
0002 Protokół Nr XXXVI/13
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 26 września 2013 roku

XXXVI sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła Się w siedzibie
Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ul. Paderewskiego lA.

Ad. 1
Sesję o godz. lOoO otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XXXVI sesji

Rady Powiatu Nowodworskiego - p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 19
Radnych - statutowy skład Rady.

P.Przewodniczący Rady przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele z p.Krzysztofem
Kapustą - starostą, przybyłych gości, p.Jacka Nieściora - przedstawiciela Kancelarii Prawnej.

Ad. 2
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad XXXVI sesji -

zał. nr l do protokołu.

l. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji:

1) Nr XXXIII13 z dnia 24.05.13r.
2) Nr XXXIII/13 z dnia 13.06.13r.
3) Nr XXXIV/13 z dnia 10.07.l3r.
4) NrXXXV/13 z dnia 25.07.13r.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

l) wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł;

l a) ślubowanie Radnego;

2) zmiana uchwały Nr III7/20l0 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 grudnia 2010
roku w sprawie powołania stałych komisji;

3) pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2403W od drogi woj. Nr 579 - Kazuń
Polski - Czeczotki przebiegającej na terenie Powiatu Nowodworskiego w Gminie
Czosnów;

4) udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Gminie Czosnów na realizację zadania pn.
Przebudowa drogi gminnej nr 2403W służąca poprawie bezpieczeństwa w ciągu
komunikacyjnym pomiędzy drogą wojewódzką nr 579 na l +25lkm a drogą
wojewódzką 579 na 3+425km w bezpośrednim oddziaływaniu z drogą krajową nr 7
wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej;

5) powierzenia przez Powiat zadania inwestycyjnego i jego realizacji pn. Przebudowa
drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk Gminie Nasielsk;

6) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu w roku 2014;
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7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;

8) zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok;

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

10) zwiększania wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na zlecenie powiatu
nowodworskiego;

11) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu
nowodworskiego;

5. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

6. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
201312014.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu nowodworskiego.

8. Informacja Przewodniczącego Rady o analizie oświadczeń majątkowych.

9. Informacja Starosty o analizie oświadczeń majątkowych.

10. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami Rady.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Sprawy różne.

13. Głosowanie wniosku w sprawie odwołania Starosty Nowodworskiego.

14. Zamknięcie sesji.
P.Alfred Dzwonek zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na

głosowaniu wniosku w sprawie odwołania Starosty Nowodworskiego ujętego jako pkt 13 w
porządku obrad po punkcie 4 porządku obrad.

Na prośbę p.Marii Jarząbek, jakie jest uzasadnienie do tego wniosku? P.Dzwonek
poinformował, że chciałby uczestniczyć w głosowaniu wniosku w sprawie odwołania
Starosty, a musi być na pogrzebie w Radomsku o godz. 15.

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
Rada Powiatu Nowodworskiego 9 glosami za, przy 7 glosach przeciw i 2glosach

wstrzymujących się nie przyjęła wniosku o zmianę porządku obrad.
P.J acek Nieścior - radca prawny poinformował, że do zmiany porządku obrad

potrzebna jest bezwzględna większość ustawowego składu Rady, czyli 10 głosów musi być
"za" .

Ad.3
W punkcie porządku obrad pn. przyjęcie protokołów z sesji, nie zgłoszono uwag.

P.Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła protokoły:
Nr XXXII/B z dnia 24.05.13r.
Nr XXXIII/B z dnia 13.06.13r.
Nr XXXIV/B z dnia 1O.07.13r.
Nr XXXV/B z dnia 25.07.13r.
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Ad.4
Podjęcie uchwał w sprawach.

Ad. 1)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w

miejsce radnego, którego mandat wygasł - zał. nr 2 do protokołu, a następnie poddał pod
głosowanie jej przyjęcie.

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
XXXVI/247/2013 w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat
wygasł.

la) ślubowanie Radnego
p.Marek Tyc złożył ślubowanie o treści zgodnej z mi. 20 ust. l ustawy o samorządzie

powiatowym, tj: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec
Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla
pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać
Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg".

Ad. 2)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr

II/7 /20 10 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 grudnia 20 10 roku w sprawie powołania
stałych komisji - zał. nr 3 do protokołu.

Głos zabrał p.Henryk Mędrecki, który zgłosił wniosek do uchwały o wykreślenie jego
osoby ze składu Komisji Infrastruktury, a wpisanie do Komisji Finansów.

Następnie p.Przewodniczący Rady, na wniosek p.Grzegorza Paczewskiego, ogłosił 2
minuty przerwy w obradach.

Po przerwie p.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez
p.Mędreckiego.

Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 2 głosach
wstrzymujących się przyjęła wniosek o dokonanie zmian w składach osobowych komisji
polegający na wykreślenie p.Henryka Mędreckiego ze składu Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji Samorządowej i wpisanie do składu Komisji
Finansów Publicznyck i Rozwoju.

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały po zmianach.
Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 2 głosach przeciw przyjęła

Uchwałę Nr XXXVI/248/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr III7/2010 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji -
zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 3)
P .Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii

drogi powiatowej, drogi nr 2403W od drogi woj. Nr 579 - Kazuń Polski - Czeczotki
przebiegającej na terenie Powiatu Nowodworskiego w Gminie Czosnów.

