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0002 Protokół Nr XLIII/14
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

XLIII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w budynku "B"
Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego lA.

Ad. 1
Sesję o godz. 1000 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XLIII sesji

Rady Powiatu Nowodworskiego - p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji, w chwili jej otwarcia,
uczestniczyło 13 radnych (19 radnych - statutowy skład Rady), nieobecni: p.Paweł Calak,
p.Alfred Dzwonek, p.Katarzyna Kręźlewicz, p.Barbara Markowicz, p.Henryk Mędrecki,
p.Zdzisław Szmytkowski.
P.Przewodniczący Rady przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele z p.Krzysztofem
Kapustą - starostą, pracowników starostwa, przybyłych gOSCI, prasę, p.Piotra
Ździebłowskiego - przedstawiciela Kancelarii Prawnej oraz Panie z Biura Rady.

Ad. 2
P.Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji:

1) Nr XLI/14 z dnia 14.03.14r.
2) Nr XLII/14 z dnia 24.03.14r.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014;
3) przekazania przez powiat nowodworski zadania gminie Pomiechówek;
4) zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym

szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych;
5) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach

opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu
nowodworskiego;

6) przedłużenia okresu obowiązywania Powiatowego Programu na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2008-2013 uchwalonego i przyjętego do realizacji uchwałą
Nr XIX/l0812008 Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 marca
2008r.

5. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym
Dworze Mazowieckim za 2013 rok.

6. Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji programu współpracy powiatu nowodworskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Informacja dotycząca majątku trwałego stanowiącego własność powiatu nowodworskiego
na dzień 31.12.2013r.

8. Sprawozdanie z pracy Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w roku
2013.

9. Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Geodezji Gospodarki
nieruchomościami w 2013 roku.

10. Informacja na temat realizacji postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych.
I
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12. Interpelacje i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.

Proponowany porządek obrad Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła
jednogłośnie, 13 głosami za.

Ad. 3
Nie zgłoszono uwag do protokółów Nr XLI/14 z dnia 14.03.14r., Nr XLIII l 4 z dnia

24.03. 14r., w związku z czym p.Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyj-ęty.

Ad. 4
Podjęcie uchwał w sprawach.

Ad.l)
P .Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej

prognozy finansowej powiatu nowodworskiego - zał. nr 1 do protokółu.
P .Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju

poinformował o pozytywnej opinii komisji.
P .Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa

Publicznego i Administracji Samorządowej również poinformował o pozytywnej opinii
komisji.

(Na obrady przybył radny Pan Paweł Calak.)
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 14 radych przyjęła

uchwałę Nr XLIII/294/2014 zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu
nowodworskiego.

Ad. 2)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na

rok 2014 - zał. nr 2 do protokółu.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju

poinformował o pozytywnej opinii komisji.
P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa

Publicznego i Administracji Samorządowej również poinformował o pozytywnej opinii
komisji.

(Na obrady przybył radny Pan Henryk Mędrecki.)
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 15 radych przyjęła

uchwałę Nr XLIII/295/2014 zmieniającą uchwałę budżetową na 2014 rok.

Ad. 3)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania przez powiat

nowodworski zadania gminie Pomiechówek - zał. nr 3.
P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował o pozytywnej opinii komisji.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju

również poinformował o pozytywnej opinii komisji.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
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Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 15 radych przyjęła
uchwałę Nr XLIII/296/2014 w sprawie przekazania przez powiat nowodworski zadania
gminie Pomiechówek.

Ad. 4)
p .Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach
szkół publicznych - zał. nr 4.

P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do projektu odczytanej uchwały. Dodał, że
ustawa zezwala na dużo większy zakres wydatków, niż było dotychczas, mogą być z dotacji
pokrywane wydatki na wartości niematerialne, prawne i aktywa.

P.Wacław Bodzak - wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 15 radych przyjęła

uchwałę Nr XLIII/29712014 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania
dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepubłicznym o uprawnieniach szkół publicznych.

Ad. 5)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zwiększenia wysokości

środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego - zał. nr 5.

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

P.Wacław Bodzak - wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

P.Maria Jarząbek zadała pytanie o ile wzrasta kwota na utrzymanie dziecka?
p .Marek Rączka - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformował,

że właściwie kwota nie wzrasta. Ustawodawca określił kwotę bazową na poziomie 650zł. Ta
kwota w przypadku pierwszej placówki była zwiększona i ustalona na kwotę 770zł. Obecnie
podpisaliśmy nową umowę na prowadzenie kolejnej placówki i kwotę ustaliliśmy na
poziomie już wcześniej funkcjonującej placówki.

