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BR.0002.25.16                        Protokół Nr XXV/16 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                           z dnia 15 grudnia 2016 roku 
 

XXV sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa 

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

 

 Ad. 1 

Sesję, o godz. 1000 otworzyła wypowiadając formułę - otwieram obrady XXV sesji 

Rady Powiatu Nowodworskiego – p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 19 

radnych - statutowy skład.  

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

Biernacką – starostą, p.Piotra Ździebłowskiego - przedstawiciela kancelarii prawnej, 

przybyłych gości, pracowników starostwa, oraz przedstawicieli prasy. 

 

Przed przystąpieniem do dalszego procedowania p.Przewodnicząca przypomniała, że w 

roku poprzednim Radni Powiatu ufundowali upominki świąteczne dla dzieci wytypowanych 

przez PCPR. Zachęciła Radnych do włączenia się, w miarę swoich możliwości, do podobnej 

inicjatywy w tym roku. Poinformowała, że zwróciła się do PCPR z prośbą o zaproponowanie 

rodzin dla których zostałyby zakupione upominki, PCPR również dokonana ich zakupu. 

Informacja dotycząca dwóch rodzin zostanie do Państwa Radnych wysłana po sesji na adresy 

mailowe przez Biuro Rady.   

 

Ad. 2 

P.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek obrad (zał. nr 1,2 do protokołu) wraz 

z materiałami został przekazany Państwu Radnym. 

P.Magdalena Biernacka – starosta nowodworski zgłosiła wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Efektywna 

zmiana – inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

P.Przewodnicząca Rady do powyższego dodała, że projekt uchwały był omawiany na 

dzisiejszych posiedzeniach komisji. Następnie zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku 

sesji projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2017r.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Efektywna zmiana – 

inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, jako ppkt 14 w pkt. 4. 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła wniosek. 

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku 

sesji projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2017r. jako ppkt 15 i 16 w pkt. 4.  

 Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła wniosek. 

  

Następnie p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad 

XXV sesji Rady wraz z przyjętymi wnioskami tj.: 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.   

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIV/2016 z dnia 03.11.2016r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;  

2) uchwały budżetowej na rok 2017; 

3) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2017r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego; 

4) organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego 

zaliczanych do sektora finansów publicznych;   

5) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego;  

6) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;  

7) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz 

określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w 

następnym roku budżetowym; 

8) organizacji wspólnej obsługi finansowej i kadrowej jednostek organizacyjnych 

instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski; 

9) określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego;  

10) rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Nowym Dworze Mazowieckim oraz Zespół ds. Pieczy Zastępczej;  

11) zadań, na które przeznacza się środki PFRON;  

12) określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które będą finansowane 

z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w roku 2017;   

13) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok 

14) zatwierdzenia realizacji projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020;  

15) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2017r.;  

16) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 

2017r.  

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.   

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Sprawy różne.   

8. Zamknięcie sesji.  
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Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła porządek 

XXV sesji.  

 

Ad. 3 

Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji Nr XXIV/2016 z dnia 03.11.2016r. 

p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jego przyjęcie.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła protokół z 

sesji Nr XXIV/16 z dnia 03.11.2016r.  

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwał w sprawach.  

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

Nowodworskiego (zał. nr 3 do protokołu) oraz projekt uchwały budżetowej na rok 2017 (zał. 

nr 4 do protokołu).  

P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwały będą procedowane wg. następującego 

porządku: 

1) Omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 

2) Przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych. 

3) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

4) Przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych. 

5) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

6) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.  

P.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radnym została przekazana autopoprawka do 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-

2023 (zał. nr 5 do protokołu) oraz autopoprawka do uchwały budżetowej na 2017 rok (zał. nr 6 

do protokołu). Następnie p.Przewodnicząca Rady odczytała poprawkę do projektu uchwały 

budżetowej powiatu nowodworskiego na 2017 rok (zał. nr 7 do protokołu) złożoną w dniu 

dzisiejszym przez radnego p.Marcina Ozdarskiego tj.– po stronie wydatków w dziale 750 - 

administracja publiczna, w pozycji 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego 

kwotę 117.700zł zmniejszyć do kwoty 9.500zł; - po stronie wydatków w dziale 851 - ochrona 

zdrowia, w pozycji 85149 - zwiększyć do kwoty 80.000zł (zgodnie z tegoroczną nowelą ustawy 

o działalności leczniczej samorząd może wykupywać konkretne świadczenia zdrowotne, w 

związku z tym,  mając na uwadze długi czas oczekiwania mieszkańców do lekarzy specjalistów 

proponuję różnice od kwoty aktualnie zapisanej w budżecie przeznaczyć na wykupienie 

świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych, endokrynologicznych, 

psychiatrycznych wieku rozwojowego oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej); - po stronie 

wydatków w dziale 801-oświata i wychowanie, w pozycji 80130 - szkoły zawodowe zwiększyć 

kwotę o 50.000zł (propozycja wydatku - zakup wyposażenia technicznego do budowanych 

warsztatów technicznych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.); - po 

stronie wydatków w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, w pozycji 85416 - zwiększyć 

o kwotę 10.800zł (propozycja wydatku – przyznanie stypendium naukowych dla uzdolnionych 

uczniów szkół średnich za wyniki w nauce).   

 1) P.Starosta powiedziała, że z ogromną atencją przygotowywali się do konstrukcji 

budżetu. Od kilku miesięcy w tę pracę było zaangażowanych wiele osób. Natomiast nie do 

końca wszystko zależy od uwagi i zaangażowania, jaką możemy poświęcić budżetowi. Bardzo 

istotnym elementem uchwały są dochody. W trakcie prac okazało się, że zmniejszają się 

głównie z podatków CIT (spadek dochodów był o ok. 40%), musiało to zostać uwzględnione 

przy konstrukcji nowego budżetu. Przy konstruowaniu budżetu należy zapewnić wypełnianie 

zadań nałożonych na powiat, zapewnienie funkcjonowania jednostek czyli: szkół, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, środki kierowane są do straży 
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pożarnej, PCPR, Zespołu Placówek Edukacyjnych. W momencie zabezpieczenia tych środków 

można było zaproponować kilka inwestycji. Nie będzie to rok obfitujący w inwestycje jak rok 

bieżący. Rok 2017 będzie czasem spłacania kredytów i zakańczania tego co zostało rozpoczęte. 

