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BR.0002.44.18                           Protokół Nr XLIV/2018 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                z dnia 25 października 2018 roku 
 

XLIV 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 XLIV sesji 

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

Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 16 

radnych (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 Radnych), nieobecni: 

p.Kazimierz Drabik, p.Andrzej Lenart, p.Marcin Ozdarski.              

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

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

starostwa. 

 

Ad. 2 

P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z wnioskiem Zarządu – zał. nr 1 do 

protokołu, została zwołana XLIV sesja – zał. nr 2 do protokołu.  

 

Przed dalszym procedowaniem obrad p.Przewodnicząca Rady nawiązała do 

wydarzenia, które miało miejsce 4 października, czyli obchody 20-lecia istnienia samorządu 

powiatowego. Podczas tej uroczystości było również świętowane zakończenie obecnej kadencji 

Rady Powiatu, p.PRzewodnciząca dziękowała wówczas Radnym za pracę. Z różnych 

względów w uroczystości nie uczestniczyli wszyscy Radni, dlatego obecnie dziękuje im za 

wysiłek włożony w rozwój Powiatu Nowodworskiego i pełną poświęcenia pracę dla dobra jego 

społeczności oraz życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.   

      

P.Przewodnicząca Rady, w związku z brakiem wniosków do porządku XLIV sesji Rady 

Powiatu Nowodworskiego, poinformowała, 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 XLIII/18 z dnia 27.09.18r.  

4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmieniająca uchwałę Nr XLIII/284/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 

września 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok; 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;  

3) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;  

4) udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Nowy Dwór Mazowiecki; 

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

Niepełnosprawnych;  

6) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu 

nowodworskiego;   
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7) nieodpłatnego nabycia mienia; 

8) powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki; 

9) zmiany Uchwały nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 

września 2018r roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Nowodworski;  

10) zatwierdzenia Programu Naprawczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w 

Nowym Dworze Mazowieckim.  

5. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Środowiska w 2018 roku (na 

dzień 15.10.2018r.).  

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.    

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Sprawy różne.   

9. Zamknięcie sesji.  

Ad. 3 

    Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji Nr XLIII/18 z dnia 27.09.2018r., 

p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że został przyjęty.   

 

  P.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady, dalsze prowadzenie obrad przekazała 

p.Zdzisławowi Szmytkowskiemu – wiceprzewodniczącemu Rady.  

 

Ad. 4  

 Podjęcie uchwał w sprawach.  

  ad.1)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/284/2018 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 

rok – zał. nr 3 do protokołu.  

  P.Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu poinformowała, że w zmienianej uchwale nie 

ujęty został wydatek w kwocie 80tys.zł na sfinansowanie remontu recepcji w budynku 

Przychodni Specjalistycznej przy ul.Paderewskiego 7. Zmiana nie powoduje konsekwencji 

finansowych dla budżetu powiatu, gdyż kwoty dochodów i wydatków ogółem wykazane w 

uchwale nr XLIII/284/2018 z dnia 27.09.18r. zawierały powyższe zwiększenie wydatków.  

  P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie wszystkie uchwały 

związane z budżetem  powiatu.      

  P.Grzegorz Paczewski – wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja również pozytywnie 

zaopiniowała wszystkie projekty uchwał.  

  Innych głosów nie zabrano. P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały. 

  Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie (przy obecności na sali obrad 16 

Radnych) przyjęła Uchwałę nr XLIV/291/2018 zmieniającą uchwałę Nr XLIII/284/2018 

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2018 rok. 

 

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

Nowodworskiego – zał. nr 4 do protokołu.  

P.Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu w imieniu Zarządu Powiatu wniosła 

autopoprawkę do proponowanych uchwał budżetowych tj. zwiększyć wydatki o kwotę 
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205 626zł z przeznaczeniem na przebudowę mostu w Cieksynie w związku z rozstrzygniętym 

przetargiem. Już po raz trzeci kwota z przetargu jest wyższa, niż zaplanowana w budżecie.  

P.Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że komisje już się wypowiedziały w sprawie 

projektu tej uchwały.  

Innych głosów nie zabrano, p.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie (przy obecności na sali obrad 16 

Radnych) przyjęła Uchwałę nr XLIV/292/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Nowodworskiego. (zał. nr 5 projekt uchwały z autopoprawką) 

 

ad.3) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – zał. nr 6 

do protokołu.  

 P.Skarbnik poinformowała, że uchwała była omawiana na posiedzeniach komisji i 

pozytywnie zaopiniowane.  

Nie zabrano innych głosów, p.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały.    

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie (przy obecności na sali obrad 15 

Radnych) przyjęła Uchwałę nr XLIV/293/2018 zmieniającą uchwałę budżetową na 2018 

rok. (zał. nr 7 projekt uchwały z autopoprawką) 

 

ad.4) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Nowy Dwór 

Mazowiecki – zał. nr 8 do protokołu.  

 P.Paweł Calak – wicestarosta poinformował, że pomoc dotyczy wyposażenia w postaci 

roweru stacjonarnego. Przeznaczony będzie dla sekcji podnoszenia ciężarów w 

Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zawodnicy od lat biorą udział w zawodach rangi 

wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej.   