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 13

radnych przyjęła Uchwałę Nr XLII1/298/2014 w sprawie zwiększenia wysokości
środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo
wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego.

Ad. 6)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu

obowiązywania Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-
2013 uchwalonego i przyjętego do realizacji uchwałą Nr XIX/I0812008 Rady Powiatu w
Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 marca 2008r. - zał. nr 6.

P.Wacław Bodzak - wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 15 głosami za przyjęła Uchwałę Nr

XLIII1299/2014 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Powiatowego Programu
na Rzecz Osób Niepelnosprawnych na lata 2008-2013 uchwalonego i przyjętego do
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realizacji uchwałą Nr XIX/I08/2008 Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z
dnia 26 marca 2008r.

Ad. 5
W tym punkcie porządku obrad głos zabrał p.Leszek Smuniewski - komendant

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, który przedstawił informację z działalności
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim za 2013
rok - zał. nr 7.

P.Maria Jarząbek zadała pytanie, czy p.Smuniewski ma rozeznanie, czy strażacy
ochotnicy są ubezpieczeni, czy jest tego jakaś kontrola?

P.Smuniewski powiedział, że jednostki ochotniczej straży pożarnej bezpośrednio
podlegają pod urzędy gmin. Gmina ma obowiązek zabezpieczenia środków na utrzymanie
takich jednostek, zabezpieczyć środki związane z utrzymaniem jej gotowości, także związane
z ubezpieczeniem. Komenda Powiatowa każdorazowo prowadząc szkolenie dla ochotników,
jak również podczas spotkań z naczelnikami, podnosi ten temat. Ponadto podczas
prowadzonych przez Powiatową Komendę inspekcji operacyjnych, których jest obowiązek
realizowania raz na pół roku, gdzie sprawdzana jest dokumentacja, w tym sprawdzane są dane
związane z ubezpieczeniem. Sprawdzane jest również, czy strażacy ochotnicy mają ważne
badania lekarskie.
Na zakończenie wypowiedzi p.Smuniewski zaprosił wszystkich obecnych na obchody
powiatowego dnia strażaka, które odbędą się 11 maja w Parku Miejskim im. Józefa
Wybickiego w Nowym Dworze Maz.

Ad. 6
P.Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu w porządku obrad pn.:

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji programu współpracy powiatu nowodworskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zał. nr 8.

Nie zgłoszono uwag i zapytań, p.Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada
sprawozdanie przyjęła.

Ad. 7
W punkcie pn.: Informacja dotycząca majątku trwałego stanowiącego własność

powiatu nowodworskiego na dzień 31.12.2013r. (zał. nr 9) nie zgłoszono uwag i zapytań,
p.Przewodniczący Rady stwierdził, że informację Rada przyjęła.

Ad. 8
W punkcie pn.: Sprawozdanie z pracy Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i

Rozwoju w roku 2013 - zał. nr 10, głos zabrała p.Maria Jarząbek, która poprosiła o udzielenie
informacji dotyczącej dziur w nowo wybudowanym chodniku w miejscowości Małocice.

P.Dorota Dziedzic-Zuj - kierownik Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych
poinformowała, że usterki na drodze powiatowej biegnącej przez Małocice będą zgłoszone do
wykonawcy w ramach gwarancji jakąjeszcze mamy na tę drogę.

P .Starosta uzupełnił, że niektóre z usterek na tej drodze są wynikiem robót związanych
z wykonaniem przyłączy wodociągowych, te problemy będą rozwiązywane wspólnie z
gminą.

P.J arząbek zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo dla pieszych poruszających się
chodnikiem, w którym są zapadnięcia.

Ad. 9
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W punkcie porządku obrad pn. Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w 2013 roku - zał. nr 11, p.Maria Jarząbek
zwróciła uwagę, że przygotowana informacja jest bardzo obszerna i precyzyjna. Poprosiła o
rozszerzenie informacji zawartej na pierwszej stronie, a dot. odmowy sprostowania błędu.

P.Wojciech Łęgowski - geodeta powiatowy poinformował, że nie było to w
kompetencji Wydziału Geodezji.