P .Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.

Głos zabrał p.Antoni Kręźlewicz - wójt Gm. Czosnów, który na wstępie powiedział,
że sprawa przejęcia tej drogi przez gminę była omawiana wielokrotnie z zarządem obecnej
jak i poprzedniej kadencji. Ostateczna decyzja zapadła na posiedzeniu zarządu dnia 3 lipca br.
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W ramach przyjętych ustaleń zarząd przyjął propozycję pomocy gminie przez powiat
środkami finansowymi w wysokości 600tys.zł w okresie 4 kolejnych lat, po 150tys.zł rocznie.
Zostało to zaakceptowane przez obie strony. Zastanawiano się jak tę decyzję umocować, bo
dotyczy 4 lat do przodu. Kadencja tego zarządu i rady mija za rok, podobnie kadencja wójta.
p .Kręźlewież poinformował, że osobiście sprawę konsultował z Dyrektorem Regionalnej Izby
Obrachunkowej jaką formą umowy to zabezpieczyć, aby później nie było nieporozumień
pomiędzy samorządem gminnym i powiatowym, a nadzór finansowy nie miał uwag.
Stanowisko Dyrektora RIO było, że kwota powinna zostać ujęta w wieloletniej prognozie
finansowej powiatu. Na rok 2014 gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie z
Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. P.Wójt przeglądał WPF powiatu
nowodworskiego i widział, że nie ma tam żadnego zapisu w przedmiotowej sprawie. Uważał,
że ustalenia zostały podjęte, dlatego jest tym zaskoczony.

P.Starosta powiedział, że wokół tej sprawy narastały nieporozumienia, w gazetach
pojawiały się artykuły, że gmina nie wierzy powiatowi i zarządowi. P.Starosta podkreślił, że
intencje wszystkich członków zarządu zawsze były wokół tej propozycji pozytywne, jest tak
również obecnie. Przy opracowaniu budżetu będzie to ujęte, ta inwestycja ze strony powiatu
nie będzie niczym zagrożona. Jedynym zagrożeniem dla tej inwestycji, zdaniem p.Starosty, to
brak możliwości pozyskania środków z tzw. schetynówki, bo w województwie mazowieckim
będzie mało tych środków dla gmin.

P.Kręźlewicz dodał, że grnina podejmuje się trudnego zadania. Z dokumentów
wynika, że aby wykonać całość zadania potrzebna jest kwota 6mln.zł. Powiat przyrzekł
600tys.zł, pozyskanie pozostałej kwoty jest po stronie gminy. P.Wójt dodał że nie uzyskał
ostatecznej odpowiedzi, kiedy to będzie miało odzwierciedlenie w \VPF powiatu?

p .Ewa Kałuzińska - skarbnik powiatu poinformowała, że przy konstruowaniu budżetu
na 2014 rok będzie uwzględniona pełna kwota. Natomiast na dzisiejszej sesji rada będzie
podejmowała uchwałę o pomocy finansowej w wysokości 150tys.zł na rok 2014. Przy
projekcie budżetu w kolejnych latach będzie wprowadzone po 150tys.zł.

P .Kręźlewicz powiedział, że nie zgadza się na takie rozwiązanie ponieważ inaczej
informował radę gminy, inaczej było ustalane na posiedzeniu zarządu powiatu. Cała kwota na
lata kolejne powinna zostać ujęta w WPF.

P .Kałuzińska dodała, że została źle zrozumiana. Będzie to ujęte przy projekcie
budżetu na 2014, wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej ibędzie obowiązywało
od 2014 roku.

P.Kręźlewicz dziwi się, dlaczego nie zostało to wprowadzone do projektu uchwały
zmieniającej \VPF przygotowanej na dzisiejszą sesję, dlatego ma obawy. Na sesji rady gminy
głęboko zastanawiano się nad przejęciem tej drogi. Gmina przejmuje drogę w którą musi
zainwestować olbrzymie pieniądze. Pierwotnie gmina chciała wsparcie ze strony powiatu w
wysokości 25%, sam podjął decyzję o zmniejszeniu do 10%, do czego przekonał radnych
gminy. Chciałby, aby to zostało dotrzymane i miało odzwierciedlenie w dokumentach.

P.Starosta powiedział, że wystarczy, iż ten zarząd zostanie, a umowa będzie
dotrzymana.

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

P.Katarzyna Kręź1ewicz zadała pytanie do p.Skarbnik, czy jest możliwość, aby na
dzisiejszej sesji wprowadzić te zmiany?

P.Skarbnik stwierdziła, że jest taka możliwość. Jeśli rada przegłosuje uchwałę w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej z tą zmiana" to zmiana wprowadzona zostanie, a
uchwała skorygowana.

