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BR.0002.3.18  

kadencja VI 2018-2023       

 

Protokół Nr III/2018 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 20 grudnia 2018 roku 
 

 

III sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, na wniosek p.Zdzisława Szmytkowskiego – 

przewodniczącego Rady, minutą ciszy uczciła pamięć wydarzeń grudniowych, rocznicy stanu 

wojennego i pacyfikacji Kopalni Wujek.     

 

Następnie odbyło się wręczenie przez p.Krzysztofa Kapustę – starostę nowodworskiego 

stypendium za osiągnięcia sportowe w karate Zuzannie Białoruckiej uczennicy II klasy 

Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze 

Mazowieckim za zajęcie III miejsca w Międzynarodowych zawodach w karate OYAMA IFK 

Poland-Radom 2018 oraz II miejsca w Otwartym Pucharze Polski Wschodniej.   

 

 

 Ad. 1 

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

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

Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, listę podpisało 18 radnych 

(statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 Radnych).   

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.    

 

P.Przewodniczący Rady poinformował, że III sesja Rady Powiatu Nowodworskiego 

została zwołana na dwa tygodnie (zał. nr 1 do protokołu)  przed ponieważ jej przedmiotem jest 

między innymi uchwalenie budżetu na 2019 rok. Następnie na 7 dni przed rozpoczęciem sesji 

zostały przekazane kolejne materiały oraz rozszerzony porządek (zał. nr 2 do protokołu).     

  

Ad. 2  
 P.Przewodniczący Rady poinformował, iż Krajowe Biuro Wyborcze przekazało 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 listopada 2018 w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego (stwierdza wygaśnięcia mandatu radnego Mariusza 

Łempickiego w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu) oraz Postanowienie Komisarza 

Wyborczego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady 

Powiatu Nowodworskiego (stwierdza, iż w miejsce wygasłego mandatu radnego Mariusza 

Łempickiego w jego miejsce wstępuje p.Adam Szatkowski, kandydat z tej samej listy, który w 

wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów). P.Adam Szatkowski został 
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powiadomiony o dzisiejszej sesji (zał. nr 3 do protokołu) i uczestniczy w obradach, w związku 

z czym złoży ślubowanie.     

P.Przewodniczący Rady 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 

innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: 

„Tak mi dopomóż Bóg”. 

P.Adam Szatkowski złożył ślubowanie wypowiadając „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.  

 

Ad. 3 

  P.Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek III sesji Rady Powiatu 

Nowodworskiego.   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Ślubowanie radnego powiatu. 

3. Przyjęcie porządku obrad.   

4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr II/2018 z dnia 30.11.2018r. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;  

2) uchwały budżetowej na rok 2019; 

3) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego;  

4) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;  

5) określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane 

będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2019;   

6) zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu 

Nowodworskiego 

7) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 

2019r.; 

8) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego 

na 2019r;  

9) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok. 

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.   

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Sprawy różne.   

9. Zamknięcie sesji.  

 

P.Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały zmieniającej Uchwałę nr II/8/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 

listopada 2018r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz podróży służbowych radnych Powiatu 

Nowodworskiego. Powyższy wniosek poddał pod głosowanie.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła wniosek o 

wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr II/8/2018 

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zasad przyznawania 

diet oraz podróży służbowych radnych Powiatu Nowodworskiego. W uchwale należy dodać 

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego”. 
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 P.Przewodniczący Rady powyższy wniosek poddał pod głosowanie – karta głosowania 

imiennego zał. nr 4 do protokołu.   

Innych wniosków, do porządku III sesji, nie zgłoszono.  

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

Powiatu, wraz z przyjętym wnioskiem.     

 Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła porządek 

obrad III sesji Rady Powiatu – karta głosowania imiennego zał. nr 5 do protokołu.   

 

Ad. 4)  

Protokół z sesji Nr II/18 z dnia 30.11.18r., został przesłany na adresy mailowe Radnych 

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

 

Ad. 5)    

 Podjęcie uchwał w sprawach.  

ad.1,2) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Nowodworskiego (zał. nr 6 do protokołu) oraz projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej 

na rok 2019 (zał. nr 7 do protokołu).  

  P.Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że na posiedzeniu komisji zostały omówione 

wszystkie projekty uchwał i zaopiniowane pozytywnie, jednogłośnie.   

  Zarząd Powiatu złożył, do Rady Powiatu Nowodworskiego, autopoprawkę do 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego oraz projektu budżetu na 2019 rok 

– zał. nr 8 do protokołu.  

  P.Przewodniczący Rady poddał, autopoprawkę Zarządu, pod głosowanie.    

 Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła 

autopoprawkę do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego oraz 

projektu budżetu na 2019 rok – karta głosowania imiennego zał. nr 9 do protokołu.  

 

 P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego, wraz z autopoprawką. 

  Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

III/10/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego – zał. 

nr 10 do protokołu; karta głosowania imiennego zał. nr 11 do protokołu.  

