BR.0002.4.19
kadencja VI 2018-2023
Protokół Nr IV/2018
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 7 lutego 2019 roku
IV sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.
P.Zdzisław Szmytkowski – przewodniczący Rady 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.
9 otworzył IV sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady sesji Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, listę podpisało 16 radnych
(statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 Radnych), nieobecni: p.Elżbieta Kapałka,
p.Mariusz Kraszewski, p.Kamil Szafrański.
00

Ad. 2
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady
Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 1 do protokołu), tj.:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr III/2018 z dnia 20.12.2018r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
3) ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających w 2019r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu
Nowodworskiego;
4) form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli w 2019 roku;
5) delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku w Powiecie
Nowodworskim.
6. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim za rok 2018.
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7. Informacja o realizacji zadań w roku 2018 przez Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
oraz informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w 2018 roku.
8. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Architektury i Budownictwa w
roku 2018.
9. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 16 głosami za, przyjęła porządek
obrad IV sesji Rady Powiatu – karta głosowania imiennego zał. nr 2 do protokołu.
Ad.3)
Protokół z sesji Nr III/18 z dnia 20.12.18r., 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 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego
(zał. nr 3 do protokołu).
P.Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i
Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że projekt uchwały został przyjęty przez Komisję
przy 2 głosach przeciwnych.
Następnie głos zabrali:
P.Katarzyna Kręźlewicz powiedziała, że na ręce p.Starosty przekazała wniosek
mieszkańców, dodała, że jest analogiczny jak wcześniejsze wnioski mieszkańców
miejscowości wzdłuż drogi 2405W. W trybie pilnym zostały przygotowane wnioski i zebrane
podpisy w związku z likwidacją zadania przebudowy odwodnienia na tej drodze. Mieszkańcy
zwracają się z wnioskiem o jak najszybsze poprawienie odwodnień na drodze 2405W. Gmina
Czosnów wykonała projekt poprawy odwodnienia. Obecny stan drogi stwarza zagrożenie dla
uczestników ruchu.
P.Anna Maliszewska przypomniała, że mieszkańcy wielokrotnie zwracali się z prośbą
o wykonanie odwodnienia tej drogi. Środki na realizację zostały wprowadzone do budżetu na
2019 rok, budżet został zatwierdzony również przez 2 członków obecnego Zarządu, jak również
Radę. Obecnie to zadanie jest likwidowane i tworzone nowe zadanie: remont budynku przy ul.
Chemików 6. Wprowadzenie tego zadania za miesiąc do budżetu nie miałoby wpływu na jego
realizację. Po zakończeniu i podsumowaniu każdego roku budżetu z reguły pozostają środki,
które mogłyby być na to przeznaczone.
P.Grzegorz Paczewski zgłosił uwagi do pracy komisji. Wprowadzane jest nowe zadanie
„Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego dróg na terenie
powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego”. W posiedzeniu
uczestniczyło 3 członków Zarządu, nie potrafiono udzielić odpowiedzi co obejmuje to zadanie.
Odpowiedź ma być na piśmie, być może za dwa tygodnie, natomiast na dzisiejszej sesji
podejmowana będzie uchwała.
P.Marcin Manowski przeciwny jest zdejmowaniu tego zadania, poprawa źle
zrealizowanej inwestycji powinna już być kilka lat temu, zagrożone jest bezpieczeństwo
mieszkańców. Pod względem merytorycznym nie rozumie tej decyzji, miesiąc temu wszyscy
głosowali za przyjęciem budżetu, w tym tego zadania. W poprzedniej kadencji gmina
przekazała pieniądze na projekt, a powiat miał zrealizować inwestycję, były również składane
takie obietnice przedwyborcze przez p.Wicestarostę.

2

P.Artur Abramczyk – wiceprzewodniczący Rady Gminy w Czosnowie, mieszka przy
tej drodze. Na etapie projektowania zgłaszane były uwagi, droga jeszcze nie była ukończona, a
już była zalewana. Składane są wnioski z podpisami mieszkańców w kolejnych kadencjach, do
Zarządu Powiatu, mijają lata nic się nie dzieje. Po każdym deszczu na drodze stoją kałuże. W
dwóch miejscach założone zostały studzienki, pomogło w jednym miejscu, widać, że należy
nad tym dalej pracować. Gmina wykonała za pieniądze mieszkańców projekt, a teraz zadanie
jest zdejmowane. Prosi o wyjaśnienie co spowodowało tę zmianę.