W budżecie roku 2017 wygospodarowane zostały środki w wysokości ponad 6mln.zł na 

wydatki inwestycyjne. Realizowane będą przede wszystkim zapisy WPF. Do zadań bieżących 

zostało dodane zadanie drogowe Leoncin – Michałów - Nowe Gniewniewice. Zabezpieczone 

zostały środki na rezerwę ogólną w wysokości 156tys.zł i rezerwę celową (oświatową 200tys.zł 

i na realizację zadań kryzysowych 90tys.zł). Na ewentualne pytanie, czy jest zadowolona z tego 

budżetu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo z tego co można było uzyskać „wyciśnięte” 

zostało wszystko. Natomiast było by większe zadowolenie gdyby dochody naszego budżetu 

były dużo dużo wyższe, ponieważ są potrzeby związane z inwestycjami drogowymi, w 

szkolnictwie, w służbie zdrowia. Odbyły się już wstępne rozmowy z gminami, które wstępnie 

zadeklarowały swój akces w proponowanych inwestycjach w szpitalu. P.Starosta myśli, że już 

na początku roku przekształci się to w konkretne zobowiązania i będzie możliwość 

przeprowadzeniu kilka inwestycji w szpitalu. W dniu dzisiejszym jest już ogłoszony przetarg 

na remont położnictwa, w którym będziemy partycypować.  

P.Starosta w imieniu Zarządu zwróciła się z prośbą o uchwalenie budżetu w proponowanym 

kształcie.  

Następnie p.Starosta złożyła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do WPF oraz do 

uchwały budżetowej na 2017 rok. Dodała,  że autopoprawki były omówione na posiedzeniu 

Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.  

P.Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu poinformowała, że autopoprawki głównie 

dotyczą uchwały budżetowej, a swoje konsekwencje mają w autopoprawkach do WPF. 

P.Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany zgodnie z przekazanymi pisemnymi 

załącznikami tj. nr 5 i 6. P.Skarbnik dodała, że wynik budżetu, przychody, rozchody, kwota 

długu, nie uległy zmianom.  

2) P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu nowodworskiego oraz uchwałę budżetową wraz z 

autopoprawkami zgłoszonymi przez Zarząd.  

P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja obradowała nad 

wszystkimi uchwałami ujętymi w porządku dzisiejszej sesji (podlegającym jej merytorycznemu 

opiniowaniu) zaopiniowała je pozytywnie łącznie z autopoprawkami.  

P.Andrzej Lenart – przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2017 rok.    

P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformował, że wszystkie proponowane uchwały na dzisiejszą sesję zostały zaopiniowane 

pozytywnie (podlegające jej merytorycznemu opiniowaniu).  

P.Przewodnicząca Rady przypomniała, że wniosek p.Macina Ozdarskiego został już 

przedstawiony na wstępie omawiania budżetu na 2017 rok. 

Innych wniosków nie zgłoszono.  

3) P.Skarbnik odczytała Uchwałę nr Ci.383.2016 Składu Orzekającego RIO w 

Warszawie z dnia 13 grudnia 2016r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Nowodworskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (zał. nr 8 do 

protokołu) oraz Uchwałę nr Ci.384.2016 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 13 

grudnia 2016r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Nowodworskiego projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok (zał. nr 9 do protokołu). 

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię projektu uchwały w sprawie WPF  

Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2023 oraz projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.  
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4) P.Starosta odnośnie wniosków p.Ozdarskiego powiedziała, że trudno jest się do nich 

odnieść ponieważ zapoznała się z nimi dopiero podczas dzisiejszej sesji. P.Ozdarski miał czas 

na posiedzeniach komisji żeby je przedstawić, wówczas Zarząd mógłby ustosunkować się do 

nich, ewentualnie uwzględnić. Natomiast w tej chwili trudno jest się do nich odnieść i Zarząd 

jest im przeciwny.  

5) P.Kazimierz Drabik popiera zdanie p.Starosty. Sugerowałby p.Radnemu, aby 

wnioski zgłaszał na komisji, być może zaproponowane wnioski są zasadne i należałoby się nad 

nimi pochylić właśnie w komisjach merytorycznych, a potem przekazać pod obrady Zarządu. 

Dzisiaj na sesji powrót do początków tworzenia budżetu nie jest właściwy. 

P.Starosta dodała, że projekt uchwały budżetowej podlega opinii RIO, dlatego komisje 

pracują wcześniej, aby wcześniej wypracować wnioski.  

P.Marcin Ozdarski przypomniał, że podczas prac jednej z komisji zgłaszał jedno z pytań 

do p.Skarbnik dotyczyło ono uchwały budżetowej i wzrostu kosztów utrzymania Starostwa w 

roku 2017 w porównaniu z rokiem 2016.  

P.Skarbnik poinformowała, że dotyczy to przedsięwzięć bieżących, które zostały ujęte 

w wieloletniej prognozie finansowej. Lista przedsięwzięć na rok 2017 została zwiększona o 

przedsięwzięcia jednostek budżetowych, które zgłosiły swoje umowy i zobowiązania, które 

będą zaciągnięte na więcej, niż jeden rok budżetowy. Odnośnie zwiększenia kosztów 

utrzymania, to wydaje jej się, że odpowiadała na posiedzeniu komisji, ale może powtórzyć, że 

w kosztach utrzymania Starostwa są również koszty Wydziału Komunikacji i na następny rok 

zostały zwiększone, zwiększają się dochody i automatycznie wzrastają koszty.  

P.Marcin Ozdarski poprosił o wyjaśnienie zapisu ze str. 9, gdzie po stronie wydatków 

w dziale 801 poz. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół. Z tego co 

wiemy obsługę administracyjną szkół gwarantuje jeden z wydziałów Starostwa, a z tego wynika 

że jest jeszcze inny zespół. 

P.Skarbnik powiedziała, że jest to jeden zespół, a środki w budżecie są wydzielone na 

obsługę tego zespołu.  

