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Protokół Nr XI/11
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 26 października 2011 roku.

XI sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej 10.

Posiedzenie sesji o godz. 1530 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XI
sesji Rady Powiatu Nowodworskiego, a następnie prowadził p.Zdzisław Szmytkowski -
przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego. W sesji uczestniczyło 18
radnych,(statutowy skład rady 19 radnych). P .Przewodniczący Rady serdecznie przywitał
Radnych, Zarząd Powiatu na czele z p.Krzysztofem Kapustą- starostą, kierowników
powiatowych jednostek i wydziałów, pracowników oraz przybyłych gości.
P .Przewodniczący dodał, że obsługę prawną prowadzi p.Piotr Ździebłowski, obsługę
merytoryczną p.Mariola Tomaszewska i p.Hanna Prusek.

P.Przewodniczący Rady odczytał wniosek Zarządu o zwołanie na dzień dzisiejszy
sesji. Wniosek stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu.

P .Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad dalszej części
posiedzenia, tj.:

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

l) wyrażenia zgody na przystąpienie oraz realizację przez Powiat Nowodworski
projektu pn.: "Razem w świat z Powiatem Nowodworskim" w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion;

2) wprowadzenia planu przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych oraz przyjęcia szczegółowej zasady
postępowania w przypadku dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w turnusach rehabilitacyjnych;

3) wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze
Mazowieckim;

4) zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie sesji.

P .Przewodniczący Rady poddał od głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku
obrad.

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła
zaproponowany porządek obrad XI sesji.

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawach.

P .Przewodniczący Rady poprosił p.Mariusz Łaszuka - wiceprzewodniczącego Rady o
procedowanie pierwszej uchwały przewidzianej porządkiem obrad.
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Ad. 1)
P.Mariusz Łaszuk - wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na przystąpienie oraz realizację przez Powiat Nowodworski projektu pn.:
"Razem w świat z Powiatem Nowodworskim" w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInc1usion.

Głos zabrała p.Barbara Markowicz - przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i
Spraw Społecznych, która poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
odczytanej uchwały.

P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.

P.Wiceprzewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr

XI179/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie oraz realizację przez Powiat
Nowodworski projektu pn.: "Razem w świat z Powiatem Nowodworskim" w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Ad. 2)
P.Przewodniczący Rady poprosił p.Sebastiana Kozaka - wiceprzewodniczącego Rady

o procedowanie kolejnej uchwały przewidzianej porządkiem obrad.
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia

planu przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnoprawnych oraz przyjęcia szczegółowej zasady postępowania w przypadku
dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

Głos zabrała p.Barbara Markowicz - przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i
Spraw Społecznych, która poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
odczytanej uchwały.

P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr

XI/80/2011 w sprawie wprowadzenia planu przychodów i wydatków środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych oraz przyjęcia
szczegółowej zasady postępowania w przypadku dofinansowania uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

Ad. 3)
Prowadzenie obrad przejął p.Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady.
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego

rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

P .zbigniew Kończak poinformował, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ADF
Lidmar Audyt Doradztwo Finanse Lidia Jankowska, ul. Czarnieckiego 71, 05-120
Legionowo.

P.Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o wpisanie w treści uchwały nazwę
powyższej firmy.
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Głos zabrała p.Barbara Markowicz - przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i
Spraw Społecznych, która poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
odczytanej uchwały.

P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

P.Przewodniczący Rady podziękował p.Dyrektorowi SZPZOZ za bieżące
przeprowadzanie badania bilansu kierowanej przez siebie placówki.

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr

XI/81/2011 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze
Mazowieckim.

Ad. 4)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w spraWIe zmiany uchwały

budżetowej na 2011 rok.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
P.Dudek zadał pytanie, dlaczego gmina Pomiechówek nie podpisała z powiatem
porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg.

P.Henryk Mędrecki - wicestarosta poinfromował, że nie udało się dojść do
porozumienia w sprawie zapisu w porozumieniu dot. rozwiązania umowy. Gmina
Pomiechówek chciała, aby umowa mogła być rozwiązana w sposób natychmiastowy, na co
powiat nie mógł wyrazić zgody, bo mogłoby to doprowadzić do przerwy w zimowym
utrzymaniu dróg. Gmina na piśmie złożyła rezygnację z podpisania umowy.

Na komentarz p.Mariusza Dudka, że powiat ostatnio wyszedł do Gminy z dobrą
propozycją, można było liczyć na pewnego rodzaju rewanż, natomiast okazuje się, że nie do
końca można z tą gminą w ten sposób współpracować, p.Henryk Mędrecki powiedział, że
zimowe utrzymanie jest naszym zadaniem i jest to dowolność gminy. Nie uzależniajmy od
tego współpracy. Przypomniał, że gmina Nasielsk również nie wyraziła woli współpracy przy
realizacji tego zadania.

P.Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że każdy z Radnych ma prawo do własnej
oceny sytuacji. W tym przypadku zgadza się z p.Mariuszem Dudkiem.

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr

XI/82/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

W punkcie porządku obrad pn. sprawy różne, na pytanie p.Marii Jarząbek, w którym
tygodniu listopada p.Przewodniczący Rady będzie miał dyżur, bo w pierwszy wtorek jest
święto? p.Przewodniczący poinformował, że dyżur będzie przesunięty na kolejny wtorek.

Następnie p.Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady:
- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonej
weryfikacji stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych p.Hanny
Michalak i p.Adama Łojka.
- Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany informuje, iż po przeprowadzeniu
czynności analitycznych przesłanych oświadczeń majątkowych nie stwierdził
nieprawidłowości powodujących przekazanie oświadczeń do zbadania przez Dyrektora
Urzędu Kontroli Skarbowej.



- Wojewoda Mazowiecki przedstawia wyniki analizy oświadczeń majątkowych za 2010 rok
p .Krzysztofa Kapusty - starosty oraz p.Zdzisława Szmytkowskiego - przewodniczącego
rady. Oświadczenia zostały złożone w komplecie, wyniki analizy bez uwag.

Powyższe pisma zostaną przekazane do p.Starosty.

W związku z wyczerpanym porządkiem obrad p.zdzisław Szmytkowski -
przewodniczący Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo, a następnie o godz. 1555

zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska


