BR.0002.42.18

Protokół Nr XLII/2018
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 6 września 2018 roku

XLII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.
Ad. 1
Sesję, o godz. 900 otworzył, wypowiadając formułę: otwieram obrady XLII sesji Rady
Powiatu Nowodworskiego, p.Zdzisław Szmytkowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W chwili otwarcia sesji w
obradach uczestniczyło 16 radnych (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19
Radnych), nieobecni: p.Krzysztof Kapusta, p.Katarzyna Kręźlewicz, p.Marcin Ozdarski.
P.Wiceprzewodniczący Rady przywitał Radnych Powiatu, Zarząd Powiatu na czele z p.Pawłem
Calakiem - wicestarostą, przedstawiciela kancelarii prawnej, pracowników starostwa.
Ad. 2
P.Wrzewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z wnioskiem Zarządu została
zwołana XLII sesja – zał. nr 1 do protokołu.
Nie zgłoszono wniosków do porządku XLII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego,
p.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Rada będzie obradować wg. porządku
zawnioskowanego przez Zarząd, tj:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLI/18 z dnia 23.08.2018r.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;

5.
6.
7.
8.

Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Ad. 3 Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji Nr XLI/18 z dnia 23.08.2018r.,
p.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, 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.
Głos zabrała p.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju, który poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany
do budżetu powiatu.
Nie zabrano innych głosów w dyskusji nad projektami uchwał budżetowych,
p.Wiceprzewodniczący Rady kolejno poddał je pod głosowanie.
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Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie (przy obecności na sali obrad 15
Radnych) przyjęła Uchwałę nr XLII/281/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Nowodworskiego.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie (przy obecności na sali obrad 15
Radnych) przyjęła Uchwałę nr XLII/282/2018 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.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że
sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad. 6 Interpelacje i zapytania.
P.Jacek Kościk zwrócił się do Zarządu Powiatu w sprawie drogi powiatowej Czosnów –
Sowia Wola, a dotyczącej jej odwodnienia. Są z tym związane pewne uchybienia.
Odwodnienie, które zostało zamontowane wzdłuż tej drogi w 1/3 umieszczone jest w poziomie
wód gruntowych, co nie jest zgodne z polską normą branżową jeśli chodzi o projektowanie
odwodnienia, które powinno być zaprojektowane co najmniej 0,40 nad poziomem wód
gruntowych. P.Kościk poprosił Zarząd, aby rozważył możliwość wystąpienia na drogę sądową
i pociągnięcia projektanta tego odwodnienia do odpowiedzialności, ponieważ naraził Powiat
na szkodę.
Kolejny temat poruszony przez p.Kościka to oznakowanie spowalniaczy zamontowanych na
drodze Sowia Wola - Czosnów. Postawiono znaki ostrzegawcze o wystąpieniu garbu i
ograniczeniu prędkości do 30km/godz., natomiast nie ma znaku odwołującego to ograniczenie
prędkości. Czyli w dalszej części drogi dopuszczalna prędkość to 30 km, odwołuje to dopiero
skrzyżowanie albo znak teren zabudowany. Aby nie zdarzyła się sytuacja, że zostanie komuś
odebrane prawo jazdy ze względu na przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym, albo
w przypadku innego zdarzenia na drodze np. kolizji rzeczoznawca może uznać, że została
przekroczona dopuszczalna prędkość i nie wypłacić odszkodowania. Należy na znaku
ograniczającym prędkość przed garbem, dodać informację, że obowiązuje tylko na długości do
garbu, aby nie było interpretacji, że odwołuje go najbliższe skrzyżowanie.
Następnie p.Kościk powiedział, że uczestniczył w spotkaniu kółka strzeleckiego, gdzie uzyskał
