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BR.0002.40.18                           Protokół Nr XL/2018 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                z dnia 14 czerwca 2018 roku 
 

 

XL sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa 

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

 

 Ad. 1 

Sesję, o godz. 900 otworzyła, wypowiadając formułę: otwieram obrady XL sesji Rady 

Powiatu Nowodworskiego, p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W chwili otwarcia sesji w 

obradach uczestniczyło 18. radnych (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 

Radnych), nieobecny p.Jacek Kowalski.             

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

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

starostwa. 

 

Ad. 2 

  P.Przewodnicząca Rady zaproponowała wprowadzenie do zaproponowanego porządku 

obrad (zał. nr 1 do protokołu), jako podpunktu 7 w punkcie podjęcie uchwał, projektu uchwały 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego.   

Nie zgłoszono innych wniosków do porządku XL sesji Rady Powiatu Nowodworskiego, 

p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie porządku wraz z zaproponowaną 

poprawką. 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła porządek XL 

sesji: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.   

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/18 z dnia 26.04.2018r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego;  

2) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;  

3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Nowodworskiego;  

4) nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych w 

Nasielsku;  

5) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie 

podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego;   

6) rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w 

Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 

7) ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego.  

5. Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum Medycznego 

w Nowym Dworze Mazowieckim wg. stanu na dzień 30.04.2018r.  

6. Informacja za rok 2017 z dokonanych umorzeń należności oraz przyznawanych ulg w 

spłacaniu należności Powiatu Nowodworskiego.   
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7. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

8. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Nowodworskiego pomiędzy sesjami Rady. 

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Sprawy różne.   

11. Zamknięcie sesji.  

 

Ad. 3 Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji Nr XXXIX/18 z dnia 26.04.2018r., 

p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że został przyjęty.   

 

Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawach.  

  P.Przewodnicząca Rady przekazała prowadzenie obrad p.Zdzisławowi 

Szmytkowskiemu – wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Nowodworskiego. 

ad.1,2) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Nowodworskiego – zał. nr 2 do protokołu oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2018 rok – zał. nr 3 do protokołu.  

 P.Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zabranie głosów, w przedmiocie powyższych 

uchwał, Przewodniczących Komisji. 

 P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja na dzisiejszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekty 

uchwał budżetowych.   

 P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja obradowała w dniu 

dzisiejszym, również pozytywnie zaopiniowała uchwały budżetowe.     

Nie zabrano innych głosów w temacie powyższych projektów uchwał, 

p.Wiceprzewodniczący Rady kolejno poddał je pod głosowanie.    

 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

XL/272/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Nowodworskiego.  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

XL/273/2018 zmieniającą uchwałę budżetową na 2018 rok.  

 Dalsze prowadzenie obrad przejęła p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady 

Powiatu Nowodworskiego.  

ad.3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu 

Nowodworskiego – zał. nr 4 do protokołu.  

 P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

 P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja również pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.     

Nie zabrano innych głosów w przedmiocie powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie jej przyjęcie.    

 

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

(obecnych 19 radnych, na obrady przybył p.Jacek Kowalski) przyjęła Uchwałę nr 
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XL/274/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu 

Nowodworskiego. 
  

ad.4) Projekt uchwały w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół 

Zawodowych w Nasielsku – zał. nr 5 do protokołu. 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 Nie zabrano innych głosów w przedmiocie powyższej uchwały, p.Przewodnicząca 

Rady poddała pod głosowanie jej przyjęcie.    

 

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

przyjęła Uchwałę nr XL/275/2018 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w 

skład Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. 

 

ad.5) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych 

do Sejmiku Województwa Mazowieckiego – zał. nr 6 do protokołu.  

 P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.   

Nie zabrano innych głosów w przedmiocie powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie jej przyjęcie.    

 

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

XL/276/2018 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach 

wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.  
 

ad.6) Projekt uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego 

Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 

31.12.2017r. – zał. nr 7 do protokołu. 