P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
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Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
XXXVI/249/2013 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2403W
od drogi woj. Nr 579 - Kazuń Polski - Czeczotki przebiegającej na terenie Powiatu
Nowodworskiego w Gminie Czosnów - zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 4)
P.Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy

rzeczowej i finansowej Gminie Czosnów na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej
nr 2403W służąca poprawie bezpieczeństwa w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą
wojewódzką nr 579 na 1+251km a drogą wojewódzką 579 na 3+425km w bezpośrednim
oddziaływaniu z drogą krajową nr 7 wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej - zał. nr 6
do protokołu.

P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.

P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, natomiast na
posiedzeniu zgłoszony był wniosek, aby częścią uchwały było porozumienie z gminą, ale nie
uzyskał on poparcia większości.
Następnie p.Dudek zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawek do projektu omawianej
uchwały, tj. w §l pkt. 1 w wersie pierwszym dopisać "W roku 2014 udziela się pomocy" oraz
w wersie 5 wykreślić zapis "nie wyższej niż". Zdaniem p.Dudka potrzebne jest określenie
daty oraz w jakiej konkretnie wysokości ma być pomoc finansowa.

P.Antoni Kręźlewicz powiedział, że powyższy wniosek jest zasadny, sam chciał
zwrócić na to uwagę. Umowa partnerstwa i pomocy pomiędzy gminą, a powiatem jest
przygotowana i przekazana p.Staroście. Prośba o jej podpisanie w dniu dzisiejszym, ponieważ
jutro muszą być skompletowane i złożone wszystkie dokumenty do Narodowego Programu
Przebudowy dróg Lokalnych.

P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek p.Dudka oraz swój wniosek
o dopisanie w § 1 pkt 2 , iż pomoc finansowa zostanie udzielona ze środków budżetu powiatu
nowodworskiego uchwalonego na 2014 rok.

Rada Powiatu Nowodworskiego 18 głosami za, przy 1 głosie przeciw przyjęła
powyższy wniosek.

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały po zmianach.
Rada Powiatu Nowodworskiego 18 glosami za, przy 1 glosie wstrzymującym

przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/250/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i
finansowej Gminie Czosnów na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr
2403W służąca poprawie bezpieczeństwa w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą
wojewódzką nr 579 na 1+251km a drogą wojewódzką 579 na 3+425km w bezpośrednim
oddziaływaniu z drogą krajową nr 7 wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej - zał.
nr 7 do protokołu.

Ad. 5)
P.Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat

zadania inwestycyjnego i jego realizacji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W
Pomiechówek-Nasielsk Gminie Nasielsk - zał. nr 8 do protokołu.

P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Rozwoju
poinformował, że opinia komisji jest również pozytywna.

p .Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za przyjęła Uchwałę Nr

XXXVI/2Sl/2013 w sprawie powierzenia przez Powiat zadania inwestycyjnego i jego
realizacji pn. Przebudowa drogi powiatowej m" 2409W Pomiechówek-Nasielsk Gminie
Nasielsk.

P.Przewodniczący rady dalsze prowadzenie obrad przekazał p.Sebastianowi Kozakowi
- wiceprzewodniczącemu rady.

Ad. 6)
P.Wiceprzewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz
wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2014 -
zał. nr 9 do protokołu.

P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.

P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że opinia komisji jest również pozytywna.

P.Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 18

radnych przyjęła Uchwalę Nr XXXVI/2S2/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz
wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku
2014.

Ad. 7)
P.Wiceprzewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego - zał. nr 10 do protokołu.
p.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P .Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że opinia komisji jest również
pozytywna.

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 18
radnych przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/2S3/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego.

Ad. 8)
P.Wiceprzewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały

budżetowej na 2013 rok - zał. nr 11 do protokołu .
P .Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że opinia komisji jest również
pozytywna.

P.Barbara Markowicz zwróciła uwagę, że DPS w Nasielsku otrzymuje w ramach
dotacji celowej od wojewody mazowieckiego kwotę 19tys.zł. Ta kwota jest wpisana do
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budżetu DPS, a następnie zabrana. Zdaniem p.Markowicz nie jest to uczciwe w stosunku do
dyrektorów placówek, którzy się starają o pozyskanie środków, bo potem są im zabrane.
Wszyscy dyrektorzy mają takie same możliwości starania się o środki. Dyrektor DPS na
pewno miała cel, na który pozyskała te środki i dobrze by było, żeby je pozostawić w
budżecie DPS.

P.Skarbnik poinformowała, że jest to zwiększenie dotacji na zadania własne powiatu.
Wynika to ze zwiększenia kosztu utrzymania mieszkańca w DPS. Aby to osiągnąć w latach
ubiegłych powiat musiał włożyć własne środki. Obecnie, kiedy jesteśmy w trudniejszej
sytuacji, jesteśmy uprawnieni do zmniejszenia tych środków. W DPS nie ma zachwianej
równowagi finansowej i obaw, że nie sfinansuje wszystkich swoich niezbędnych potrzeb
związanych z działalnością. Natomiast są inne jednostki mające trudną sytuację finansową.

P.Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 16 glosami za, przy 1 glosie przeciw i 2 glosach

wstrzymujących się przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/254/2013 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2013 rok.

Ad. 9)
P.Wiceprzewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia planu

przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz przyjęcia szczególnej zasady postępowania w przypadku
dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych - zał. nr
12 do protokołu

p .Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Rozwoju
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

P.Alfred Dzwonek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Rozwoju
również poinformował o pozytywnej opinii komisji.

