BR.0002.5.19
kadencja VI 2018-2023
Protokół Nr V/2019
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 marca 2019 roku
V 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.
900 otworzył V sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady sesji Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, listę podpisało 14 radnych
(statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 Radnych), nieobecni: p.Katarzyna
Kręźlewicz, p.Grzegorz Paczewski, p.Kamil Szafrański, p.Adam Szatkowski.

Ad. 2
Zgodnie z wnioskiem Zarządu – zał. nr 1-7 do protokołu, została zwołana sesja z
proponowanym porządkiem – zał. nr 8 do protokołu.
P.Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski zgłosił wniosek o wprowadzenie do
porządku sesji projektów uchwał w sprawach: przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu
Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 9 do protokołu oraz wyboru etatowego członka Zarządu
Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 10 do protokołu. Dodał, że rezygnację pisemną złożył
p.Radosław Kasiak. Osoba, która jest proponowana do Zarządu to p.Bernard Mucha, znany
samorządowiec, wieloletni burmistrz Nasielska, dyrektor wielu instytucji państwowych i
samorządowych.
P.Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie wnioskowanych uchwał do
porządku obrad jako 1 i 2 w bloku uchwał. Następnie odczytał proponowany porządek po
zmianie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr IV/2019 z dnia 07.02.2019r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu Nowodworskiego;
2) wyboru etatowego członka Zarządu Powiatu Nowodworskiego;
3) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowodworskiego;
4) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
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5.
6.
7.
8.

5) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;
6) powołania Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym
Dworze Mazowieckim;
7) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

P.Zbigniew Niezabitowski zaproponował wprowadzenie dodatkowych uchwał na
koniec bloku uchwał.
P.Przewodniczący Rady poinformował, że p.Starosta wnioskował o sesję i wnioskował
o taki układ uchwał jaki został odczytany.
P.Marcin Manowski zgłosił wniosek do Zarządu o przełożenie zgłoszonych projektów
uchwał na koniec bloku uchwał.
P.Starosta poinformował, że jest za realizacją porządku sesji w brzmieniu odczytanym
przez p.Przewodniczącego.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie uzupełnienia
porządku V sesji o projekty uchwał w sprawach: 1) przyjęcia rezygnacji z funkcji członka
Zarządu Powiatu Nowodworskiego; 2) wyboru etatowego członka Zarządu Powiatu
Nowodworskiego.
Rada Powiatu Nowodworskiego 9 głosami za, przy 5 głosach przeciw, przyjęła
powyższy wniosek – karta głosowania imiennego zał. nr 11 do protokołu.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad V sesji Rady
Powiatu Nowodworskiego po zmianach.
Rada Powiatu Nowodworskiego 9 głosami za, przy 5 głosach przeciw, przyjęła
porządek obrad V sesji Rady Powiatu – karta głosowania imiennego zał. nr 12 do protokołu.

Ad.3)
Protokół z sesji Nr IV/19 z dnia 07.02.19r., 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 przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu
Nowodworskiego. P.Przewodniczący Rady zapoznał z pismem p.Radosława Kasiaka, w
którym składa rezygnację z funkcji członka Zarządu Powiatu Nowodworskiego.
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rezygnacji z funkcji
członka Zarządu Powiatu Nowodworskiego.
Nie zabrano głosów w przedmiocie powyższej uchwały, p.Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 14 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
V/26/2019 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu
Nowodworskiego – karta głosowania imiennego zał. 13 nr do protokołu
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ad.2) Projekt uchwały w sprawie wyboru etatowego członka Zarządu Powiatu
Nowodworskiego.
P.Przewodniczący Rady poinformował o konieczności powołania komisji skrutacyjnej.
W związku z opuszczeniem sali obrad przez radnych: p.Elżbieta Kapałka, p.Marcin
Manowski, p.Anna Maliszewska, p.Anna Małecka, p.Zbigniew Niezabitowski,
p.Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad p.Przewodniczący Rady dokonał sprawdzenia listy obecności
radnych – lista obecności zał. nr 14 do protokołu. Na sali obrad pozostało 9 radnych (radni,
którzy opuścili obrady przed zakończeniem: p.Elżbieta Kapałka, p.Marcin Manowski, p.Anna
Maliszewska, p.Anna Małecka, p.Zbigniew Niezabitowski).
P.Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu Powiatu
Nowodworskiego „W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej
połowy ustawowego składu rady, przewodniczący rady nie przerywa obrad, niemożliwe jest
jednak wówczas podejmowanie uchwał”.
Ad.5) Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
Nie zgłoszono pytań do sprawozdania

Ad.6) Interpelacje i zapytania.
Interpelacji i zapytań nie złożono.
Ad. 7) Sprawy różne.
Głos zabrali:
P.Adam Mikucki mieszkaniec wsi Jaskółowo, powiedział, że w tej chwili zatrzymała
się budowa wysypiska śmieci w Jaskółowie. Poinformował, że wystąpił w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej, o udostępnienie dokumentacji hydrologicznej związanej z tą
inwestycją. Dzień po terminie uzyskał odmowę uzyskania dokumentów w tym trybie.
Natomiast takie same dokumenty udostępnił mu poprzedni Starosta w trybie dostępu do
informacji publicznej. Zadał pytanie: dlaczego odpowiedź uzyskał po terminie i dlaczego musi
składać kolejne pismo w tej sprawie do geologa powiatowego, który jest pracownikiem
Starostwa?
Kolejna poruszona sprawa dotyczy czystości ulic w Nasielsku. Burmistrz na sesji Gminy w
Nasielsku informował, że nie zostało podpisane porozumienie w tej sprawie ze Starostą i
Marszałkiem. Jakie są trudności z podpisaniem takiego porozumienia?
P.Starosta poinformował, że powiat sprząta ulice powiatowe, wynika to z zakresu
obowiązków, do tego nie jest potrzebne porozumienie.
P.Radosław Kasiak powiedział, że co roku podejmowany jest temat sprzątania ulic w
Nasielsku. W tej chwili nie zakończył się jeszcze sezon zimowego utrzymania dróg, zarówno
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Takie sprzątanie odbywa się co roku po
zakończonym sezonie zimowym przez każdego z zarządców poszczególnych dróg. Natomiast
p.Burmistrz wyraża wolę zawarcia porozumienia z p.Starostą i z Mazowieckim Zarządem Dróg
Wojewódzkich w zakresie przejęcia tych obowiązków, aby dodatkowo ponad to, co wykonują
zarządcy dróg, po zakończonym sezonie zimowym, takie prace porządkowe gmina mogła
wykonywać w trakcie całego roku.
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P.Starosta, odnośnie sprawy związanej z odmową udostępnienia dokumentacji
hydrologicznej, zaprosił p.Adama Mikuckiego na spotkanie w swoim gabinecie po zakończeniu
sesji.
Następnie p.Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie pisma, które wpływają do
Rady są przesyłane na adresy mailowe Radnych Powiatu.
P.Przewodniczący Rady poprosił Radnych, którzy mailowo zgłosili chęć udziału w
szkoleniu o kontakt z Biurem Rady i Zarządu.
Innych głosów nie zabrano.
Ad. 8)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Zdzisław Szmytkowski przewodniczący Rady o godz. 940 zamknął obrady V sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Przewodniczący Rady
/-/Zdzisław Szmytkowski
Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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