
 

0002                                             Protokół Nr XLVIII/14 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                              z dnia 13 listopada 2014 roku  
 

XLVIII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w Nowodworskim Ośrodku 

Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1A.    
 

 Ad. 1 

Sesję o godz. 10
00

 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XLVIII 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, dyrektorów powiatowych jednostek, pracowników starostwa, przybyłych 

gości, prasę, p.Piotra Ździebłowskiego z Kancelarii Prawnej oraz Panie z Biura Rady.  
 

Ad. 2 

 P.Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad (zał. nr 1 do 

protokołu) tj.:   

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokółu z sesji XLVII z dnia 23.10.2014r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego; 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok; 

3) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

nowodworskiego. 

5. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska.    

6. Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu.    

7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.  

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Sprawy różne.   

10. Podsumowanie kadencji Rady Powiatu Nowodworskiego 2010-2014.  

11. Zamknięcie sesji.  

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami przyjęła porządek 

obrad XVLIII sesji.     

 

Ad. 3 

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XLVII/14 z dnia 23.10.14r. w związku z czym 

p.Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyjęty.    

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwał w sprawach. 

Ad. 1) 

P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego - zał. nr 2 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 również poinformował o pozytywnej opinii  

komisji.  

P.Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.   

Rada Powiatu Nowodworskiego 17 głosami za, przy 2 wstrzymujących przyjęła 

Uchwałę Nr XLVIII/328/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowodworskiego.     

  

 Ad. 2)  

P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 

2014 rok – zał. nr 3 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 również poinformował o pozytywnej opinii  

komisji.  

P.Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.   

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr 

XLVIII/329/2014 zmieniającą uchwałę budżetową na 2014 rok.     
 

Ad. 3) 

P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego – zał. nr 4 do 

protokołu.  

P.Alfred Dzwonek – przewodniczący 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, 19 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr 

XLVIII/330/2014 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu nowodworskiego.   
 

Ad. 5 

 W punkcie porządku obrad pn. informacja dotycząca zadań realizowanych przez 

Wydział Ochrony Środowiska na dzień 15 października 2014 roku, głosów nie zabrano. 

P.Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada informację przyjęła. Powyższa informacja 

stanowi zał. nr 5 do protokołu.  

 

Ad. 6 

 W punkcie porządku obrad pn. informacja w sprawie realizacji zadań przez Wydział 

Komunikacji i Transportu, stan na dzień 31.10.2014r., głosów nie zabrano. P.Przewodniczący 

Rady stwierdził, że Rada informację przyjęła. Powyższa informacja stanowi zał. nr 6 do 

protokołu.  

 

Ad. 7 

 W punkcie pn. sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 7 do 

protokołu, jako pierwsza głos zabrała p.Maria Jarząbek, która zwróciła uwagę, że w 

sprawozdaniu są podane numery dróg bez nazw miejscowości, przez które przebiegają. 

Czytając informację nie wie których dróg dotyczą. Kolejna sprawa związana jest z zimowym 



utrzymaniem dróg powiatowych i wynikami przetargu, prośba o podanie kwoty za jaką będzie 

realizacja.  

 P.Wicestarosta powiedział, że postępowanie dopiero się zakończyło, p.Kierownik 

poda kwotę. Natomiast ostateczna kwota będzie zależeć od zimy.  

 P.Dorota Dziedzic-Zuj – kierownik Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych w 

sprawie zimowego utrzymania dróg powiedziała, że zostały dopiero zawarte 3 umowy, nie 

trafiły jeszcze do wydziału merytorycznego więc nie poda dokładnych kwot (należało dołożyć 

ok. 20tys.zł w stosunku do planowanych 450tys.zł). Informację przekaże w późniejszym 

terminie.  

P.Dziedzic-Zuj poinformowała, że numery dróg powiatowych są obowiązujące i 

wprowadzone uchwałą Zarządu Województwa, natomiast relacje często się pokrywają w 

przebiegach przez miejscowości. Droga o numerze 3002W to relacja Trębki – Smoszewo gm. 

Zakroczym, 2407W Czarnowo-Kikoły gm. Pomiechówek.  