P .Maiusz Dudek dodał, że na posiedzeniu komisji mówiono o zastanowieniu się przy
podziale środków z PFRON na kolejny rok budżetowy. Po raz kolejny PUP nie wykorzystuje
środków, więc czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby przekazanie ich od początku roku na
zadania, na które zawsze jest większe zapotrzebowanie.

P.Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 glosami za, przyjęła Uchwalę Nr

XXXVI/255/2013 w sprawie wprowadzenia planu przychodów i wydatków środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przyjęcia
szczególnej zasady postępowania w przypadku dofinansowania uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

Ad. 10)
P.Wiceprzewodniczący rady odczytał projekt uchwały sprawie zwiększenia wysokości

środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu
rodzinnego prowadzonej na zlecenie powiatu nowodworskiego /zal. nr 13 do protokołu!.

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

P.Alfred Dzwonek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Rozwoju
również poinformował o pozytywnej opinii komisji.

P.Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr

XXXVI/256/2013 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie
dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na
zlecenie powiatu nowodworskiego.
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Ad. 11)
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zasad i trybu

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu nowodworskiego /zał. nr
14 do protokołu/o

P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.

P.Wiceprzewodniczący rady poddał pod glosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 glosami za, przyjęła Uchwalę Nr

XXXVI/257/2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami powiatu nowodworskiego.

Dalsze prowadzenie obrad przejął p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący rady.

Ad. 5
W punkcie porządku obrad pn. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2013r. głosów

nie zabrano. P.Przewodniczący rady stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2013 roku została przyjęta.
Uchwała Nr 403/2013 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostek za I półrocze 2013r. stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Ad. 6
W punkcie porządku obrad pn. Informacja dotycząca przygotowania placówek

oświatowych do nowego roku szkolnego 201312014 !zał. nr 16 do protokołuJ, głos zabrała
p.Barbara Markowicz. Powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Edukacji większość
dyrektorów szkół informowała, że po wakacjach okazało się, iż są jakieś uszkodzenia
budynków. Zgłoszenie tego w odpowiednim momencie do Sanepidu, Straży Pożarnej
pozwoliłoby na pozyskanie środków zewnętrznych z rezerwy budżetowej. W związku z
powyższym zwróciła się z prośbą do kierownika Wydziału Edukacji o bieżące informowanie
dyrektorów o terminach składania takich wniosków. Dwóch dyrektorów informowało o
cieknących dachach po ulewach jakie były w okresie wakacyjnym.

Innych głosów nie było, p.Przewodniczący rady stwierdził, że rada przyjęła informację
dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2013/2014.

Ad. 7
W punkcie porządku obrad pn. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla

powiatu nowodworskiego głos zabrał p.Mariusz Dudek, który podziękował p.Dyrektorowi
PCPR za bardzo szczegółowe dane zawarte w materiale udostępnionym radzie. Bardzo ważna
jest wiedza o tym jakie są środki, liczba osób potrzebujących pomocy, itd.
P .Dudek podziękował również p.Kierownikowi Wydziału Edukacji za informacje z jakimi
radni mogli się zapoznać z przedstawionego dokumentu.

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 została przekazana Radnym w
materiałach na sesję /zał. nr 17 do protokołu/o

P.Przewodniczący rady stwierdził, że rada powiatu przyjęła "Ocenę zasobów pomocy
społecznej na rok 2012 dla powiatu nowodworskiego".

Głos zabrał p.Zdzisław Szmytkowski, który w swojej wypowiedzi wrócił do punktu 5
porządku obrad. Zwrócił uwagę, że należy podkreślić, iż Regionalna Izba Obrachunkowa
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wydała pozytywną opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego informacji
O przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013r. /zał. nr 18 do niniejszego
protokołu!

Ad. 8
P.Przewodniczący rady odczytał informację dotyczącą analizy oświadczeń

majątkowych Radnych Powiatu Nowodworskiego złożonych według stanu na dzień
3l.12.2012 rok /zał. nr 19 do protokołu!.

Następnie p.Przewodniczącego rady poinformował o analizie oświadczeń
majątkowych dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie dotyczących
p.Hanny Michalak i p.Adama Łojka.

Głos zabrał p.Mariusz Dudek, który powiedział, że jego oświadczenie majątkowe
obecnie podlega kontroli skarbowej. Wszystkie zasoby majątkowe muszą być określone, czy
stanowią wspólnotę majątkową, czy też nie. Ponadto w oświadczeniach należy z PIT podać
dochód, a nie przychód.

Ad. 9
P.Starosta poinformował, że jeśli chodzi o działania podjęte w związku z

nieprawidłowościami w oświadczeniach majątkowych, to nie stwierdzono nieprawidłowości,
które wzbudzałyby podejrzenie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy. Osoby, które
złożyły oświadczenia majątkowe staroście, poinformowano o nieprawidłowościach, które
wystąpiły w ich oświadczeniach majątkowych i pouczono o obowiązku prawidłowego ich
sporządzania. Oświadczenia złożyły wszystkie zobowiązane do tego osoby - 41 osób. Z tego
obowiązku wywiązały się w terminie.

