BR.0002.39.18

Protokół Nr XXXIX/18
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

XXXIX sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.

Ad. 1
Sesję, o godz. 1000 otworzył, wypowiadając formułę: otwieram obrady XXXIX sesji
Rady Powiatu Nowodworskiego, p.Zdzisław Szmytkowski – wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło
17 radnych (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 Radnych), nieobecni:
p.Katarzyna Kręźlewicz, p.Jacek Kowalski.
P.Wiceprzewodniczący Rady przywitał Radnych Powiatu, Zarząd Powiatu na czele z
p.Magdaleną Biernacką – starostą, przedstawiciela kancelarii prawnej, przybyłych gości,
pracowników starostwa.

Ad. 2
P.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad (zał. nr 1 do protokołu)
wraz z materiałami został przekazany Państwu Radnym na dwa tygodnie przed sesją, następnie
zgodnie z wnioskiem Zarządu przekazane zostały kolejne dokumenty i rozszerzenie porządku
(zał. nr 2 do protokołu).
Głos zabrała p.Magdalena Biernacka – starosta nowodworski, która w imieniu Zarządu
zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie poparcia
działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Partu Lotniczego Warszawa – Modlin.
Nie zgłoszono innych wniosków do porządku XXXIX sesji, p.Wiceprzewodniczący
Rady odczytał proponowany porządek wraz ze zgłoszonym wnioskiem, a następnie poddał pod
głosowanie jego przyjęcie, tj.:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVIII/18 z dnia 15.03.2018r.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;
3) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowodworskiego;
4) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;
5) określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od
ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej oraz opłaty
za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji
leczniczej;
6) powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania inwestycyjnego Gminie Czosnów;
7) poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Partu Lotniczego Warszawa –
Modlin.
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5. Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w nowym Dworze Mazowieckim w 2017 roku.
6. Informacja na temat realizacji postępowań przetargowych w 2017 roku.
7. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018.
8. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Nowodworskiego za 2017 rok.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Mazowieckim za 2017 rok.
11. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 17 radnych, przyjęła
porządek XXXIX sesji.
Ad. 3 Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji Nr XXXVIII/2018 z dnia 15.03.2017r.,
p.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyjęty bez uwag.
Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawach.
ad.1,2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok – zał.
nr 3 do protokołu oraz projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok – zał. nr 4 do protokołu.
P.Wiceprzewodniczący Rady zaproponował procedowanie uchwał absolutoryjnych w
następującym porządku:
1. Wystąpienie Starosty Powiatu, zapoznanie Radnych z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu.
2. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z
uzasadnieniem oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie ww. wniosku.
3. Debata Radnych o wykonaniu budżetu.
4. Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
5. Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Do powyższej propozycji nie wniesiono uwag.
1) Głos zabrała p.Magdalena Biernacka – starosta nowodworski, która powiedziała:
„Dzisiaj mamy jedną z dwóch najważniejszych sesji w roku. W imieniu Zarządu chciałabym
przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017, nie ukrywam, że chciałabym to
zrobić z ogromną satysfakcją. Budżet na rok 2017 był bardzo dobrze skonstruowany. Przyjęte
założenia zarówno w obszarze dochodów, jak i założenia inwestycyjne, zostały zrealizowane.
Konsekwentnie Zarząd Powiatu realizował politykę zrównoważonego rozwoju Powiatu
Nowodworskiego w obszarach głównych, które sobie wytyczyliśmy: w obszarze zdrowia,
obszarze oświaty i obszarze infrastruktury. Polityka zrównoważonego rozwoju była oparta na
pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W roku 2017 złożyliśmy 17 wniosków, można
powiedzieć, że w każdym obszarze. Wnioski były złożone na sumę 15.149.000zł, z tego
otrzymaliśmy 14.355.184zł. Chciałabym tu nadmienić, że były to już kolejne wnioski, które
dołączyły do listy i rok 2017 zamknęłyśmy od początku kadencji liczbą 58 złożonych
wniosków o środki zewnętrzne, a suma pieniędzy pozyskanych na te wnioski to 48.966.235zł.
Jest to kwota jaka już została pozyskana ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Nowodworski
do końca roku 2017.
Zrównoważony rozwój Powiatu Nowodworskiego, jak już wcześniej wspomniałam, to
zdrowie, oświata i infrastruktura.
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Pierwszy obszar to zdrowie, rok 2017 nie był łatwy dla naszego szpitala. Był to pierwszy rok,
w którym szpital osiągnął ujemny wyniki finansowy. Niestety zapadł wyrok odszkodowawczy
w wysokości 1.549.480zł. Jest to wyrok precedensowy w tej przestrzeni, do tej kwoty doliczyć
jeszcze należy 12tys.zł renty, co miesiąc, dla osoby poszkodowanej. Absolutnie nie
kwestionuję, tego co się stało, natomiast trzeba zauważyć, że jest to nieplanowany bardzo duży
wydatek finansowy dla budżetu szpitala. Budżet szpitala poniósł także konsekwencje zmiany
przepisów w obszarze obniżenia wieku emerytalnego, a także podwyższenia wynagrodzenia
dla pracowników wykonujących zawody medyczne. Ponieśliśmy tu koszt, który był
zaskoczeniem i nie był przewidziany, w kwocie 2.035.000zł. Więc prawie 3.600tys.zł
musieliśmy w budżecie szpitala znaleźć, były to środki nieprzewidziane. To był bardzo trudny
i obciążający budżet wydatek. Pomimo tych trudności został wykonany w szpitalu bardzo
dawno oczekiwany, wyglądany przez pracowników i pacjentki, remont oddziału
ginekologiczno – położniczego, nastąpiła ogromna poprawa warunków dla pacjentów.
