BR.0002.6.19
kadencja VI 2018-2023
Protokół Nr VI/2019
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 18 marca 2019 roku
VI 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 VI sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady sesji Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, listę podpisało 17 radnych
(statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 Radnych), nieobecni: p.Grzegorz
Paczewski, p.Kamil Szafrański. (lista obecności zał. nr 1 do protokołu)

Ad. 2
P.Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z wnioskiem Zarządu – zał. nr 2-10
do protokołu, została zwołana sesja z proponowanym porządkiem – zał. nr 11 do protokołu.
P.Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski zgłosił wniosek o wycofanie z
dzisiejszego porządku sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka
Zarządu Powiatu Nowodworskiego oraz projektu uchwały w sprawie wyboru etatowego
członka Zarządu Powiatu Nowodworskiego. W dniu 15 marca br. wpłynęło pismo p.Radosława
Kasiaka wycofujące poprzednie, tj. dotyczące rezygnacji z funkcji członka Zarządu.
Nie zgłoszono innych wniosków do porządku VI sesji. P.Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie wniosek zgłoszony przez p.Starostę.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła wniosek o
wycofanie z porządku VI sesji projektów uchwał w sprawach: 1) przyjęcia rezygnacji z
funkcji członka Zarządu Powiatu Nowodworskiego; 2) wyboru etatowego członka
Zarządu Powiatu Nowodworskiego – karta głosowania imiennego zał. nr 12 do protokołu.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad VI sesji Rady
Powiatu Nowodworskiego:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchylenia Uchwały Nr V/26/2019 rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 marca
2019r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu
Nowodworskiego;
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2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowodworskiego;
3) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
4) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;
5) powołania Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym
Dworze Mazowieckim;
6) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie sesji.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła porządek
obrad VI sesji – karta głosowania imiennego zał. nr 13 do protokołu.
Ad.3)
Podjęcie uchwał w sprawach.
ad.1) Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/26/2019 rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 14 marca 2019r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka
Zarządu Powiatu Nowodworskiego.
Głosów w przedmiocie uchwały nie zabrano.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w ww. sprawie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
VI/27/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/26/2019 rady Powiatu Nowodworskiego z
dnia 14 marca 2019r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu
Nowodworskiego – karta głosowania imiennego zał. nr 14 do protokołu
ad.2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowodworskiego.
P.Mariusz Torbus – wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych,
Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały oraz projekt uchwały zmieniającej
uchwałę budżetową na 2019 rok.
Nie zabrano innych głosów.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym,
przyjęła Uchwałę nr VI/28/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nowodworskiego – karta głosowania imiennego zał. nr 15 do protokołu.
ad.3) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.
W przedmiocie ww. uchwały nie zabrano.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
VI/29/2019 zmieniającą uchwałę budżetową na 2019 rok – karta głosowania imiennego zał.
nr 16 do protokołu.
ad.4) Projekt uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
P.Mariusz Torbus – wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych,
Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
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P.Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że komisja jednogłośnie, pozytywnie, zaopiniowała projekt
uchwały.
Nie zabrano innych głosów.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
VI/30/2019 w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – karta głosowania imiennego zał. nr 17 do
protokołu.
ad.5) Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum
Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.
W przedmiocie uchwały głosów nie zabrano.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr VI/31/2019 w
sprawie powołania Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym
Dworze Mazowieckim – karta głosowania imiennego zał. nr 18 do protokołu.
ad.6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
P.Mariusz Torbus – wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych,
Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
Nie zabrano innych głosów.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały
Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się,
przyjęła Uchwałę nr V/31/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej – karta głosowania imiennego zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 4) Interpelacje i zapytania.
Interpelacji i zapytań nie złożono.
Ad. 5) Sprawy różne.
Głos zabrali:
P.Katarzyna Kręźlewicz poprosiła o wyjaśnienie sprawy związanej z rezygnacją
p.Radosława Kasiaka z funkcji członka Zarządu.
P.Przewodniczący Rady odczytał pismo złożone w dniu 15 marca 2019r. przez
p.Kasiaka o wycofanie pisma z dnia 13 marca 2019r.
P.Radosław Kasiak dodał, że tak jak odczytał p.Przewodniczący złożył pisemną
informację w tej sprawie.
P.Katarzyna Kręźlewicz, w imieniu mieszkańców, zwróciła się do p.Starosty o
aktywację na stronie internetowej powiatu funkcji: „Pytanie do Starosty”.
P.Starosta odpowiedział twierdząco.
P.Katarzyna Kręźlewicz przypomniała, że na posiedzeniu Komisji Finansów w dniu 5
lutego p.Grzegorz Paczewski (nieobecny na dzisiejszej sesji) zadał pytanie dot.
rozdysponowania środków z dotacji mostowej. Czy ta informacja została już przedstawiona?
P.Paweł Calak – wicestarosta poinformował, że odpowiedź zostanie przygotowana i
przekazana p.Paczewskiemu.
Na pytanie p.Kręźlewicz w jakim to nastąpi terminie? P.Wicestarosta powiedział, że w
najbliższym czasie.