P.Marcin Ozdarski poinformował, że zgłaszał na posiedzenia Komisji Edukacji pytanie: 

o jakie kwoty wnioskowały podmioty podległe Starostwu i jaką kwotę otrzymały. (Dodał, że 

często odpowiedzi na swoje wnioski otrzymuje np. dzień wcześniej lub 1,5 godziny przed sesją, 

więc nie ma możliwości wcześniejszego zadania pytania.) Z uzyskanej informacji dowiedział 

się,  że placówka opiekuńczo - wychowawcza typu rodzinnego w Cegielni Kosewo 

wnioskowała o wydatki 208tys.zł otrzymała 189tys.zł, PCPR o 3.773tys.zł otrzymał 

3.752tys.zł, ZSZ w Nasielsku wnioskował o 2.198tys.zł otrzymał 2.99tys.zł, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Nasielsku wnioskował o 1.417tys.zł otrzymał 1.330tys.zł, Zespół 

Placówek Edukacyjnych wnioskował o 2.903tys.zł otrzymał 2.758tys.zł, LO w Nowym 

Dworze Maz. wnioskowało o 3.182tys.zł otrzymało 2.735tys.zł, ZSZ nr 1 wnioskował o 

3.862tys.zł otrzymał 3.578tys.zł. P.Ozdarski poprosił o wyjaśnienie jakie wydatki w tych 

placówkach nie uzyskały akceptacji? 

P.Skarbnik poinformowała, że głównie z budżetu zostały „wyjęte” wydatki 

zaplanowane na przeprowadzenie dużych remontów. Zarząd podjął decyzję, że w ciągu roku 

budżetowego każdy dyrektor będzie składał wniosek o zwiększenie budżetu na konkretny 

remont z konkretną kalkulacją kosztów. Poza tym były zaplanowane w pozycji wynagrodzenia 

odprawy emerytalne. Nierzadko stanowi to bardzo duże kwoty, natomiast kwoty te w każdym 

projekcie planu finansowego jednostek pojawiają się ciągle na te same osoby, które nie 

odchodzą w danym roku. Środki te zostały zabezpieczone w rezerwie budżetowej oświatowej. 

W momencie odchodzenia pracownika, dyrektor składa wniosek, jeżeli nie jest w stanie 

wypłacić z budżetu danej placówki, o zwiększenie. Zostały również zmniejszone wydatki 

bieżące, ale w bardzo małym zakresie i po głębokiej analizie, a nawet po rozmowach z 
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kierownikami jednostek (np. zmniejszenie wydatków na zakup usług telefonicznych, gdy 

okazało się że dyrektor zaplanował za dużą kwotę).  

P.Starosta poinformowała, że zdejmowanie planowanych środków przez dyrektorów 

placówek, jest naturalną czynnością corocznie praktykowaną. Naturalnym jest to, że dyrektor 

danej placówki zawsze próbuje uzyskać pieniędzy trochę więcej, natomiast ci którzy tymi 

pieniędzmi dysponują zawsze starają się to okroić. Przy spotkaniach z dyrektorami zawsze 

wypracowywany jest jakiś kompromis. Zarząd bierze również pod uwagę wskaźniki jakie 

otrzymuje od Ministerstwa Finansów na podstawie których planuje budżet. Wskaźniki 

przekazywane są również dyrektorom jednostek. P.Starosta przypomniała, że wszystkie 

jednostki oświatowe nie mieszczą się w subwencji oświatowej. Planowane przez dyrektorów 

inwestycje niejednokrotnie były przekosztorysowane, co jest zrozumiałe ponieważ nie mają 

praktyki w prowadzeniu inwestycji. Każdy wniosek o remont będzie przez Zarząd 

indywidualnie rozpatrywany.   

P.Henryk Mędrecki odniósł się do zarzutu jaki postawiono p.Ozdarskiego, czyli że nie 

przedstawił wniosku na komisji. P.Mędrecki zwrócił uwagę, że sposób procedowania nad 

budżetem jest określony i każdy radny ma prawo w tym punkcie zgłosić propozycję zmiany 

wskazując kwotę i skąd ją przesunąć. P.Ozdarski to zrobił, nie ma potrzeby dyskusji czy mógł 

to zrobić dzisiaj czy powinien wcześniej. P.Mędrecki dodał, że osobiście jest zwolennikiem 

dyskusji na posiedzeniach komisji. Natomiast projekt budżetu jest autorstwa Zarządu, jeżeli 

dokonamy istotnych zmian, to w jaki sposób potem oceniać wykonanie takiego budżetu. Jeśli 

chodzi o zgłaszanie wniosków, to osobiście byłby za dofinansowaniem szpitala, wykonaniem 

modernizacji, żeby nie było już potrzeby ciągłego się nim zajmowania i szukania środków na 

ten cel. Będzie głosował za tym budżetem, bo będzie chciał rozliczyć osoby, które go 

przygotowały i będą wykonywać, chociaż sam przygotowałby inny.               

P.Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawianie propozycji na 

posiedzeniach komisji. Jest to tylko wskazaniem na przyszłość dla radnych, aby w miarę 

możliwości zgłaszali to wcześniej i propozycje były dyskutowane na posiedzeniach 

merytorycznych komisji. Inny sposób procedowania jest również dopuszczalny i obecnie 

realizowany. Podczas sesji Zarząd odnosi się do każdego zadawanego pytania, myśli, że 

p.Ozdarski nie czuje się niedopuszczony do głosu.  

P.Marcin Ozdarski kontynuując wypowiedź odnośnie otrzymanego zestawienia, 

powiedział, że brakuje w nim dwóch placówek podległych Starostwu tj. Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Nowodworskiego Centrum Medycznego.  

P.Skarbnik przeprosiła za brak w zestawieniu Poradni, przygotowywała tę informację i 

nie wie dlaczego nie została ujęta, nie było to zamierzone, informację dostarczy. Jeżeli chodzi 

o NCM, to w trakcie roku Dyrektor NCM złożył wniosek o dofinansowanie informatyzacji i 

takie środki zostały w budżecie zabezpieczone.  

P.Marcin Ozdarski dziwi się uwagom p.Dabika, odnośnie czasu zgłoszonych poprawek.  

P.Drabik projekt uchwały dotyczący podwyżki dla p.Starosty zgłosił 5 minut przed sesją, a 

uchwała nie była omawiana na posiedzeniach komisji, a mogła być. P.Ozdarski powiedział, że 

zgłoszona przez niego poprawka do budżetu odbierana jest jako „totalna demolka” słabego 

budżetu, a jest ona wyłącznie „kosmetyką”. Żaden wcześniejszy Zarząd Powiatu nie 

przeznaczał tak dużej kwoty, w porównaniu do całości budżetu, na promocję. W roku 

poprzednim kwota była również wysoka. Po roku można zastanowić się czy ten wydatek został 

słusznie spożytkowany. W odczuciu p.Ozdarskiego lepszą promocją powiatu i zarządu byłoby 

opracowanie porządnego funduszu stypendialnego dla młodzieży, a nie tylko 5tys.zł, które i tak 

w 100% nie jest wykorzystywane bo nie jest wypromowane wśród Dyrektorów placówek 

powiatowych. Lepszą promocją byłoby również wykupienie usług medycznych, w NCM, do 

których jest najtrudniejszy dostęp np. poradni kardiologicznej, natomiast p.Szmytkowski 

wielokrotnie sygnalizował, że jest problem z dostępem do konsultacji psychiatrycznych wieku 
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rozwojowego. Korzystniejsze również byłoby chociażby wsparcie w zakresie rehabilitacji dla 

mieszkańców Gminy Czosnów. Wniosek dotyczy przesunięcia jednej kwoty, zmniejszenie 

wydatków przeznaczonych na gazetę (która i tak w większości trafia do kosza, bo tego nie da 

się czytać) na rzecz ochrony zdrowia i wsparcie oświaty.   

