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BR.0002.45.18                           Protokół Nr XLV/2018 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                z dnia 15 listopada 2018 roku 
 

 

XLV 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 XLV sesji Rady 

Powiatu Nowodworskiego, p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 17 

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

Ozdarski, p.Renata Włodarska.             

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

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

starostwa. 

 

Ad. 2 

  Nie zgłoszono wniosków do porządku XLV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego (zał. 

nr 1 do protokołu), p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jego przyjęcie. 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła porządek 

XLV sesji. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.   

3.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIV/18 z dnia 25.10.18r.  

4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;  

2) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;  

3) określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego;   

4) uchwalenia 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 na rok 2019.    

5. Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu.   

6. Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Promocji i Spraw Społecznych.  

7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.  

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Sprawy różne.   

10. Zamknięcie sesji.  

 

Ad. 3 Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji Nr XLIV/18 z dnia 25.10.2018r., 

p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że został przyjęty.   

 

 

 



2 

 

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.  

 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.Przewodnicząca Rady kolejno poddała je pod głosowanie.    

 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za,  przyjęła Uchwałę nr 

XLV/301/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Nowodworskiego.  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

XLV/302/2018 zmieniającą uchwałę budżetową na 2018 rok.  

 

ad.3) Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu nowodworskiego – zał. nr 4 do protokołu.  

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.    

Nie zabrano innych głosów w temacie powyższego projektu uchwały, 

p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jej podjęcie.    

 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za,  przyjęła Uchwałę nr 

XLV/303/2018 w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu nowodworskiego.  

 

ad.4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia 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 na 

rok 2019 – zał. nr 5 do protokołu.    

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.    

Nie zabrano innych głosów w temacie powyższego projektu uchwały, 

p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jej podjęcie.    

 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za,  przyjęła Uchwałę nr 

XLV/304/2018 w sprawie uchwalenia 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 na rok 2019. 

 

Ad.5) Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu – zał. nr 

6 do protokołu.   

  Nie zabrano głosów w sprawie powyższej informacji, p.Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, że Rada informację przyjęła.     
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Ad.6) Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Promocji i Spraw Społecznych – 

zał. nr 7 do protokołu.   

  Nie zabrano głosów w sprawie powyższej informacji, p.Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, że Rada informację przyjęła.     

 

Ad. 7) Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 8 do protokołu.  

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

stwierdziła, że Rada sprawozdanie przyjęła.     

 

Ad. 8) Interpelacje i zapytania. 

   Głosów nie zabrano.  

 

Ad. 9) Sprawy różne.   

 P.Jacek Kościk pogratulował Radnym, którzy zostali wybrani na nową kadencję.   

 

Ad.10) Zamknięcie sesji.  

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

Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 915 zamknęła 

obrady XLV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 
 

          Przewodnicząca Rady  

                    /-/Katarzyna Kręźlewicz 

 

Protokołowała  

Mariola Tomaszewska 
 

 

 