P.Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski dziwi się lękowi którzy towarzyszy
wypowiedziom. Odbyło się spotkanie z autorem projektu w celu stwierdzenia czy projekt ma
szanse skutecznego rozwiązania tego problemu. Powiat chce zrealizować projekt odwodnienia.
Najpierw należy pozyskać pieniądze, co można zrobić, koncentrując w poszczególnych
paragrafach własne środki, tylko dlatego zostały zdjęte pieniądze z tej inwestycji. Projektant
stwierdził, że daje gwarancję na skuteczne przeprowadzenie tej inwestycji ale przy pewnych
założeniach, że warunki hydrologiczne się nie zmienią, nie będzie żadnych ekstremalnych
sytuacji.
P.Anna Maliszewska wie, że gmina przygotowała treść porozumienia w sprawie
przekazania dokumentacji i wykonania odwodnienia, zadała pytanie do p.Starosty, czy podpisał
to porozumienie?
P.Starosta powiedział, że nie podpisał porozumienia, ponieważ nie sprawdził
skuteczności tego projektu, ta wiedza jest od spotkania z projektantem, co odbyło się w
poniedziałek.
P.Marcin Manowski zwrócił uwagę, że zanim nie nastąpi głosowanie, na to zadanie są
jeszcze środki w budżecie. Cały Zarząd głosował za tym przyjmując budżet, nie rozumie w
jakim celu są środki zdejmowane i są zapewnienia że inwestycja zostanie zrealizowana. Prosi
aby Zarząd wycofał proponowaną zmianę w budżecie.
P.Paweł Calak – wicestarosta powiedział, że budżet w każdej chwili można zmienić.
Obecna zmiana jest po to, aby pozyskać jak największe środki na dofinansowanie do inwestycji
drogowych w powiecie nowodworskim. W uchwale są również zdjęte środki w wysokości
800tys.zł z drogi Janowo-Błędowo, która ma 3,5m szerokości, jest bez chodników, ścieżek
rowerowych. Zdjęte jest po to, aby uzyskać jak najwięcej środków. Jednym z warunków
subwencji mostowej jest 50% wkładu własnego. Droga o której jest dyskusja, jeśli chodzi o
infrastrukturę, jest najlepszą drogą w powiecie, po dwóch stronach jest chodnik i ścieżka
rowerowa.
P.Katarzyna Kręźlewicz odnośnie zdejmowanego zadania dotyczącego drogi JanowoBłędowo powiedziała, że ta droga na pewno z tej rezerwy będzie zrobiona, w przypadku drugiej
inwestycji nie ma żadnej pewności. Zabierana jest bardzo ważna inwestycja wykonania
odwodnienia, tworzona jest nowa inwestycja. Środki na modernizację internatu mogłyby być
przekazane w marcu. Internat wiele lat czekał na remont, dużo już jest zrobione, kolejne
300tys.zł można zainwestować po rozliczeniu budżetu 2018 roku. Niepodpisanie porozumienia
z gminą Czosnów, daje podstawę do niewiary w zapewnienia, że odwodnienie zostanie
zrobione, obawy są uzasadnione.
P.Anna Maliszewska zadała pytanie czy p.Starosta po zapoznaniu się z projektem z
poniedziałek podpisał porozumienie? Podpisanie porozumienia wyrażałoby dobrą wolę
Zarządu do realizacji tego zadania. Odnośnie zrealizowanych inwestycji w gminie Czosnów
dodała, że było to dzięki samorządowi gminnemu, na każdą drogę był wkład własny gminy.
Przygotowanie wykresu pokazującego jak partycypowały inne gminy w remontach dróg
powiatowych na terenach poszczególnych gmin, a jak gmina Czosnów, da odpowiedź dlaczego
jest tyle zrealizowane w Czosnowie.
