
1 

 

BR.0002.41.18                           Protokół Nr XLI/2018 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                z dnia 23 sierpnia 2018 roku 
 

 

XLI 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 XLI sesji Rady 

Powiatu Nowodworskiego, p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu 

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

obradach uczestniczyło 12 radnych (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 

Radnych), nieobecni: p.Radosław Kasiak, p.Anna Łapińska, p.Marcin Ozdarski, p.Hanna 

Rutkowska, p.Zdzisław Szmytkowski, p.Renata Włodarska, w trakcie obrad przybyła p.Anna 

Maliszewska.              

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

Calakiem - wicestarostą, przedstawiciela kancelarii prawnej, pracowników starostwa. 

 

 

Ad. 2 

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

zwołana XLI sesja – zał. nr 1 do protokołu.  

Nie zgłoszono wniosków do porządku XLI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego, 

p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada będzie obradować wg. porządku 

zawnioskowanego przez Zarząd, tj:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.   

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XL/18 z dnia 14.06.2018r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;  

2) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;  

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.  

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Sprawy różne.   

8. Zamknięcie sesji.  

 

 

Ad. 3 Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji Nr XL/18 z dnia 14.06.2018r., 

p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że został przyjęty.   

 

Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawach.  

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.  
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 Głos zabrał p.Krzysztof Kapusta – wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych 

i Rozwoju, który poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany 

do budżetu powiatu.  

P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja również pozytywnie 

zaopiniowała zmiany do budżetu powiatu.  

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

głosowanie.    

 

Rada Powiatu Nowodworskiego 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się 

przyjęła Uchwałę nr XLI/279/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Nowodworskiego.  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się 

przyjęła Uchwałę nr XLI/280/2018 zmieniającą uchwałę budżetową na 2018 rok.  

 

 

Ad.5 Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr  4 do protokołu.  

     W tym punkcie głosów nie zabrano, p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że 

sprawozdanie zostało przyjęte.    

 

 

Ad. 6 Interpelacje i zapytania.  

   W tym punkcie głosów nie zabrano.  

 

 

Ad.7 Sprawy różne.   

Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu (pisma 

wcześniej były przesłane na adresy mailowe Radnych): 

- Stanowisko Rady Gminy Sońsk z dn. 08.06.18r.w sprawie poparcia działań dotyczących 

rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.  

- Stanowisko Rady Gminy w Platerowie w sprawie poparcia działań dla rozwoju 

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.     

- Apel Rady Gminy Winnica  z dn. 11.06.18r. do centralnych organów administracji 

państwowej w sprawie podjęcia niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami.  

- Pismo - prośba pracowników LO im. J.Iwaszkiewicza w Nasielsku o wyznaczenie pracownika 

placówki na p.o. dyrektora (p.Przewodniczaca Rady poinformowała, iż uzyskała wiadomość iż 

p.o. dyrektora w ww. szkole został powołany). 

- Uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku z dn. 21.06.08r. w sprawie poparcia działań dot. 

rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.  

- Uchwała Rady Gminy Nieporęt z dn. 07.06,18r. w sprawie poparcia działań dotyczących 

rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.     

- Pismo Ministra Infrastruktury DL.I.055.3.2018.TB.2 dn. 25.06.18r. odpowiedź na uchwałę 

Rady Powiatu Nowodworskiego a dn. 26.04.18r. w sprawie poparcie działań dotyczących 

rozwoju Mazowieckiego Portu Warszawa – Modlin.  

- Uchwała Rady Miasta Legionowo z dn. 27.06.18r. w sprawie poparcia działań dotyczących 

rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin.  

- Oświadczenie Rady Gminy w Szelkowie z dn. 29.06.18r. w sprawie poparcia działań 

dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.  
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- Uchwała Rady Gminy Pomiechówek z dn. 28.06.18r. w sprawie poparcia działań dotyczących 

rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.  

- Stanowisko Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 29.06.18r. w 

sprawie wsparcia działań i oczekiwań jednostek samorządu terytorialnego i Województwa 

Mazowieckiego w zakresie rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Serocku  z dn. 25.06.18r. w sprawie poparcia działań dotyczących 

rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.   

