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RPW.0002.7.2019 

Protokół Nr 7/19 

z IX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 

która odbyła się w dniu 4 lipca 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie 

 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Robert Perkowski o godzinie 15:15 otworzył obrady IX Sesji Rady 

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

do zapewnienia kworum liczba radnych.  

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o zalogowanie się za pomocą pilotów do 

głosowania, aby możliwe było korzystanie z elektronicznego systemu do głosowań imiennych. 

Wszyscy obecni na sesji radni zalogowali się, jednocześnie potwierdzając obecność (lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu).  

 

Przewodniczący Rady odczytał informację, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie 

powiatowym obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk (zał. nr 3). 

 

 

Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków  

w sprawie ewentualnych zmian. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad (zał. nr 4) został radnym przekazany 

na piśmie. Przekazał, że z pisemnym wnioskiem (zał. nr 5) wystąpiła Komisja Rozwoju 

Gospodarczego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka-Stanisławów w nowym 

korytarzu – druk. 121. 

 

Radna Magdalena Suchenek wniosła o nie zdejmowanie niniejszego punktu z porządku obrad. 

Zakomunikowała, że na Sali obecni są przedstawiciele firmy Elfeco, którzy będą mogli 

przedstawić radnym informacje na temat rozbudowy linii elektroenergetycznej. 

 

Przewodniczący Rady uznając głos radnej jako głos jako głos przeciwny poprosił  

o przedstawienie uzasadnienia wniosku Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Paweł Śliwa przekazał, że na podstawie 

dotychczas otrzymanych dokumentów podczas ostatniego posiedzenia Komisji zdecydowała  

o złożeniu przedmiotowego wniosku. 

 

Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik poinformował, że Rada nie ma kompetencji, aby 

podjąć decyzję w niniejszej sprawie, nie jest również organem decyzyjnym. Zaproponował, aby 

tematyką petycji zajęły się różne Komisje Rady aby wspólnie wypracowały stanowisko, nad 

którym będzie można się pochylić na sesji sierpniowej lub wrześniowej. 

 

Radny Janusz Werczyński złożył wniosek o wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad 

tj. „Informacja na temat budowy linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka-Stanisławów 
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w nowym korytarzu”. Dodał, że niniejszy punkt umożliwi przybyłym gościom przedstawienie 

tematyki rozbudowy tejże linii elektroenergetycznej. 

 

Radna Magdalena Suchenek zakomunikowała, że zapisy petycji mówią o wariancie budowy 

linii, który nie jest przewidziany przez firmę prowadzącą inwestycję w związku z czym wnosi  

o umożliwienie przedstawicielom Elfeko S.A. zabrania głosu w sprawie. 

 

Radny Janusz Werczyński wniósł o ograniczenie dyskusji w niniejszym punkcie. 

 

Radny Jerzy Mikulski poparł wniosek przedstawiony przez Radnego Werczyńskiego. 

Poinformował, że Komisja miała mały zakres informacji w przedmiotowej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący złożony przez Komisję 

Rozwoju Gospodarczego o zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

petycji dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka-Stanisławów  

w nowym korytarzu. 

 

Rada Powiatu głosami: 17 „za”, 3 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się” przyjęła wniosek w sprawie 

zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy linii 

elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka-Stanisławów w nowym korytarzu (protokół  

z głosowania – zał. nr 6). 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Janusza Werczyńskiego  

w sprawie wprowadzenia nowego porządku obrad „Informacja na temat budowy linii 

elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka-Stanisławów w nowym korytarzu. 

 

Rada Powiatu głosami: 22 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” przyjęła wniosek w sprawie 

wprowadzenia nowego punktu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

petycji dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka-Stanisławów  

w nowym korytarzu (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 VIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. 

4. Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Powiatu Wołomińskiego do roku 2025. (druk nr 117) 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. (druk nr 118) 

6. 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 119) 

7. 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 120) 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy linii 

elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka-Stanisławów w nowym korytarzu. (druk nr 121) 

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

w okresie między sesjami. 
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10. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 18 czerwca 2019 r. 
 

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

następnie poddał protokół pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu głosami: 23 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” przyjęła protokół  

z V sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 18.06.2019 r. (protokół z głosowania – zał. nr 8). 

 

 

Punkt 4. Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025. (druk nr 

117) 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wołominie Maciej Burakowski. 

 

Podczas dyskusji omówiona został kwestia pozyskiwania przez PCPR danych do Sprawozdania. 

 

 

Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (druk nr 118) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 9), 

następnie otworzył dyskusję.  

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 23 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 10) przyjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu (zał. nr 11). 

 

 

Punkt 6. 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 119) 
  

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 9), 

następnie otworzył dyskusję. 

 

Nie podjęto dyskusji w punkcie. 
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Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 17 „za”, 2 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się” (protokół 

z głosowania – zał. nr 12) przyjęła uchwałę zmieniającą 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 (zał. nr 13). 

 

 

Punkt 7. 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 120) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki opiniowania projektu przez Komisje Rady (zał. nr 9), 

następnie otworzył dyskusję.  

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radna Magdalena Suchenek, Dyrektor Szpitala MBNP w Wołominie, Przewodniczący Rady, 

Radny Jerzy Mikulski, Radny Igor Sulich. Radny Janusz Werczyński, Starosta Wołomiński Adam 

Lubiak, Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik,  

 

Podczas dyskusji omówiony został temat zmniejszenia kwoty dotacji, dla Szpitala Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Wołominie, w wysokości 5.000.000,00 zł. oraz realizacji inwestycji 

rozbudowy Szpitala. 