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P.Grzegorz Paczewski dzisiaj na sesji, jeszcze przed głosowaniem uchwały, chciałby
usłyszeć od Zarządu jakie inwestycje planowane są do wykonania w ramach tego zadania z
obiektem mostowym?
P.Starosta odnośnie podpisania porozumienia powiedział, że je podpisze zaraz po tym
jak dowie się jakiego rodzaju budżetem, po dzisiejszej sesji, będziemy dysponować i jakiej
wysokości otrzymamy subwencję. Na podstawie posiadanych środków zostanie przygotowana
lista najważniejszych inwestycji w powiecie.
P.Anna Maliszewska zapytała dlaczego tworzone jest w tym momencie nowe zadanie
remont internatu za 300tys.zł? Można je utworzyć za miesiąc, a te środki, są w podobnej
wysokości, wykorzystać na wkład własny do subwencji mostowej.
P.Beata Rusek – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwróciła uwagę, że
inwestycja nie dotyczy remontu internatu tylko remontu pomieszczeń, które mają być
przeznaczone dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Poradnia od 2013r. czeka na
remont. W obecnej siedzibie rodzice wnoszą niepełnosprawne dzieci z wózkami na I piętro, na
piętro muszą wejść dzieci poruszające się o kulach. Ma nadzieję, że środki na remont tej
placówki zostaną na dzisiejszej sesji przyjęte. Najlepszym momentem do przeniesienia
placówki, aby nie sparaliżować wydawania orzeczeń, opinii, jest okres wakacyjny, remont
powinien rozpocząć się jak najszybciej. Prosi o wzięcie pod uwagę potrzeby osób
niepełnosprawnych, dzieci i ich rodzin.
P.Katarzyna Kręźlewicz powiedziała, że rozumieją potrzeby Poradni, jeśli będą duże
dochody to zawnioskują o nawet większą kwotę. Prosi aby słowa p.Starosty, pomimo tego, że
wszystko jest nagrywane, że po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów porozumienie
będzie podpisane. Prosi również p.Wicestarostę o podobne zapewnienie jeżeli chodzi o
porozumienie.
P.Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że cała sesja jest nagrywana i archiwizowana
na stronie BIP i wszystko jest do odtworzenia.
P.Anna Maliszewska powiedziała, że jest pierwszą osobą, która zagłosuje za
wyremontowaniem pomieszczeń dla Poradni, ale jest to kwestia 2 tygodni, za tyle czasu będzie
można środki wprowadzić, do jutra można składać wnioski na tę drogę.
P.Marcin Manowski powiedział, że nie jest przeciwny remontowi internatu dla potrzeb
Poradni. Obecnie tych środków na remont nie ma, są środki na poprawę odwodnienia drogi,
których zabranie jest planowane. Należy pozostawić środki w budżecie jak są obecnie, na
kolejnej sesji możemy wprowadzić kwotę potrzebną na remont internatu.
P.Jan Serwatka zwrócił się do radnych z Czosnowa, że jako radni powiatu nie powinni
patrzeć tylko z punktu widzenia gminy Czosnów. Z tego co wie gmina Czosnów na drogi
wydała więcej pieniędzy w ostatnich kadencjach, niż pozostałe gminy wszystkie razem. Drogę,
w sprawie której toczy się dyskusja zalewa woda, pod wodą jest asfalt. Natomiast na terenie
Zakroczymia większość dróg powiatowych to są drogi, które też zalewa woda, ale pod spodem
jest grunt. Droga w Czosnowie była niedawno budowana, według projektu gminy Czosnów,
skoro jest źle zbudowana, to część tej winy jest również po drugiej stronie. Złożone trzy wnioski
są identyczne, mógł być złożony jeden i podpisany przez wszystkich sołtysów. Zna gminę
Czosnów tak samo jak gminę Zakroczym, jeżeli organizowane są przyjazdy na sesję to prosi o
wcześniejsze uprzedzenie, aby móc zaprosić też mieszkańców Zakroczymia, może mieszkańcy
by ustalili która kolejność dróg jest ważniejsza.
P.Przewodniczący Rady powiedział, że jest z gminy Nowy Dwór Mazowiecki i będzie
popierał Poradnię, bo Poradnia wykonuje zadania dla całego powiatu.