- Stanowisko Zarządu Związku Powiatów Polskich z dn. 9.07.18r. w sprawie poparcia działań 

w zakresie rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin. 

- Stanowisko Rady Powiatu Sokołowskiego z dn. 02.07.18r. w sprawie poparcia działań w 

zakresie rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Chorzelach z dn. 29.06.18r. w sprawie poparcia działań 

dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin. 

- Stanowisko Rady Gminy Siemiątkowo z dn. 25.07.18r. w sprawie poparcia działań 

dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.  

- Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku z dn. 26.06.18r. w sprawie poparcia działań 

dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin. 

- Pismo Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich RP przekazujące odpowiedź 

Ministra Infrastruktury skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia działań i 

oczekiwań JST woj. mazowieckiego w zakresie rozwoju Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.   

- Pismo Burmistrza Nasielska w sprawie przejęcia od władz powiatowych prowadzenia 

Nasielskiego Liceum Ogólnokształcącego im. J.Iwaszkiewicza. (P.Przewodnicząca odczytała 

treść pisma odpowiedzi, które otrzymała w dniu dzisiejszym. Pismo zawiera informację, iż 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem na posiedzeniu w dn. 16.08.18r. i podtrzymuje swoje 

wcześniejsze stanowisko w powyższej sprawie  tj. negatywnie rozpatrzył wniosek o przejęcie 

przez Gminę Nasielsk prowadzenia LO im. J.Iwaszkiewicza w Nasielsku.)   

- Informacja z dn. 19.07.18r. o sposobie załatwienia petycji w sprawie wykonania ścieżki 

rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Sowia Wola – Sosna Powstańców w Górkach.  

- Oświadczenie Lek-Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie właściciel aptek w Nowym 

Dworze Maz. „Syrenka” o wypowiedzeniu z dniem 02.08.18r. pełnienia dyżurów nocnych i 

świątecznych. Decyzję motywuje brakiem możliwości kadrowych do obsadzenia w aptekach 

personelem wykwalifikowanym. (P.Przewodnicząca Rady odczytała odpowiedź na powyższe, 

w którym jest informacja, iż zwolnienie Aptek Syrenka z obowiązku dyżurowania mogłoby 

nastąpić wyłącznie w sytuacji dobrowolnego przejęcia przypisanych jej dyżurów przez inną, 

wskazaną przez Państwa aptekę zlokalizowaną na terenie Gminy Nowy Dwór Maz. W piśmie 

jest również wskazanie, że w reakcji na zgłaszane przez środowisko farmaceutyczne problemy 

kadrowe, organizacyjne oraz finansowe wynikające z pełnionych dyżurów stacjonarnych, od 

2012r. dyżury aptek realizowane są w formie telefonicznej.) 

   Następnie p.Przewodnicząca Rady przypomniała, iż koniec kadencji Rady przypada na 

dzień 16 listopada br. Należy złożyć oświadczenie majątkowe w terminie na 2 miesiące przed 

końcem kadencji, tj. 16 września. W związku z tym, iż ten dzień jest niedzielą, oświadczenie 

powinno zostać złożone 17 września. P.Przewodnicząca zwróciła uwagę, iż zmianie uległy 

druki oświadczeń majątkowych.      

   P.Jacek Kowalski poprosił o informację dot. budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 

powiatowej biegnącej przez Czosnów do Nowego Dworu Maz., czy ta ścieżka będzie miała 

połączenie przez most z Nowym Dworem Maz.?  

   P.Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że jest to gminna inwestycja.  

   P.Anna Maliszewska powiedziała, że uzyskała od Wice Wójta informację, że będzie 

poszerzony nasyp i wykonana ścieżka.       
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Ad.8 Zamknięcie sesji.  

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

Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 1015 zamknęła 

obrady XLI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 

                Przewodnicząca Rady  

        Katarzyna Kręźlewicz 

 

 

Protokołowała                                                                      

Mariola Tomaszewska   
 

 