 P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.    

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

poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

P.Marcin Ozdarski, w związku z podaną informacją, iż na łączny koszt wynagrodzeń w 

roku 2017 w porównaniu z rokiem 2016 miały wpływ m.innymi przyznanie dodatków dla 

pielęgniarek, ratowników medycznych, powiedział, że domniemuje, iż chodzi o dodatki 

określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Jaki był koszt wprowadzenia dodatków dla 

pielęgniarek i dodatków dla ratowników, jaką kwotę NCM otrzymało z budżetu centralnego na 

ich pokrycie? 

P.Jacek Kacperski – dyrektor NCM powiedział, że tak szczegółowych danych w tej 

chwili nie jest w stanie podać. Dodał, że koszty wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nie są w 

100% refundowane. Podwyżki zostały włączone do podstawy, czyli zarówno koszty związane 

z dyżurami, ze stażem pracy, są podwyższone, czego Skarb Państwa nie refunduje. Dane, o 

które prosi p.Ozdarski, zostaną przekazane na piśmie.  

P.Marcin Ozdarski odnośnie informacji o zawartych umowach z NFZ, zadał pytanie jaki 

ryczałt NCM otrzymało na kolejny okres? Jaka jest różnica pomiędzy przychodami z NFZ w 



4 

 

momencie kiedy była zawarta umowa z NFZ, a obecnie gdy szpital jest w sieci szpitali? Co z 

jednostkami, które nie znalazły się w sieci, tudzież nie zostały objęte ryczałtem? Pytanie 

dotyczy głównie poradni specjalistycznych, które z „automatu” nie weszły do sieci. 

P.Jacek Kacperski powiedział, że dyrekcja NCM miała świadomość zasad związanych 

z ryczałtem, jak również zagrożeń. Dlatego też wykonanie za ostatni kwartał ubiegłego roku 

było wyższe, niż przyznany ryczałt. Wykonanie było wyższe o ponad 6%. Dzięki temu NFZ 

częściowo zrealizował obietnicę, tj. o 2% ryczałt został podniesiony, daje to kwotę ok. 20tys.zł 

miesięcznie. Zwrócił uwagę, że większość szpitali powiatowych na Mazowszu miało problem 

z wykonaniem ryczałtu w ostatnim kwartale i uzyskały mniejsze kontrakty. Jeśli chodzi o 

szczegółowe przedstawienie wzrostu kontraktu, to prezentowane było na którejś komisji. W tej 

chwili nie jest w stanie szczegółowo odpowiedź, ale takie dane zostaną przekazane. Ten wzrost 

cały czas ma miejsce, korzystnie udało się również zwiększyć finansowanie Nocnej Pomocy 

Lekarskiej. P.Kacperski dodał, że finansowanie za pomocą ryczałtu ma również negatywne 

strony. Zawsze NCM otrzymywało nadwykonania lub część nadwykonań za rok poprzedni. W 

przypadku ryczałtu nie ma zwrotu za nadwykonania. Jest jedynie szansa na uzyskanie na 

przyszły okres większe finansowanie. Za ostatni kwartał jest ok. 300tys.zł nadwykonań, 

niestety nie możemy się spodziewać zapłaty.  

Poradnie, które nie znalazły się w ryczałcie to okulistyczna i laryngologiczna. Aktualnie na te 

poradnie NCM posiada kontrakt. NFZ pomagał zrobić procedury konkursowe, ale na ostatnim 

spotkaniu, z Dyrektorem NFZ, w zeszłym tygodniu dowiedzieli się, że na następne pół roku 

będzie aneksowanie. Wysokość kontraktu w tych dwóch poradniach została bez zmian.  

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

uchwały.     

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

przyjęła Uchwałę nr XL/277/2018 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego 

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 

obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 
       

ad. 7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego – zał. nr 

8 do protokołu.  

