanowi załącznik nr 38 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        

 

 

                                                             Wiceprzewodniczący 

                                                                                Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

 

                                      Cezary Wnuk        

 

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

