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BR.0002.28.17                          Protokół Nr XXVIII/17 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                z dnia 30 marca 2017 roku 
 

XXVIII 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 XXVIII sesji 

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

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

radnych (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego).            

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 XXVIII sesja – zał. nr 2 do protokołu. 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.   

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVII/2016 z dnia 09.02.2017r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;      

2) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;  

3) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych; 

4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia;  

5) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Nowodworskim; 

6) zmiany uchwały Nr XXVII/186/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 lutego 

2017 roku; 

7) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych;  

8) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. 

5. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym 

Dworze Mazowieckim za 2016 rok.   

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.   

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Sprawy różne.   

9. Zamknięcie sesji.  
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P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XXVIII 

sesji. 

  Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła porządek 

XXVIII sesji.  

 

Ad. 3 

Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji nr XXVII/2017 z dnia 09.02.2017r., 

p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jego przyjęcie .  

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

sesji Nr XXVII/2017 z dnia 09.02.2017r.  

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwał w sprawach.  

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

Nowodworskiego – zał. nr 3 do protokołu oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 

2017 – zał. nr 4 do protokołu.   

 P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał objęte 

porządkiem dzisiejszej sesji.  

P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, iż komisja również pozytywnie 

zaopiniowała wszystkie projekty uchwał objęte jej merytorycznym nadzorem, tj. uchwały 1,2,4.      

P.Marcin Ozdarski (WPF §2 dokonuje się zmian w wykazie realizowanych 

przedsięwzięć) poprosił o przedstawienie jakie to są zmiany? (§3 wprowadza się zmiany 

upoważnień dla Zarządu, upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań) w jakim zakresie 

jest to upoważnienie – ppkt 1, jak było dotychczas jeżeli chodzi o ppkt 2 i 3? 

P.Skarbnik odnośnie przedsięwzięć poinformowała, że wprowadzamy nowe 

przedsięwzięcie pn. „efektywna zmiana inwestycja w przyszłość” z limitem wydatków na lata 

2017-2018 w kwocie 603.332,23zł. Jest to projekt realizowany przez PCPR, został wpisany do 

budżetu na 2017 rok i zaakceptowany przez Radę. W momencie podpisania konkretnej umowy, 

projekt został wydłużony i będzie realizowany również w części roku 2018. Środki, które 

przewiduje umowa muszą być podzielone na dwa lata. Kolejna zmiana w wykazie 

przedsięwzięć dotyczy porozumienia podpisanego z Marszałkiem na realizacje projektu pn. 

regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego 

w zakresie e-administracji i geoinformacji” na lata 2017-2019 do kwoty 290.225zł. 

Przedsięwzięcie było wprowadzone wcześniej zawierało inny przedział czasowy lata 2016-

2018, w wyniku aneksu do tej umowy finansowanie trzeba dostosować do umowy.  

Jeżeli chodzi o upoważnienia, to w przypadku zmiany limitów przedsięwzięć muszą zmienić 

się upoważnienia, które są do konkretnych przedsięwzięć ujętych w danej WPF.  

P.Marcin Ozdarski poprosił o informację dot. wykazu przedsięwzięć (poz. 1.3.2.2 

Przebudowa drogi powiatowej 2420W, okres realizacji 2012-2016, łączne nakłady finansowe 

1.600tys.zł, limit w roku 2019 1.100tys.zł) rozumie, że różnica między tymi kwotami została 

wydatkowana w latach 2012-2016?  

P.Skarbnik potwierdziła powyższe. 

P.Marcin Ozdarski poprosił o informację dotycząca zmniejszenia dochodów w uchwale 

budżetowej w działach 750, 756, 758, z czego wynikają zmniejszenia? 

P.Skarbnik poinformowała, że zmniejszenia wynikają z informacji otrzymanej z 

Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach, które będą należne powiatowi w 2017 roku z 

tytułu udziału w podatku PIT oraz subwencji oświatowej.  
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Nie zgłoszono innych pytań. P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.                  

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

przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/190/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Nowodworskiego.   

 

 P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę budżetową na 2017 rok.   

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

przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/191/2017 zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok.   

 

ad.3) Projekt uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zał. nr 5 do protokołu.  

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał.  

 Nie zgłoszono pytań do projektu uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie jej przyjęcie.   

Rada Powiatu Nowodworskiego 17 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się, 

przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/192/2017 w sprawie zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

 

ad. 4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia – zał. nr 6 do 

protokołu.   