 P.Marcin Ozdarski powiedział, że tradycyjnie uchwała dotycząca wynagrodzenia 

p.Starosty przekazywana jest na 5 minut przed sesją. Zadał pytanie: jak wyglądają składowe 

wynagrodzenia w chwili obecnej, jaka jest łączna ich suma i jaka będzie po wprowadzeniu 

uchwały obniżającej wynagrodzenie p.Starosty? 

 P.Przewodniczaca Rady zwróciła uwagę, że uchwała dostępna jest BIP, można się z nią 

zapoznać. Rozumie, że intencją pytania jest przedstawienie kwoty. Kwota jest do wyliczenia, 

Radni informację otrzymają na piśmie. 

 P.Henryk Mędrecki podziękował, że przedmiotowa uchwała znalazła się na tej sesji. 

Wprowadzane są ustawy, które rada realizuje. Czy zgadzamy się z obecnie rządzącymi, aby w 

trakcie roku, kiedy upływa czas kadencji były zmieniane reguły gry? Ktoś decydował się być 

starostą za określone pieniądze, to nie rząd powinien decydować o tym ile zarabia 

przedstawiciel samorządu, jest to wchodzenie w kompetencje samorządu. Dlatego będzie 

głosował za odrzuceniem tej uchwały. Poprzednio również głosował o nie zmniejszanie 

staroście wynagrodzenia i będzie w tym konsekwentny. 

 P.Marcin Ozdarski odnośnie sugestii p.Przewodniczącej Rady zwrócił uwagę, że ten 

projekt uchwały nie jest jeszcze zamieszczony na BIP-ie (p.Przewodnicząca wtrąciła, że miała 

na uwadze poprzednią uchwałę). P.Ozdarski poprosił o informację: jakie jest wynagrodzenie 

zasadnicze p.Starosty, jaki kwotowo dodatek funkcyjny i jaki był dodatek specjalny?   

  P.Jacek Kowalski powiedział, że nie wie w czym tkwi problem. P.Starosta nie potrafi 

powiedzieć jaką kwotę będzie zarabiać po podjęciu tej uchwały?  
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 P.Starosta zwróciła uwagę, że nie sprawdzała tego, wie, że musi być dostosowana 

uchwała do przepisów. 

 P.Jacek Kowalski powiedział, że zarządzają 60 milionowym budżetem, a p.Starosta nie 

potrafi powiedzieć ile będzie zarabiać. Podobnie jak p.Ozdarski nie wie np. jaką p.Starosta ma 

wysługę lat. Nie widzi prostszej rzeczy do wyliczenia i podania.  

P.Ryszard Gumiński zwrócił się do p.Skarbnik o wyliczenie wynagrodzenia brutto 

p.Starosty po obniżce wynagrodzenia. Są to pieniądze publiczne, dlatego proszą, żeby to 

wybrzmiało, nie chcą ujawniać żadnych tajemnic.  

P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że ta informacja zostanie przekazana na 

piśmie.    

P.Jacek Kowalski stwierdził, że Zarząd jest nieprzygotowany do sesji, jako radny nie 

ma informacji.  

P.Zdzisław Szmytkowski powiedział, że nie jest problemem policzyc, według jego 

wyliczeń jest to kwota ponad 10tys.zł.     

P.Przewodnicząca Rady powtórzyła, że dokładna informacja zostanie p.Radnym, którzy 

zadali pytania, przekazana na piśmie.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

Rada Powiatu Nowodworskiego, 6 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 10 głosach 

wstrzymujących się (p.Marcin Ozdarski nie brał udziału w głosowaniu), przyjęła Uchwałę nr 

XL/278/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego.  
 

Ad.5 Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum 

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim wg. stanu na dzień 30.04.2018r. – zał. nr 9 do 

protokołu.  

