BR.0002.1.18
Protokół nr I/18
z inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
VI kadencji 2018-2023 z dnia 19 listopada 2018 roku.
I sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w na terenie warsztatów szkolnych
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Górska 39.
P.Kamil Szafrański odczytał klauzulę informacyjną, iż obrady Rady Powiatu są
transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Administratorem danych
osobowych jest Starosta Nowodworski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym
Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
Pełna treść odczytanej informacji stanowi zał. nr 1 do protokołu.
Ad. 1
Głos zabrał p.Jan Serwatka – senior, która na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o
samorządzie powiatowym, otworzył zwołaną przez Komisarza Wyborczego (na podstawie
art.15 ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym - zał. nr 2 do protokołu) pierwszą sesję Rady
Powiatu Nowodworskiego VI kadencji 2018 – 2023r.
Poinformował, że na dzisiejszą sesję przybyło 18 Radnych, nieobecny p.Mariusz Łempicki.
Następnie p.Magdalena Kamińska – przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej wręczyła
Radnym zaświadczenia o wyborze.
Prowadzący obrady stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został ustalony
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 listopada 2018r., dla
przypomnienia odczytał:
1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Wybór Starosty Powiatu.
7. Wybór Wicestarosty Powiatu.
8. Wybór Członków Zarządu Powiatu.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad
Ad. 2
W tym punkcie porządku obrad p.Jan Serwatka stwierdził, że zgodnie z art.20 ust.1
ustawy o samorządzie powiatowym odbędzie się ceremonia złożenia ślubowania przez nowo
wybranych radnych VI kadencji.
Prowadzący obrady odczytał rotę ślubowania (zgodną z treścią z art.20 ust.1 ustawy o
samorządzie powiatowym):
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego,
strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności
Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i
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innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Wszyscy Radni obecni na sesji złożyli ślubowanie.
Radny Senior stwierdził, że jest kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady
Powiatu Nowodworskiego, przeprowadzenia ważnych wyborów oraz podejmowania
prawomocnych uchwał. Dodał, że radny nieobecny na dzisiejszej sesji rady powiatu złoży
ślubowanie na pierwszej sesji, na której będzie obecny (zgodnie art.20 ust.3 ustawy o
samorządzie powiatowym).
Ad. 3.
Prowadzący obrady zaproponował powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej, która
przeprowadzi wszystkie wybory przewidziane porządkiem dzisiejszej sesji. Przypomniał, że
osoby kandydujące na poszczególne funkcje nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej..
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali: p.Mariusz Ziólkowski (wyraził zgodę na
pracę w Komisji Skrutacyjnej), p.Mariusz Torbus (wyraził zgodę), p.Elżbieta Kapałka
(wyraziła zgodę).
Prowadzący obrady stwierdził, że do Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali i wyrazili
zgodę: p.Mariusz Ziólkowski, p.Mariusz Torbus, p.Elżbieta Kapałka.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie składu Komisji Skrutacyjnej.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, powołała Komisję
Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów (karta głosowania imiennego zał. nr 3 do
protokołu).
Ad. 4
P.Jan Serwatka - prowadzący obrady zaproponował procedowanie wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu w następujących etapach:
1) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu oraz
prezentacja (wystąpienia) kandydatów;
2) przygotowanie kart do głosowania;
3) przeprowadzenie głosowania (tajnego);
4) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
Radni nie zgłosili uwag do powyższej propozycji.
Zgłoszono kandydatury: p.Zdzisław Szmytkowski (wyraził zgodę na kandydowanie),
p.Kamil Szafrański (wyraził zgodę na kandydowanie).
Nie zgłoszono innych kandydatów, Prowadzący obrady stwierdził zamknięcie listy
kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej,
przygotowania kart do głosowania i określenia zasad głosowania.
Po przerwie p.Mariusz Ziółkowski – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
poinformował o zasadach głosowania na wybór Przewodniczącego Rady.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru
przewodniczącego Rady Powiatu.
Po zakończeniu głosowania, Prowadzący obrady ogłosił przerwę, celem obliczenia
głosów i sporządzenia protokołu.
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Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z
wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do
protokołu. Koperta zawierająca karty do głosowania zał. nr 5 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, na kandydaturę p.Zdzisława Szmytkowskiego
oddano 10 głosów za, na kandydaturę p.Kamila Szafrańskiego oddano 8 głosów za.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że p.Zdzisław Szmytkowski uzyskał wymaganą liczbę
głosów i został wybrany przewodniczącym Rady Powiatu Nowodworskiego.
P.Jan Serwatka – senior prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w sprawie
wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego i poddał pod głosowanie jej
podjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr I/1/2018 w
sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 6 do
protokołu. Karta głosowania imiennego zał. nr 7 do protokołu.