P.Krzysztof Kapusta powiedział, że wielokrotnie stawał po drugiej stronie pełniąc 

funkcję starosty. Zwrócił uwagę, że budżet jest dokumentem elastycznym. Po przyjęciu, zawsze 

w czasie jego realizacji można zrobić to, o czym mówi p.Ozdarski.  

Nie zabrano innych głosów.    

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Zarząd. 

Rada Powiatu Nowodworskiego 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym, przyjęła 

autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu na 2017 rok zgłoszone 

przez Zarząd Powiatu.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez p.Marcina 

Ozdarskiego tj. po stronie wydatków w dziale 750 – administracja publiczna, w pozycji 75075 

– promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 117.700zł zmniejszyć do kwoty 9.500zł.  

Rada Powiatu Nowodworskiego 3 głosami za, przy 16 głosach przeciw, nie przyjęła 

powyższej poprawki.  

6) P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego, wraz z przyjętą autopoprawką 

Zarządu.    

Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się, 

przyjęła Uchwałę nr XXV/166/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały budżetowej na rok 

2017, wraz z przyjętą autopoprawką Zarządu. 

Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się, 

przyjęła Uchwałę Budżetową nr XXV/167/2016.  

 

ad. 3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających w 2017r. z obszarów wodnych położonych na terenie 

Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 10 do protokołu).  

 P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

 P.Marcin Ozdarski zadał pytanie jakie kwoty obowiązują w roku 2016 i jak mają się do 

obecnie zaproponowanych, czy powiat spotyka się z problemem określonym w uchwale, jakie 

dochody z tytułu tej uchwały zaplanowano w budżecie na rok 2017?  

P.Kazimierz Polnicki – kierownik Wydziału Zarządzania i Ochrony Ludności 

poinformował, że ustawa o bezpieczeństwie na obszarach wodnych od 2012 roku jako zadanie 

własne powiatu wprowadziła usuwanie statków i innych obiektów pływających. W tym okresie 

służby powiatowe na naszym terenie, straże, interweniowały tylko udzielając pomocy w 

przypadkach ugrzęźnięcia na mieliźnie. Nasze rzeki są nieżeglowne, odbywa się mały ruch, 

uchwała podejmowana przez radę do tej pory nie miała zastosowania. Zaproponowana 

wysokość stawek jest ustalona na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów, który co roku 

ustala maksymalne stawki dla tych opłat. W porównaniu z rokiem 2016 w roku 2017 jest 

obniżenie średnio o 1zł. Z tytułu realizacji tej uchwały nie było żadnych przychodów więc nie 

zostały uwzględnione w budżecie.    

Nie zgłoszono innych pytań. 

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

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

XXV/168/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
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statków lub innych obiektów pływających w 2017r. z obszarów wodnych położonych na 

terenie Powiatu Nowodworskiego.  

 

ad. 4)  Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych 

Powiatu Nowodworskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych (zał. nr 11 do 

protokołu).  

 P.Hanna Rutkowska - przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Nie zabrano innych głosów. 

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się, 

przyjęła Uchwałę nr XXV/169/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.    
 

ad.5,6) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 12 do protokołu) oraz projekt uchwały w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (zał. nr 13 do protokołu). 

P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja powyższe uchwały zaopiniowała pozytywnie.  

P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że autopoprawka Zarządu do procedowanych 

uchwał (zał. nr 14 do protokołu) była przedstawiona na posiedzeniu Komisji Finansów, 

pozostali Radni otrzymali autopoprawkę przed sesją.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie przedmiotowej 

autopoprawki. 

Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się 

przyjęła wniesioną autopoprawkę.    

 P.Marcin Ozdarski poprosił o informacje dot. wydatków w dziale 600 rozdz. 60014, 

gdzie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250tys.zł z tytułu niewydatkowanej dotacji dla 

Gm. Pomiechówek, oraz przesuwa się 1.396tys.zł z zadania inwestycyjnego pn. przebudowa 

drogi powiatowej Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin oraz przebudowa drogi Nasielsk – 

Strzegocin na zadanie przebudowa północno – zachodniego ciągu komunikacyjnego wraz z 

przebudową mostu. 

P.Skarbnik poinformowała, że kwota 250tys.zł została zaplanowana jako dotacja dla 

Gm. Pomiechówek na przebudowę ronda. Gmina nie podjęła tego zadania, środki nie zostały 

wykorzystane. Przesunięcie kwoty 1.396tys.zł na roboty uzupełniające w zadaniu przebudowy 

północno – zachodniego ciągu komunikacyjnego wynika z oszczędności na wymienionych 

przez p.Ozdarskiego zadaniach.   

P.Marcin Ozdarski zadał pytanie: jaka jest przyczyna przeniesienia zadania określonego 

w dziale 700 rozdział 70005, czyli przeniesienie zadania inwestycyjnego termomodernizacja 

budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego na 

2017r. w kwocie 1.243tys.zł? 

P.Skarbnik poinformowała, że zadanie nie zostało rozpoczęte w trakcie roku 

budżetowego, złożony został wniosek o dofinansowanie, ok. 3 tygodni wstecz przyszła 

informacja, że środków nam nie przyznano, w tym roku nie jesteśmy już w stanie zrealizować 

tego zadania. Została rozpoczęta procedura przetargowa, w budżecie na rok 2017 jest 

kontynuacja tego zadania. Środki w tym roku nie zostaną wykorzystane więc przy 

porządkowaniu budżetu należy je zdjąć.  

P.Marcin Ozdarski poprosił o wyjaśnienie zapisu, iż w wykazie przedsięwzięć do WPF 

zmniejsza się limit zobowiązań w kwocie 869tys.zł na rok 2016 na zadanie przebudowa drogi 
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powiatowej Nasielsk – Strzegocin oraz na rok 2017 na zadanie wykonanie modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków obrębu Cieksyn o kwotę 164tys.zł.  

