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BR.0002.22.16                            Protokół Nr XXII/16 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                           z dnia 9 września 2016 roku 
 

XXII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.  

 

 Ad. 1 

Sesję, o godz. 1230 otworzyła, wypowiadając formułę: otwieram obrady XXII sesji Rady 

Powiatu Nowodworskiego, p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 16 

radnych (statutowy skład 19 radnych),  nieobecni: p.Krzysztof Kapusta, p.Marcin Ozdarski, 

p.Dariusz Tabęcki.           

P.Przewodnicząca Rady przywitała Radnych Powiatu, Zarząd Powiatu na czele z p.Magdaleną 

Biernacką – starostą, przedstawiciela kancelarii prawnej, przybyłych gości, pracowników 

starostwa, oraz przedstawicieli prasy. 

 P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu 

– zał. nr 1 do protokołu.  

 

 

Ad. 2 

P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z wnioskiem Zarządu została 

zwołana XXII sesja – zał. nr 2 do protokołu. Następnie poinformowała, że do porządku obrad 

wpłynął wniosek Klubu PSL – zał. nr 3 do protokołu. Klub Radnych PSL stawia wniosek o 

wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Nowodworskiego projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu 

Nowodworskiego. Obecnie mija połowa pracy Rady Powiatu, w celu usprawnienia pracy 

Komisji Rewizyjnej Klub proponuje zwiększenie jej składu o osobę p.Jacka Kościka, jako jej 

przewodniczącego.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad.  

Następnie p.Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęła również pisemna 

prośba p.Jacka Kościka – zał.nr 4 do protokołu – o przyjęcie rezygnacji z członkostwa w 

Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji Samorządowej.   

P.Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie powołania stałych 

komisji Rady Powiatu Nowodworskiego i poddała pod głosowanie wniosek o jej wprowadzenie 

do porządku obrad, w pkt.4 ppkt.4, dzisiejszej sesji. 

Rada Powiatu Nowodworskiego 11 głosami za, przy 4 glosach przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się przyjęła powyższy wniosek.  

  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie, wraz z przyjętym 

wnioskiem, porządku XXII sesji Rady Powiatu:     
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXI/2016 z dnia 25.08.2016r.  

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok; 
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3) współdziałania z Gminą Czosnów w ramach realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi 

gminnej w ciągu dróg nr 240114W i 240962W na odcinku od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 579 do skrzyżowania z drogą gminną nr 240115W w ramach programu 

wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 

lata 2016-2019”; 

4) zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu 

Nowodworskiego.  

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Sprawy różne.  

7. Zamknięcie sesji.  

 

Ad. 3 

Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji nr XXI/2016 z dnia 25.08.2016r., 

p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jego przyjęcie .  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 16 głosami za, przyjęła protokół z 

sesji Nr XXI/2016 z dnia 25.08.2016r.  

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwał w sprawach.  

P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że do projektów uchwał budżetowych 

wpłynęły autopoprawki. Autopoprawki zostały omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Finansów Publicznych i Rozwoju oraz Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i 

Administracji Samorządowej.     

ad. 1,2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego z autopoprawką – zał. nr 5 do protokołu oraz projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok – zał. nr 6 do protokołu.  

 P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja, przy obecności 4 członków, 3 głosami za, przy 1 głosie 

wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał dzisiejszej sesji.  

 P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja również pozytywnie 

(przy 1 głosie wstrzymującym się) zaopiniowała projekty uchwał z ppkt. 1-3.   

 Następnie głos zabrał p.Antoni Kręźlewicz – Wójt Gminy Czosnów, który 

poinformował, że na jego wniosek został przygotowany projekt uchwały w sprawie 

współdziałania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego, przebudowy drogi gminnej w 

miejscowości Brzozówka. Gmina zadeklarowała, że w tym roku przekaże kwotę 1.700tys.zł 

pomocy dla Powiatu w celu pokrycia części kosztów związanych z budową drogi powiatowej 

Dębina-Małocice-Kazuń. Po faktycznych rozliczeniach kosztów, ta kwota powinna być o ok. 

220tys.zł mniejsza. Aby nie komplikować sprawy, robić aneksu do umowy z Wojewodą, Gmina 

zadeklarowała, że w tym roku przekaże całą kwotę tj. 1.700tys.zł, a kwotę 220tys.zł Powiat 

odda w przyszłym roku w formie pomocy przy realizacji inwestycji drogi w Brzozówce. 

Natomiast jest jeszcze jedna propozycja, aby Powiat zadeklarował do przyszłorocznego 

budżetu, że ta kwota będzie o 150tys.zł większa, czyli 370tys.zł. W zamian deklaruje, że w 

przyszłym roku umieszczona zostanie w budżecie kwota 200tys.zł dla powiatu na cel wskazany 

przez Zarząd. Podwyższenie kwoty do 370tys.zł ze strony Powiatu jest konieczne do uzyskania 

lepszej punktacji przy ocenie wniosku Gminy o dofinansowanie ze schetynówki.  