P .Szmytkowski zwrócił się do p.Starosty z prośbą o przesłanie mu pełnej informacji,
na adres a-mail dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych pracowników.

P.Barbara Markowicz poprosiła o przesłanie powyższej informacji do wszystkich
radnych.

Ad. 10
W punkcie porządku obrad pn. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu pomiędzy

sesjami Rady /zał. nr 20 do protokołuj, jako pierwszy głos zabrał p.Zdzisław Szmytkowski.
Poprosił o rozszerzenie informacji dotyczącej złego stanu technicznego budynku PUP, w
szczególności nieszczelności dachu, co spowodowało zalanie archiwum. Jakie zarząd widzi
możliwości rozwiązania tego problemu?

P.Wicestarosta poinformował, że osobiście oglądał uszkodzenia i uważa, że PUP
powinien był przeniesiony do innego budynku. Na obecną chwilę p.Dyrektor miała zrobić
rozeznanie jaki będzie koszt naprawy dachu. Ponadto z udziałem p.Dziedzic-Zuj były
oglądane pomieszczenia w internacie pod kątem tymczasowego przeniesienia tam części
archiwum do wysuszenia.
W niedalekiej odległości od budynku PUP będzie przebiegała droga, spowoduje to
zwiększenie pękania ścian. Szacunkowe koszty naprawy byłyby zbyt duże, dlatego
nieunikniona będzie decyzja o nowej siedzibie dla PUP. W tym celu rozważany jest remont
internatu; zaplanowanie w budżecie na 2014 rok środków na cel. Dostosowanie go do potrzeb
PUP i innych instytucji powiatowych, między innymi Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej.

Kolejna sprawa poruszona przez p.Szmytkowskiego dotyczyła drogi w Zakroczymiu,
która na skutek ulewnych deszczy została przerwana. Jak zarząd rozwiązał ten problem?

P.Wicestarosta poinformował, że droga jest naprawiana. Za pełny zakres robót kwota
którą musielibyśmy zapłacić jest wyższa, niż posiadamy. Dlatego porozumieliśmy się z
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wykonawcą, ponieważ możemy zamówienie rozszerzyć o 50%, ale w tym roku nie
posiadamy środków. Zadanie zostanie wykonane, natomiast część płatności będzie w
kolejnym roku.

p .Szmytkowski w związku z powyższym zadał pytanie, czy na ten cel nie można
wykorzystać środków z rezerwy kryzysowej?

p .Starosta poinformował, że środki z rezerwy były już wykorzystane na potrzeby
drogi w Czosnowie i w Leoncinie. W sprawie drogi w Zakroczmiu prowadził rozmowę z
wojewodą, który obiecał pomoc, jeżeli będzie to konieczne, natomiast obecnie panujemy nad
sytuacją i p.Starosta ma nadzieję, że poradzimy sobie bez pomocy zewnętrznej.

P.Kazimierz Drabik w związku z prośbą Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej
skierowaną do zarządu o dofinansowanie w kwocie 70tys.zł zakupu samochodu technicznego,
zadał pytanie co zarząd postanowił?

P.Starosta poinformował, że obecnie nie ma środków w budżecie powiatu, które
można by przeznaczyć na dofinansowanie zakupu tego samochodu. Zarząd ma świadomość
potrzeby tego zakupu, ale będzie to odsunięte w czasie. P.Starosta ma nadzieję, że uda się
znaleźć środki na ten cel.

p .Paczewski poprosił o rozszerzenie informacji dotyczącej decyzji wojewody
stwierdzającej nabycie przez powiat nowodworski mienia Skarbu Państwa stanowiącego
nieruchomość zabudowaną położoną przy ul.Sportowej 2 w Nowym Dworze Maz.

P.Wicestarosta poinformował, że powiat otrzymał decyzję, od której Wojewódzki
Zarząd Dróg się odwołał. Toczone jest w tej sprawie postępowanie administracyjne.
P.Wicestarosta jest zdania, że powiat otrzyma należną jej nieruchomość, ponieważ
wykorzystujemy ją do celów drogowych. Składujemy tam między innymi materiały z
odzysku.

Ad. U
Interpelacje i zapytania.
Jako pierwszy głos zabrał p.Sebastian Kozak, który poinformował, że uczestniczył w

zebraniu sołeckim Polesie Stare-Krubieżew-Nowiny w Gm.Leoncin, gdzie p.Sołtys zgłosiła
sprawę zapadniętego przepustu. P.Kozak w związku z powyższym zwrócił się z prośbą do
zarządu powiatu o przeprowadzenie przeglądu tego przepustu w celu stwierdzenia co jest
tego przyczyną i naprawy. Ponadto na drodze powiatowej w Secyminie przy kościele
parafialnym i szkole jest problem uschniętych drzew. Na zakończenie wypowiedzi p.Kozak,
w imieniu sołtysa Górek i rady sołeckiej, podziękował za zrobienie przepustu, który był w
bardzo złym stanie.