 P.Marcin Ozdarski stwierdził, że projekt uchwały dotyczy środków wydatkowanych z 

działu 010 – rolnictwo i łowiectwo, czy w związku z tym nie powinna być jeszcze opinia 

Komisji Ochrony Środowiska? 

P.Przewodnicząca Rady powiedziała, że jest to zadanie inwestycje dlatego uznano, że 

jest to przede wszystkim kwestia dotycząca zmiany infrastruktury w naszym powiecie. Takich 

zależności można się zawsze doszukiwać, być może są one słuszne. 

P.Starosta poinformowała, że z punktu widzenia formalnego nie było takiego wymogu, 

wymogiem była opinia Komisji Finansów. Natomiast ta sprawa była już wcześniej szeroko 

omawiana w momencie zatwierdzania tej kwoty w budżecie. Była mowa o konieczności tej 

inwestycji ponieważ wał od Jabłonnej do mostu w Nowym Dworze Maz. jest w bardzo złym 

stanie, jest nadwyrężony przez kilka wysokich wód, które były w ostatnich latach, szczególnie 

w roku 2010. Na tym terenie zamieszkuje bardzo dużo ludzi, jest to bardzo ważna inwestycja 

przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa. Udało się zawiązać porozumienie z 

Powiatem Legionowskim i Marszałkiem Województwa, będzie realizowany wspólny projekt, 

dokładają się również gminy.  

P.Marcin Ozdarski nie kwestionuje potrzeby tej ważnej inwestycji. Natomiast jako 

radny ma prawo, ponieważ nie przypomina sobie omawiania tego tematu na posiedzeniu 

Komisji Ochrony Środowiska, zadać pytanie. Poprosił o informację: jakie gminy biorą udział 

w projekcie oraz jaki jest całkowity koszt planowanej inwestycji, czas realizacji, kiedy 

planowane jest rozpoczęcie i zakończenie, na jakiej zasadzie został wyliczony podział kosztów, 

że Powiat Nowodworski ma przeznaczyć 150tys.zł?  

P.Starosta poinformowała, że w przedsięwzięciu bierze udział: Województwo 

Mazowieckie, Powiat Legionowski, Powiat Nowodworski, Gmina Jabłonna, Gmina Nowy 

Dwór Maz., Gmina Wieliszew, Gmina Legionowo. Połowę kosztów pokrywa Marszałek, 

pozostała kwota podzielona przez ilość pozostałych podmiotów, miasto Legionowo 

zadeklarowało większy udział finansowy. Jeśli chodzi o przebieg realizacji inwestycji, to 

zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu. W porozumieniu jest informacja, że w 
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przypadku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu i niższej ceny niż zaplanowano, pozostała 

kwota proporcjonalnie zostanie zwrócona. Na podstawie projektu będzie można przyjąć 

harmonogram realizacji.  

Nie zgłoszono innych pytań, p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie 

uchwały.  

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

XXVIII/193/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.   
 

ad. 5) Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w 

Powiecie Nowodworskim – zał. nr 7 do protokołu. 

 P.Starosta poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, radny p.Ozdarski 

zauważył błąd. Chodziło o dofinansowanie klubów sportowych i klubów sportowych 

niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Wykreślone zostały słowa „działające w sferze 

pożytku publicznego”. W projekcie przekazanym p.Radnym w dniu dzisiejszym jednolite jest 

sformułowanie §1 z uzasadnieniem. Celem przygotowanej uchwały jest dofinansowanie 

klubów sportowych działających na naszym terenie. Dofinansowanie było z budżetu promocji 

lecz nie wszystkie czynności, jak organizacja, czy wyjazdy na zawody, nie można było z tego 

dofinansować. Dlatego jest wola uporządkowania tej kwestii, inne samorządy określoną kwotę 

w budżecie przeznaczają na wsparcie klubów, które zrzeszają młodzież. Kluby zwracają się o 

pomoc, zakupywane były puchary, medale, koszulki sportowe (z logo powiatu). W pierwszym 

roku obowiązywania uchwały jest propozycja zabukowania kwoty 5tys.zł na wsparcie klubów.  

 P.Marcin Ozdarski zadał pytanie: czy to może oznaczać, że zlikwidowana zostanie 

pozycja w wysokości 5tys.zł na stypendia sportowe dla młodzieży?  

 P.Starosta zaprzeczyła powyższemu. 