  

Na wniosek p.Starosty, p.Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy.  
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Po wznowieniu obrad głos zabrała p.Starosta, która poinformowała, że Zarząd 

przychylił się do wniosku p.Wójta. W związku z czym Zarząd wnioskuje o wprowadzenie do 

WPF Powiatu Nowodworskiego zwiększenia pierwotnie proponowanej pomocy finansowej w 

kwocie 220tys.zł do 370tys.zł, co pozwoli na osiągnięcie najwyższej punktacji przez Gminę w 

związku ze współpracą z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast 

deklarowana kwota 200tys.zł ze strony Gminy w przyszłym roku, zdaniem p.Starosty będzie 

przeznaczona na potrzeby szpitala.  

P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że  w dniu dzisiejszym wpłynie pisemna 

deklaracja p.Wójta w przedmiotowej sprawie, pismo zostanie przesłane na adresy mailowe 

Radnych.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie zaproponowanej przez 

p.Starostę autopoprawki. 

Rada Powiatu Nowodworskiego 12 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się, 

przyjęła autopoprawkę.  

Nie zabrano innych głosów w temacie omawianych uchwał budżetowych, 

p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego wraz z dwoma 

zgłoszonymi przez Zarząd autopoprawkami – zał. nr 7 do protokołu.         

 Rada Powiatu Nowodworskiego 12 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się, 

przyjęła Uchwalę Nr XXII/143/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego. 
 

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę budżetową na 2016 rok.  

Rada Powiatu Nowodworskiego 12 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się 

przyjęła Uchwałę nr XXII/144/2016 zmieniającą uchwałę budżetową na 2016 rok.  

 

Ad. 3) Projekt uchwały w sprawie  współdziałania z Gminą Czosnów w ramach realizacji 

zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w ciągu dróg nr 240114W i 240962W na odcinku od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 579 do skrzyżowania z drogą gminną nr 240115W w 

ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019”. 

 P.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że konsekwencją podjętej uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego jest wprowadzenie 

poprawki do §2 ust. 1 słowa „w wysokości 220 000zł” zastąpić „w wysokości 370 000zł”. 

wprowadzenie poprawki p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie.  

 Rada Powiatu Nowodworskiego 12 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się, 

przyjęła wniosek.  

 Nie zabrano głosów w dyskusji nad projektem uchwały, p.Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz poprawką – zał. nr 8 do protokołu. 

 Rada Powiatu Nowodworskiego 12 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się 

przyjęła Uchwałę nr XXII/145/2016 w sprawie współdziałania z Gminą Czosnów w 

ramach realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w ciągu dróg nr 240114W i 

240962W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 579 do skrzyżowania z 

drogą gminną nr 240115W w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  

 

Ad. 4) Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego 

– zał. nr 9 do protokołu. 
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 P.Henryk Mędrecki chciałby znać właściwą przyczynę zmiany przewodniczącej 

komisji. Pracował z p.Włodarską, były sprawy niełatwe i dawała sobie radę, dobrze prowadziła 

komisję. Być może jest w tym jakaś prywata w związku z tym, że w Nasielsku były wybory na 

prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeśli to prawda, to są jakieś odwety, sprzedaje się pewne 

stanowiska niektórym osobom. Nie chciałby aby to była prawda. Zwiększenie składu 

osobowego z 5 członków do 6 nie poprawi pracy komisji.     

 P.Renata Włodarska zwróciła się do Klubu Radnych PSL z prośbą o wyjaśnienie 

uzasadnienia załączonego do projektu uchwały.  

 P.Jacek Kowalski przyłącza się do pytania p.Włodarskiej, prosi o wyjaśnienie do zapisu 

„usprawnienia pracy komisji rewizyjnej”. Jest członkiem tej komisji i ani razu, w jego odczuciu, 

ta komisja nie miała żadnych problemów. Nie jest w koalicji, ale z p.Włodarską i pozostałymi 

członkami komisji współpraca była bardzo dobra.  

P.Przewodnicząca Rady powiedziała, że przewodniczyła komisji rewizyjnej i nie zgodzi 

się ze stwierdzeniem, że lepiej jest mniej, niż więcej osób w jej składzie.  

P.Kazimierz Drabik uważa, za nieuzasadnione wkomponowywanie tematyki Nasielska, 

jakiś wyborów w OSP, to nie ma nic wspólnego, zrezygnował z prezesury w OSP. Osoba 

P.Kościka jest bardzo pozytywnie odbierana przez Klub PSL, dlatego zdecydowano o 

zaproponowaniu na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

P.Henryk Mędrecki powiedział, że wcześniej dochodziły do niego informacje, że 

p.Drabik szkaluje p.Przewodniczącą, próbuje obniżyć jej reputację, aż do dzisiaj w to nie 

wierzył. Przykro mu z tego powodu, bo Rada Powiatu zawsze utrzymywała się na jakimś 

poziomie, a zeszła poniżej poziomu krytki. 