   P.Marcin Ozdarski zadał pytanie: czy szpital spełnia wymogi RODO, z jakimi kosztami 

wiązało się to dla szpitala? Ma wejść ustawa regulująca wynagrodzenia w służbie zdrowia, ze 

skutkiem na dzień 1 lipca 2018r, dotyczy głównie lekarzy specjalistów, lekarzy rezydentów, 

jakie to będą skutki finansowe dla szpitala? W załączniku nr 3 przekazanej informacji 

wyszczególniona jest kwota kredytu długoterminowego, czy była taka pozycja w poprzednich 

dokumentach? W części informacyjnej dotyczącej przychodów i kosztów zapisano, iż w 

kwietniu 2018r. NCM wypłaciło kwotę 550tys.zł z tytułu przegranej sprawy sądowej z roku 

2007. Czy to jest ta sama sprawa, której koszty szpital już poniósł w roku 2017?   

   P.Jacek Kacperski – dyrektor NCM, odnośnie sprawy sądowej, poinformował, że kwota 

do zapłaty odszkodowania łącznie z odsetkami była ponad 2mln.zł. NCM nie miało takiej 

kwoty, aby zapłacić jednorazowo. Ze stroną zawarte zostało porozumienie, kwotę główną tj. 

ponad 1,5mln.zł NCM zapłaciło w ubiegłym roku, natomiast kwota odsetek ponad 800tys.zł 

termin zapłaty do końca czerwca bieżącego roku. Część tej kwoty została zapłacona, pozostało 

327tys.zł.  

Odnośnie sprawy RODO, p.Kacperki poinformował, że dotyczy wszystkich jednostek. Jeden z 

pracowników, w ½ czasu pracy, ma w zakresie obowiązków sprawy RODO. Ta cześć 

wynagrodzenia jest kosztem realizacji tego zadania. Kosztem jest również szereg dokumentów, 

pism, aneksów, które trzeba zawrzeć z podwykonawcami, będzie to kilka tysięcy równych 

aneksów. Stosowne aneksy i pisma wysyłane są do podmiotów, takie pisma przychodzą 

również od firm współpracujących. W chwili obecnej szczegółowy koszt jest trudny do 

oszacowania, będzie to możliwe do określenia po kilku miesiącach. Stopień przygotowania do 

RODO, zdaniem p.Kacperskiego jest porównywalny z innymi podmiotami. W NCM w połowie 

zeszłego roku odbyła się kontrola dot. ochrony danych osobowych. Zmusiło to do przejrzenia 

dokumentów, regulaminów, naniesienia poprawek, drobnych błędów, uchybień, jakie wykazała 

kontrola. Niestety obecnie są nowe zasady prawne i na nowo należy do tego podejść.  
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NCM zakupiło program komputerowy zawierający wzory dokumentów i przepisy związane z 

tym zagadnieniem. Ponadto 2 pracowników zostało wysłanych na szkolenie z tego zakresu.  

Odnośnie rozporządzenia dot. płac, p.Kacperski powiedział, że koszt finansowy trudny jest do 

oszacowania w chwili obecnej. Było to również przedmiotem rozmowy z dyrektorem NFZ. 

Koszt do oszacowania będzie można precyzyjnie określić gdy rozporządzenie wejdzie w życie.  

   P.Marcin Ozdarski poprosił o informację dotyczącą przeprowadzonego przetargu, który 

został unieważniony, a następnie ogłoszony kolejny z terminem otwarcia ofert w dniu 

11.06.18r.  

P.Jacek Kacperski poinformował, że nastąpiło otwarcie przetargu, dwie oferty nie 

spełniały wymagań formalnych, trzecia oferta niestety była zbyt droga, przekraczała budżet, 

przetarg został powtórzony. W drugim przetargu wpłynęła jedna oferta, sprawdzana jest pod 

względem formalnym. Niestety zaoferowana kwota przekracza o ponad 1mln.zł 

dofinansowanie z zabezpieczonego wkładu własnego od organu założycielskiego. P.Dyrektor 

dodał, że będzie musiał wnioskować do organu założycielskiego o zwiększenie kwoty dotacji. 