P .Katarzyna Kręźlewicz zadała pytanie dlaczego dopiero w ostatnim czasie zostaly
ogłoszone przetargi na zaplanowane zadania? Dlaczego tak późno, skoro jest wiadome, że
inwestycje najlepiej jest prowadzić w miesiącach bardziej ku temu sprzyjających.

P.Wicestarosta poinformował, że czekano na decyzję energetyki i przestawienie
słupów energetycznych. Ponadto środki do budżetu wpływają systematycznie w każdym
miesiącu. Nie mamy możliwości rozpoczęcia wszystkich inwestycji w jednym czasie i zapłaty
za nie. Doszłoby do utraty płynności finansowej.

P.Zdzisław Szmytkowski zadał pytanie, czy były podjęte działania, rozmowy w
sprawie ewentualnego pozyskania pomieszczeń na potrzeby PUP w budynku, w którym
obecnie funkcjonuje PCPR?

P.Wicestarosta poinformował, że były rozmowy w tej sprawie, natomiast są plany
zagospodarowania wolnej części budynku na własne potrzeby i nie ma takiej możliwości.

P.Kazimierz Drabik odnośnie planów pozyskania środków z "funduszy norweskich"
na wsparcie rozbudowy szpitala, zadał pytanie, czy jest wiadomo jakie są szanse na
pozyskanie tych środków? Poprosił również o informację na temat bieżącego utrzymania
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dróg, jak zarząd widzi rozwiązanie tego problemu? P.Kierownik mówił o niewystarczającej
ilości środków. Ciągłe mówienie, że nie ma pieniędzy na ten cel nie jest rozwiązaniem.

p.zbigniew Kończak dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego
poinformował, że do "funduszy norweskich" złożono łącznie 483 wnioski z całej Polski.
Zwiększono kwotę ze 180 do 226mln.zł. Obecnie jest końcowa faza oceny formalnej.
Wniosek NCM przeszedł już tę ocenę, był uzupełniany. Następny etap to ocena
merytoryczna. Zdaniem p.Dyrektora nie wcześniej, niż na koniec roku będziemy wiedzieć
jaka jest lista rankingowa.

Z kolei p.Starosta poinformował, że na ostatnim posiedzeniu zarządu została
przekazana kwota 43tys.zł na najpilniejsze potrzeby z zakresu bieżącego utrzymania dróg
oraz 104tys.zł na zimowe utrzymanie dróg.

P.Maria Jarząbek w nawiązaniu do interpelacji p.Kozaka powiedziała, że sprawa
drzew w pasie dróg powiatowych zagrażających bezpieczeństwu jest ciągle aktualna. Przy
drodze o której mówił p.Kozak drzewa rosną na działce, która jest własnością gminy. Zarząd
powiatu przy pomocy radców prawnych powinien wypracować metodę jak zmusić
właścicieli, czy użytkowników działek znajdującej się przy drodze powiatowej do usunięcia
obumarłych drzew. W m. Nowiny jest szpaler z dwóch rzędów topól, ok. 20 sztuk, nie są to
drzewa w pasie drogowym natomiast zagrażające bezpieczeństwu ruchu.
Temat przepustu, za który podziękowania składał p.Kozak w imieniu sołtysa, należy
uzupełnić informacją, iż na sesji w gminie Leoncin w dniu wczorajszym sołtys mówił, że
przepust został wykonany, natomiast jakiś działkowicz dokonał zawalenia ziemią pobliskiego
rowu i wykonane roboty przy przepuście nie spełniają swojego zadania. Sołtys prosił o pilną
interwencję.

P.Wicestarosta poinformował, że część drzew została już wycięta. Jest jeszcze
decyzja na wycinkę 20 sztuk, ale nie mamy środków i szukamy osób, które w zamian za
pozyskane drewno dokonają wycinki. W przypadku drzew, które rosną na działce gminy,
p.Wicestarosta uważa, że dojdą do porozumienia. Jeśli chodzi o przepust, to w najbliższym
czasie zostanie to sprawdzone.

Ad. 12
W punkcie sprawy różne p.Przewodniczący rady poinformował o pismach:

- Do wiadomości rady powiatu nowodworskiego:
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożamej zwraca się z prośbą o ujęcie w planie
budżetu powiatu nowodworskiego na 2013 rok kwoty 70tys.zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego (całkowity koszt zakupu 140tys.zł).
Zakup przedmiotowego samochodu pozwoliłby na wymianę dotychczas użytkowanego 20-
letniego pojazdu.
- Do wiadomości rady powiatu nowodworskiego:
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożamej zwraca się z prośbą o ujęcie w planie
budżetu powiatu nowodworskiego na 2014 rok kwoty 150tys.zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu gaśniczego wraz z
wyposażeniem. W 2014 roku będzie możliwość zakupu powyższego samochodu za całkowity
koszt ok. 800tys.zł, przy zakładanym dofinansowaniu powyżej 60% kosztów ze środków
zewnętrznych. Zakup pozwoliłby na wymianę 12 letniego wyeksploatowanego pojazdu
pożamiczego.
- Do wiadomości rady powiatu nowodworskiego:
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożamej zwraca się z prośbą o ujęcie w planie
budżetu powiatu nowodworskiego na 2014 rok kwoty 50tys.zł z przeznaczeniem na pokrycie
wydatków niekwalifikowanych, związanych z planami termomodemizacji budynków
komendy. 100% środków kwalifikowanych pokrytych będzie z dotacji NFOŚiGW.
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- Do przewodniczącego rady:
Pani Ewa Referowska-Chodak z Katedry Ochrony Lasu i Ekologii SGGW w Warszawie
informuje o realizacji tematu badawczego, który ma określić oczekiwania społeczeństwa
dotyczące ochrony przyrody w Lasach Państwowych do roku 2030. Jednym z etapów jest
elektroniczna ankieta skierowana do przewodniczących rad wszystkich powiatów, z prośbą o
udzielenie informacji na temat proponowanych zmian i kierunków działali w tym zakresie.