 P.Marcin Ozdarski powiedział, że wstrzyma się w głosowaniu nad projektem niniejszej 

uchwały nie dla tego, że nie popiera samej idei wspierania i krzewienia sportu, wręcz 

przeciwnie jak najbardziej jest za. Natomiast jest zdania, że ten projekt uchwały jest „pisany na 

kolanie”. Częściowo starał się to udowodnić na posiedzeniu Komisji Edukacji, chwała za to że 

poprawka została wprowadzona. Natomiast w § 4 jest zapis, że Zarząd w terminie do 30 

września roku budżetowego poprzedzającego kolejny rok budżetowy, podaje do publicznej 

wiadomości zakres zadań, które mogą być zlecane klubom sportowym działającym na terenie 

powiatu nowodworskiego. Czyli do 30 września 2017 roku, określi jakie będą priorytety w roku 

2018, a w § 5 ppkt 2 jest, że oferta o której mowa w ust. 1 powinna być złożona w terminie do 

15 października roku poprzedzającego rok budżetowy. Przykładowo do 20 września Zarząd 

określi priorytety, zanim ogłosi procedurę konkursową, powoła komisję, to tak naprawdę 

klubom sportowym zostaje kilka dni do 15 października na złożenie oferty. Dalszy zapis 

powyższego punktu: w przypadkach szczególnie uzasadnionych oferta może być złożona w 

trakcie roku budżetowego, czy to dotyczy roku poprzedzającego?, a jak taka oferta może być 

złożona skoro nie zostaną jeszcze np. określone priorytety obowiązujące w danym roku? 

Ponadto na posiedzeniu Komisji Edukacji była informacja, że zebrane zostaną oferty, określone 

które oferty będą realizowane i dopiero ta kwota zostanie zapisana w budżecie na rok 2018, jest 

to lekka niedorzeczność. Projekt uchwały jest niedopracowany, wątły, daje jakieś możliwości 

do ewentualnych nadużyć, czy nieporozumień. Projekt powinien zostać wycofany, 

dopracowany, bo zdaniem p.Ozdarskiego jest bardzo słaby. 

P.Starosta poprosiła o nieimputowanie jakiś nadużyć, bo to właśnie jest nadużycie. 

Natomiast terminy wrześniowy i październikowy są ogólnie przyjęte, wcześniej stosowane 

również przez inne samorządy sposoby przydzielania dotacji, które mają być udzielane w 

przyszłym roku. Ponieważ nie wiemy jakie jest zapotrzebowanie, włożenie takich zadań przed 

konstruowaniem projektu budżetu na rok następny pozwoli na określenie przybliżonej kwoty. 

Taka metoda jest sosowana również przy dotacjach dla spółek wodnych.  
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P.Marcin Ozdarski zadał pytanie: jeżeli wpłynie oferta w trakcie roku budżetowego, to 

w jaki sposób Zarząd określi, że jest to zgodne z zakresem zadań sportowych? 

P.Starosta poinformowała, że może się zdarzyć, że nie wszystkie pieniądze zostaną 

wykorzystane, więc w trakcie roku zostanie ogłoszony konkurs. 

P.Marcin Ozdarski zacytował pkt 5 § 6 „w przypadku złożenia ofert przez kilku 

wnioskodawców Zarząd Powiatu dokonuje wstępnego wyboru najkorzystniejszej oferty”, kto 

dokonuje ostatecznego wyboru ofert?  

P.Starosta poinformowała, że Zarząd Powiatu. 

Nie zgłoszono innych pytań do projektu przedmiotowej uchwały.  

P.Przewodnicząca Rady powiedziała, że z tego co wie, duża część Radnych 

współpracuje lub działa w różnego rodzaju klubach sportowych, więc rozumie, iż jeśli nie mają 

pytań, to projekt jednak jest dość jasny, przejrzysty i standardowy, jeśli chodzi o podobne 

przyjęte rozwiązania dotyczące finansowania.  

Zwróciła się do wszystkich Radnych z uwagą, że jeżeli będą padały sformułowania „nadużycia, 

podejrzenia nadużycia”, to obok jest Prokuratura i tam można to zgłosić. To nie jest miejsce na 

tego typu insynuacje, uważa, że większość Radnych nie życzy sobie takiego sposobu dyskusji.  

 P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały z poprawką 

zgłoszoną przez p.Starostę.  