 

  P.Anna Małecka odczytała propozycję poprawki do projektu uchwały budżetowej 

Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok, która podpisała wraz z grupą Radnych Miejskich  

„Składamy poprawkę do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok 

w następującej formie: po stronie wydatków w dziale 750-administracja publiczna, w pozycji 

75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 201 500zł zmniejszyć do kwoty 

21 500zł; po stronie wydatków w dziale 600-transport i łączność, w pozycji 60014 zwiększyć 

o kwotę 180 000zł i wpisać nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą modernizacja ulicy 

Harcerskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.” (poprawka zał. nr 12 do protokołu). P.Małecka 

dodała, że sprawa wielokrotnie była podejmowana na sesji miejskiej, jest bezradność radnych 

miejskich w tej kwestii, droga jest własnością powiatu.   

  P.Starosta zwrócił uwagę na brak uregulowania własności, trwają rozmowy z 

Prokuraturą, która oczekuje innego podziału gruntu, niż do tej pory wynikało ze zwyczajowego 

traktowania tej drogi, sprawa jeszcze potrwa.     

  P.Przewodniczący Rady Poddał pod głosowanie poprawkę do projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Nowodworskiego zgłoszonej przez p.Annę Małecką. 
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   Rada Powiatu Nowodworskiego 5 głosami za, 11 głosami przeciw i 3 głosami 

wstrzymującymi się nie przyjęła ww. poprawki – karta głosowania imiennego zał. nr 13 do 

protokołu. 

  P.Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie, jednogłośnie, 

zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2019 rok. 

   P.Mariusz Kraszewski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej 

na 2019 rok.  

  P.Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu odczytała Uchwałę nr Ci.396.2018 Składu 

Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego projekcie uchwały budżetowej na 2019 

rok – zał. nr 14 do protokołu. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o 

przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.  

Uchwała nr Ci.396.2018 Składu Gorzejącego RIO w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018r. w 

sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego projekcie 

uchwały o wieloletniej prognozie finansowej – zał. nr 15 do protokołu.  

  P.Marcin Manowski poprosił o informację dot. zapisanej kwoty 2mln.zł z 

przeznaczeniem na dokończenie prac związanych z rozbudową, remontem i doposażeniem 

SOR, czy to jest kontynuacja prac, czy zabrakło środków na rozstrzygnięcie przetargu?  

  P.Paweł Calak – wicestarosta poinformował, że zadanie jest w trakcie realizacji, 

wykonanie planowanego zakresu prac przewidziane było na lata 2018-2019.  

  Nie zabrano innych głosów.           

 P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na 2019 rok (wraz z przyjętą wcześniej autopoprawką Zarządu). 

  Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

III/11/2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 – zał. nr 16 do protokołu; karta 

głosowania imiennego zał. nr 17 do protokołu.  

 

ad.3) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 18 do protokołu.  

  P.Ewa Kałuzińska – skarbnik Powiatu, w imieniu Zarządu Powiatu, do uchwał 

zmieniających budżet na 2018 rok, zaproponowała wniesienie autopoprawki. Wprowadzenie 

po stronie dochodów kwoty 57 571zł otrzymanej z Ministerstwa Finansów z rezerwy ogólnej 

na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej. Kolejna zmiana dotyczy kwoty 10 000zł dotacji 

dla szkół niepublicznych. P.Skarbnik złożyła wniosek o przegłosowanie uchwały łącznie z 

wymienionymi zmianami.  

  P.Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę.  

  Nie zabrano innych głosów.           

 P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego, wraz ze zgłoszoną autopoprawką 

Zarządu. 

  Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

III/12/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego 
– zał. nr 19 do protokołu; karta głosowania imiennego zał. nr 20 do protokołu.  

 

ad.4) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok – zał. nr 21 do protokołu.     

  P.Skarbnik poinformowała, że wniosek zgłoszony przy procedowaniu uchwały w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczy również uchwały budżetowej.  
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  Nie zabrano innych głosów.           

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2018 rok wraz ze zgłoszoną autopoprawką Zarządu. 

  Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

III/13/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – zał. nr 22 do protokołu; 

karta głosowania imiennego zał. nr 23 do protokołu.  

 

ad.5) Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.  

  P.Mariusz Kraszewski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Społecznych poinformował, że  12 grudnia 2018r. komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

powyższej uchwały.  

  Nie zabrano innych głosów.           

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z 

zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 

2019. 

  Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

III/14/2018 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 – zał. nr 24 do protokołu; karta głosowania imiennego 

zał. nr 25 do protokołu.  

 

ad.6) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady 

Powiatu Nowodworskiego.  

  W sprawie powyższej uchwały głosów nie zabrano.   

  P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

 Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się, 

przyjęła Uchwałę nr III/15/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych 

komisji Rady Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 26 do protokołu; karta głosowania 

imiennego zał. nr 27 do protokołu.  

 

ad.7) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2019r. 

  W sprawie powyższej uchwały głosów nie zabrano.   

  P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

III/16/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2019r. – zał. nr 28 do protokołu; karta głosowania imiennego zał. nr 29 

do protokołu.  

 

ad.8) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok.  

