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w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Ignacego Paoerewskieqo 1 B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

0002 Protokół Nr XLI/14
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 14 marca 2014 roku

XLI sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.

Ad. 1
Sesję o godz. 900 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XLI sesji Rady

Powiatu Nowodworskiego - p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 14
radnych (19 radnych - statutowy skład Rady), nieobecni: p.Kazimierz Drabik, p.Katarzyna
Kręźlewicz, p.Henryk Mędrecki, p.Zdzisław Szmytkowski, p.Joanna Troińska.
P.Przewodniczący Rady przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele z p.Krzysztofem
Kapustą - starostą, pracowników starostwa, przybyłych gości, prasę p.Jacka Nieściora -
przedstawiciela Kancelarii Prawnej oraz Panie z Biura Rady

Ad. 2
P.Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu

Powiatu Nowodworskiego - zał. nr 1 do protokołu.
P.Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) 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;

2) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie sesji.

P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 14 głosami za, przyjęła porządek obrad

XLI sesji.

Ad. 3
Podjęcie uchwał w sprawach.

Ad. 1)
P.Przewodniczący 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.

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

P.Alfred Dzwonek - przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

p .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

l



RADA PO·WIA 'i'1i
<.\I Nowym Dworze M . ~"'l!

:11.Ignacego Pad azoWleckllll
5-100 Naw ~rewsklego 18

Y Dwor Mazowiecki

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 14 radnych przyjęła
uchwałę nr XLI/284/2014 w sprawie wprowadzenia planu przychodów i wydatków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przyjęcia
szczególnej zasady postępowania w przypadku dofinansowania uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

Ad. 2)
P_Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2014-2020.

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

P .Alfred Dzwonek - przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 14 radnych przyjęła

uchwałę nr XLI1285/2014 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Ad. 4
W punkcie porządku obrad pn. sprawy różne głos zabrała p.Maria Jarząbek, która

zadała pytanie, czy powiaty, wzorem marszałka województwa, podjęły jakieś działania w
sprawie tzw. janosikowego ?

P.Starosta poinformował, że powiat nowodworski na razie nie ma do zapłaty tzw.
janosikowego. Na wniosek starosty legionowskiego, przy wsparciu starosty nowodworskiego,
powołała się grupa najzamożniejszych powiatów z terenu województwa mazowieckiego. Z
radością został przyjęty wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Powiaty będą
również występować do Trybunału o interpretację przepisów, które stanowią o konieczności
płacenia tych kwot.

Kolejne pytanie p.Jarząbek dotyczyło Rodzinnego Domu Dziecka w Ruszkowie, czy
odległość, w jakiej oddalona jest ta placówka od naszego powiatu ma wpływ na sprawowanie
kontroli, czy nadzoru nad właściwą opieką nad powierzonymi dziećmi?

P .Marek Rączka powiedział, że odległość może być pewną trudnością, ale osobiście
tak tego nie ocenia. Dzieci z naszego powiatu umieszczane są na terenie całej Polski, ostatnio
w Nowym Sączu. Zdarzają się sytuacje, że wskazane jest, aby ze względów wychowawczych,
dziecko było umieszczone daleko od rodziny. Natomiast nie mamy możliwości finansowych,
aby taką placówkę zorganizować i prowadzić samodzielne. W tym przypadku ponosimy tylko
koszty utrzymania dzieci, natomiast koszty utrzymania budynku ponosi Fundacja prowadząca
tę placówkę. Większe koszty ponosimy tylko w przypadku delegacji pracowników.
P.Rączka dodał, że do tej placówki trafiają dzieci trudne, oraz z rodzin, które nie są
zainteresowane odwiedzinami.

Na stwierdzenie p.Jarząbek, że należy rozumieć, iż PCPR ma gwarancje właściwego
świadczenia usług, p.Rączka poinformował, że kontrole są realizowane, problemy
rozwiązywane na bieżąco. Kontrole odbywają się w godzinach popołudniowych, kiedy dzieci
są już w placówce po zajęciach szkolnych. Dzieci mają telefony, do PCPR mogą zgłaszać
potrzeby i problemy. Mogą je również zgłaszać do rodzin biologicznych, jeśli czują taką
potrzebę.

Głos zabrał p.Adam Szatkowski, który powiedział, że był w placówce. Życzyłby
dzieciom, które tam przebywają, aby takie warunki miały w rodzinnych domach. Dyrektor
placówki jest pasjonatem sportu, stara się rozwijać zainteresowania podopiecznych
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Organizowane są wyjazdy na narty, na żagle, poza tym jest osobą, która daje dużo ciepła tym
dzieciom. P.Szatkowski dodał, że jest zauroczony ludźmi tam pracującymi iwarunkami jakie
mają dzieci. Dodał, że dzieci do szkoły dowożone są busikiem.

P.Agnieszka Szostak powiedziała, że również była w tej palcówce, zgadza się z opinią
p.Szatkowskiego. Dzieci uczestniczyły również w wyjazdach zagranicznych. Mają
zapewnioną profesjonalną opiekę, również psychologiczną.

Z kolei głos zabrał p.Mariusz Dudek powiedział, który powiedział, że na skrzynki
mailowe radnych wpływają różnego rodzaju informacje, zaproszenia. Uważa, że powinna być
pewna selekcja tych informacji.

P.Alfred Dzwonek uważa, że słusznym posunięciem jest przekazywanie tych
informacji do radnych. Jeżeli ktoś z radnych uzna, że udział w takim, czy innym spotkaniu
będzie z korzyścią dla niego, korzystne dla rozwoju jego osobowości, to skorzysta z takiej
propozycji. Jest to zależne od indywidualnych zainteresowań i preferencji.

Następnie p.Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady
Powiatu:
- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił z prośbą o wystąpienie zarządcy drogi nr
2403W o wykreślenie z rejestru dróg powiatowych (pismo zostało przekazane do Zarządu
Powiatu).
- Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych wystąpił o udzielenie informacji dotyczących
Pana Krzysztofa Kapusty - starosty nowodworskiego.

P.Przewodniczący Rady dodał, że powyższe pisma są do wglądu radnych w Biurze
Rady i Zarządu oraz przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych.

Ad. 5
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący

Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 1030 zamknął
obrady XLI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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