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P.Katarzyna Kręźlewicz powiedziała, że bardzo ceni wszystkie akcje charytatywne,
przyłącza się do p.Przewodniczącego, który rozdał zaproszenia na taką akcję, zachęciła
Radnych do działań charytatywnych.
P.Zbigniew Niezabitowski przeprosił, ale nie zdążył w punkcie interpelacje i zapytania
złożyć interpelacji, co czyni w tej chwili. Jedna interpelacja związana jest z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym, druga związana z budową wysypiska śmieci w Jaskółowie.
P.Anna Małecka w związku z planowaną na dzień 8 kwietnia akcją strajkową
nauczycieli zadała pytanie: czy Powiat Nowodworski popiera akcję strajkową nauczycieli oraz
w przypadku gdy strajk dojdzie do skutku, czy Dyrektorzy szkół powiatowych otrzymają
wsparcie od organu prowadzącego, aby zapewnić opiekę młodzieży na czas strajku?
P.Starosta poinformował, że wysłał pisma do Dyrektorów z prośbą o potraktowanie z
powagą tego okresu. Nauczyciele nie biorący udziału w strajku będą opiekować się dziećmi.
Zwrócił się również o powołanie Komisji Bezpieczeństwa, w której posiedzeniu wezmą
również przedstawiciele Policji, sprawa zostanie szczegółowo omówiona. Jako organ
prowadzący nie stoją po żadnej stronie, muszą się przyglądać przepisom prawa i zadbać o
bezpieczeństwo.
P.Elżbieta Kapałka poinformowała, że złożyła zapytania w sprawie naprawy drogi w
Polesiu Nowym, po całej szerokości jezdni zarwał się asfalt. Złożyła również prośbę o
przedstawienie wyników ankiety w szkołach podstawowych odnośnie kontynuacji nauki w
szkołach powiatowych, również pod kątem dojazdu. Nie było wyników ankiety
przedstawionych na posiedzeniu Komisji Edukacji, dlatego prosi o zapoznanie Radnych z
wynikami ankiety. Ponadto p.Kapałka zwróciła się o podjęcie działań zmierzających do
skomunikowania Gminy Leoncin z Nowym Dworem Maz. i Warszawą.
P.Starosta potwierdził, że była przeprowadzona ankieta, całość przygotowywana jest
przez Wydział Obsługi Szkół i Edukacji. Ma nadzieję, że te wyniki pomogą szkołom
powiatowym do przygotowania się do naboru.
Odnośnie komunikacji p.Starosta powiedział, że z posiadanych informacji wie, że na powiecie
będzie ciążył obowiązek przystosowania odpowiedniej liczby komunikacji. Czekają na środki
konieczne do realizacji tego projektu, szczegóły finansowe nie są jeszcze znane.
P.Elżbieta Kapałka poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Edukacji został przyjęty
wniosek do Dyrektorów szkół, aby z wyprzedzeniem informowali Dyrektorów szkół
podstawowych o spotkaniach z dziećmi klas ósmych.
Następnie p.Kapałka zadała pytanie: jakie działania zamierza podjąć Starostwo odnośnie
środków na drogi z puli Wojewody, była informacja, że Wojewoda będzie dysponował takimi
środkami dla samorządów.
P.Starosta poinformował, że jeżeli pojawi się szansa na pozyskanie środków, to będzie
takie wystąpienie.
P.Anna Maliszewska powiedziała, że złożyła wniosek do Zarządu i prosi o przychylne
jego rozpatrzenie. Szczególnie pilna jest sprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi
Przykościelnej i Kochanowskiego w Łomnie.
P.Katarzyna Kręźlewicz zwróciła się z pytaniem do Starosty: czy Związek Powiatów
Polskich lub inne organizacje wysyłały pisma w celu odgórnego uregulowania problemu
nocnych i świątecznych dyżurów aptek?
P.Starosta poinformował, że sprawa toczy się od 10 lat. Związek Powiatów Polskich
zajmował się tym tematem, niestety nie udało się dokonać zmiany w przepisach.
P.Katarzyna Kręźlewicz pogratulowała opozycji działań podczas ostatniej sesji.
Spotkało się to pozytywnym odzewem społecznym. Podejmowanie uchwały o zatrudnieniu
etatowego członka Zarządu, przy jednoczesnym zdejmowaniu środków na potrzeby
niepełnosprawnych, budziło pewien niesmak.
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P.Marcin Manowski poruszył problem dużych niedoborów finansowych w PCPR z
przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Zadał pytanie czy: środki przewidziane na
zatrudnienie etatowego członka Zarządu w jakiejś części mogą zostać przekazane do PCPR,
gdzie są duże braki finansowe na większość zadań z rehabilitacji społecznej. Pozytywnie ocenia
działania Zarządu w kierunku utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uważa, że poprzez
Związek Powiatów trzeba wywierać nacisk na rząd, bo środki PFRON są źle wyliczone i
całkowicie niewystarczające.
Innych głosów nie zabrano.
Ad. 6)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Zdzisław Szmytkowski przewodniczący Rady o godz. 935 zamknął obrady VI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Przewodniczący Rady
/-/Zdzisław Szmytkowski

Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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