P.Renata Włodarska ponowiła swoją prośbę o wyjaśnienie uzasadnienia. P.Drabik 

udzielił odpowiedzi p.Mędreckiemu, natomiast nie uzyskała odpowiedzi na prośbę o 

wyjaśnienie uzasadnienia do uchwały. Chciałby się dowiedzieć, czy źle wykonywała swoją 

pracę, że został przygotowany taki projekt uchwały?  

P.Przewodnicząca Rady w swoim imieniu powiedziała, że jest to uchwała za osobą. 

Została przedstawiona nowa propozycja, po dwóch latach kadencji, żeby dać szansę nowej 

osobie, w ten sposób to odbiera. 

P.Ryszard Gumiński w pełni popiera słowa p.Mędreckiego, a nowemu 

przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej gratuluje, życzy sukcesów i sprawnego działania jako 

przewodniczącego komisji.  

P.Renata Włodarska powiedziała, że ma nadzieję, że nie jest to konflikt, który jest 

wewnętrznym konfliktem w gminie Nasielsk, i to nie było powodem dzisiejszej propozycji 

uchwały. Przypomniała Klubowi Radnych PSL, że została podpisana umowa koalicyjna, 

zgodnie z jej zapisami wszystkie zmiany wymagają formy pisemnej. Ostatnie spotkanie koalicji 

odbyło się bez jednego członka, w dniu dzisiejszym oczekiwała wyjaśnienia. Z tego rozumie, 

że kolejni przewodniczący również będą zmieniani, żeby inni mogli popracować.   

P.Grzegorz Paczewski powiedział, że jest przewodniczącym Klubu PSL, długo była 

rozważana ta zmiana, jak usprawnić pracę Komisji Rewizyjnej. Doszli do wniosku, że 

zwiększenie składu o 1 osobę będzie korzystne. Jeśli chodzi o koalicję, to nikt p.Włodarskiej z 

koalicji nie wyrzucił, tylko jest zmiana składu Komisji Rewizyjnej, aby działała sprawniej. 

P.Włodarska dalej może być w koalicji, ale już nie jako jej przewodnicząca.  

Nie zabrano innych głosów w dyskusji, p.Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie jej przyjęcie.  

Rada Powiatu Nowodworskiego 11 glosami za, przy 4 głosach przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się, przyjęła Uchwałę Nr XXII/146/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego 

w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego.  
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Ad. 5) Interpelacje i zapytania.  

P.Ryszard Gumiński poprosił o informacje dot. stanu zaawansowania modernizacji 

budynku internatu przy ZSZ nr1 oraz na jakim etapie jest sprzedaż terenu zabudowanego przed 

internatem? 

P.Starosta poinformowała, że złożony jest wniosek o dofinansowanie, czekamy na 

rozstrzygnięcie,  w momencie uzyskania dofinansowania inwestycja będzie rozpoczęta. Jeśli 

chodzi o sprzedaż, to odbyły się dwa przetargi, nikt się nie zgłosił, Zarząd zastanawia się nad 

obniżeniem kwoty i ponownym wystawieniem do przetargu.  

P.Zdzisław Szmytkowski poprosił o przesłanie na adres mailowy danych dotyczących 

rekrutacji z naszych powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, nie z systemu rekrutacyjnego, 

tylko ilość dzieci zapisanych w dziennikach, ze stanem na dzień 20 września.  

 

Ad. 6 Sprawy różne.  

P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Powiatu wpłynęły dwa pisma: 

- Uchwała Rady Miasta i Gminy Bieżuń w sprawie poparcia dla podziału statystycznego 

Województwa Mazowieckiego. 

- Pismo p.Marcina Ozdarskiego – radnego Powiatu Nowodworskiego - wezwanie do usunięcia 

naruszenia prawa uchwałami Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/141/2016 oraz Nr 

XXI/142/2016. Powyższe wezwanie będzie rozpatrzone na kolejnej sesji Rady.      

 Powyższe pisma zostaną przesłane na adresy mailowe Radnych Powiatu.  

 P.Ryszard Gumiński powiedział, że wstępnie zapoznał się ze sprawozdaniem 

finansowym Nowodworskiego Centrum Medycznego za I półrocze 2016r. Pierwszy raz od 8 

lat jest wynik na minusie (na kwotę ok. 400tys.zł), jest to niepokojąca informacja. P.Gumiński 

zwrócił się do Zarządu, aby przyjrzał się tej sprawie.  

P.Starosta powiedziała, że po raz pierwszy od 8 lat NFZ zwleka z zapłatą nadwykonań, 

których jest na ponad 1mln.zł.  

P.Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do p.Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych o omówienie tego tematu na posiedzeniu komisji.     

    

Ad. 7) Zamknięcie sesji.  

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Katarzyna Kręźlewicz - przewodnicząca 

Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 1320 zamknęła 

obrady XXII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 
 

 

Protokołowała       Wiceprzewodniczący Rady  

Mariola Tomaszewska       /-/ Zdzisław Szmytkowski   
 