     

Ad. 8 

 W punkcie porządku obrad pn. interpelacje i zapytania głos zabrał p.Seabstian Kozak, 

zgłosił pytanie do Zarządu dot. remontu drogi przebiegającej przez Grochale, który miał 

zakończyć się do dnia 30 listopada, czy przetarg został rozstrzygnięty i kiedy będą 

zakończone prace? 

 P.Dorota Dziedzic-Zuj poinformowała, że na remont drogi 2401W relacji Leoncin – 

Grochale została podpisana umowa z firmą na wykonanie prac, których termin określono na 

dzień 30 listopada 2015r..  

 P.Maria Jarząbek zadała pytanie dot. drogi w Górkach i napraw gwarancyjnych 

nawierzchni. Poinformowała, że zaczęły robić się dziury w asfalcie, czy obejmuje to jeszcze 

gwarancja? Kolejna poruszona sprawa dotyczyła nowo powstałych uszkodzeń przepustu na 

Łasicy. Uszkodzenia te zagrażają bezpieczeństwu ruchu.  

 P.Dorota Dziedzic-Zuj powiedziała, że musi sprawdzić do kiedy jest gwarancja na 

drogę w Górkach, przekaże taką informację Zarządowi. W drugim temacie powiedziała, że 

jest konieczne ustalenie, czy dotyczy przepustu pod drogą (należy do zarządcy drogi), czy 

bezpośrednio na kanale (należy do zarządcy kanału Łasica, czyli Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji).       

 

Ad. 9       

W punkcie porządku obrad pn. sprawy różne głosów nie zabrano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ad. 10       

 Jako pierwszy głos zabrał p.Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski, który 

powiedział: „Kilkuletnia praca na stanowisku starosty nowodworskiego była czasem dużych 

wyzwań i działań. Zawsze były podejmowane w trosce o rozwój naszej społeczności 

powiatowej, poprawę funkcjonowania powiatowych jednostek obsługujących mieszkańców. 

Dzięki współpracy Zarządu i Radnych Powiatu Nowodworskiego udało zrealizować się wiele 

przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa, jak 

również podniesienia standardów opieki zdrowotnej, szkolnictwa, zrównoważony rozwój 

naszego powiatu. W tym czasie dużo zmieniło się w Starostwie, jako urzędzie obsługującym 

naszych mieszkańców. Nowa siedziba Starostwa spowodowała, że urząd powiatowy stał się 

bardziej dostępny i przyjazny dla obywateli. O każdym jednak rozwoju decyduje poziom 

nakładów inwestycyjnych. Nieustannie staraliśmy się, aby w powiecie realizować ważne 

zadania inwestycyjne nie tylko w oparciu o środki własne, których było za mało w stosunku 

do potrzeb, ale jak najwięcej pozyskiwać tych środków z funduszów unijnych, z budżetu 

centralnego, z programów dofinansowywanych przez samorząd województwa 



mazowieckiego oraz w ramach współpracy w realizacji wspólnych zadań od miast i gmin 

naszego powiatu. Efektem działań związanych z działalnością inwestycyjną na drogach 

powiatu jest przebudowa i modernizacja kilkudziesięciu kilometrów dróg powiatowych, a 

największą inwestycją drogową powiatu mijającej kadencji była przebudowa drogi 

powiatowej Sowia Wola – Augustówek – Czosnów łącząca drogę wojewódzką nr 579 z drogą 

krajową nr 7. Koszt całkowity tej inwestycji wyniósł 16,5 mln zł, w tym dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamknęło się kwotą 13,3 mln zł. Kolejnym 

dużym zadaniem inwestycyjnym była przebudowa drogi powiatowej Czosnów – Kazuń 

Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 

85 na kwotę 5,3 mln zł. Przebudowano także: odcinek drogi powiatowej wraz z położeniem 

chodników w Nowym Modlinie, drogę powiatową Pieścirogi – Siennica, drogę powiatową 