  W sprawie powyższej uchwały głosów nie zabrano.   

  P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

III/17/2018 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2019 rok – zał. nr 30 do protokołu; karta głosowania imiennego zał. nr 

31 do protokołu. 
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ad.9) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 

2019 rok.   

  W sprawie powyższej uchwały głosów nie zabrano.   

  P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

III/18/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2019 

rok – zał. nr 32 do protokołu; karta głosowania imiennego zał. nr 33 do protokołu.  

 

ad.10) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr II/8/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z 

dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz podróży służbowych radnych 

Powiatu Nowodworskiego. 

  W sprawie powyższej uchwały głosów nie zabrano.   

  P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

III/19/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2019 

rok – zał. nr 34 do protokołu; karta głosowania imiennego zał. nr 35 do protokołu.  

 

Ad.6) Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 36 do protokołu. 

 Nie zgłoszono pytań do sprawozdania.   

  

Ad. 7) 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 

zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania interpelacji lub zapytania.   

  P.Mariusz Ziółkowski, na ręce p.Przewodniczącego Rady, złożył zapytanie dotyczące 

planowanej przebudowy skrzyżowania ulic Jarzębinowa-Morawicza-Miła oraz  zapytanie 

dotyczące chodnika w ciągu ul. Czarneckiego w dzielnicy Modlin Stary oraz nakładki 

asfaltowej w ciągu ul.Paderewskiego i ul. Morawicza.  

 P.Przewodniczący Rady poinformował, że zapytania niezwłocznie przekaże p.Staroście.   
 

Ad. 8) Sprawy różne. 

 P.Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady zostały 

przesłane na adresy mailowe Radnych Powiatu.    

Następnie głos zabrali: 

P.Katarzyna Kręźlewicz – złożyła życzenia świąteczne i noworoczne.  

Następnie poddała pod rozwagę aby w kolejnym roku, przedświąteczna impreza powiatowa, 

odbyła się w Nasielsku. Podziękowała za włączenie się w akcję zbiórki dla dzieci 
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podopiecznych PCPR. Poprosiła o mailowe przesłanie do Radnych nr telefonu, na który można 

dzwonić w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.  

P.Przewodniczący Rady poprosił o przekazanie wnioskowanej informacji do Radnych. 

P.Adam Janas (starosta nowodworski w I kadencji) pogratulował samorządowi 

minionej V kadencji, zakończonej 16 listopada, bardzo dobrej realizacji zadań zarówno w 

sferze infrastrukturalnej i społecznej. Pogratulował również nowo wybranej Radzie i życzył jak 

najlepszych efektów oraz satysfakcji z pracy we wspólnocie powiatowej.  

P.Elżbieta Gauza (kierownik Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Maz.) 

podziękowała za współpracę w 2018 roku oraz złożyła życzenia w związku ze zbliżającymi się 

Świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku.      

P.Anna Małecka poruszyła sprawę skrzyżowania ul. Jarzębinowej z ul. Miłą, w tej 

sprawie miało odbyć się spotkanie, zadała pytanie czy spotkanie się odbyło i jakie decyzje 

zapadły? Kolejny temat to dodatki motywacyjne dla nauczycieli, ze wcześniejszych ustaleń 

wynika, iż w styczniu Zarząd Powiatu ma powrócić do kolejnych negocjacji ze Związkami 

Zawodowymi.   

P.Starosta poinformował, że była prośba ze strony zapraszanych na spotkanie gości o 

zorganizowanie go po świętach. Odnośnie drugiej poruszonej sprawy poinformował, że 

Zarządowi i wszystkim zależy na losie dobrych nauczycieli i w tym kontekście będą 

prowadzone negocjacje.  

P.Elżbieta Kapałka przyłączyła się do składanych życzeń świątecznych oraz 

pogratulowała zorganizowania przedświątecznej imprezy. Następnie poruszyła sprawę 

odbytego remontu drogi w Grochalach. Podczas remontu nie było oznakowania i wyznaczenia 

żadnych objazdów. Kolejny temat, to w ostatnim czasie kilkakrotny brak autobusów co 

uniemożliwiło młodzieży dojazd do szkół z gminy Leoncin. Zgłosiła prośbę do Zarządu, aby 

podczas rozmów z przewoźnikami interweniowano w sprawie dojazdów.  

P.Paweł Calak – wicestarosta odniósł się do utrudnień w ruchu związanych z remontem 

drogi, potwierdził, że były utrudnienia, ale jak są prowadzone roboty budowlane to kilka dni 

musi być gorzej, aby potem było lepiej.   

P.Przewodniczący Rady poinformował o życzeniach świątecznych, które wpłynęły do 

Rady Powiatu, również od siebie złożył wszystkim obecnym życzenia.  

Innych głosów nie zabrano. 
 

Ad. 9) 

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Zdzisław Szmytkowski - 

przewodniczący Rady o godz. 1010 zamknął obrady III sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 

     

                      Przewodniczący Rady 

/-/Zdzisław Szmytkowski  

 

 

 
Protokołowała 

Mariola Tomaszewska  
 