P.Artur Abramczyk – wiceprzewodniczący Rady Gminy Czosnów odnośnie projektu
drogi Czosnów-Sowia Wola powiedział, że był wykonany przez Starostwo. Mieszkańcy nie
chcieli chodnika z dwóch stron jezdni, w trakcie projektowania zwracali uwagę, że z jednej
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strony powinien być rów, nikt nie słuchał. Złożone wnioski nie są w jednym egzemplarzu z
powodu wyborów sołtysów.
P.Marcin Manowski, jako mieszkaniec powiatu, także będzie wspierał powstanie
internatu, powstanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, bo to służy wszystkim mieszkańcom
powiatu. Popiera również wszystkie inwestycje w innych gminach powiatu.
P.Katarzyna Kręźlewicz uważa, że kwota 300tys.zł nie jest tak dokładnie na Poradnię
tylko na piętro gdzie jest archiwum. Prosi radnych i p.Przewodniczącego o przemyślenie tego
żeby za miesiąc przekazać większą kwotę z nadwyżki budżetowej na remont Poradni.
Od 8 lat jest radną, różne osoby były w Zarządzie, nie spotkała się z taką wypowiedzią jak
Radnego, poziom dyskusji jest żenujący. Jeśli chodzi o to co w gminach jest robione, jest to
droga powiatowa, z której korzysta wielu mieszkańców powiatu. Zadała pytanie do p.Dyrektor
Poradni czy ma wiedzę, co będzie zrobione za kwotę 300tys.zł, czy te środki nie powinny być
większe?
P.Beata Rusek – dyrektor Poradni poinformowała, że ma wiedzę na ten temat. Dodała,
że rozumie zgłaszane potrzeby, natomiast Poradnia na ten remont czeka od 8 lat, słyszała wiele
obietnic, a Poradnia dalej jest w tym samym miejscu. Słusznie zostało zauważone, że Poradnia
obsługuje cały Powiat Nowodworski. Oczekiwania wobec Poradni są olbrzymie, rodzice mają
pretensje gdy słyszą, że pewne zadania nie są wykonywane, bo nie ma do tego warunków. O te
warunki walczy od wielu lat, poprzedni Zarząd obiecał przeniesienie tam Poradni.
P.Katarzyna Kręźlewicz uważa, że archiwum można przenieść miesiąc później, ważne
są realne potrzeby niepełnosprawnych, aby to była większa kwota realnie zabezpieczająca
potrzeby.
P.Beata Rusek dodała, że archiwum jest jednym z priorytetów Poradni, przeniesienie
Poradni do wyremontowanych pomieszczeń bez archiwum mija się z celem.
P.Zbigniew Niezabitowski zaproponował spotkanie się za 3-4 tygodnie, bo słuchając
dyskusji taki wniosek można wyciągnąć, że za ten czas jedno i drugie będzie mogło być
zrobione.
P.Marcin Manowski zaproponował wniosek formalny o nie wprowadzanie
zaproponowanych zmian do budżetu powiatu. Środki zostaną zachowane na drogę, a za 2-3
tygodnie spotkamy się i przeznaczymy znacznie większą kwotę, niż 300tys.z na remont
Poradni.
P.Anna Maliszewska w imieniu własnym i p.Katarzyny Kręźlewicz zgłosiła wniosek
formalny o dokonanie zmian z projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok poprzez:
1) Przywrócenie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola – Augustówek
– Czosnów” w kwocie 400tys.zł oraz zmniejszenie wydatków o 400tys.zł na zadanie pn.
„Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego dróg na terenie
powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 31000400” (dział
600 rozdział 60014).
2) Likwidacji zadania w dziale 700 rozdział 70005 na wykonanie robót remontowych w
budynku przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Maz. w wysokości 300tys.zł i zwiększenie
środków o 300tys.zł na zadanie pn. „Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu
komunikacyjnego dróg na terenie powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu
mostowego o nr JNI 31000400”.
P.Marcin Manowski, na pytanie p.Przewodncizącego Rady czy wycofuje swój wniosek
formalny gdyż jest on zbieżny ze zgłoszonym przez p.Maliszewską, odpowiedział twierdząco.