informację, że został ogłoszony przetarg na budowę strzelnic w powiecie. Ogłoszenie było 9
sierpnia, można uzyskać 1.200tys.zł dofinansowania na budowę strzelnicy przy osi strzelniczej
200m i 800tys.zł przy osi strzelniczej 100m. P.Kościk poprosił Zarząd, aby zapoznał się z tą
sprawą.
P.Paweł Calak – wicestarosta odnośnie pierwszej sprawy powiedział, że zostały już
podjęte kroki aby te zalewiska wód zmniejszyć. Nie uda ich się zlikwidować w całości, bo
zbierana jest nie tylko woda z drogi, ale ze wszystkich przyległych posesji. Nie można winić
projektanta, zaprojektował obiór wody z drogi, a nie z przylegających posesji. Podjęte obecnie
działania mają na celu odwodnienie trzech najbardziej uciążliwych miejsc, gdzie jest najwyższy
poziom wód gruntowych.
Jeśli chodzi o spowalniacze na drodze i znaki, to co będzie do poprawy zostanie poprawione.
Zamontowanie progów było uzgodnione z mieszkańcami. Uczestniczy drogi korzystali z niej
niezgodnie z przepisami, jeździli za szybko.
P.Jacek Kościk uważa, że projektant powinien zostać pociągnięty do
odpowiedzialności. Nie ma tu znaczenia woda spływająca z posesji. Pojemniki - studzienki do
odbioru wody z drogi zostały zaprojektowane i wbudowane poniżej poziomu wód gruntowych.
Co do kolejnej sprawy również uważa, że spowalniacze są potrzebne. Poruszał sprawę
właściwego oznakowania.
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P.Krystian Buszta zwrócił się do p.Jacka Kościka, jako przedstawiciela Kampinoskiego
Parku Narodowego, w sprawie bardzo zniszczonej drogi powiatowej w Górkach Kampinoskich
uczęszczanej przez rowerzystów. Była już rozmowa na ten temat, że KPN bardzo niszczy tam
drogi poprzez ruch ciężarówek o bardzo dużym tonażu i KPN miałby wspomóc Powiat
Nowodworski w dofinansowaniu remontu drogi przez Starą i Nową Dąbrowę. Jakie p.Kościk
widzi szanse na pomoc KPN w tym przedsięwzięciu?
P.Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę, że p.Kościk jest pracownikiem nie
przedstawicielem KPN.
P.Jacek Kościk podziękował p.Wiceprzewodniczącemu za powyższą uwagę. Również
stwierdził, że jest tylko pracownikiem i nie może się wypowiadać w imieniu Dyrekcji KPN, do
którego powinno być skierowane to pytanie.
P.Jacek Kowalski zadał pytanie czy powiat będzie występował z wnioskiem na
dofinansowanie strzelnicy?
P.Wicestarosta powiedział, że w tej sprawie nie ma żadnych dokumentów z tym
związanych, sprawa nie była rozpatrywana. Na dzień dzisiejszy nic nie może powiedzieć w tym
temacie.
P.Jacek Kowalski powiedział, że bardzo niewiele zostało czasu, a jest to jeden z
niewielu projektów, na którym powiat może też zarobić. Od poniedziałku do piątku będzie ze
strzelnicy korzystało wojsko, a w weekendy wszyscy inni zainteresowani.
P.Wicestarosta zwrócił uwagę, że na tę chwilę trudno jest powiedzieć czy Powiat na
tym może czy nie może zarabiać, jakie z tego tytułu mogą być dochody czy koszty. Jeżeli jest
trzy tygodnie na złożenie wniosku zostanie to poddane pod rozwagę Zarządu.
P.Kazimierz Drabik powiedział, że według niego to Rada tworzy politykę
wydatkowania środków. Pytanie do Zarządu czy składa wniosek i na co przeznacza środki jest
pytaniem do Rady. Nawet jeśli Zarząd miałby takie życzenie przeznaczenia środków na
strzelnicę, to nie wiadomo czy Rada to poprze.
Ad.7 Sprawy różne.
P.Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że koniec kadencji jest 16 listopada
bieżącego roku, na 2 miesiące przed końcem Radni zobowiązani są złożyć oświadczenie
majątkowe, tj. do 16 września. W związku z tym, iż jest to niedziela oświadczenia należy złożyć
do dnia 17 września br. w godzinach pracy urzędu.
Ad.8 Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Zdzisław Szmytkowski wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o
godz. 920 zamknął XLII sesję Rady Powiatu Nowodworskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
/-/Zdzisław Szmytkowski
Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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