Nie zgłoszono innych pytań. P .Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada informację
przyjęła.

Ad. 10
W punkcie porządku obrad pn. Informacja na temat realizacji postępowań w sprawie

udzielania zamówień publicznych - zał. nr 12, pytań nie zadano. P.Przewodniczący Rady
stwierdził, że informację Rada przyjęła.

Ad. II
Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady - zał. nr 13.
Jako pierwsza głos zabrała p.Maria Jarząbek, w nawiązaniu do zapisu, iż Zarząd

omówił sprawy związane z funkcjonowaniem oświaty i w związku z coraz większymi
problemami finansowymi zostaną przeprowadzone rozmowy z dyrektorami szkół; zadała
pytanie, czy te rozmowy już się odbyły i z jakim skutkiem?

P.Zdzisław Racki - kierownik Wydziału Edukacji powiedział, że w związku z
problemami budżetu odbyły się spotkania z dyrektorami szkół przy udziale Panów Starostów
i Pani Skarbnik. P.Racki przypomniał, że na posiedzeniach komisji informował, iż budżet
oświaty na rok bieżący jest mniejszy, niż wykonanie roku ubiegłego. Na spotkaniu
podnoszono sprawy oszczędności i funkcjonowania placówek oświatowych.

Kolejne pytanie p.Jarząbek dotyczyło przeniesienia kwoty 2tys.zł z podróży
służbowych na opłaty sądowe, czy jest tak dużo tych opłat, czy też plan na podróże służbowe
był tak duży?

P.Ewa Kałuzińska - skarbnik powiatu poinformowała, że środki na opłaty sądowe nie
są planowane w budżecie. Do każdej sprawy sądowej przekazywanej do kancelarii konieczne
jest również wniesienie opłaty i wówczas przenoszone są środki na ten cel. Kierownik mający
w swoim zakresie te sprawy zdecydował, że tę kwotę przeniesie z podróży służbowych.

Następnie p.Jarząbek zadała pytanie do p.Starosty, czy w związku z przyjęta na
ostatniej sesji uchwałą w sprawie współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
położonych w obrębie powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i
sochaczewskiego, zostały podjęte jakieś działania?

P.Starosta poinformował, że spotkał się ze starostą powiatu warszawsko zachodniego.
W przyszłym tygodniu zostanie ustalony termin podpisania umowy dotyczącej treści zapisów
przywołanej uchwały.

P.Jarząbek zadała pytanie w związku z pismem senator p.Anny Aksamit w sprawie
modernizacji drogi powiatowej nr 2727W relacji Nasielsk - Ruszkowo. Z czego wynika, że
akurat ta droga jest wymieniona przez p.Senator do pilnej naprawy kosztem 2.300.000zł?

P.Wicestarosta powiedział, że w przypadku zapytania złożonego przez posła lub
senatora odpowiedź udzielana jest w ciągu 14 dni. Mieszkańcy zwrócili się do Pani Senator,
która z kolei wystąpiła z zapytaniem do powiatu. W roku bieżącym nie mamy
zaplanowanych środków na to zadanie i takiej udzielono odpowiedzi. Natomiast
poinformowano, że planowane jest profilowanie drogi, co było planowane na rok bieżący.

Ad. 12
Interpelacj e i zapytania.

5



P.Kazimierz Drabik zadał pytanie, czy na drogach powiatowych zostały zakończone
remonty cząstkowe? Zwrócił uwagę na drogę w Nunie, gdzie od kilku lat są duże ubytki w
jezdni.

P.Wicestarosta poinformował, że remonty cząstkowe są w trakcie realizacji. Zostały
wykonane na głównych drogach. Zaczęto remonty od dróg w gminach Leoncin i Czosnów,
teraz będą w Nasielsku. Większe byłyby koszty, gdyby ekipa remontowa była przerzucana z

. . . .
miejsca na miejsce.

P.Maria Jarząbek zadała pytanie, kiedy planowane jest rozpoczęcie robót na drodze w
Głusku?

P.Wicestarosta poinformował, że droga jest w planie, prowadzone są rozmowy z
gminą i ustalany zakres robót.

Ad. 13
Sprawy różne.
P .Przewodniczący Rady przypomniał, że z dniem 30 kwietnia upływa telmin

składania oświadczeń majątkowych radnych.

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

Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 110) zamknął
obrady XLIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

/;'
j'

Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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