P.Jan Serwatka zwrócił się do p.Kręźlewicz mówiąc, że zauważył, iż stara się zawsze
ubliżyć adwersarzowi. Tak było dzisiaj i tak było na ostatniej komisji.
P.Katarzyna Kręźlewicz nie zgodziła się z powyższym, dodała, że opublikuje protokół
z komisji i wszyscy będą mogli się zapoznać.
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P.Starosta zgłosił wniosek formalny, aby pozostawić treść zaproponowanej uchwały bez
zmian.
P.Piotr Ździebłowski – prawnik, poinformował że zostały zgłoszone 2 wnioski, czyli
pierwszy głosujemy wniosek dalej idący, tj. wniosek o pozostawienie treści projektu uchwały
bez zmian. Wniosek jest zbieżny z treścią uchwały, może zostać poddana pod głosowanie
uchwała w brzmieniu dotychczasowym.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
Rada Powiatu Nowodworskiego 10 głosami za, przy 6 głosach przeciw, przyjęła
Uchwałę nr IV/20/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nowodworskiego – karta głosowania imiennego zał. nr 4 do protokołu.
P.Przewodniczacy Rady ogłosił 3 minuty przerwy w obradach.
Po wznowieniu obrad.
ad.2) Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2019 rok (zał. nr 5 do protokołu).
P.Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i
Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja przyjęła uchwałę przy 2 głosach
przeciwnych.
Innych głosów nie zabrano.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę budżetową na 2019 rok.
Rada Powiatu Nowodworskiego 10 głosami za, przy 5 głosach przeciw (obecnych
15 Radnych, nieobecny p.Paczewski), przyjęła Uchwałę nr IV/21/2019 zmieniającą uchwałę
budżetową na 2019 rok – karta głosowania imiennego zał. nr 6 do protokołu.
ad.3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających w 2019r. z obszarów wodnych położonych na terenie
Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 7 do protokołu).
P.Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i
Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Innych głosów nie zabrano.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie 15 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
IV/22/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków
lub innych obiektów pływających w 2019r. z obszarów wodnych położonych na terenie
Powiatu Nowodworskiego – karta głosowania imiennego zał. nr 8 do protokołu.
ad.4) Projekt uchwały w sprawie form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli w 2019 roku (zał. nr 9 do protokołu).
P.Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotową
uchwałę.
P.Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i
Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Innych głosów nie zabrano.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
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Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 15 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
IV/23/2019 w sprawie form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli w 2019 roku – karta głosowania imiennego zał. nr 10 do protokołu.
ad.5) Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
(zał. nr 11 do protokołu).
P.Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło pismo Starosty Nowodworskiego
o oddelegowanie przez Radę Powiatu dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
– zał. nr 12 do protokołu oraz pismo Zarządu Powiatu o delegowaniu do ww. komisji p.Pawła
Calaka – zał. nr 13 do protokołu. P.Przewodnicczący Rady dodał, że otrzymał również
informację od p.Mariusza Torbusa, że wyraża chęć pracy w tej komisji.
P.Kaziemirz Polnicki – kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności poinformował, że z chwilą wygaśnięcia mandatów poprzedniej Rady wygasło
również delegowanie do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, dlatego też jest
potrzeba delegowania przedstawicieli obecnej Rady.
P.Przewodniczący Rady zaproponował delegowanie do Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego i Porządku p.Pawła Calaka i p.Mariusza Torbusa.
Innych propozycji nie zgłoszono.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały delegującej do
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego radnych: p.Pawła Calaka oraz p.Mariusza
Torbusa.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie 15 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
IV/24/2019 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – karta
głosowania imiennego zał. nr 14 do protokołu.
ad. 6) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady
Powiatu Nowodworskiego - zał. nr 15 do protokołu. P.Przewodniczący Rady poinformował, że
propozycja zmiany planu pracy Rady wynika z pisemnej prośby Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, o zmianę terminu na przedstawienie informacji o działalności
CPPR w Nowym Dworze Maz.
P.Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Innych propozycji nie zgłoszono.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie 15 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
IV/24/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego – karta
głosowania imiennego zał. nr 16 do protokołu.