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

XXVIII/194/2017 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 

w Powiecie Nowodworskim – zał. nr 8 do protokołu.  

 

ad. 6) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/186/2017 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 9 lutego 2017 roku – zał. nr 9 do protokołu. 

Nie zgłoszono pytań do projektu uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie jej przyjęcie. 

Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się 

przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/195/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/186/2017 

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 lutego 2017 roku.    
 

ad. 7) Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych – zał. nr 10 do protokołu.   

P.Starosta poinformowała, że do projektu uchwały przekazanej p.Radnym zostały 

dopisane, zgodnie z zaleceniem Wojewody, dwie szkoły dla dorosłych funkcjonujące na terenie 

naszego powiatu – projekt uchwały po zmianach zał. nr 11 do protokołu.  

P.Grzegorz Gumiński zgłosił błąd pisarski: w § 1 ppkt 12, jest zapis „w latach szkolnych 

2017/2018 i 2018/2019 w szkole, o której mowa w pkt 9 (…)” powinno być „w latach szkolnych 

2017/2018 i 2018/2019 w szkole, o której mowa w pkt 11 (…)”.  

Nie zabrano innych głosów w temacie przedmiotowej uchwały, p.Przewodnicząca Rady 

podziękowała za wychwycenie błędu, poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

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

przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/196/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 

– prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

 

ad. 8) Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze – zał. nr 12 

do protokołu. 

 P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że rozstrzygnięcie Wojewody - zał. nr 13 do 

protokołu - zostało przekazane na adresy mailowe p.Radnych, w którym stwierdził nieważność 
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uchwały Nr XXVII/187/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nasielsku.  

 Nie zgłoszono pytań do projektu uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie jej przyjęcie.  

 Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 4 głosach przeciw, przyjęła 

Uchwałę Nr XXVIII/197/2017 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.  

 

Ad. 5 Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym 

Dworze Mazowieckim za 2016 rok - zał. nr 14 do protokołu. 

 P.Andrzej Lenart zwrócił uwagę na wzrost zdarzeń, miejscowych zagrożeń, w tym 

fałszywych alarmów (38 w roku 2013, 121 w roku 2016). 

 P.Leszek Smuniewski potwierdził, że z roku na rok wzrasta liczba wyjazdów, bardzo 

dużo czynników ma na to wpływ. Na ilość pożarów ma znaczący wpływ panująca aura, w roku 

2015 było bardzo suche przedwiośnie w związku z tym było kilkaset pożarów traw – prawie 

400. Natomiast znacznie mniej było ich w roku 2016, w którym z kolei na przełomie czerwca- 

lipca były silne wiatry i wichury (głównie gmina Pomiechówek i Nasielsk). Odnotowano 

wówczas 300 zdarzeń miejscowych zagrożeń.  Liczba alarmów fałszywych stale rośnie. Od 

zeszłego roku wpływają zgłoszenia z Radomia poprzez numer 112. Do niedawna ten numer z 

telefonów komórkowych był odbierany przez Komendę Policji, z telefonów stacjonarnych 

przez Straż Pożarną w Nowym Dworze Maz. od 2 lat wszystkie zgłoszenia z Mazowsza na 

numer 112 wpływają do Radomia, gdzie są rozdzielane na komendy powiatowe. Dyspozytorzy 

nie są fachowcami w zakresie każdej służby (nie są to strażacy, policjanci, są to zazwyczaj 

osoby cywilne), często zdarzało się , że zgłoszenia do komend przekazywali bez odpowiedniej 

weryfikacji. Mamy prawie 27 obiektów podłączonych do sytemu sygnalizacji pożarów, który 

jest spięty w Państwowej Straży Pożarnej. W większości są to obiekty użyteczności publicznej. 

Taki sygnał wpływa radiowo bez ingerencji człowieka do Straży Pożarnej, która musi na niego 

zareagować. Te systemy niestety nie są doskonałe, duża część tych alarmów jest fałszywa. 

Kolejny powód to nieodpowiedzialne żarty, zwłaszcza dzieci, ale jest ich coraz mniej.  

P.Marcin Ozdarski poprosił o rozszerzenie informacji dotyczącej planów związanych z 

wykonaniem projektu i przystosowania pomieszczeń na potrzeby Nowodworskiej Akademii 

Młodego Ratownika. Komenda planuje pozyskanie samochodu specjalnego z drabiną o 

wysięgu powyżej 30m, koszt ok. 2,5mln.zł, jaka jest realna ocena możliwości zrealizowania 

tego przedsięwzięcia?  