Głos zabrał p.Leszek Smuniewski - komendant powiatowy Państwowej Straży
Pożamej, który poinformował, że pierwszy wniosek dotyczył bieżącego roku budżetowego,
pozostałe dwa roku 2014, o czym informował zarząd na posiedzeniu przed dwoma
tygodniami. Samochody jakie ma do dyspozycji KP PSP liczą sobie kilkanaście, a nawet 20
lat. Taki sprzęt nie zapewnia bezawaryjności i 100% gotowości do udzielania pomocy. Jest
szansa na pozyskanie dofinansowania między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, a w przypadku zakupu samochodu ze środków Komendanta Głównego PSP.
Natomiast bez udziału własnego nie ma szans na pozyskanie środków zewnętrznych, czyli
bez wsparcia starostwa. Gminy nie mają w zadaniach własnych finansowania Państwowej
Straży Pożamej.
Pierwszy złożony wniosek już nie jest aktualny, natomiast była możliwość pozyskania 50%
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, uwarunkowane było posiadaniem własnych 50%.
P.Smuniewski dodał, że wniosek o dofinansowanie w wysokości 70tys.zł składał dwa
miesiące temu. Natomiast dwa ostatnie wnioski składał tydzień temu.

P.Kazimierz Drabik stwierdził, że w takim przypadku ma jasną odpowiedź, jak zarząd
pochylił się nad wnioskiem p.Komendanta. Ma nadzieję, że te wnioski zostaną jeszcze raz
przeanalizowane i umieszczone w przyszłorocznym budżecie.

P .Przewodniczący rady poinformował, że wpłynął również wniosek Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nasielsku o zmianę w planie budżetowym na 2013 rok, oraz wniosek
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w sprawie zniżki dydaktycznej dla wicedyrektora
oraz kierownika Filii Poradni w Nasielsku. Oba pisma zostały przekierowane do zarządu
powiatu.

p .Kazimierz Drabik w związku z brakami w budżecie powiatu złożył wniosek, aby
zarząd dokonał analizy i przygotował na kolejną sesję obniżkę diet radnych oraz
wynagrodzenia dla starosty. Będzie to poddane analizie na posiedzeniach poszczególnych
komisji. Mają to być kolegialnie wypracowane uchwały, pokazujące, że widzimy potrzeby.
Zwrócił się z prośbą o poddanie procedurze tych dwóch spraw.

P .Zdzisław Szmytkowski zadał pytanie, w czyjej kompetencji leżą sprawy zgłoszone
przez p.Drabika?

P.Jacek Nieścior poinformował, że jest to kompetencja rady.
P.Szmytkowski w związku z powyższym powiedział, że to radni muszą wypracować i

dać propozycje uchwały, przedstawić pod obrady komisji i sesji rady.
P.Drabik powiedział, że złożył taką propozycję, aby wspólnie pochylić się nad tą

sprawą, żeby nie było zarzutu, iż jest to propozycja tzw. dziesiątki. Natomiast jeżeli pozostali
radni chcą się od tego "odciąć", to propozycja zostanie przygotowana.

P.Szmytkowski powtórzył, że jego zdaniem propozycja powinna być przedstawiona
do dyskusji na posiedzeniach komisji, a następnie rady powiatu.

P.Kręźlewicz dodała, że radni mają wpływ na wysokość diet i uposażenie starosty.
Natomiast chcąc podjąć kroki w kierunku oszczędności, należy również zastanowić się nad
uposażeniem członków zarządu, na co z kolei wpływ ma starosta.

P.Mariusz Dudek powiedział, że ma bardzo duże doświadczenie jeżeli chodzi o
sprawy diet, szczególnie w przypadku rady miejskiej. Bazując na tych doświadczeniach wie,
że jest to temat bardzo trudny. Osobiście jest za szukaniem w tym oszczędności, dużo zarabia
więc może pracować społecznie bez diety. Natomiast sytuacja radnych jest inna. Więc należy
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się nad tym zastanowić. Wniosek do zarządu p.Drabika nie jest trafny. Jeżeli jest taka
inicjatywa, to należy skonstruować stosowny wniosek, poddać go pod dyskusję.

Na pytanie p.Szmytkowskiego, czy radny może zrezygnować z diety, pracować
społecznie? PJacek Nieścior poinformował, że radny nie może zrezygnować z diety,
natomiast może wydać dyspozycję o przekazaniu jej na konkretny cel.