Po powtórzeniu przetargu po raz trzeci może się okazać, że żadna firma nie złoży oferty. Na 

rynku budowlanym można zaobserwować wzrastanie cen. Kosztorys przygotowany był 2,5 

roku temu, przez ten czas koszty na rynku budowlanym, zarówno materiałów, jak i robocizny, 

wzrosły.  

P.Marcin Ozdarski zwrócił się do Zarządu Powiatu o udzielenie odpowiedzi na piśmie 

dot. programu dostosowawczego szpitala. Jakiś czas temu pytał o ten program. Rada 

podejmowała uchwałę wyrażającą poparcie dla Zarządu Powiatu popierające działania 

dyrektora NCM. Była podana kwota 10mln.zł, zdaniem p.Ozdarskiego, jest ona zdecydowanie 

za niska. Widać to jest po przeprowadzonym przetargu, ceny wzrosły i dalej będą rosnąć. Prosi 

o odpowiedź na piśmie: w jaki sposób Zarząd Powiatu zamierza partycypować i skąd pozyskać 

środki na dostosowanie placówki zgodnie z programem dostosowawczym? P.Ozdarski dodał, 

że powiat tak jest zadłużony, że chyba w następnej kadencji nie będzie skąd tych środków 

pozyskać.  

P.Ryszard Gumiński poprosił o informację dotyczącą kosztów zużycia energii. 

Analizując podane kwoty opłat za energię eklektyczną, widać naprzemiennie wysokie i niskie 

koszty tej energii w poszczególnych miesiącach. Z czego to wynika?  

P.Jacek Kacperski poinformował, że wynika to z kwestii księgowych. Niektóre faktury 

przychodzą z opóźnieniem. Odbył się przetarg na dostawę energii eklektycznej, nie zakończył 

się w czasie, była jeszcze aneksowana umowa. Zużycie energii jest równomierne. Ceny energii 

z przetargu na przetarg są wyższe o 2-4%. P.Kacperski dodał, że kwestię tę szczegółowo 

wyjaśni na piśmie.  

P.Ryszard Gumiński stwierdził, że niepokojący jest ujemny wynik finansowy na koniec 

kwietnia br., prawie 750tys.zł. Zadał pytanie, czy P.Kacperski widzi jakąś „receptę” na to?, czy 

jest to tendencja, która w aktualnych warunkach będzie pogłębiała ten ujemny wynik 

finansowy?  

P.Jacek Kacperki powiedział, że niestety musi udzielić twierdzącej odpowiedzi, że jest 

taka tendencja, że koszty rosną. Jeśli nie będzie waloryzacji świadczeń, to szpital się nie będzie 

bilansował. Koszty osobowe i inne koszty rosną, nie jest to tendencja dotycząca tylko NCM. 

Szereg szpitali, które miały dobre wyniki finansowe, za zeszły rok odnotowały stratę, 

niezależnie od takich zdarzeń jak przegrana sprawa sądowa, przykład szpital w Żurominie, 

Przasnyszu, Wyszkowie. Bez wzrostu wyceny świadczeń wynik będzie ujemny. W roku 

bieżącym nie było zapłaconych nadwykonań. NCM analizuje koszty, przeanalizowane zostały 

wszystkie umowy z podwykonawcami. Dla części świadczeń dla POZ i innych podmiotów 

została zwiększona cena (za usg, rtg, badania laboratoryjne, transport). NCM opracowuje 

program naprawczy, jest taki obowiązek ze względu na stratę za rok ubiegły, program będzie 
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wdrażany z II połowie roku. Niestety bez istotnego wzrostu wyceny świadczeń ten wynik 

będzie ujemny.  

Nie zgłoszono innych pytań, p.Przewodnicząca Rady powiedziała, że informacja została 

przez Radę przyjęta.   

 

Ad.6 Informacja za rok 2017 z dokonanych umorzeń należności oraz przyznawanych ulg w 

spłacaniu należności Powiatu Nowodworskiego zał. nr 10 do protokołu.   