Ad.5) Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku w
Powiecie Nowodworskim – zał. nr 17 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag do sprawozdania, p.Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada
sprawozdanie przyjęła.
Ad.6) Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim za rok 2018 - zał. nr 18 do protokołu.
P.Adam Szatkowski zwrócił uwagę, że cały czas mowa jest o remoncie internatu,
natomiast od wielu lat w tym budynku już nie ma internatu. Mówiąc o internacie wprowadzamy
społeczeństwo w błąd.
Nie zgłoszono uwag do sprawozdania, p.Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada
sprawozdanie przyjęła.
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Ad.7) Informacja o realizacji zadań w roku 2018 przez Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
oraz informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w 2018 roku – zał. nr 19 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag do informacji, p.Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada
informację przyjęła.
Ad.8) Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Architektury i Budownictwa
w roku 2018 – zał. nr 20 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag do informacji, p.Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada
informację przyjęła.
Ad.9) Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady - zał. nr 21 do protokołu.
Nie zgłoszono pytań do sprawozdania
Ad.10) Interpelacje i zapytania.
Interpelacji i zapytań nie złożono.
Ad. 11) Sprawy różne.
Głos zabrali:
P.Mariusz Ziółkowski powiedział, że na spotkaniu z mieszkańcami Modlina Starego
poruszono temat funkcjonowania Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul.
Mieszka Pierwszego oraz trudności z dostaniem się do lekarza pediatry. Prośba do Dyrektora
Nowodworskiego Centrum Medycznego o interwencję w tej sprawie.
Kolejna poruszony przez p.Ziółkowskiego temat to sprawa nie zawsze działające sygnalizacji
świetlnej na przejściu w ciągu ul. Paderewskiego przy u l. Szkolnej.
Następny poruszony temat to przebudowa skrzyżowania przy ul.Morawicza, skrzyżowanie
ulicy Jarzębinowej i Miłej, doszło już do pierwszej kolizji.
P.Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na konieczność poszerzenia tej drogi od
wiaduktu jak najdalej, rondo również tam nie rozwiąże sprawy. Ponadto brakuje jednego
przęsła na ul. Paderewskiego przy dawnym przejściu dla pieszych, osoby przechodząc tam
narażają się na niebezpieczeństwo.
P.Marcin Manowski poruszył sprawę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w
Czosnowie przy przystankach, od jakiegoś czasu stoi tam woda.
Poinformował również, że na zebraniu sołeckim uzyskał informację dot. drogi DąbrówkaGórki, że mieszkańcy wielokrotnie wnioskowali o oznaczenie zwężenia przy mostku, jak
również sprawę źle wykonanego zjazdu z drogi wojewódzkiej, ponadto jest pilna potrzeba
przeglądu drzewostanu wzdłuż tej drogi i wycięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu,
zarośnięte jest skrzyżowanie na wyjeździe z drogi powiatowej na wojewódzką.
P.Dariusz Tabęcki poruszył sprawę wypowiedzi związanych z posiedzeniem komisji,
zaproponował rozstrzyganie tych spraw na posiedzeniach komisji, nie na sesji.
P.Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych z prośbą o przesłanie na adres mailowy
Biura Rady, w terminie do końca lutego, tematykę szkoleń, w jakich chcieliby wziąć udział,
zaznaczając jakie dni i godziny byłyby najodpowiedniejsze.
P.Katarzyna Kręźlewicz zwróciła uwagę na potrzebę szkolenia związanego z nowymi
kompetencjami radnych.
P.Przewodniczący Rady poinformował, że prowadził rozmowy z p.Sekretarz w sprawie
zakupu systemu do przeprowadzania głosowań imiennych.
P.Monika Filipiak-Żmuda sekretarz powiatu poinformowała, że spodziewa się iż
kolejna planowa sesja odbędzie się przy udziale systemu do głosowania.
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Następnie p.Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie pisma, które wpływają do
Rady są przesyłane na adresy mailowe Radnych Powiatu.
Innych głosów nie zabrano.
Ad. 12)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Zdzisław Szmytkowski przewodniczący Rady o godz. 1035 zamknął obrady IV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Przewodniczący Rady
/-/Zdzisław Szmytkowski
Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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