P.Leszek Smuniewski poinformował, że Komenda Wojewódzka w Katowicach będzie 

ogłaszać przetarg na zakup 16 tego typu samochodów, łączna wartość zakupu ponad 30mln.zł. 

Nasza Komenda przewidziana jest w rozdzielniku w ramach zakupu centralnego. Czas na 

dostarczenie samochodów to 1,5 roku, do listopada 2018 roku. Oczekiwana jest partycypacja 

ze strony powiatów, p.Starosta zapewniała, że środki w budżecie w kwocie 50tys.zł są 

zapewnione na ten cel.  

Odnośnie pierwszego pytania p.Smuniewski powiedział, że jest to działanie zainspirowane w 

ramach dużej akcji prewencji społecznej organizowanej na terenie całego kraju. Przy wielu 

komendach powiatowych powstają świetlice, obiekty mające służyć dzieciom do poznawania, 

w sytuacjach najbardziej zbliżonych do realnych, zagrożeń znajdujących się w domu. 

Planowane jest zaadaptowanie ok.150m2 pomieszczeń, które obecnie nie są użytkowane, na 

przygotowanie profesjonalnej akademii dla dzieci, gdzie miałyby możliwość zobaczyć jakie 

mogą być zagrożenia oraz jakie mogą być skutki nieodpowiedzialnych zachowań w domu, jak 

alarmować straż pożarną. Tego typu symulator chcieliby zrealizować w roku bieżącym, 

najpóźniej w roku przyszłym. Wiąże się to z opracowaniem projektu, zmianą sposobu 

przeznaczenia obiektu. Minimum zadań na ten rok, to przygotowanie projektu, rozpoczęcie 

prac przy adaptacji pomieszczeń.  
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P.Przewodnicząca Rady podziękowała p.Komendantowi za przygotowanie bardzo 

przejrzystego opracowania. 

 

Ad. 6  Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 15 do protokołu.   

(W tej części posiedzenia nie uczestniczyła p.Magdalena Biernacka – starosta nowodworski w 

związku z koniecznością wzięcia udziału w rozmowach dotyczących wyposażenia warsztatów 

szkolnych.) 

P.Marcin Ozdarski (str. 1 pkt 2 - Zarząd Powiatu przyjął uchwały, m.innymi w sprawie 

zmiany regulaminu zamówień publicznych, w sprawach upoważnień) zadał pytanie: jakie 

wprowadzono zmiany w regulaminie i upoważnieniach?  

P.Wicestarosta poinformował, że główna zmiana dotyczyła zwiększenia kwoty, z tego 

co pamięta, z kwoty 5tys.zł do 12tys.zł na zamówienia przeprowadzane inną procedurą. Są 

jeszcze inne drobne zmiany, których nie pamięta.  

P.Skarbnik dodała do powyższego, że regulamin i upoważnienia zostały dostosowane 

do nowej ustawy.  

 P.Ozdarski (na posiedzeniu w dniu 16.02.17r. Zarząd Powiatu przyjął średni miesięczny 

koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, w roku 2017 został 

ustalony na kwotę 4.020zł) w jaki sposób kwota została wyliczona, o ile zmieniła się do 

poprzednio obowiązującej? 

 P.Skarbnik powiedziała, że z tego co pamięta, kwota nieznacznie wzrosła, wyliczana 

jest na podstawie kosztu utrzymania jednego mieszkańca za cały rok.    

   P.Marcin Ozdarski (na posiedzeniu w dniu 16.02.17r., Zarząd wyraził zgodę na 

zawarcie zamówienia uzupełniającego w kwocie 50tys.zł w bieżącym roku z firmą Szulc 

Władysław „TIP-TOP”), zadał pytanie: jakie to było zamówienie?  

 P.Wicestarosta poinformował, że jest to kwota za rok poprzedni, było to dofinansowanie 

remontów cząstkowych dróg, na które zabrakło środków w tym paragrafie.    

P.Marcin Ozdarski poprosił o udzielenie bardziej szczegółowej pisemnej informacji w 

powyższej sprawie. Następnie zadał pytanie, dotyczące posiedzenia z dnia 2.03.17r. i 

informacji o przyjęciu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nasielsku, co dalej z tym konkursem? na 

ten moment nie ma tego zespołu szkół.  

P.Wicestarosta poinformował, że konkurs będzie wycofany, Zarząd już podjął taką 

decyzję. 