   Nie zabrano głosów w temacie powyższej informacji, p.Przewodnicząca Rady uznała, 

że informacja została przyjęta.   

 

Ad.7 Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współpracy Powiatu Nowodworskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zał. nr 11 do 

protokołu.   

   Nie zabrano głosów w temacie powyższego sprawozdania, p.Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, że sprawozdanie zostało przyjęte.   

 

Ad.8 Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Nowodworskiego pomiędzy sesjami Rady – zał. 

nr 12 do protokołu. 

   P.Marcin Ozdarski (dot. posiedzenia dn.10.04.18r. Zarząd zapoznał się z pismem  

Sołtysa wsi Stare Orzechowo oraz pismem p.Gągolewskiego – radnego gm.Pomiechówek ws. 

załatania ubytków powstałych w okresie jesienno-zimowym w drodze powiatowej) zapytał jaka 

została podjęta decyzja? 

   P.Paweł Calak – wicestarosta, poinformował, że w ramach bieżącego utrzymania 

wszystkie ubytki w asfalcie zostały już wypełnione.  

P.Marcin Ozdarski (dot. posiedzenia dn. 19.04.18r. Zarząd zapoznał się pismem Wójta 

Gm.Pomiechówek ws. naprawy nawierzchni drogi powiatowej we wsi Stare Orzechowo) 

poprosił o informację jak to zostało zrealizowane oraz (Zakład Robót Energetycznych 

JANTAR z Łomianek wystąpił o wyrażenie zgody na usytuowanie oświetlenia ulicznego w 

Zakroczymiu) jaka decyzja Zarządu? 

P.Wicestarosta poinformował, że pierwsze pytanie związane jest ze sprawą zgłoszoną 

przez Radnego p.Gągolewskiego. Jeśli chodzi o oświetlenie w Zakroczymiu nie ma żadnych 

przeciwskazań, oświetlenie może być wykonane.  

P.Ryszard Gumiński (dot. posiedzenia dn. 10.04.18r. Zarząd przyjął uchwałę ws. 

przyjęcia regulaminu przyznawania nagród starosty nowodworskiego za szczególne 

osiągnięcia) czy została zmieniona treść poprzedniej uchwały, jeśli tak to w jakim zakresie?   

P.Starosta poinformowała, że nie było takiej uchwały i takiego regulaminu. Zarząd 

postanowił wynagrodzić osoby, które wyróżniają się swoją pracą na tle powiatu. Taki 

regulamin uchwalony został po raz pierwszy. W ramach tego regulaminu zostały odznaczone 

pielęgniarki z naszego szpitala.       

P.Marcin Ozdarski (dot. posiedzenia dn.10.06.18r. Zarząd zapoznał się z pismem 

Dyrektora LO w Nowym Dworze Maz. ws. zatwierdzenia 16 godzin przeznaczonych na 

realizację tygodniowego wymiaru zajęć nauczania indywidulanego) zapytał jaka jest decyzja 

Zarządu? oraz (dot. posiedzenia dn. 17.05.18r. Zarząd zapoznał się z kalkulacją kosztów dot. 

zatwierdzenia 16 godzin przeznaczonych na realizację tygodniowego wymiaru nauczania 

indywidulanego) jaka jest decyzja Zarządu? 

P.Starosta powiedziała, że taka decyzja jest zawsze pozytywna. Pismo było skierowane 

do wyliczenia, czy szkoła posiada pieniądze, czy jest potrzeba dołożenia do planu szkoły. 

Zdarzają się przypadki, że uczeń przez pewien czas musi przebywać w domu i nie możemy 

pozbawić go dostępu do nauki. 
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Nie zgłoszono innych pytań, p.Przewodnicząca Rady stwierdzała, że sprawozdanie z 

pracy Zarządu Rada przyjęła.   

 

Ad.9 Interpelacje i zapytania. 