Innych głosów nie zabrano, p.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie (przy obecności na sali obrad 16 

Radnych) przyjęła Uchwałę nr XLIV/294/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Miastu Nowy Dwór Mazowiecki.  

 

ad.5) Projekt uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Nowy 

Dwór Mazowiecki – zał. nr 9 do protokołu. 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie uchwały przygotowane na 

dzisiejszą sesję podlegające jej merytorycznej opinii. 

Innych głosów nie zabrano, p.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie (przy obecności na sali obrad 16 

Radnych) przyjęła Uchwałę nr XLIV/295/2018 w sprawie zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielenia 

pomocy rzeczowej Miastu Nowy Dwór Mazowiecki.  

 

ad.6) Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na 

utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego 

prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego – zał. nr 10 do protokołu.  
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 P.Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały otrzymał pozytywną 

opinię Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów Publicznych i 

Rozwoju. 

P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie (przy obecności na sali obrad 16 

Radnych) przyjęła Uchwałę nr XLIV/296/2018 w sprawie zwiększenia wysokości środków 

finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu 

rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego. 

   

ad.7) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia – zał. nr 11 do protokołu.  

 P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała posiada pozytywną opinię 

komisji. Następnie w związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały poddał pod 

głosowanie jej przyjęcie.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie (przy obecności na sali obrad 16 

Radnych) przyjęła Uchwałę nr XLIV/297/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia. 

 

ad.8) Projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór 

Mazowiecki – zał. nr 12 do protokołu.  

 P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała otrzymała pozytywne opinie 

Komisji Finansów oraz Komisji Infrastruktury. Następnie w związku z brakiem pytań do 

przedłożonego projektu uchwały poddał pod głosowanie jej przyjęcie.   

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie (przy obecności na sali obrad 16 

Radnych) przyjęła Uchwałę nr XLIV/298/2018 w sprawie powierzenia przez Powiat 

zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki.  

 

ad.9) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 27 września 2018r roku w sprawie przyjęcia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski – zał. nr 13 do protokołu.  

P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że uchwała otrzymała pozytywną opinię 

Komisji Edukacji. Następnie w związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały 

poddał pod głosowanie jej przyjęcie.   

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie (przy obecności na sali obrad 16 

Radnych) przyjęła Uchwałę nr XLIV/299/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018r roku w sprawie 

przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.  

 

ad.10) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego 

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim – zał. nr 14 do 

protokołu.  

P.Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały uzyskał pozytywną 

opinie Komisji Edukacji oraz Komisji Finansów. Następnie w związku z brakiem pytań do 

przedłożonego projektu uchwały poddał pod głosowanie jej przyjęcie.   

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie (przy obecności na sali obrad 16 

Radnych) przyjęła Uchwałę nr XLIV/300/2018 w sprawie zatwierdzenia Programu 

Naprawczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.  

 

 Dalsze prowadzenie obrad przejęła p.Katarzyna Kręźlewicz- przewodnicząca Rady 

Powiatu Nowodworskiego.  
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Ad.5 Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Środowiska w 2018 roku (na 

dzień 15.10.2018r.) – zał. nr 15 do protokołu.  

  Nie zgłoszono pytań do powyższej informacji, p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że 

Rada informację przyjęła.   

 

Ad.6 Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady - zał. nr 16 do protokołu. 

  Nie zgłoszono pytań do powyższego sprawozdania, p.Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, że Rada sprawozdanie przyjęła.   

    

Ad.7 Interpelacje i zapytania. 

  Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.  

 

Ad.8 Sprawy różne.   

   P.Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady. 

- Rezolucja Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie Portu Lotniczego Warszawa –Modlin.  

- Pismo Marszałka skierowane zbiorczo do wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, 

przewodniczących rad w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją 

projektu budowy sieci „Internet dla Mazowsza”. 

   P.Starosta powiedziała, że Zarząd jeszcze nie zajmował się tą sprawą, odpowiedź 

zostanie udzielona.  

- Pismo Wojewody Mazowieckiego sprawie analizy oświadczeń majątkowych Starosty i 

Przewodniczącej Rady za 2017 rok oraz na koniec kadencji. Wyniki analizy oświadczeń bez 

uwag.  

   Głos zabrał p.Henryk Mędrecki, pogratulował wszystkim, którzy dostali się do nowej 

rady, podziękował za wspólną merytoryczną pracę.  

   P.Przewodnicząca Rady również podziękowała za merytoryczną pracę, za bardzo dobrą 

pracę na komisjach, dzięki czemu sesje mogły w większości sprawnie przebiegać. Życzyła 

wszystkim zdrowia, powodzenia w pracy społecznej oraz w życiu osobistym.            

 

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. 1025 zamknęła 

XLIV sesję Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 

                  Przewodnicząca Rady  

                /-/Katarzyna Kręźlewicz  
Protokołowała    
Mariola Tomaszewska   
 