Rozpoczęłyśmy także informatyzację szpitala. Mogę dodać, że w latach 2015-2017 dzięki
ogromnym staraniom Pana Dyrektora na rzecz szpitala pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych
13.750tys.zł, to też niebagatelna kwota, która została włożona w Nowodworskie Centrum
Medyczne.
Kolejna dziedzina, o którą bardzo dbamy, to jest obszar oświaty. Zakończyliśmy w 2017 roku
(na początku roku) bardzo ważne zadanie, była to budowa warsztatów dla części dydaktycznej,
zawodowej przy Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Górskiej. Dzięki temu już na jesieni
odczuliśmy 100% wzrost naboru do tej szkoły. Dla tej szkoły pozyskaliśmy także 500tys.zł
środków zewnętrznych na wyposażenie poszczególnych pracowni. Pracownie należy
wyposażać w nowoczesne sprzęty, żeby uświadomić młodym ludziom z czym będą mieć do
czynienia w obecnej chwili na rynku pracy. Staramy się żeby zakupywany sprzęt i urządzenia
były nowoczesne. Konsekwentnie przy udziale Dyrekcji wyposażaliśmy poszczególne sale i
pracownie. Zagospodarowaliśmy także teren wokół szkoły zawodowej.
Pozostała dziedzina to infrastruktura, w tym obszarze wykonaliśmy remont budynku internatu,
który tak długo na ten remont oczekiwał. Wykonaliśmy elewację, była wymiana stolarki
okiennej, co, kanalizacji, a także remont I piętra. Pozwoliło to na przeniesienie tam dwóch
jednostek: PCPR i PINB z wynajmowanych pomieszczeń od Spółki Sinevia. Budynek ma
dzisiaj zupełnie inny wygląd, oddane do użytku piętro jest funkcjonalne i będzie służyć
klientom. Infrastruktura, najbardziej wrażliwy temat to również drogi. Przypomnę tylko, że
Powiat Nowodworski ma 240km dróg powiatowych. W roku 2017 udało nam się
wyremontować 14km dróg za łączną kwotę 6.684.000zł. Nadmienić mogę, że w latach 15-17
przebudowano 41km za łączną kwotę 23.567.000zł. Zarządowi udało się zrealizować wszystkie
te zadania oczywiście dzięki współpracy.
W imieniu całego Zarządu chciałbym podziękować wszystkim dyrektorom, pracownikom, a
także radnym, przewodniczącym komisji, komisjom, które zatwierdzały nasze plany,
zatwierdzały nasze projekty i pozwalały na użycie środków by zrealizować wszystkie zadania,
które będą służyły mieszkańcom Powiatu Nowodworskiego”.
P.Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu odczytała Uchwałę nr Ci.111.2018 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018r. w
sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2017 rok – zał. nr 5 do protokołu. RIO wydała pozytywna opinię o
przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2017 rok.
2)P.Jacek Kościk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię
o wykonaniu budżetu Powiatu Nowodworskiego i wniosek do Rady Powiatu o udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 6 do protokołu. Następnie
przedstawił Uchwałę nr Ci.162.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
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w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu nowodworskiego z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu Nowodworskiego – zał.nr 7 do protokołu. RIO pozytywnie zaopiniowała
ww. wniosek Komisji Rewizyjnej.
3)P.Ryszard Gumiński zwrócił się do p.Starosty o udostępnienie treści odczytanego
uzasadnienia do wykonania budżetu.
P.Starosta powiedziała, że nie ma tego przygotowanego w formie pisemnej, w takiej do
przekazania. Jeśli P.Gumiński ma jakieś pytania, co do np. podanych cyfr, to te informacje są
dostępne, prosi o sformułowanie pytania.
P.Wiceprzewodniczący Rady poprosił o przekazanie p.Gumińskiemu wyciągu z
protokołu z sesji, który będzie zawierał wystąpienie p.Starosty.
4)P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się
przyjęła Uchwałę nr XXXIX/265/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2017 rok.
5)P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się
przyjęła Uchwałę nr XXXIX/266/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok.
P.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Zarząd Powiatu Nowodworskiego uzyskał
absolutorium za 2017 rok, następnie złożył Zarządowi gratulacje z tego tytułu.
ad.3,4)Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nowodworskiego – zał. nr 8 do protokołu oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową na rok 2018 – zał. nr 9 do protokołu.
P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej, poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu
komisja, wszystkie uchwały zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja również na dzisiejszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała
wszystkie projekty uchwał.
Nie zabrano innych głosów w temacie powyższych projektów uchwał,
p.Wiceprzewodniczący Rady kolejno poddał je pod głosowanie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę nr XXXIX/267/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Nowodworskiego.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XXXIX/268/2018 zmieniającą uchwałę budżetową na 2018 rok.
ad.5) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub
w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo
-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
zał. nr 10 do protokołu.
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P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
Nie zabrano innych głosów w temacie powyższej uchwały, p.Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XXXIX/269/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub
w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy
zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w
zakładzie opiekuńczo -leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w
zakładzie rehabilitacji leczniczej.
ad.6) Projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania
inwestycyjnego Gminie Czosnów – zał. nr 11 do protokołu.