   P.Marcin Ozdarski zadał pytania: w jaki sposób realizowane jest RODO w placówkach 

oświatowych? jaka jest ostateczna decyzja Zarządu w sprawie podwyżek dla nauczycieli (czy 

dostaną je tylko dyrektorzy placówek, czy również wszystkie grupy pracowników, które swego 

czasu złożyły pisemne wnioski do Zarządu i od kiedy)?  

P.Ozdarski poprosił o informację dotyczącą terenu wokół Warsztatów Terapii Zajęciowej i 

działki należącej do miasta. Czy rozmowy, żeby przejąć ten teren na rzecz powiatu i przekazać 

WTZ są nadal kontynuowane? Są sygnały, że jest tam planowana budowa drogi do biblioteki 

miejsko-powiatowej. 

   P.Wicestarosta odnośnie ostatniego pytania powiedział, że prowadzone są rozmowy z 

miastem. Zarząd prowadzi rozmowy z p.Burmistrzem w sprawie wybudowania tam drogi i 

parkingu, aby część mieszkańców mogła korzystać z tego terenu, część dla biblioteki i część 

dla WTZ. Te sprawy są jeszcze negocjowane z Urzędem Miasta.  

P.Marcin Ozdarski powiedział, że z tego rozumie, iż tam będzie powstawała droga 

miejska, grunt na chwilę obecną jest własnością powiatu i ma dojść do wymiany gruntu. 

P.Wicestarosta dodał, że część tej posesji jest powiatu. Planowane jest wykonanie 

parkingu i drogi dojazdowej do parkingu, nie będzie to droga publiczna miejska, ale dojazdowa 

do parkingu. Nie może udzielić szczegółowej odpowiedzi, trwają negocjacje z miastem jakie 

rozwiązanie przyjąć, aby jak najlepiej można było z tego korzystać. Trudno jest określić datę 

zakończenia tych negocjacji, ale powinno to być w niedługim czasie.  

P.Starosta odnośnie wynagrodzeń nauczycieli przypomniała, że od 1 kwietnia zostały 

wprowadzone podwyżki dla nauczycieli, niestety kwota jaką powiat otrzymał w ramach 

subwencji jest niewytaczająca na ich pokrycie. Zarząd myśli nad zmianą elementów 

dodatkowych do pensji od 1 września. Analizowane są wszystkie elementy i dodatki,  

funkcyjne, za wychowawstwo, motywacyjne. Nie są to niskie kwoty, dlatego musi to być 

skrupulatnie wyliczone, aby znaleźć pieniądze w budżecie. Jest na uwadze, że przy zmianie 

przepisów może zaistnieć sytuacja, że dyrektorzy będą zarabiać mniej, niż nauczyciele, nie 

możemy na to pozwolić. Jednakże nie może tak być, że pensja zasadnicza nauczycieli czy 

dyrektorów szkół jest niższa, niż dodatki. Zarząd pochyla się nad tym, od pierwszego września 

będą wprowadzone.  

P.Marcin Ozdarski powiedział, czyli od 1 września podwyżki dostaną nie tylko 

dyrektorzy placówek w postaci dodatków funkcyjnych ale również pozostałe grupy pracujące, 

czyli nauczyciele i pracownicy personelu pomocniczego. 

P.Starosta powiedziała, że dodatki będą tylko i wyłącznie dla nauczycieli. Pozostały 

personel nie jest objęty tymi podwyżkami.  

Odnośnie RODO p.Starosta poinformowała, że większość przepisów, które wprowadza RODO  

już funkcjonują w urzędach. RODO jest głównie skierowane do firm prywatnych, które żadnej 

polityki ochrony danych osobowych nie prowadziły. Starostwo już większość zasad ma 

wprowadzonych. Obecnie wyznaczone są osoby, które pełnią te zadania, zmieniane jest 

nazewnictwo zgodnie z nową ustawą. W Starostwie zostały przeszkolone 2 osoby, które ścisłe 

pracują nad tą kwestią. Musiało zostać wykonane oszacowanie obszarów ryzyka, nie był to 

trudny element, pracownicy sobie z tym poradzili. Za politykę ochrony danych osobowych 

odpowiada kierownik jednostki. Dyrektorki szkół porozumiały się i podpisały umowy z 

zewnętrzną firmą, która je wspiera w wprowadzaniu tej polityki. Oczywiście zawsze mają 

dostęp do pełnomocnika od RODO w Starostwie, mogą się konsultować.  