P.Przewodniczący rady ogłosił 5 minut przerwy w obradach.

Ad. 13
W punkcie porządku obrad pn. głosowanie wniosku w sprawie odwołania Starosty

Nowodworskiego p.Przewodniczący rady poprosił o zabranie głosu przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej.

P.Katarzyna Kręźlewicz - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała, że
komisja 2 głosami za, przy l głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się poparła wniosek o
odwołanie starosty. Komisja zgodziła się z argumentacją radnych wnioskujących o odwołanie
starosty.

Następnie p.Przewodniczący rady odczytał regulamin głosowania w sprawie
odwołania pana Krzysztofa Kapusty ze stanowiska starosty nowodworskiego /zał. nr 21 do
protokołu/o

Radni nie zgłosili uwag ani wniosków do powyższego.
P .Przewodniczący Rady zwrócił się do rady o zgłaszanie osób do składu Komisji

Skrutacyjnej.
P.Katarzyna Kręźlewicz zgłosiła p.Pawła Calaka.
P.KrzysztofKapusta zgłosił p.Adama Szatkowskiego.
p .Paweł Calak zgłosił p.Barbarę Markowicz.
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radni nie zgłosili sprzeciwu do zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej.
p .Przewodni czący rady poprosił o ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej

przeprowadzenie głosowania. Ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie głos zabrał p.Adam Szatkowski, który poinformował, że został wybrany
przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej.

Następnie zostało przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną głosowanie tajne w
sprawie odwołania starosty nowodworskiego.

Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia głosów, a
następnie p.Adam Szatkowski odczytał protokół ustalenia wyników głosowania w sprawie
odwołania Pana Krzysztofa Kapusty ze stanowiska starosty nowodworskiego /zał. nr 22 do
protokołu/o W głosowaniu wzięło udział 18 radnych (nieobecny p.Alfred Dzwonek). Za
odwołaniem głosowało 10 radnych, przeciwko odwołaniu głosowało 5 radnych, wstrzymało
się od głosowania 3 radnych. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że wniosek w sprawie
odwołania pana Krzysztofa Kapusty ze stanowiska powiatu nowodworskiego nie uzyskał
minimalnej liczby głosów (tj. 12 czyli 3/5 ustawowego składu Rady Powiatu) i w związku z
tym starosta nie został odwołany.

Karty do głosowania stanowią zał. nr 23 do protokołu.
Głos zabrał p.Starosta, który powiedział, że wygrała logika nad próbą anarchii i

niezrozumienia przedmiotu sprawy. Tym, którzy się wstrzymali obiecał, że zrobi wszystko
żeby ich przekonać, żeby w każdej innej możliwości byli jednoznacznie przeświadczeni o tym
że powinni głosować za jego kandydaturą.

P.Kazimierz Drabik stwierdził, że wynik głosowania pokazuje, iż wniosek był jak
najbardziej słuszny. Nieobecny radny również podpisał się pod wnioskiem o odwołanie
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starosty. Głosy wstrzymujące się również świadczą o tym, że ci radni nie mają określonego
jasnego stanowiska co do oceny pracy starosty i głosowania za tym, aby p.Krzysztof Kapusta
dalej sprawował funkcję starosty. P.Drabik uważa, że wniosek 10 radnych o odwołanie
starosty jest słuszny.

P.Zdzisław Szmytkowski powiedział, że wniosek jest zasadny wtedy gdy uzyska
większość, gdyby 12 osób zostało przekonanych, że racja jest po stronie osób składających
wniosek. P.Szmytkowski pogratulował zarządowi oraz dodał, że wynik głosowania jest "żółtą
kartką' dla zarządu.

P.Henryk Mędrecki powiedział, że dyskusja nad tym nie ma sensu. Głosowanie
zostało rozstrzygnięte, a każdy z nas ma inne stanowisko i poglądy. Jest pewna głupa, która
jest w opozycji i druga grupa, która wykorzystuje prawne możliwości do sprawowania dalej
swoich obowiązków. P.Mędrecki uważa, że zarząd gdyby miał więcej pieniędzy, to na pewno
by więcej zrobił. Zarząd jest w szczególnej sytuacji, podejmuje decyzje w ramach komu
zabrać i komu nie dać, niż komu dać. Każda decyzja jest trudna.

p .Katarzyna Kręźlewicz jest zdania, że jednak jest to "czerwona kartka" dla zarządu.
Natomiast słowa starosty, że chce przekonać do działań zarządu tylko 3 osoby, które są
niezdecydowane to dla niej "załamka". Jest to bardzo przykre, że zarząd sobie stawia takie
cele.

P.Kazimierz Drabik zwrócił uwagę, że "żółta kartka", to była w momencie, kiedy
zarząd nie otrzymał absolutorium. Zarząd już wcześniej powinien się zastanowić i honorowo
się przekonstruować. Kiedy traci się większość poparcia w radzie jak zarząd będzie mógł
realizować swoje wizje rozwoju powiatu. Będzie realizował takie zadania i politykę aby
przetrwać. Zdaniem p.Drabika, p.Kapusta honorowo powinien podać się do dymisji.

Ad. 14
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący

Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 1245 zamknął
obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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