P.Skarbnik poinformowała, że na zadaniu budowa drogi powiatowej Nasielsk – 

Strzegocin pozostały oszczędności, które w uchwale budżetowej zostały przeniesione na 

modernizację ciągu komunikacyjnego. Natomiast jeśli chodzi o zadanie geodezyjne, to została 

wpisana kwota zaplanowana, po rozstrzygnięciu przetargu kwota jest zmniejsza do uzyskanej 

w przetargu.  

Nie zabrano innych głosów w temacie omawianych projektów uchwał.  

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

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się, 

przyjęła Uchwałę nr XXV/170/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

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

uchwały budżetowej na 2016 rok.  

Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się, 

przyjęła Uchwałę nr XXV/171/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.   
 

ad. 7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku 

ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym (zał. nr 15 do protokołu). 

P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

P.Marcin Ozdarski zadał pytanie: kiedy będzie realizowany projekt rozbudowy 

budynku szkoły Zespołu Placówek Edukacyjnych, na który w niewygasających wydatkach 

ujęto kwotę 30tys.zł, czy jest wstępna szacunkowa wartość tej inwestycji? Projekt rozbudowy 

można przygotować, aby tylko czy nie trafił on do szuflady, kadencja się skończy i 30tys.zł 

pójdzie w „błoto”.     

P.Wicestarosta powiedział, że projekt będzie realizowany teraz. Pierwsza koncepcja 

zakładała rozbudowę budynku nad salą przeznaczoną na lekcje wychowania fizycznego, 

obecnie zakłada się dobudowanie skrzydła po prawej stronie budynku, gdzie będą 4 sale na 

parterze i 4 na piętrze, będzie również winda. Szacunkowy koszt zadania, to kwota ok. 1mln.zł, 

dokładne koszty będą znane po wykonaniu projektu.   

P.Ozdarski poprosił o wyjaśnienie, co to znaczy że realizacja będzie „teraz”?. W 

budżecie na rok 2017 nie ma zapisanej złotówki na realizację tego projektu. 

P.Starosta wyjaśniła, że będzie realizowane wykonanie projektu. Zadanie będzie 

realizowane w momencie znalezienia na nie środków. Nie zgadza się ze stwierdzeniem, że 

projekt jest robiony po to, żeby położyć go na półkę. Przygotowanie projektu, koncepcji 

również jest czasochłonne. W momencie znalezienia środków wydłużyłby się czas 

przygotowania. Przygotowanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, które ma ważność 

2 lat, według p.Starosty w tym czasie uda się znaleźć środki.  

Nie zgłoszono innych pytań.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

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

XXV/172/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego 

wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. 

 

ad. 8) Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i kadrowej jednostek 

organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczonych do sektora finansów 
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publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski (zał. nr 16 do 

protokołu).  

P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 Nie zabrano innych głosów w przedmiocie powyższej uchwały. 

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.    

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

XXV/173/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i kadrowej jednostek 

organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczonych do sektora finansów 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski. 

 

ad.9) Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 17 do protokołu).  

 P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 P.Marcin Ozdarski powiedział, że na posiedzeniu przedstawił swoją opinię do projektu 

tej uchwały. Projekt jest bardzo słaby, niedopracowany, w nierzetelny sposób zabezpiecza 

dostęp mieszkańcom powiatu do aptek. W odczuciu p.Ozdarskiego, w porównaniu z sąsiednimi 

powiatami, ten dostęp jest najgorszy. Zadał pytanie, czy Zarząd zamierza jeszcze pracować nad 

tym projektem, czy są przewidziane jakieś korekty, np. w odniesieniu do Gminy Nasielsk, gdzie 

opinia p.Burmistrza jest negatywna.  

 P.Starosta powiedziała, że również, jako mieszkanka, zgadza się z opinią p.Burmistrza. 

Natomiast do tej pory część aptek wpisanych w harmonogram dyżurów ich nie realizowała, 

było to bardzo złe dla mieszkańców, głównie mieszkańców Gm. Nasielsk. Apteka była 

wykazana jako dyżurująca, informacja o tym wywieszona była na NPL, pacjenci się tam 

udawali, a leków nie mogli wykupić. Natomiast dwie apteki na terenie Nasielska (prowadzone 

są przez tę samą osobę) stwierdziły, że przez połowę dni w roku nie chcą dyżurować. Dlatego, 

to co zostało zawarte w harmonogramie jest rzeczywistym harmonogramem odbywających się 

dyżurów. Pacjent, który będzie potrzebował pomocy nocą, tam gdzie się uda pod wskazany 

adres tę pomoc otrzyma. Szereg aptek nie chce prowadzić dyżurów, ich przedstawiciele nie 

przybyli na spotkanie, nie odbierają korespondencji, nie ma narzędzi żeby ich do tego zmusić. 

Na posiedzeniu komisji p.Kapusta wskazał, że Związek Farmaceutyczny podjął się karania w 

takich przypadkach, będzie wystąpienie z takim wnioskiem i dalsza praca nad rozwinięciem 

tego harmonogramu. Nawiązana została współpraca z apteką, która działa na terenie Powiatu 

Legionowskiego i pełni dyżury przez całą dobę przez cały rok. Apteka zadeklarowała, że 

możemy o tym udzielać informacji naszym mieszkańcom. P.Starosta nie przyjmuje argumentu, 

że projekt został przygotowany w sposób nierzetelny, negocjacje odbywały się bardzo długo, 

natomiast apteki przede wszystkim kierują się interesem ekonomicznym.   

P.Henryk Mędrecki zwrócił uwagę, że od 2012 roku podejmujemy próbę załatwienia 

tej sprawy. Przepis nakazuje określenie harmonogramu i rada powiatu go określa. Żaden Zarząd 

sobie z tym nie poradził, bo jest konflikt interesów. Małych aptek nie stać na pracę w nocy. 

Apteki umieszczone w marketach również nie mogą pracować całą noc, bo są zamykane. Są 

apteki, które chciałyby prowadzić dyżury, ale pod warunkiem, że będą miały na to wyłączność. 

Zarząd, po analizie wszystkich opinii, musi podjąć decyzję, ona nie jest doskonała i nigdy nie 

będzie. Warunków naszego powiatu nie możemy porównywać z innymi, np. z Legionowem 

gdzie jest 100tys. mieszkańców. Nie jest rozwiązaniem karanie za brak dyżurów odebraniem 

licencji, bo w ten sposób apteki nie będzie również w dzień, co nie będzie z korzyścią dla 

mieszkańców.  