 Czosnów – Łomna – Łomianki wraz z budową chodnika w Pieńkowie, drogę powiatową 

Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki , drogę powiatową Ruszkowo – Studzianki – Nuna, 

drogę powiatową Śniadówek – Goławice – Pomiechówek z remontem mostu na rzece Wkrze,             

wykonano remont poboczy na drodze powiatowej w Starej Dąbrowie,  położono chodnik na 

drodze powiatowej w Nowym Wilkowie oraz przebudowano chodnik w ul. Morawicza oraz 

położono nową nawierzchnię w ul. Czarneckiego w Nowym Dworze Mazowieckim. W 

inwestycjach drogowych w ramach umów partnerskich uczestniczyły gminy Czosnów, 

Leoncin, Pomiechówek i Nowy Dwór Mazowiecki przekazując stosowne dotacje. Na 

ukończeniu jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szczypiorno – Błędowo, na którą 

powiat otrzymał dofinansowanie z subwencji krajowej w wysokości 1,6 mln zł. Wartość tej 

inwestycji zamknie się w kwotą 3,8mln.zł, przewidywany termin zakończenia to 30 listopada 

2014r. 

W całym okresie pracy na stanowisku starosty jednym z głównych celów, jakie sobie 

wyznaczyłem, to wdrożenie dobrego, poprawnego, funkcjonowania placówek ochrony 

zdrowia, systemu profesjonalnej, nowoczesnej opieki medycznej w naszym powiecie. Stąd 

samorząd powiatowy sukcesywnie wspierał modernizację szpitala powiatowego oraz 

obiektów podstawowej opieki zdrowotnej w terenie.  Dobudowano nowe skrzydło szpitala, 

gdzie utworzono pracownię tomografii komputerowej oraz doposażono zakłady diagnostyki 

obrazowej i laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 4,5 

mln zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego osiągnęło kwotę 

3,8 mln zł, a środki własne powiatu wyniosły 700 tys. zł. Remonty i modernizacje wykonane 

zostały na Oddziale Dziecięcym i Wewnętrznym szpitala. W latach 2013-2014 wykonano 

termomodernizację budynków użyteczności publicznej Nowodworskiego Centrum 

Medycznego ze środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, w tym w budynku A Przychodni Specjalistycznej i POZ w 

Zakroczymiu. Powiat dofinansował to zadanie kwotą 184,8 tys. zł. Powiat udzielił także 

wsparcia finansowego na modernizację budynku POZ przy ul. Mieszka I w Nowym Dworze 

Mazowieckim w kwocie 114 tys. zł.  Na ukończeniu jest realizacja projektu obejmującego 

kompleksową informatyzację Nowodworskiego Centrum Medycznego. Planowane 

dofinansowanie ze środków unijnych tego zadania wyniesie ok. 2,4 mln zł. Łącznie dotacje, 

jakie powiat przeznaczył dla NCM w okresie 2010-2014 wynosiły 1mln 300tys.zł.  

W ramach opieki nad seniorami wybudowano ogród terapeutyczny w Domu Pomocy 

Społecznej w Nasielsku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1,3 mln zł, w tym 

dofinansowanie z EFRR ok. 1,1 mln zł.   

Od nowego roku szkolnego 2013/2014 nową siedzibę otrzymała młodzież Zespołu Placówek 

Edukacyjnych. Koszt modernizacji i przystosowania budynku po starostwie przy ul. 

Mazowieckiej 10  dla potrzeb edukacyjnych wyniósł 1,2 mln zł.  

W ramach 100% dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 723 tys. zł zrealizowano 

projekt z zakresu wykluczenia cyfrowego pn „Razem w świat z powiatem nowodworskim”. 



Zainstalowano 110 komputerów z podłączeniem do sieci internetowej w 8 jednostkach 

powiatowych tj.: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Zespole Placówek 

Edukacyjnych i Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim, w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, w 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim i w Nasielsku, w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Głusku i w Cegielni Kosewo 

oraz w 30 gospodarstwach domowych (rodziny zastępcze) z terenu powiatu nowodworskiego. 

Dzięki pozyskaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej zakupiono dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim 

samochód ratowniczo-gaśniczy, ubrania gazoszczelne, ubrania nurkowe oraz sprzęt służący 

ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska. 