 

W trakcie dyskusji Radny Kazimierz Rakowski poprosił o 5 minutowa przerwę. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. 

 

 

Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 16:35. 

 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, odczytał treść stanowiska Klubu Koalicji 

Obywatelskiej dotyczące zmian w projekcie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2019 (zał. nr 

14), następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego głosami 13 „za”, 12 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (protokół  

z głosowania – zał. nr 15) przyjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu 

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

na 2019 rok (zał. nr 16). 

 

 

Punkt 8. Informacja na temat budowy linii elektroenergetycznej 400kv relacji 

Ostrołęka - Stanisławów. 

 
Przewodniczący Rady przekazał głos przedstawicielowi inwestora, firmy Elfeko S.A.  Jackowi 

Misiec oraz Markowi Zagórskiemu z Zagórski Media, aby przedstawili bieżący etap 

przygotowania inwestycji rozbudowy linii elektroenergetycznej. Zakomunikował, że po dyskusji 

związanej z przedstawioną przez inwestora budowa linii głos zostanie udzielony inicjatorowi 

petycji Krzysztofowi Mastalerzowi. 
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Jacek Misiec Elfeko S.A. poinformował, że zostało przygotowane kilka możliwych wariantów 

realizacji trasy linii i analiza każdego z nich. Zaznaczył, że dopiero po analizie oczekiwań 

mieszkańców, uwzględnieniu możliwości technicznych i zminimalizowaniu wpływu inwestycji 

na środowisko możliwe będzie wypracowanie optymalnego przebiegu trasy. Następnie 

przedstawił, na podstawie mapy i przygotowanej informacji, najważniejsze informacje dotyczące 

budowy linii 400kV (zał. nr 17). Dodał, że wszelkie informacje oraz informacje o prowadzonych 

konsultacjach społecznych można znaleźć na stronie www.liniaostrolekastanislawow.pl.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

Radny Kazimierz Rakowski, Radna Magdalena Suchenek, Jacek Misiec Elfeko S.A., Radny Jerzy 

Mikulski, Przewodniczący Rady, Radny Igor Sulich,  

 

Inicjator petycji, przedstawiciel Społecznej Grupy koordynacyjnej Strachówka-Tłuszcz 

Krzysztof Mastalerz w swojej wypowiedzi zaprzeczył dotychczas przedstawionym przez 

przedmówcę informacjom stwierdzając, że wykonawca inwestycji jest „zakładnikiem przetargu”, 

który opiewa na kwotę 238 mln. zł. Zakomunikował, że PSE nie wzięło pod uwagę koncepcji 

przebudowy dotychczas istniejącej linii 220kV, która wbrew temu co twierdzi jest możliwa. 

Następnie odczytał fragmenty przygotowanego przemówienia (zał. nr 18). W swojej wypowiedzi 

podkreślił, że Rada Powiatu powinna wywrzeć nacisk, presję i wpływ na Spółkę Skarbu Państwa 

PSE,  a także rząd, który inwestycję ta realizuję, aby przebudowana została dotychczasowa linia 

220kV. 

 

 

Punkt 9. 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 18 czerwca 2019r. do 3 lipca 2019 r.  

(zał. nr 19), zostało radnym dostarczone przed sesją w wersji elektronicznej. Następnie otworzył 

dyskusję. 

 

W dyskusji nad Sprawozdaniem udział wzięli: 

Radna Marta Rajchert, Starosta Wołomiński, Naczelnik Wydziału Edukacji Hanna Skrzypczak, 

Radna Magdalena Suchenek, Naczelnik Wydziału Geodezji Robert Denis, Wiceprzewodniczący 

Rady Wiesław Mędrzycki, Radny Tomasz Szturo, Naczelnik Wydziału Inwestycji  

i Drogownictwa Rafał Urbaniak, Radny Igor Sulich, a także Przewodniczący Rady. 

 

Podczas dyskusji podjęta została tematyka konkursu na stanowisko dyrektora Centrum 

Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie oraz konkursu na stanowisko dyrektora LO im. C. K. 

Norwida w Radzyminie, poproszono o przedstawienie szerszych informacji do punktu 1.2. i 1.6. 

Sprawozdania, podjęto temat nakładki na ul. Kazimierza Wielkiego w Kobyłce, a także 

oznakowania przebudowy skrzyżowania ulic Mareckiej i Przyjacielskiej również w Kobyłce, brak 

wykonani nakładek i wyniesienia tarczy skrzyżowania w Słupnie oraz kwestia otrzymanej 

odpowiedzi na interpelację. 

 

 

 

 

 

http://www.liniaostrolekastanislawow.pl/
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Punkt 17. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego 

Rady, sprawy różne. 
 

Przewodniczący Rady poinformował o wpływających do Zarządu za jego pośrednictwem 

wnioskach i interpelacjach oraz wpływającej do Przewodniczącego Rady korespondencji (zał. nr 

20). Następnie zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

 

Głos w niniejszym punkcie zabrali:  

Radna Magdalena Suchenek, Przewodniczący Rady. 

 

Następne posiedzenie Rady Powiatu Wołomińskiego odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia. 

 

 

Punkt 18. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 17:30 zamknął IX 

sesję Rady Powiatu Wołomińskiego VI kadencji.  

 

 

Nagranie z II sesji stanowi załącznik nr 21 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/