Nie zabrano głosów w temacie powyższej uchwały, p.Wiceprzewodniczący Rady
poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XXXIX/270/2018 w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania
inwestycyjnego Gminie Czosnów.
ad.7) Projekt uchwały w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu
Lotniczego Warszawa – Modlin – zał. nr 12 do protokołu.
P.Magdalena Biernacka – starosta nowodworski powiedziała, że wszyscy wiedzą z
doniesień medialnych, iż sytuacja naszego portu lotniczego Warszawa-Modlin, portu który jest
strategicznym miejscem w Powiecie Nowodworskim, z którym związane jest bardzo wiele
miejsc pracy, które wpływa na rozwój naszego powiatu, jest bardzo trudna. Część udziałowców
tej spółki nie głosuje za jej rozwojem. Grozi to niekontynuowaniem wyznaczonych zadań,
konsekwencją tego może być zamknięcie portu. Wiadomym jest, że jest wola, aby rozwijał się
port w Radomiu, a nie port w Modlinie. Absolutnie nie kwestionujemy tego, co ma się dziać w
Radomiu, chcemy tylko i wyłącznie, żeby Modlin się rozwijał. W proponowanej uchwałe
chcemy wyrazić taką intencję, poinformować wymienione w paragrafie 3 jednostki, aby
udzieliły wsparcia i zajęły takie same stanowisko, by nasz port się rozwijał. Port przynosi już
dochody, nie są takie by pozwoliły na podjęcie się o własnych siłach zadań inwestycyjnych, a
w tej chwili blokowana jest możliwość skredytowania, czy też wypuszczenia akcji, obligacji,
sięgnięcia po środki zewnętrzne na rozwój. Dlatego został przedłożony do podjęcia przez Radę
projekt przedmiotowej uchwały.
P.Marcin Ozdarski powiedział, że co do idei podjęcia przedmiotowej uchwały myśli, że
wszyscy są zgodni. Tutaj mieszkamy, pracujemy, płacimy podatki i to lotnisko jest dla nas
niezbędne, bo jest motorem rozwojowym naszego powiatu, naszej małej ojczyzny. Chciałby
zwrócić uwagę, że mijają 4 lata obecnej kadencji, a my po raz pierwszy w tym gronie
podejmujemy dyskusję, bardzo krótką, bo za moment tę uchwałę podejmiemy i obawia się, że
ten dialog w kwestii lotniska skończy się. Uchwała jest potrzebna, niezbędna, bo jest to nasze
stanowisko, że popieramy ideę rozwoju lotniska, że lotnisko wpisało się na trwałe w mapę
geograficzną i ekonomiczną naszego powiatu i Miasta, które ma wielką przyjemność
reprezentować w Radzie Powiatu. Problemów, z którymi zgłaszają się mieszkańcy jest bardzo
dużo. Tak naprawdę bazujemy tylko na spekulacjach, na doniesieniach prasowych, jedna gazeta
trzyma z jedną siłą polityczną, inna gazeta z inną siłą polityczną. P.Ozdarski zwrócił się z
prośbą aby nie wdawać się w polemikę polityczną, nie wdawać się tak naprawdę w kampanię
wyborczą kosztem tego lotniska, kosztem mieszkańców, miejsc pracy, nakładów finansowych
i trudu jaki wiązał się dla wielu osób, również dla tych którzy nie pracują na lotnisku, ale mają
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swoje lokalne biznesy oparte o te lotnisko. Jako mieszkaniec nie wie jaki jest wynik finansowy
tego lotniska za rok 2017. P.Starosta mówiła, że jest dodatni. P.Ozdarski przygotowując się do
dzisiejszej sesji czytał w prasie, że wynik jest ujemny, że lotnisko kończy kolejne lata swojej
działalności ze stratą. Docierają rozbieżne informacje dotyczące tego, kto jest winień, że od
2012 roku nie może powstać linia kolejowa do lotniska, która miała również prowadzić do
miasta Płock, co też byłoby motorem napędowym dla tego lotniska. Nie wie, czy został
zidentyfikowany winowajca, że swego czasu pas startowy się rozsypał i jeden z kontrahentów
lotniska zdecydował się przenieść swoje linie lotnicze na lotnisko Okęcie. Tych pytań jest
wiele. Na przełomie roku 2011/2012 miasto Nowy Dwór Maz. założyło 2 spółki do
zabezpieczenia lotniska. Jedna z tych spółek już prawdopodobnie nie istnieje o drugiej nic nie
słychać. Nawet prozaiczna rzecz, jak chodnik, o który wielokrotnie mieszkańcy, nawet
Twierdzy Modlin gdzie mieszka zgłaszali, do tej pory nie została rozwiązana.