P.Marcin Ozdarski (str. 5 pkt 2 - Zarząd zapoznał się z pismem Caritas Diecezji 

Warszawsko – Praskiej o wskazanie i rozważenie formy użyczenia lokalu) zadał pytanie: czego 

ta działalność Caritasu miałaby dotyczyć? 

P.Wicestarosta poinformował, że działalność miałaby dotyczyć prowadzenia domu 

dziennego pobytu. Zarząd zastanawiał się nad użyczeniem budynku Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej, ale nie spełnia on oczekiwań. Obecnie Zarząd zastanawia się nad 

wydzierżawieniem jednego z pięter internatu, prowadzone są rozmowy z Caritasem. Pierwsza 

koncepcja zakładała umieszczenie w internacie Powiatowego Urzędu Pracy. Po rozmowach z 

Zarządem, Dyrektorem PUP, podjęto decyzję o pozostawieniu PUP w obecnej siedzibie.               

 

Ad. 7 Interpelacje i zapytania (nie zabrano głosów). 

 

Ad. 8  Sprawy różne.   

 P.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady 

Powiatu zostały przekazane na adresy mailowe p.Radnych. 

- Stanowisko Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta 

stołecznego Warszawy.   



8 

 

- Stanowisko Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie współpracy gmin w 

warszawskim obszarze metropolitalnym.  

- Stanowisko Rady Powiatu Mińskiego w sprawie zajęcia stanowiska wobec poselskiego 

projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.  

- Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie przeprowadzenia referendum 

gminnego w sprawie zmiany granic poprzez połączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin z 

prośbą o rozważenie podjęcia uchwały o podobnym brzmieniu.  

- Pismo poseł p.Ewy Lieder w sprawie rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych. We 

współpracy z pracownikami Starostwa została przygotowana odpowiedź dla p.Poseł.  

- Pismo Komitetu Społecznego na rzecz rozwoju Powiatu Nowodworskiego „Przedsiębiorczy 

Nowodworski”, w którym zwracają się z inicjatywą utworzenia Nowodworskiego Centrum 

Przedsiębiorczości, jako jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego. P.Przewodnicząca 

Rady poinformowała, że wystąpiła do Zarządu Powiatu o ustosunkowanie się do tego pisma, 

odpowiedzi jeszcze nie otrzymała. Pismo Komitetu Społecznego zostało również przekazane 

do Powiatowego Urzędu Pracy.  

 P.Marzenna Boczek poinformowała, że przygotowała i przekazała do Starostwa, pismo 

w zakresie realizacji wspierania przedsiębiorczości przez Powiatowy Urząd Pracy.  

 P.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że pismo Komitetu przekaże do pracy w Komisji 

Finansów Publicznych i Rozwoju. Poprosiła również o przekazanie do Komisji pisma z 

Powiatowego Urzędu Pracy dot. tej sprawy.     

 P.Ryszard Gumiński zaapelował do Zarządu o wnikliwe przeanalizowanie tego 

problemu, byłoby to z pożytkiem dla nas wszystkich oraz budżetu powiatu.  

 P.Przewodnicząca Rady popiera powyższe. Osobiście prowadzi działalność 

gospodarczą, zna te potrzeby. Powstaje dużo jednostek zajmujących się tego typu pomocą, ale 

to wszystko jest powielane i bardzo powierzchowne, nie przynoszące znaczącej pomocy. 

- Pismo Burmistrza Nasielska w sprawie przekazania budynku i zadania szkół: gimnazjum i 

liceum ogólnokształcącego mieszczących się przy ul. Starzyńskiego 10 w Nasielsku. 

P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że w tej sprawie również wystąpiła z zapytaniem do 

Zarządu Powiatu, do dnia sesji odpowiedzi jeszcze nie uzyskała.     

 P.Wicestarosta poinformował, że Zarząd pracuje nad odpowiedzią, będzie ona w 

najbliższych dniach.  

 Na zakończenie p.Przewodnicząca Rady przypomniała o planowanych upominkach dla 

dzieci - podopiecznych PCPR, poprosiła Radnych i Zarząd o włączenie się do akcji.     

 

Ad. 9 Zamknięcie sesji.  

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

Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 1055 zamknęła 

obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 
 

 

Protokołowała          Przewodniczący Rady  

Mariola Tomaszewska        /-/Katarzyna Kręźlewicz 

 

 

 