Ponadto powiat nowodworski uczestniczył w następujących projektach finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej: 1) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, 2) Rozwój 

elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 

niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, 3) Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces, 

4) Czas na aktywność, 5) Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu oraz 6) Wzmocnienie 

potencjału instytucyjno-kadrowego 5 jednostek samorządu terytorialnego. 

Ogółem w kadencji 2010-2014  na wydatki inwestycyjne powiat nowodworski przeznaczył 

około 31,4 mln zł, w tym uzyskał dofinansowanie na realizację projektów ze środków 

unijnych w kwocie ok. 11,6 mln zł. 

Mimo różnych emocji, które towarzyszyły tej kadencji mam nadzieję i przekonanie, że 

jesteście Państwo w swojej pracy gwarantem tych sukcesów, co też miało miejsce.”     

 Następnie głos zabrał p.Przewodniczący Rady, który powiedział „Szanowni Państwo, 

mija już kolejna, czwarta kadencja władz Powiatu Nowodworskiego. Obecna kadencja z całą 

pewnością była kadencją trudną ze względu na ograniczone środki finansowe, jakimi 

dysponował powiat. Mimo tego Rada nie bała się podejmować trudnych i odpowiedzialnych 

decyzji. Decyzji mających na celu dobro naszego powiatu, jego mieszkańców oraz naszej 

wspólnej przyszłości. 

Przede wszystkim chciałbym podziękować Państwu Radnym za współpracę, za aktywny 

udział, merytoryczne zaangażowanie podczas prac komisji i obrad sesji. Mam nadzieję, że 

lokalna społeczność wystawi nam dobrą ocenę. 

W moim przekonaniu powierzony nam mandat wypełniliśmy dobrze – zgodnie z rotą 

złożonego ślubowania. W moim odczuciu zdołaliśmy sprostać wielu oczekiwaniom 

adresowanym przez naszych mieszkańców. 

Dziękuję za współpracę członkom Zarządu, na czele z Panem Starostą, Pani Sekretarz, Pani 

Skarbnik, Paniom z Biura Rady: Pani Marioli Tomaszewskiej, Pani Hannie Prusek, 

kierownikom wydziałów oraz wszystkim pozostałym pracownikom starostwa. 

W tym miejscu chciałbym również podziękować dyrektorom, kierownikom oraz 

komendantom powiatowych jednostek za bardzo dobrą współpracę i oddanie  na rzecz 

powiatu.  

Pomimo trudności finansowych udało się zrealizować wiele inwestycji, o których wcześniej 

mówił Pan Starosta. Dla realizacji inwestycji, szczególnie drogowych, ważne było 

zaangażowanie finansowe samorządów gminnych. 

Dziękuję Burmistrzom, Wójtom za to, co wspólnie zrobiliśmy, szczególnie na drogach. Te 

zmiany są bardzo zauważalne i cieszą mieszkańców powiatu. 

Dziękuję osobom, z którymi wspólnie zasiadaliśmy przy prezydialnym stole. Panu 

Grzegorzowi Paczewskiemu, Panu Zdzisławowi Szmytkowskiemu, Panu Sebastianowi 



Kozakowi. Dzięki współpracy z Panami zdobyłem cenne doświadczenie, z którego na pewno 

będę korzystał w przyszłości. 

Życzę Państwu powodzenia w dalszej działalności samorządowej, społecznej i zawodowej 

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.” 

 Podziękowania za współpracę, w związku z zakończeniem kadencji, złożyli również: 

p.Janusz Konerberger – były radny powiatu, P.Elżbieta Gauza – kierownik Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz., p.Leszek Smuniewski – komendant powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej, radni Powiatu: p.Barbara Markowicz, p.Katarzyna Kręźlewicz, 

p.Henryk Mędrecki - wicestarosta, p.Agnieszka Szostak – członek zarządu, p.Wacław 

Bodzak, p.Sebastian Kozak, p.Alfred Dzwonek, p.Joanna Troińska.   

 

Ad. 11 

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

Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 11
09

 zamknął 

obrady XLVIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego (ostatniej w kadencji 2010-2014).  

 

 
Protokołowała 

Mariola Tomaszewska  

 

 