Idea tej uchwały jest słuszna, wszyscy jesteśmy zgodni, że to lotnisko jest potrzebne i winno
się rozwijać. P.Ozdarski zwrócił się z prośbą aby wznieść się ponad podziały, konflikty, jakieś
preferencje i razem działać na rzecz tego lotniska. Dlatego składa wniosek do Zarządu i
p.Starosty, aby w szybkim tempie odbyła się sesja nadzwyczajna z udziałem mieszkańców,
zaproszonych gości. Wie, że jest pełnomocnik rządu ds. budowy centralnego portu lotniczego,
wie że lotnisko ma swoich udziałowców, zaprośmy te osoby, tak aby każdy nam, mieszkańcom,
odpowiedział na pytania, które nas nurtują. Podkreślił, że będzie głosował za tym projektem
uchwały, ale bardzo prosi o podjęcie dialogu, przede wszystkim z mieszkańcami, dlatego
wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
P.Wiceprzewodniczący Rady przywitał p.Marcina Danił - wiceprezesa Zarządu Spółki
zarządzającej Lotniskiem Warszawa/Modlin i poprosił o zabranie głosu.
P.Marcin Danił powiedział, że każde wsparcie jest bardzo potrzebne szczególnie teraz.
Nie będzie się odnosił do polityki, natomiast powie o faktach. Fakty są takie, że lotnisko w
Modlinie powstało, bo jest to najlepiej zlokalizowany teren, jeżeli chodzi o aglomerację
warszawską. Nowy Dwór Maz., Modlin, położenie, rezerwa 600ha, które lotnisko ma w swoim
zarządzie, planowane jest powiększenie o kolejne 300ha w Pomiechówku i Zakroczymiu. Jest
to projekt, który sam się broni. Na dzień dzisiejszy broni się również ekonomicznie. 5 lat
działalności, zeszły rok 2.950.000 pasażerów, co plasuje port w Modlinie na 5 miejscu w kraju.
Strata netto 500tys.zł, przy czym po badaniu z biegłym rewidentem będą robić rezerwę na
obszar ograniczonego użytkowania i związane z tym wykupy działek. Port jest obecnie w II
etapie rozwoju, który zakłada rozbudowę terminala, który będzie rozbudowany do
przepustowości 7mln pasażerów rocznie, co pozwoli w roku 21 na zwiększenie przychodów do
90mln.zł i zysku netto do 2mln.zł. Podobnie jak przedmówca uważa, że należy rozmawiać
merytorycznie, nie znajduje żadnych merytorycznych uzasadnień, żeby blokować lotnisko w
Modlinie. Na temat innych uzasadnień nie będzie się wypowiadał, lotnisku w Radomiu życzy
jak najlepiej, będzie to konkurent tylko niech sobie znajdzie miejsce na mapie lotniczej Polski.
Zwrócił uwagę na wynik finansowy pokazujący ile przedsiębiorstwo miesięcznie generuje na
czysto środków finansowych (czyli zysk podniesiony o amortyzację, odsetki), w zeszłym roku
było to 1mln.zł miesięcznie, co dało ok. 12mln.zł skumulowanych na koncie czystych środków
pieniężnych. Dodał, że 15mln.zł wypracowanych środków na dzień dzisiejszy inwestowane jest
w modernizację drogi kołowania „Alfa 1 brawo”.
P.Danił zwrócił uwagę, że mówi się, iż przedsiębiorstwo nigdy nie przyniesie zysku, itd., jest
to kompletna bzdura. Odnośnie obligacji poinformował, że ze 150mln.zł, spłaconych zostało
już 60mln.zł z własnych, wypracowanych środków w okresie 5 lat działania spółki. Kolejna
emisja była tylko i wyłącznie na inwestycje.
Jeśli chodzi o sprawy społeczne, wielokrotnie było mówione, że z lotniskiem współpracuje ok.
2 tys. osób (zatrudnieni bezpośrednio w porcie lub pośrednio przez firmy współpracujące).
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Jako jeden z nielicznych portów w Polsce od razu przystąpili do negocjacji i „dogadywania się”
z osobami z obszaru ograniczonego użytkowania, które miały roszczenia, bo hałas
oddziaływuje na nich negatywnie. Jeżeli były to sprawy transparentne obejmowały wyciszenie
dachów, wymianę okien, nie było z tym problemów, jest cennik, może zrobić to port lub
wypłacić pieniądze. Jest już 1 lub 2 przypadki wyroku sądowego odkupienia działki. Są jeszcze
sprawy, które pewnie skończą się w sądzie, dotyczą utraty wartości. Zwrócił uwagę, że jako
pierwszy port w Polsce, na taką skalę, prowadzą dialog społeczny, a np. Chopin czeka na
sprawy sądowe, w ogóle nie rozmawia z ludźmi.
Jeżeli Rada Nadzorcza wyrazi zgodę będą budować tzw. terminal tymczasowy (będzie to hala
zbliżona do hal handlowych typu Carrefour, Auchan). Hala ta umożliwi osiągnięcie wzrostu
pasażerów o 3mln w kolejnych 5 latach. Nie czekają na to, czy Chopin zrobi kolejne badania,
które kosztują krocie, na szczęście nie płaci za to spółka Modlin, ale firma Arup, która robi
badania dla Przedsiębiorstwa Polskie Linie Lotnicze. Firma jest zaangażowana we wszystkie
projekty Chopina (wykonuje badania dla Szczecina, Radomia, Modlina, Krakowa dla samego
Chopina), wydatkowane są olbrzymie pieniądze. Z całą odpowiedzialnością może powiedzieć,
że badania dla Modlina są sfałszowane, wzięte z powietrza. Jak spółka wzięła swoje plany
rozwoju pokazane w master planie 25-letnim, plan 10-letni, który jest zatwierdzony przez
wszystkich członków Rady Nadzorczej, to materiał, który przygotowała tamta firma, jest to
jakiś „kosmos”. Modlin to lotnisko nisko kosztowe, jego strategia to budowanie infrastruktury
pod ruch wyłącznie loukostowy, dlatego zaprojektowany jest taki, nie inny terminal, że zawsze
można coś dostawić. Modlin chce wybudować „bliźniaka” natomiast Arup zrobił
apartamentowiec, Modlin chciał z dwoma poziomami, Arup zrobił budynek 6 piętrowy, zrobił
wszystko, żeby to trwało dłużej i kosztowało więcej. Modlin przygotowuje raport w oparciu o
niezależną instytucję: Wojskowy Instytut i firmę Polconsult, która projektuje lotniska w Polsce,
firma projektuje drogi startowe, ona przeliczy przepustowość, żeby pokazać, że to jest dobre,
czyli zrobi to co już jest, tylko ponownie przeanalizuje, zorganizowana zostanie konferencja
prasowa i jeszcze raz zostaną pokazane prawdziwe liczby, co do Modlina. Prezes p.Szpikowski
obiecał, że przyśle cały raport Arupa, nie tylko prezentację, aby mogli się ustosunkować. Było
to na walnym zgromadzeniu, minął tydzień, jeszcze tego nie otrzymali, nie wie czy to jest
liczone od nowa. Arup, to dobra firma międzynarodowa, natomiast polska filia nie popisała się,
pod czymś takim p.Daniło by się nie podpisał.
P.Henryk Mędrecki odniósł się do propozycji sesji nadzwyczajnej. Nie wyobraża sobie
jak taka sesja miałaby przebiegać, żeby 200 osób zadawało pytania i te pytania były
merytoryczne. Najlepszym rozwiązaniem byłoby informowanie mieszkańców przez osoby,
które są zainteresowane i mają największą wiedzę, czyli od prezesów zarządu. Niestety w
naszych gazetach nie zawsze jest pisana prawda. Prezesi są otwarci, jak pamięta na żadne
zaproszenie nie odmówili. Udziałowcem jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki, wszystkie
informacje są dostępne, jeśli chcemy się zapoznać, to jest taka możliwość, można porozmawiać
z Burmistrzem. Nie ma problemu Radomia i Modlina, Modlin sam się broni. Jeżeli chcą zrobić
lotnisko w Radomiu, to niech robią. My mówimy o tym, że jeden z udziałowców nie chce się
zgodzić na inwestowanie, na rozwój. Są to Porty Lotnicze, przedsiębiorstwo państwowe, czyli
rodzą się podejrzenia, że jest tam jakaś interwencja polityczna. Chodzi o nacisk nas wszystkich,
żeby wszystkie gminy podjęły taką uchwałę o poparciu, zmuszeniu w jakiś sposób, czyli
poprzez nacisk społeczny zmuszeniu czwartego udziałowca, żeby zgodził się na rozwój.
P.Mędrecki był kilka razy na lotnisku w Modlinie, uważa, że jest dobrze zorganizowane, jest
duży przepływ pasażerów, jak na taką miejscowość jak Nowy Dwór Maz. Informacje w sprawie
lotniska w Modlinie można uzyskać bezpośrednio od Prezesa, który może udzielić informacji
w prasie, przez Internet, teraz są różne sposoby dotarcia do ludzi. Nie ma sensu zbierać 200300 osób, nikt nie zapanuje nad dyskusją tak licznego zgromadzenia. Natomiast jest to
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chwytliwe politycznie. Jeśli ktoś chce posiąść wiedzę, nie ma problemu, aby uzyskać
informacje, nawet idąc na sesję Rady Gminy Nowy Dwór Maz., która jest udziałowcem.
P.Anna Maliszewska powiedziała, że nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest
lotnisko dla naszego regionu, dla Powiatu Nowodworskiego. Od dłuższego czasu zbierane sa
podpisy pod petycją w obronie Modlina. W gminie Czosnów nie zdarzyło się, aby ktoś
odmówił. Uważa, że mieszkańcom powinny być przekazywane fakty, konkretne liczby, trzeba
powtarzać prawdziwe informacje. Również jest zdania, że sesja nadzwyczajna niczemu nie
służy, trzeba wychodzić do mieszkańców przekazywać im informacje, zbierać podpisy.
P.Marcin Ozdarski powiedział, że w mediach pojawiają się rozbieżne informacje. Nie
ma co ukrywać, w sprawie lotniska w Modlinie jest pat, który ma podłoże polityczne. Dwie
przeciwne strony walczą w sposób niezrozumiały dla nas mieszkańców. Pojawiają się
rozbieżne informacje. Pierwsza, to taka, że statut spółki wymaga 100% zgodności, co do
podejmowanych decyzji. Jednym z przykładów takiego patu, to wybór prezesa, z tego co wie
jest tylko osoba pełniąca obowiązki prezesa. Jest to przykład wadliwości aktu założycielskiego,
bo trudno jeżeli są 4 podmioty, które mają w różnym procencie swoje udziały, przy takiej mapie
politycznej, mapie preferencji, żeby zawsze była spójność.
Jakie działania właściciele zamierzają podjąć w sprawie tego aktu założycielskiego? Z
doniesień medialnych dowiadujemy się, że jest chęć zmiany, aby decydowała większość 50%.
Marszałek Województwa Mazowieckiego wyraził chęć odkupienia od PPL oraz ministerstwa
właściwego ds. transportu, tych pozostałych udziałów, tak aby był jeden właściciel, a nie
rozmyta odpowiedzialność i ciągły konflikty przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Dzisiaj
przeczytał informację w lokalnej prasie, że jest wola PPL, aby te udziały sprzedać. Czy Sejmik
Województwa Mazowieckiego jest przygotowany na odkupienie tych udziałów?
P.Marcin Danił powiedział, że na początku PPL doprosiło do spółki Agencję Mienia
Wojskowego, która wniosła grunty, następnie samorząd Województwa Mazowieckiego jako
właściciela terenu i miasto Nowy Dwór Maz. Głosy się rozkładają: Agencja Mienia
Wojskowego – 34, Państwowe Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze – 30, Województwo
Mazowieckie – 31, Nowy Dwór Mazowiecki - 4,8 %. Umowa spółki w początkowym stadium
rozwoju wpisała zasadę jednomyślności, żeby chronić mniejszych właścicieli. Jeżeli
właściciele zdecydują się na zmianę umowy spółki, bo to oni są władni, to to zrobią. W roku
2016 były już jakieś rozmowy i cały czas trwają.
Prezes wybierany jest w konkursie, właściciele mają prawo nominowania osoby, która będzie
ich reprezentowała w zarządzie. Jest osoba z Agencji Mienia Wojskowego (pełniącą obowiązki
jest p.Leszek Chorzewski), z samorządu Województwa Mazowieckiego (p.Piotr Okienczyk), z
gminy Nowy Dwór Maz. (p.Marcin Danił). Natomiast co do PPL odbyły się 3 konkursy,
kosztowało to spółkę po 15tys.zł, za każdym razem, z różnych powodów nie dochodziło do
zaakceptowania osoby. Przewodniczący Rady Nadzorczej powiedział, że już w tym „cyrku”
nie będzie brał udziału, czeka na ostateczne stanowisko ze strony PPL dot. ich przedstawiciela.
W budżecie tegorocznym zostało zapisane, że nie stać spółki na czwartego prezesa, jeżeli
chcemy mówić o rozszerzeniu zarządu to jest propozycja wdrożenia systemu prezes bez
dyrektora, czyli wprowadzić restrukturyzację pozwalającą na zmniejszenie poziomów
zarządzania.
Jeśli chodzi o sprawę odkupienia udziałów to w roku 2016 p.Adam Struzik – marszałek
Województwa Mazowieckiego spotkał się z p.Szpikowski - dyrektorem (spotkanie za zgodą
pozostałych właścicieli), gdzie powiedział, że jeśli PPL chciałoby zarządzać i mieć większość
to zmienimy umowę spółki, tylko poprosimy o dwie rzeczy. Po pierwsze plan inwestycyjny i
strategię, co będzie działo się z lotniskiem. Po drugie, żeby oprócz przejęcia aktywów spółki,
było również przejęcie pasywów, mowa o gwarancji udzielonej przez samorząd Województwa
Mazowieckiego na emisję obligacji. Dyrektor p.Szpikowski nie przyjął tych warunków. Na
ostatniej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego padła propozycja odkupienia, natomiast
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z tego co pamięta marszałek p.Struzik powiedział, że z uwagi na to, iż obydwa podmioty są
podmiotami publicznymi, to najlepiej gdyby PPL przekazało te udziały do samorządu
województwa, czy miasta Warszawa, które powinno mieć swój port. Żeby kupić udziały, to
musimy najpierw je wycenić, wtedy możemy zastanawiać się czy województwo byłoby
zainteresowane wydatkowaniem tych pieniędzy, które są pieniędzmi publicznymi. Na pewno
nie stanie się to szybko, bo sam proces wyceny to czas kilku miesięcy. Dodał, że nie jest
upoważniony żeby wypowiadać się za właścicieli w tym zakresie.
P.Marcin Ozdarski poprosił o udzielnie odpowiedzi na pytanie: dlaczego do tej pory nie
powstała bocznica, dlaczego nie powstały tory prowadzące do lotniska, jest to rzecz, która
nurtuje mieszkańców. Co z dwoma spółkami, które kilka lat temu założyło miasto Nowy Dwór
Maz. do obsługi lotniska? Co z przewoźnikiem, który „odleciał” z lotniska, czy przewoźnik ma
jakiekolwiek roszczenia, ewentualnie sądowe, w stosunku do spółki, na jaką kwotę?
P.Marcin Danił powiedział, że jeśli chodzi o bocznicę, która ma powstać przy terminalu
jest to inwestycja Polskich Kolei Państwowych. Jest uzgodniony projekt, będzie to połączenie
w dwie strony. Będą dwa zelektryfikowane tory. Została przyjęta tańsza wersja (pierwszy plan
zakładał wjazd tunelem pod terminal), będzie to dworzec naziemny skomunikowany z
terminalem za pomocą zadaszeń. Termin realizacji to rok 2024. Środki są zabezpieczone z
Regionalnego Programu Operacyjnego, kwota 200mln. P.Daniło nie widzi zagrożeń dla tego
projektu. Dodał, że nie zna tematu dwóch spółek nowodworskich. Co do WIZZAIR-a
powiedział, że ta firma odeszła z lotniska 7 dni przed zamknięciem. Jak Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego i Zarząd Lotnictwa Cywilnego zamknął lotnisko, z uwagi na zły stan
powierzchni betonowych, to WIZZAIR-a już nie było. W ich oficjalnych komunikatach było,
że mają problemy z pogodą, że dużo lotów jest odwołanych, w związku z czym decydują się
na powrót na lotnisko Chopina. Spółka nie ma żadnych roszczeń do WIZZAIR-a. WIZZAR
zerwał umowę, pozwał na kwotę 11mnl.zł, jako strat, które poniósł z uwagi na fakt, że nie mógł
operować na lotnisku w Modlinie. Sprawa toczy się w sądzie, Spółka stoi na stanowisku, że
WIZZAIR nie ma do tego prawa, zerwał umowę i żadne odszkodowanie się nie należy.
Natomiast Spółka ma roszczenia w stosunku do firmy Erbud, firmy która wykonała wadliwie
drogę startową. Firma w ramach gwarancji wykonała jeszcze raz te części betonu. Kwota
żądana, jako odszkodowanie, to 30mln.zł za utracone korzyści, utratę wizerunku, uwzględniony
jest w tym tylko RAYAIR, uznano, że z WIZZAIR-em są na zero, bo odeszli, podjęli taką
decyzję biznesową.
P.Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że popiera, aby odbywały się spotkania w
sprawie lotniska, brał udział w sesji w Nowym Dworze Maz. poświęconej tej tematyce. Myśli,
że Zarząd z p.Ozdarskim dojdzie do porozumienia i zorganizuje spotkanie, tak jak to
proponował p.Mędrecki.
P.Wiceprzewodniczacy Rady postawił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie poparcia
działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XXXIX/271/2018 w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu
Lotniczego Warszawa- Modlin.
Ad.5) Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w nowym Dworze Mazowieckim w 2017 roku –
zał. nr 13 do protokołu.
Ad.6) Informacja na temat realizacji postępowań przetargowych w 2017 roku – zał. nr 14 do
protokołu.
Ad.7) Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018–
zał. nr 15 do protokołu.
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Ad.8) Ocena stanu sanitarnego Powiatu Nowodworskiego za 2017 rok – zał. nr 16 do protokołu.
Ad.9) Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok– zał. nr 17 do protokołu.
Ad.10) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Dworze Mazowieckim za 2017 rok . – zał. nr 18 do protokołu.
P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że tematy ujęte w powyższych punktach
były omawiane na posiedzeniach komisji, na spotkaniach Radnych. W związku z czym
zaproponował przyjęcie tych punktów, jako informacyjnych. Zwrócił się z pytaniem do
Radnych czy zgłaszają pytania bądź uwagi do ww. informacji.
P.Krystian Buszta poinformował, że na posiedzeniu komisji omówiono szczegółowo,
zadawano pytania, udzielone zostały odpowiedzi.
P.Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu, to prosi o
zaprotokółowanie, że Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła powyższe informacje.
Sprzeciwu nie zgłoszono.
P.Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 7 minutową przerwę w obradach.
Ad.11) Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 19 do protokołu.
P.Marcin Ozdarski poprosił o informację dot. posiedzenia Zarządu dn. 1 marca 18r.
(Zarząd zapoznał się z: e)pismem mieszkańców Śniadowa w sprawie wyremontowania drogi
powiatowej 2415W odc. ok. 800m, pismo skierowane do Wydziału Inwestycji i Dróg
Powiatowych w celu zajęcia stanowiska; f)pismem Burmistrza Zakroczymia w sprawie
konieczności kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 3001W, pismo skierowane do
Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych w celu zajęcia stanowiska; g)pismem Burmistrza
Zakroczymia dot. konieczności naprawy nawierzchni dróg powiatowych gruntowych na terenie
gm.Zakroczym, pismo skierowane do Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych w celu zajęcia
stanowiska). Jakie jest ostateczne stanowisko Zarządu w powyższych sprawach?
P.Paweł Calak- wicestarosta poinformował, odnośnie pkt. e,g, dotyczących remontu
dróg gruntowych, że remont zaczął się ok. dwóch tygodni temu. Drogi remontowane są na
bieżąco, dosypywane jest kruszywo, aby utrzymać przejezdność tych dróg.
Odnośnie pkt.f poinformował, że był ogłoszony nabór na tzw. schetynówkę (można uzyskać
dofinansowanie w wysokości 80%). Krótki był okres na złożenie dokumentów, udało się
wniosek złożyć, jeżeli będzie pozytywna Wojewody będziemy szukać środków ze swojego
budżetu na dołożenie i wykonanie tego odcinka drogi.
P.Marcin Ozdarski poprosił o informację dot. posiedzenia Zarządu dn. 22 marca 18r.
(Zarząd zapoznał się z: c)pismem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w sprawie
zwiększenia kwot dodatków motywacyjnych oraz dodatków za trudne warunki pracy dla
nauczycieli oraz przywrócenia dla pracowników administracji i obsługi premii
regulaminowych, Zarząd zwrócił się o wyliczenie i przedstawienie skutków finansowych
związanych z ww. regulacjami; d)pismem dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w
sprawie zwiększenia wysokości dodatków za pracę w trudnych warunkach, wychowawstwo
oraz dodatków motywacyjnych, Zarząd powiatu postanowił zwrócić się do dyrektora szkoły o
wyliczenie i przedstawienie skutków finansowych związanych z ww. regulacjami. W tym
samym temacie na posiedzeniu w dn. 28 marca 18r. Zarząd zapoznał się z pismami dyrektorów
LO oraz ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Maz. w sprawie zwiększenia kwoty dodatków
motywacyjnych dla nauczycieli zatrudnionych w powyższych placówkach, Zarząd polecił
Wydziałowi Obsługi Szkół i Edukacji przygotowanie skutków finansowych podwyżek, które
zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26 marca 2018r.).