W tym punkcie porządku innych głosów nie zabrano.  
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Ad.10 Sprawy różne.   

P.Przewodniczaca Rady poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu: 

- Informacja dotycząca liczby radnych wybieranych do rad powiatów – zał. nr 13 do protokołu. 

Powyższą informację p.Przewodnicząca Rady odczytała.  

   Pisma przekazane Radnym na adresy mailowe:  

- Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca podziału na okręgi wyborcze. 

- Petycja w sprawie wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Sowia Wola – 

Sosna Powstańców w Górkach.  

P.Przewodnicząca Rady odczytała propozycję pisma informującego o rozpatrzeniu petycji, 

zgodnie z właściwością przez Zarząd Powiatu – zał. nr 14 do protokołu.  

- Wniosek w sprawie nadania szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych w 

Nasielsku imienia Mikołaja Kopernika.  

- Pismo RIO przekazujące Uchwałę nr 8.130.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

z dnia 10.04.2018r. dotyczącą orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVIII/263/208 

Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Nowodworskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i 

sposobu jej rozliczania.  

Do RIO wystosowane zostało pismo informujące, iż Powiat Nowodworski nie wnosił skargi do 

WSA na uchwałę nr 8.130.2018 Kolegium RIO.    

- Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujące o przekazaniu stanowiska, Rady 

Powiatu Nowodworskiego w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego 

Portu Lotniczego Warszawa – Modlin, do dyrektora Biura Ministra Infrastruktury.   

- Pismo z Kancelarii Sejmu dotyczące otrzymania stanowiska w sprawie poparcia działań 

dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin. 

- Pismo Wicemarszałka Sejmu p.Stanisława Tyszka dot. Mazowieckiego Portu Lotniczego 

Warszawa – Modlin.   

- Stanowisko Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 18 maja 2018r. w sprawie poparcia działań 

dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego. 

- Uchwała Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24.05.2018r. w sprawie poparcia działań rozwoju 

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.  

- Stanowisko Rady Gminy w Szreńsku z dnia 04.06.2018r. w sprawie poparcia działań 

dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.  

- Stanowisko Rady Gminy Stupsk z dnia 29.05.2018r. w sprawie poparcia działań dotyczących 

rozwoju Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.   

- Stanowisko Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” w sprawie poparcia działań dotyczących 

rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.  

- Stanowisko Rady Gminy Izabelin z dnia 29.05.2018r. w sprawie poparcia działań dotyczących 

rozwoju Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.  

- Oświadczenie Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30.05.2018r. w sprawie poparcia działań 

dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.   

- Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie wybudowanej sieci 

szerokopasmowego internetu na Mazowszu i związanych z tym opłat za umieszczenie urządzeń 

w pasach drogowych. Marszałek zwraca się z prośbą o rozważenie decyzji o zmniejszeniu 

stawek za umieszczenie urządzeń infrastruktury sieci IDM w pasach drogowych. 

P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 30.05.2018r. Zarząd Powiatu zapoznał się 

z powyższym pismem i postanowił podtrzymać swoje stanowisko w ww. sprawie podjęte na 

posiedzeniu w dniu 19 październiku 2017r., tj. nie wyrażające zgody na obniżenie stawek opłat 

za umieszczenie infrastruktury sieci szerokopasmowej w pasach drogowych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego.      
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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. 1005 zamknęła 

obrady XL sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 
 

          Przewodnicząca Rady  

                    Katarzyna Kręźlewicz  

 

Protokołowała  

Mariola Tomaszewska 
     

   

  

 