Dalsze prowadzenie sesji przejął p.Zdzisław Szmytkowski – przewodniczący Rady
Powiatu Nowodworskiego.
Ad. 5
P.Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wybór na dzisiejszej sesji jednego
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego. Nie zgłoszono wniosku przeciwnego.
Wniosek o wybór jednego wiceprzewodniczącego Rady został poddany pod głosowanie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 10 głosami za, 8 głosami przeciw przyjęła wniosek
o wybór jednego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego. Karta
głosowania imiennego zał. nr 8 do protokołu.
Zgłoszono tylko jedną kandydaturę, tj. p.Mariusza Romana Kraszewskiego (wyraził
zgodę na kandydowanie).
P.Przewodniczacy Rady ogłosił przerwę na przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną
kart do głosowania.
Po przerwie p.Mariusz Ziółkowski – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
poinformował o zasadach głosowania na wybór wiceprzewodniczącego Rady.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Po zakończeniu głosowania, p.Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, celem obliczenia
głosów i sporządzenia protokołu.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z
wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego zgodnie z załącznikiem nr 9.
Koperta zawierająca karty do głosowania stanowi zał. nr 10.
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, na kandydaturę p.Mariusza Romana
Kraszewskiego oddano 11 głosów za, 7 głosów przeciw, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że
p.Mariusz Roman Kraszewski uzyskał wymaganą liczbę głosów i został wybrany
wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Nowodworskiego.
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego i poddał pod głosowanie jej podjęcie.
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Rada Powiatu Nowodworskiego 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr I/2/2018 w
sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 11 do
protokołu. Karta głosowania imiennego zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 6
W punkcie porządku obrad pn. wybór Starosty Powiatu Nowodworskiego zgłoszono
kandydatury: p.Krzysztof Adam Kapusta, p.Zbigniew Niezabitowski.
P.Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach w celu przygotowania kart do
głosowania na wybór starosty nowodworskiego.
Po przerwie p.Mariusz Ziółkowski – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
poinformował o zasadach głosowania na wybór starosty nowodworskiego.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru
starosty nowodworskiego.
Po zakończeniu głosowania, p.Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, celem obliczenia
głosów i sporządzenia protokołu.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z
wyboru starosty nowodworskiego zgodnie z załącznikiem nr 13. Koperta zawierająca karty do
głosowania stanowi zał. nr 14.
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, na kandydaturę p.Krzysztofa Adama Kapusty
oddano 10 głosów za; za kandydaturą p.Zbigniewa Niezabitowskiego oddano 8 głosów za.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że p.Krzysztof Adam Kapusta uzyskał wymaganą liczbę
głosów i został wybrany starostą nowodworskim.
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Starosty
nowodworskiego, następnie poddał pod głosowanie jej podjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr I/3/2018 w
sprawie wyboru starosty nowodworskiego – zał. nr 15 do protokołu. Karta głosowania
imiennego zał. nr 16 do protokołu.
Ad. 7
W punkcie porządku obrad pn. wybór wicestarosty powiatu p.Krzysztof Kapusta –
starosta nowodworski, zgłosił kandydaturę p.Pawła Calaka na funkcję wicestarosty
nowodworskiego. P.Paweł Calak wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny p.Kamil Szafrański zgłosił kandydaturę p.Marcina Manowskiego.
P.Piotr Ździebłowski – prawnik, zwrócił uwagę, że z ustawy o samorządzie
powiatowym wynika, że wicestarosta wybierany jest na wniosek starosty, jak i pozostali
członkowie zarządu.
P.Przewodniczący Rady stwierdził, że kandydatem zgłoszonym przez p.Starostę
Nowodworskiego jest p.Paweł Calak.
P.Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach w celu przygotowania kart do
głosowania na wybór wicestarosty nowodworskiego.
Po przerwie p.Mariusz Ziółkowski – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
poinformował o zasadach głosowania na wybór wicestarosty nowodworskiego.
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Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru
wicestarosty nowodworskiego.
Po zakończeniu głosowania, p.Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, celem obliczenia
głosów i sporządzenia protokołu.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z
wyboru wicestarosty nowodworskiego zgodnie z załącznikiem nr 17. Koperta zawierająca
karty do głosowania stanowi zał. nr 18.
W głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, na kandydaturę p.Pawła Calaka oddano 10
głosów za, 8 głosów przeciw. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że p.Paweł Calak uzyskał
wymaganą liczbę głosów i został wybrany wicestarostą nowodworskim.