Jakie jest stanowisko Zarządu w powyższych sprawach? P.Ozdarski dodał, że do Rady
wpłynęły pisma z poszczególnych placówek, gdzie nauczyciele, pracownicy oświaty, podnosili
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argumenty, że ich wynagrodzenia w zakresie dodatków są od ponad 15 lat nie podnoszone, albo
ich nie ma, albo są mało motywujące i skrajnie odbiegające od tych dodatków, które mają
pracownicy szkół w sąsiednich powiatach. P.Ozdarski powiedział, że sprawdził wynagrodzenia
kadry pedagogicznej i pracowników oświaty, personelu pomocniczego, w placówkach
powiatowych prowadzonych przez ościenne powiaty i wypadamy na tym tle bardzo słabo. Na
poprzedniej sesji pytał o podwyżki rządowe czy ich wypłaty nie są zagrożone, bo wie, że
subwencja, która została przekazana na rzecz powiatu nowodworskiego jest niewystarczająca.
Odpowiedź udzielona przez p.Starostę jest niepokojąca, że środki nie zostały jednak
zabezpieczone w budżecie. Kwestia podwyżek rządowych jest uregulowana prawnie, natomiast
kwestia zmiany regulaminu wynagrodzeń, które nie następowało od ponad 15 lat jest odrębna.
P.Ozdarski powiedział, że złożył wniosek do Przewodniczącego Komisji Edukacji, żebyśmy
zajęli się tym tematem, żeby zaprosić dyrektorów placówek, przedstawicieli rad
pedagogicznych. Niestety mija miesiąc czasu i nie otrzymał nawet odpowiedzi, to jakby
pokazuje brak dialogu dla problemu, który jest. Wynagrodzenia w oświacie są niskie, skrajnie
odbiegają od tych, które mają pracownicy w placówkach oświatowych innych samorządów
powiatowych. P.Ozdarski ma nadzieję, że tak, jak nie brakowało dobrej woli, żeby przyznać
p.Staroście podwyżkę kilka miesięcy temu, na wniosek p.Drabika, tak ma nadzieję, że
p.Starosta pochyli się nad sytuacją naszej oświaty i przystąpimy do zmian regulaminu
wynagrodzeń, bo te podwyżki są niezbędne, żeby zachować kadrę nauczycielską w naszych
szkołach.
P.Starosta powiedziała, że nie możemy uzależniać wysokości pensji, jaką dostają
nauczyciele tylko i wyłącznie od dodatków, jakie może przyznać samorząd. Wynagrodzenie
płaci państwo, jest to uregulowane kartą nauczyciela. Głównym składnikiem wynagrodzenia
powinien być ten zapisany w karcie nauczyciela, natomiast środki, które dokłada samorząd są
tylko i wyłącznie uzupełnieniem. Zarząd przyglądał się sprawie, wiedzą, że pensje są dużo
niższe, niż w innych samorządach. Natomiast nie jest prawdą, że od 15 lat regulamin nie był
zmieniany, chyba poprzedni Zarząd w 2011 roku podejmował taką uchwałę o podwyżkach.
Obecnie, najpierw pochylono się nad podwyżkami dla dyrektorów, ponieważ od 1 września
tracą możliwość uzupełnienia swojego etatu godzinami. Może zaistnieć sytuacja, że będą mniej
zarabiać od swoich pracowników. Prowadzone są wyliczenia, co nie jest prostą sprawą, są
ruchy w tej przestrzeni finansowej. Zarząd myśli o podwyższeniu tych wszystkich dodatków z
dniem 1 września. Czekamy również na wyniki rekrutacji. Np. jedna ze szkół zaplanowała 2
klasy, a wiemy, że od lat jest tam nabór na 1 klasę. Nie jest tak, że dzisiaj musimy do końca
roku „na sztywno” policzyć te pieniądze, ponieważ potem na koniec roku część by została i
byłaby konieczność ich przesuwania. P.Starosta uważa, że wszystkim nauczycielom należą się
te podwyżki, takiego zdania jest cały Zarząd. Były rozmowy z dyrektorami poszczególnych
szkół i ruch finansowy będzie wykonany.
Na pytanie p.Marcina Ozdarskiego czy należy rozumieć, że podwyżki będą przyznane
nauczycielom z dniem 1 września 2018 roku? p.Starosta poinformowała, że będą to podwyżki
dodatków.
Nie zgłoszono innych pytań.

Ad. 12) Interpelacje i zapytania.
Głosów nie zabrano.
Ad. 13) Sprawy różne.
P.Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że posiada informację z Biura Rady, że
wszystkie pisma, które wpłynęły zostały przekazane na adresy mailowe p.Radnych, w związku
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z czym nie będzie ich odczytywał. Dodał, że tylko kartki świąteczne nie zostały przesłane,
można się z nimi zapoznać w Biurze Rady.

Ad.14 Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Zdzisław Szmytkowski wiceprzewodniczący Rady, podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie
o godz. 1125 zamknął XXXIX sesję Rady Powiatu Nowodworskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/Zdzisław Szmytkowski

Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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