Nie zabrano innych głosów w dyskusji nad projektem uchwały.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.       
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Rada Powiatu Nowodworskiego 17 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się, 

przyjęła Uchwałę nr XXV/174/2016 w sprawie określenia rozkładu godzin aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. 
 

ad.10) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Zespół ds. Pieczy 

Zastępczej (zał. nr 18 do protokołu).  

 P.Jacek Kościk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja 

rozpatrywała skargę na działanie Dyrektora PCPR oraz Zespół Pieczy Zastępczej złożoną przez 

p.Marcina Krzemińskiego. Skarga została uznana jako bezzasadna.  

P.Henryk Mędrecki zwrócił uwagę, że przy rozpatrywaniu skargi nie powinnyśmy 

używać pełnego imienia i nazwiska osoby skarżącej. Obowiązuje ochrona danych osobowych, 

chyba, że osoba wyrazi zgodę na ich upublicznienie. Przy publikacji takiej uchwały należy 

dokonać anonimizacji danych osobowych.  

P.Piotr Ździebłowski – prawnik poinformował, że dane osobowe można przetwarzać 

jeżeli jest to konieczne do realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Rada realizuje 

obowiązek wynikający z przepisów i rozstrzyga skargę. Natomiast przy rozstrzyganiu skargi 

nie ma potrzeby podawania pełnych danych osobowych. W niektórych przypadkach samo imię 

i nazwisko stanowi dane podlegające ochronie jeśli pozwala zidentyfikować osobę. Jeżeli po 

podaniu imienia i nazwiska wszyscy wiedzą kto to jest, to znaczy, że ten zestaw danych pozwala 

na zidentyfikowanie osoby i podlega ochronie, w niektórych przypadkach podanie imienia i 

nazwiska nie będzie czynnikiem pozwalającym na identyfikację osoby. Treść uchwały 

zamieszczanej w BIP powinna być anonimizowana, jeśli chodzi o dane, które mogą wskazywać 

na osobę. Do rozstrzygnięcia skargi, czy powiadomienia o sposobie rozpatrzenia nie jest 

konieczne zamieszczanie danych wnoszącego skargę, wystarczy przedmiot skargi, sposób 

rozstrzygnięcia.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

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

XXV/175/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Zespół ds. Pieczy 

Zastępczej.        
 

 Głos zabrał p.Henryk Mędrecki, który zaproponował, aby skargami zajmowały się 

również komisje problemowe. Wszystko kierowane jest do Komisji Rewizyjnej, aby rozpatrzyć 

tę skargę p.Mędrecki musiał zapoznać się z plikiem dokumentów, stanowiskami sądów, 

ustawami, zajęło to ok. tygodnia. Komisja Rewizyjna powinna głównie zajmować się 

wykonaniem budżetu.  

 P.Przewodnicząca Rady powiedziała, że w poprzedniej kadencji była przewodniczącą 

tej komisji i wie, że wiąże się to z dużym nakładem pracy i przekrojem przez różne problemy. 

Taka jest specyfika pracy Komisji Rewizyjnej, że zajmuje się skargami. Jeśli przewodniczący 

widzi potrzebę wsparcia komisji merytorycznej, to sprawa jest otwarta. P.Przewodnicząca Rady 

dodała, że taka jest specyfika pracy tej komisji, skargę trzeba przeanalizować, przeprowadzić 

konieczne spotkania, które nie zawsze są łatwe, przygotować również uzasadnienie co jest 

również sprawą trudną. Komisja Rewizyjna obecnie w dużej części składa się z 

przewodniczących innych komisji, których należy zaangażować w pracę, żeby w całości nie 

obarczała ona przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, jak bardzo często się to zdarzało.           

   

ad. 11) Projekt uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 19 do protokołu).  
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P.Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 4/2016 Powiatowej Społecznej Rady ds. 

Osób Niepełnosprawnych z dnia 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2016r. – 

opinia pozytywna (zał. nr 20 do protokołu). 

 P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 Nie zabrano innych głosów w przedmiocie omawianej uchwały. 

 P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

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

XXV/176/2016 w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 

ad. 12) Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, które będą finansowane z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 (zał. nr 21 do protokołu).    

P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Nie zabrano innych głosów w przedmiocie proponowanej uchwały.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

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

XXV/177/2016 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, które będą finansowane z zaliczki przekazanej z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.    
 

ad. 13) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 

2017 rok (zał. nr 22 do protokołu). 

 Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.  

 P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

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

XXV/178/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2017 

rok. 
 

ad. 14) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Efektywna zmiana – 

inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (zał. nr 23 do protokołu).   

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.  

 P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

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

XXV/179/2016 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Efektywna zmiana – 

inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 

ad. 15) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2017 rok (zał. nr 24 do protokołu). 

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.  

 P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

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

XXV/180/2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2017 rok. 
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ad. 16) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Nowodworskiego na 2017r. (zał. nr 25 do protokołu). 

P.Henryk Mędrecki zgłosił wniosek o wykreślenie pierwszego punktu planu kontroli tj. 

„informacja o efektach współpracy Zarządu Powiatu Nowodworskiego z innymi samorządami 

w zakresie realizacji zadań i inwestycji w roku 2016”. Powyższy punkt był ujęty w planie na 

jego wniosek, natomiast uzyskał już informacje na ten temat. 

P.Przewodnicząca Rady powyższy wniosek poddała pod głosowanie. 

Rada Powiatu Nowodworskiego 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się,  

przyjęła wniosek zgłoszony przez p.Henryka Mędreckiego. 

Nie zgłoszono innych uwag do projektu uchwały.  

 P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

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

XXV/181/2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2017r.  
 

 P.Przewodnicząca Rady ogłosiła 7-minutową przerwę w obradach. 

 

Ad. 5) Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady (zał. nr 26 do protokołu).  

 P.Marcin Ozdarski, odnośnie informacji z posiedzenia dn. 20.10.16r., iż Zarząd 

zapoznał się pismem Gm. Zakroczym w sprawie wykonania pilnych robót na drodze 2416W 

Strubiny – Smoły - Zaręby oraz wykonania oznakowania poziomego na drodze 3001W w 

Zakroczymiu, a następnie pismo skierowano do Wydz. Inwestycji i Dróg Powiatowych celem 

zaopiniowania –zadał pytanie: na jakim etapie jest rozpatrywanie tej sprawy.  