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru wicestarosty
nowodworskiego poddał pod głosowanie jej podjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 11 głosami za, 6 głosami przeciw przyjęła Uchwałę
Nr I/4/2018 w sprawie wyboru wicestarosty nowodworskiego – zał. nr 19 do protokołu.
Karta głosowania imiennego zał. nr 20 do protokołu (nieobecni: p.Mariusz Łempicki,
p.Katarzyna Kręźlewicz).
Ad. 8
Starosta Nowodworski zgłosił kandydatury na członków Zarządu
Nowodworskiego: p.Radosław Kasiak, p.Monika Nojbert, p.Jan Serwatka.

Powiatu

P.Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach w celu przygotowania kart do
głosowania na wybór członków Zarządu Powiatu Nowodworskiego.
Po przerwie p.Mariusz Ziółkowski – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
poinformował o zasadach głosowania na wybór członków Zarządu Powiatu Nowodworskiego.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru
członków Zarządu Powiatu Nowodworskiego.
Po zakończeniu głosowania, p.Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, celem obliczenia
głosów i sporządzenia protokołu.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z
wyboru wicestarosty nowodworskiego zgodnie z załącznikiem nr 21. Koperta zawierająca karty
do głosowania stanowi zał. nr 22.
W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, na kandydaturę p.Radosława Kasiaka oddano
10 głosów za, 6 głosów przeciw; na kandydaturę p.Moniki Nojbert oddano 10 głosów za, 6
głosów przeciw; na kandydaturę p.Jana Serwatki oddano 10 głosów za, 6 głosów przeciw.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że p.Radosław Kasiak, p.Monika Nojbert, p.Jan Serwatka,
uzyskali wymaganą liczbę głosów i zostali wybrani członkami Zarządu Powiatu
Nowodworskiego.
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu
Powiatu Nowodworskiego i poddał pod głosowanie jej podjęcie.
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Rada Powiatu Nowodworskiego 12 głosami za, 4 głosami przeciw przyjęła Uchwałę
Nr I/5/2018 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 23
do protokołu. Karta głosowania imiennego zał. nr 24 do protokołu (nieobecni: p.Mariusz
Łempicki, p.Katarzyna Kręźlewicz, p.Grzegorz Paczewski).
P.Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji
projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty – zał. nr 25 do protokołu, a
następnie wniosek poddał pod głosowanie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 16 radnych przyjęła
wniosek o wprowadzenie do głosami za wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji
projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty. Karta głosowania
imiennego zał. nr 26 do protokołu (nieobecni: p.Mariusz Łempicki, p.Katarzyna Kręźlewicz,
p.Grzegorz Paczewski).
Ad. 9
P.Przewodnicząc Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
starosty nowodworskiego.
Na pytanie p.Anny Maliszewskiej czy zaproponowane wynagrodzenie różni się od tego
jakie miała poprzednia p.Starosta? P.Agnieszka Kalbarczyk - pracownik Działu Kadr
Starostwa Powiatowego poinformowała, że zaproponowane wynagrodzenie jest identyczne jak
p.Magdaleny Biernackiej.
Nie zgłoszono innych uwag do odczytanej uchwały, p.Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, 2 głosach wstrzymujących się
przyjęła Uchwałę Nr I/6/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty
Nowodworskiego. Karta głosowania imiennego zał. nr 27 do protokołu (nieobecni: p.Mariusz
Łempicki, p.Katarzyna Kręźlewicz, p.Grzegorz Paczewski).
Ad. 10
W punkcie porządku obrad pn. sprawy różne p.Przewodniczący Rady poinformował, że
zgodnie z art. 25c. ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym radni zobowiązani są do złożenia
oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego
oświadczenia majątkowego radny jest zobowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w
którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Radny składa
pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, tj. 19
grudnia 2018r.
Dodał, że p.Radni otrzymali, oprócz druków oświadczeń majątkowych i instrukcji ich
wypełnienia, projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego oraz projekt
uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2019 rok.
Uchwały dotyczące budżetu powiatu będą przedmiotem obrad poszczególnych komisji, jak
również Rady Powiatu.
P.Marcin Manowski poruszył sprawę Warsztatów Terapii Zajęciowej, które mają zostać
przeniesione do Powiatu Pułtuskiego. Poprosił o zajęcie się tematem na posiedzeniach komisji
i sesji.
P.Krszysztof Kapusta – starosta nowodworski, powiedział, że poruszona sprawa stanie
jak najszybciej na posiedzeniu Zarządu.
Następnie głos zabrali: p.Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Maz., p.Bogdan
Ruszkowski – Burmistrz Nasielska, gratulowali wyborów i deklarowali wolę współpracy z
samorządem powiatowym.
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Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący o
godz. 1330 zamknął obrady I sesji w VI kadencji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Zdzisław Szmytkowski
Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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