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BR.0002.2.18 (kadencja VI 2018-2023)       

 

Protokół Nr II/2018 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 30 listopada 2018 roku 
 

 

II sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.  

 

P.Zdzisław Szmytkowski poinformował, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, obrady rady powiatu są  

nagrywane i transmitowane.  

Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Starosta Nowodworski. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej w tym zakresie znajduje się na drzwiach do sali 

konferencyjnej.    

  

 Ad. 1 

P.Zdzisław Szmytkowski – przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, o godz. 

900 otworzył II sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady sesji Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 18 

radnych, nieobecny p.Grzegorz Paczewski (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 

19 Radnych, 1 radny nie złożył ślubowania na I sesji).   

 

Ad. 2 

  Zaproponowany porządek II sesji Rady Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 1 do 

protokołu.     

  P.Paweł Calak – wicestarosta, w imieniu Zarządu, zgłosił wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne 

Związku Powiatów Polskich.   

  P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła wniosek o 

wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie desygnowania delegata 

na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich – karta głosowania imiennego zał. nr 

2 do protokołu.   

Innych wniosków nie zgłoszono. 

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad II sesji Rady 

Powiatu, tj:    

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.   

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr I/18 z dnia 19.11.18r.  

4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) powołania stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego;  

2) zasad przyznawania diet oraz podróży służbowych radnych Powiatu Nowodworskiego; 

3) desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.  
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5. Interpelacje i zapytania. 

6. Sprawy różne.   

7. Zamknięcie sesji 

  Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła porządek 

obrad II sesji Rady Powiatu – karta głosowania imiennego zał. nr 3 do protokołu.   

 

Ad. 3  

Protokół z sesji Nr I/18 z dnia 19.11.18r., został przesłany na adresy mailowe Radnych 

Powiatu, nie zgłoszono uwag do protokołu p.Przewodniczący Rady stwierdził jego przyjęcie.  

 

Ad. 4)    

 Podjęcie uchwał w sprawach.  

ad.1) Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu 

Nowodworskiego.  

 W ramach omawiania tego punktu zgłosili wnioski lub zabrali głos: p.Anna 

Maliszewska, p.Katarzyna Kręźlewicz, p.Elżbieta Kapałka, p.Zbigniew Niezabitowski, 

p.Mariusz Ziółkowski.  

  

 P.Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.  

 

 Po przerwie p.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków. 

 Wniosek w sprawie: zamiany w § 2 ust. 1 pkt 7 w miejsce Zbigniewa Niezabitowskiego 

p.Elżbieta Kapałka i w § 3 ust. 1 pkt 9 za Elżbietę Kapałka Zbigniew Niezabitowski.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła powyższy 

wniosek – karta głosowania imiennego zał. nr 4 do protokołu.   

 

Wniosek w sprawie: w § 4 ust. 1 pkt 2 w miejsce Dariusza Tabęckiego wpisać Mariusza 

Ziółkowskiego.   

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła powyższy 

wniosek – karta głosowania imiennego zał. nr 5 do protokołu.   

 

Wniosek w sprawie zamiany w § 1 ust. 1 pkt 5 Zbigniew Niezabitowski, w § 4 ust. 1 

pkt 8 Anna Maliszewska.   

 Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła powyższy 

wniosek – karta głosowania imiennego zał. nr 6 do protokołu.   

 

 P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 

powołania stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego wraz z przyjętymi poprawkami.  

Rada Powiatu Nowodworskiego, 11 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 3 głosach 

wstrzymujących się, przyjęła Uchwałę Nr II/7/2018 w sprawie powołania stałych komisji 

Rady Powiatu Nowodworskiego – karta głosowania imiennego zał. nr 7 do protokołu.   

 

(-Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego 

przekazany z materiałami o zwołaniu sesji – zał. nr 8 do protokołu. 

-Pismo Klubu PSL w sprawie składów stałych komisji – zał. nr 9 do protokołu.   

-Pismo p.Marcina Manowskiego złożone w imieniu grupy radnych w sprawie składów stałych 

komisji – zał. nr 10 do protokołu.   

-Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego z 

uwzględnieniem powyższych pism – zał. nr 11 do protokołu.  
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-Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego wraz z 

przegłosowanymi wnioskami – zał. nr 12 do protokołu.)  

 

ad.2) Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz podróży służbowych 

radnych Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 13 do protokołu.  

Głos zabrali: 

P.Katarzyna Kręźlewicz – 1½ kadencji temu diety zostały obniżone, przy bardzo 

owocnej pracy rady i zarządu w poprzedniej kadencji nie zdecydowano się na podwyższenie 

diet, obecnie na początku kadencji nie jest wiadome jak będzie wyglądała praca, ponadto jest 

zagrożenie uchylenia uchwały przez Wojewodę, który kwestionuje ryczałtowy sposób 

naliczania diet.  

P.Anna Maliszewska – wnioskuje aby dodatkowe środki, które mają zostać 

przeznaczone na podwyżki diet zostały przekazane na wynagrodzenia dla pielęgniarek w Domu 

Pomocy Społecznej w Nasielsku lub podniesienie dodatków dla nauczycieli w Zespole 

Placówek Edukacyjnych, ze względu na stopień trudności pracy.  