Ponadto poprosił o informację: dlaczego Zarząd podjął decyzję o unieważnieniu postępowania 

przetargowego na realizację zadania „Przebudowa północno – zachodniego ciągu 

komunikacyjnego w powiecie nowodworskim – etap II”.  

 P.Starosta poinformowała, że w postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna 

oferta przewyższająca środki zaplanowane na to zadanie i Zarząd podjął decyzję o ponownym 

przeprowadzeniu przetargu.    

 P.Wicestarosta odnośnie pierwszego pytania poinformował, że dotyczy skrzyżowania z 

drogą powiatową w Wojszczycach. Droga została wyrównana, dzisiaj będzie wykonany zjazd 

z drogi głównej i zakończenie robót.  

 P.Ryszard Gumiński poprosił o informację na temat: jakie Zarząd planuje podjąć 

działania w związku z odpowiedzią Burmistrza Miasta Nowy Dwór Maz. w sprawie 

przekazania projektu propozycji Starostwa dot. przejęcia Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym 

Dworze Maz., w której Burmistrz informuje, iż decyzję o kontynuowaniu rozmów w powyższej 

sprawie podejmie po zapoznaniu się z projektem przekazanym przez Starostwo. 

P.Starosta poinformowała, że Zarząd cały czas pracuje nad koncepcją, nie wypracowano 

jeszcze ostatecznej formuły.   

P.Marcin Ozdarski powiedział, że na posiedzeniu Komisji Edukacji zwrócił się z 

zapytaniem do Zarządu Powiatu czy podtrzymuje ten zamiar i uzyskał odpowiedź, że Zarząd 

w dniu 10.10.16r. wysłał pismo do Burmistrza Miasta Nowy Dwór Maz. w sprawie wyrażenia 

woli podjęcia rozmów dotyczących przejęcia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Długiej. 

W odpowiedzi z dnia 28.10.16r. Burmistrz poprosił o przekazanie propozycji Starostwa, co do 

realizacji tego przedsięwzięcia. P.Ozdarski zwrócił uwagę, że czas na podejmowanie takich 

ruchów jest do końca lutego, więc jest go mało. Kiedy będzie znany zamysł Zarządu w jaki 

sposób ta szkoła ma zostać przejęta?  

P.Ozdarski uważa, że jest brak ciągłości w podejmowaniu decyzji, z jednej strony 

przekazywana jest szkoła w Pomiechówku pod hasłem, że do tej szkoły się dokłada, a jest chęć 



14 
 

przejęcia szkoły w Nowym Dworze Maz. Jaka jest gwarancja, że do tej szkoły nie będzie trzeba 

dokładać?  

P.Starosta powiedziała, że nie ma żadnej gwarancji, dlatego tak długo trwają prace nad 

tą koncepcją, żeby jednak wypracować formułę, która pozwoli na wydawanie jak 

najmniejszych środków. Prawdą jest, że decyzja jeśli  miałaby zapaść jeszcze w tym roku, to 

musi zapaść do końca lutego. Jest wola rozmów, będą to na pewno rozmowy bardzo trudne. 

Jest wola samorządów, natomiast nie jest to przymusem. P.Starosta nie może zagwarantować, 

że ta decyzja zapadnie do końca lutego. Jeśli nie uda się wypracować formuły, która będzie 

zadawała oba samorządy nie zapadną decyzje.  

P.Ozdarski zadał pytanie: czy po 28 października odbywały się konsultacje, rozmowy, 

czy po tym terminie jest jakaś korespondencja w tej sprawie?  

P.Starosta poinformowała, że nie było rozmów protokołowanych jak również 

korespondencji. Obecnie jest etap pracy nad własnymi koncepcjami.  

P.Ryszard Gumiński, w związku z informacją z posiedzenia Zarządu z dnia 17.11.16r. 

o podjęciu uchwały w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości w obrębie 

m.Nowy Dwór Maz., zadał pytanie czy została obniżona kwota wyjściowa? 

P.Wicestarosta poinformował, że Zarząd obniżył kwotę z kwoty operatu 2.800tys.zł na 

2.500tys.zł.  

P.Marcin Ozdarski zadał pytanie dot. posiedzenia Zarządu w dniu 27.10.16r. i 

informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dotacji w roku 2017 dla Spółki 

Wodnej Nasielsk na renowację rowu we wsi Czajki, a mianowicie jak to się ma do przyjęcia 

uchwały Rady Powiatu regulującej udzielanie pomocy, gdzie w drodze konkursu może 

wystąpić kilka spółek, w tym przypadku Zarząd wskazuje konkretną spółkę. 

P.Starosta poinformowała, że tylko jedna spółka wystąpiła o dofinansowanie. Konkurs 

na składanie dokumentów upływa z końcem września.  

P.Marcin Ozdarski poprosił o informację: na jakim etapie jest rozpatrywanie sprawy 

mieszkanki Janowa, która wystąpiła o poprawę odwodnienia drogi nr 2413 w miejscowości 

Janowo na wysokości działki nr 110/4.   

P.Wicestarosta poinformował, że prace zostały rozpoczęte, w dniu dzisiejszym powinny 

zostać zakończone.  

P.Marcin Ozdarski, w związku z wnioskiem TPD – Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Nowym Dworze Maz. w sprawie wykonania prac malarskich w budynku na kwotę 21.616zł 

oraz wykonania ogrodzenia oddzielającego działkę od wykonywanej drogi wojewódzkiej na 

kwotę 15.596zł, zadał pytanie: czy te prace będą wykonane, jeśli tak to kiedy?  

 P.Wicestarosta poinformował, że zacieki w pomieszczeniach to pozostałości po starym 

przeciekającym dachu. Będą starać się wykonać konieczne remonty i ogrodzenie w 2017roku.  

P.Marcin Ozdarski poprosił o udzielenie informacji w związku z informacją o przyjęciu 

uchwały Zarządu w dniu 24.11.16r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zaliczenie do kategorii 

dróg publicznych ulic położonych na terenie gminy Nowy Dwór Maz., jakich to dróg dotyczy, 

jaki będzie ich status?  

P.Starosta powiedziała, że udzieli odpowiedzi na piśmie, nie pamięta jakich dróg to 

dotyczy, natomiast będą miały status dróg gminnych.  

P.Marcin Ozdarski poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego informacji Wydziału 

Inwestycji i Dróg Powiatowych w sprawie wniosków zgłoszonych przez Wójta Gm. Leoncin. 

W informacji wynika, że cztery inwestycje zgłoszone przez Wójta oszacowane zostały na 

kwotę 9.440tys.zł.  

P.Starosta zwróciła uwagę, że bardzo dużo wpływa wniosków z różnych Gmin, nie jest 

w stanie zapamiętać wszystkiego, odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Podany 

szacunkowy koszt inwestycji drogowych na terenie Gm. Leoncin pokrywa się z 
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wcześniejszymi wyliczeniami. P.Starosta dodała, że doprowadzenie dróg powiatowych do 

przyzwoitego poziomu wymaga ok. 50mln.zł.  

Nie zgłoszono innych pytań do sprawozdania z prac Zarządu. 

 

Ad. 6) Interpelacje i zapytania.  

P.Marcin Ozdarski powiedział, że na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska w dniu 

30.09.16r. złożył wniosek dot. posiadanych rachunków bankowych, dziękuje za udzielenie 

odpowiedzi. Z odpowiedzi wynika, że wszystkie rachunki posiadamy w Polskim Banku 

Spółdzielczym w Ciechanowie. Swego czasu docierały niepokojące informacje o rzekomej 

upadłości tego banku, czy Zarząd monitoruje te sprawę, czy rachunki bankowe powiatu są 

niezagrożone, od kiedy powiat posiada rachunki w tym banku?  

P.Skarbnik poinformowała, że w momencie pisania odpowiedzi na pytanie 

p.Ozdarskiego powiat posiadał rachunki w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie, na 

dzień dzisiejszy nie posiada.  

P.Starosta potwierdziła, że pojawiła się informacja o zagrożeniu tego banku. Na bieżąco 

informowała o tym Komisję Rewizyjną, bo tego dnia miała posiedzenie. Postanowiono z całą 

konsekwencją przyjęcia na siebie działań, zrezygnować z umowy z tym bankiem. Powiat 

Nowodworski był jednym z ostatnich samorządów, który wycofał pieniądze. Była to bardzo 

trudna sytuacja ponieważ w ciągu jednego dnia musiały zostać zamknięte rachunki, przelane 

pieniądze oraz znalezienie bank, który chciałby otworzyć następne rachunki. Wystosowane 

zostały zapytania do 3 banków, jedyny bank, który podjął rozmowy to Bank Spółdzielczy w 

Nasielsku. (P.Starosta dodała, że prosi o niesugerowanie niczego, Prezesa tego banku spotkała 

pierwszy raz w życiu.) Ten bank umożliwił przeniesienie pieniędzy, otworzono w ciągu 

jednego dnia, po godzinach pracy, nasze rachunki. Obecnie są przygotowania do ogłoszenia 

przetargu, ponieważ do obsługi budżetu jednostki samorządowej  musi być wybrany podmiot 

w drodze przetargu.  

P.Starosta stwierdziła, że dziś woli tłumaczyć się z podjętej decyzji o przeniesieniu środków, 

niż je zaryzykować. W tym roku była sytuacja, że Gm.Wieliszew miała ulokowane środki w 

Banku Spółdzielczym w Wołominie, który upadł i Gmina miała ogromne problemy.  

P.Marcin Ozdarski podziękował za odpowiedź. Dodał, że bardzo się cieszy, że 

P.Starosta w porę zainterweniowała, podejmując decyzję o przeniesieniu kont bankowych, w 

pełni tę decyzję popiera.  

P.Ozdarski zadał pytanie: co z drogą w Janowie?, mieszkanka zgłaszała, że jest problem z 

odwodnieniem, że coś się dzieje z asfaltem. Kto realizował tę inwestycję, jaki jest stan tej drogi? 

Jest to druga niechlujnie zrealizowana inwestycja. 

P.Wicestarosta poinformował, że ta inwestycja wówczas nie była jeszcze skończona. 

Trudno jest odpowiadać za prace, które były jeszcze w toku. Wczoraj był na tej drodze, 

prawdopodobnie dzisiaj inwestycja będzie zakończona. Dwa dni: sobota i niedziela były 

intensywne opady, co przy nieskończonej inwestycji może skutkować jakimś problemem. Nie 

było żadnego zalania, tylko na drodze powiatowej Janowo – Wojszczyce była kałuża wody. 

P.Wicestarosta widział to osobiście, bo był tam w niedzielę. Nie było do końca wykonane 

odwodnienie, dlatego powstało zastoisko wody.  

P.Przewodnicząca Rady przedstawiła życzenia świąteczne, które wpłynęły do Rady 

Powiatu. Następnie poinformowała, że z Ministerstwa Obrony Narodowej wpłynęło pismo, 

którego fragment odczytała: „ w odniesieniu do wystąpienia Senatora Rzeczypospolitej Polskiej 

– Pana prof. Jana Żaryna oraz Radnych Powiatu Nowy Dwór Mazowiecki – Panów: Piotra 

Wojciechowskiego, Ryszarda Gumińskiego, Jacka Kowalskiego i Tadeusza Ziomka, a także 

pracownika wojska – Pana Cyryla Turczyńskiego, w sprawie budowy strzelnicy krytej na 

terenie kompleksu wojskowego K-0136 przy ul. Leśnej w Nowym Dworze Maz., uprzejmie 
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informuję, że resort obrony narodowej podjął działania, mające na celu zapewnienie obiektu 

do szkolenia ogniowego jednostek wojskowych garnizonu Kazuń”.   

Kolejne pismo do Rady Powiatu skierował Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan 

Adam Struzik., w którym informuje, że Komisja Europejska przychyliła się do postulowanego 

podziału statystycznego Mazowsza. Od 2018r. Mazowsze będzie traktowane jako dwie odrębne 

jednostki statystyczne.   

P.Przewodnicząca Rady dodała, że przedstawione pisma są do wglądu Radnych w Biurze Rady.             

 P.Przewodnicząca Rady zachęciła Radnych do wzięcia udziału w inicjatywie, o której 

mówiła na początku sesji tj. zakupu upominków świątecznych dla dwóch rodzin 

rekomendowanych przez PCPR.  

 Głos zabrała p.Starosta, która w imieniu własnym i Zarządu, złożyła wszystkim 

obecnym, najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia i 

Nowego Roku.    

 Do powyższych życzeń dołączyła się p.Przewodnicząca Rady.  

 

Ad. 11 Zamknięcie sesji.  

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

Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 1205 zamknęła 

XXV sesję Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 

 

Protokołowała       Przewodnicząca Rady 
Mariola Tomaszewska       /-/Katarzyna Kręźlewicz 
 