P.Elżbieta Kapałka – zgłosiła wniosek formalny o pozostanie przy dotychczasowych 

stawkach, praca radnego jest pracą społeczną.  

P.Przewodniczący Rady poinformował, że przy proponowanym projekcie uchwały nie 

ma przekroczenia budżetu rady zaplanowanego na rok 2019, uchwała posiada pisemne 

uzasadnienie.  

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały, jako wniosku dalej 

idącego, niż zgłoszony przez p.Elżbietę Kapałkę.   

 Rada Powiatu Nowodworskiego, 10 głosami za, przy 5 głosach przeciw i 2 głosach 

wstrzymujących, przyjęła Uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie zasad przyznawania diet oraz 

podróży służbowych radnych Powiatu Nowodworskiego – karta głosowania imiennego zał. 

nr 14 do protokołu.   

 

ad.3) Projekt uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne 

Związku Powiatów Polskich – zał. nr 15 do protokołu.  

P.Pawel Calak – wicestarosta, w imieniu Zarządu Powiatu, zgłosił kandydaturę 

p.Krzysztofa Kapusty.    

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

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

II/9/2018 w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów 

Polskich – karta głosowania imiennego zał. nr 16 do protokołu.   

 

Ad. 5) Interpelacje i zapytania. 

  P.Przewodniczący Rady poinformował o treści art. 21 ustawy o samorządzie 

powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz. U. 2018 poz. 995) 

ust. 9. W sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i zapytania do 

starosty. 

ust.10. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna 

zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające 

z niej pytania. 

ust.11. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu 

uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 10 zdanie drugie stosuje się 

odpowiednio.   

ust.12. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który 

przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona, jest 
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zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania interpelacji lub zapytania.   

  P.Elżbieta Kapałka na ręce p.Przewodniczącego Rady złożyła zapytanie dotyczące 

naprawy drogi w Gminie Leoncin. P.Przewodniczący Rady zapytanie przekazał p.Staroście.   

 

Ad. 6) Sprawy różne.   

  Głosy zabrali: 

  P.Przewodniczący Rady - poinformował o zgłoszeniu powstania Klubu Radnych PSL.      

 P.Anna Maliszewska – zgłosiła do Zarządu wniosek o uwzględnienie w budżecie 

remontu kolejnego odcinka w Górkach oraz środków na wykonanie nakładki asfaltowej na 

drodze gruntowej Nasielsk-Żabiczyn.  

 P.Anna Małecka – zwróciła się z prośbą o uwzględnienie w wydatkach budżetu powiatu 

remontu przeciekającego dachu w LO w Nowym Dworze Maz. oraz potrzebę rozbudowy szatni 

w związku z planowanym wzrostem liczby uczniów o ok. 30%. Poruszyła również temat 

dodatków motywacyjnych dla nauczycieli szkół powiatowych oraz problemów mieszkańców 

związanych z planami budowy ronda na ul.Morawicza na skrzyżowaniu ulic Miłej i 

Jarzębinowej.   

P.Starosta – poinformował, że rozmawiał z firmą wykonującą inwestycję oraz 

mieszkańcami. Planowane jest spotkanie z projektantem oraz zainteresowanymi stronami.  

P.Radosław Kasiak – odnośnie realizacji inwestycji na terenie Gminy Nasielsk 

powiedział, że na posiedzeniu Zarządu rozważana była możliwość wykonania nawierzchni 

asfaltowej na odcinku drogi Nasielsk-Żabiczyn.  

P.Katarzyna Kręźlewicz – zaprosiła Radnych Powiatu do współpracy z Klubem 

Radnych PSL. Nawiązała również do wniosku Klubu w sprawie powołania na 

wiceprzewodniczących komisji i tradycji współpracy z opozycją.  

P.Marcin Manowski – poruszył sprawę Warsztatów Terapii Zajęciowej, zaproponował 

zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji przedstawiciela Fundacji AKUKU.  

Do p.Starosty zgłosił sprawę zniszczonej tablicy informacyjnej na granicy pomiędzy Powiatem 

Nowodworskim, a Powiatem Warszawsko-Zachodnim w miejscowości Pieńków.  

Nawiązał również do złożonego wniosku grupy 5 radnych i podziału radnych na poszczególne 

komisje, nie popiera aby wszystkie funkcje przewodniczący i wiceprzewodniczących komisji 

pełnili przedstawiciele koalicji.  

 P.Paweł Calak – wicestarosta, odniósł się do sprawy Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu Zarządu podjęto decyzję o współpracy z 

wymienioną Fundacją.                 

 

Ad. 7 

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Zdzisław Szmytkowski - 

przewodniczący Rady o godz. 1000 zamknął obrady II sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 

     

                      Przewodniczący Rady 

/-/Zdzisław Szmytkowski  

 

 
Protokołowała 

Mariola Tomaszewska  

 

 


