BR.0002.7.19
kadencja VI 2018-2023

Protokół Nr VII/2019
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
VII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.
Obrady rozpoczęto 25 kwietnia 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:48 tego samego
dnia.
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.
W posiedzeniu wzięło udział 17 członków Rady Powiatu Nowodworskiego.
Obecni:
1. Paweł Calak
2. Elżbieta Kapałka
3. Krzysztof Kapusta
4. Radosław Kasiak
5. Mariusz Kraszewski
6. Katarzyna Kręźlewicz
7. Anna Maliszewska
8. Anna Małecka
9. Marcin Manowski
10. Zbigniew Niezabitowski
11. Monika Nojbert
12. Grzegorz Paczewski
13. Jan Serwatka
14. Kamil Szafrański
15. Adam Szatkowski
16. Zdzisław Szmytkowski
17. Dariusz Tabęcki
18. Mariusz Torbus
19. Mariusz Ziółkowski
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zdzisław Szmytkowski – przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, o godz. 900
otworzył VII sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady sesji Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w chwili otwarcia sesji w
obradach uczestniczyło 16 radnych (spóźniony p.Jan Serwatka), (statutowy skład Rady Powiatu
Nowodworskiego 19 Radnych, lista obecności zał. nr 1 do protokołu).
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2. Przyjęcie porządku obrad.
Nie zgłoszono wniosków do zaproponowanego porządku VII sesji (zał. nr 2 do protokołu),
p.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (17)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski,
Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Kręźlewicz, Kamil Szafrański
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VI/2018 z dnia 18.03.2019r.
Protokół z sesji Nr VI/18 z dnia 18.03.18r., został przesłany na adresy mailowe Radnych
Powiatu, nie zgłoszono uwag do protokołu, p.Przewodniczący Rady stwierdził jego przyjęcie.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 3 do protokołu.
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i
Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty
uchwał budżetowych.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (17)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski,
Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Kręźlewicz, Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VII/33/2019 w sprawie zmiany w
sprawie
wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Nowodworskiego.
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5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2019 rok – zał. 4 nr do protokołu.
- Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (17)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski , Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski,
Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Kręźlewicz, Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VII/34/2019 zmieniającą uchwałę
budżetową na 2019 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Nowodworskiego Centrum Medycznego w
Nowym Dworze Mazowieckim – zał. nr 5 do protokołu.
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował,
że
komisja
pozytywnie
zaopiniowała
projekty
uchwał.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Nowodworskiego Centrum Medycznego w
Nowym Dworze Mazowieckim.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (17)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski,
Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Kręźlewicz, Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VII/35/2019 w sprawie statutu
Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim – zał. nr 6 do
protokołu.
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- Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Nowodworskiego
Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (17)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski,
Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Kręźlewicz, Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VII/36/2019 w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w
Nowym Dworze Mazowieckim.
8. Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego realizacji art. 94 ust. 2 ustawy z
dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne – zał. nr 7 do protokołu.
- Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego realizacji art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6
września 2001r. – Prawo farmaceutyczne
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (17)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski,
Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Kręźlewicz, Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VII/37/2019 w sprawie stanowiska
dotyczącego realizacji art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo
farmaceutyczne.
9. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Nowodworskiego za rok 2018 – zał. nr 8 do protokołu.
- Głosów nie zabrano, Rada Powiatu Nowodworskiego, bez uwag, przyjęła ocenę stanu
sanitarnego Powiatu Nowodworskiego za rok 2018.
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10. Ocena zagrożenia powodziowego Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 9 do protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Anna Maliszewska – w sprawozdaniu jest informacja o odcinkach gdzie wał powodziowy jest
w złym stanie, czy Zarząd Powiatu zwracał się do Wód Polskich w sprawie remontu tych
odcinków wału? Jeśli nie to poddaje pod rozwagę przyjęcie stanowiska w tej sprawie, podobnie
jak w sprawie aptek.
- Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski – podpisaliśmy z kilkoma samorządami umowę
dotyczącą przebudowy najbardziej narażonych na erozję wałów. W roku 2020 Wody Polskie
planują rozpoczęcie modernizacji wałów na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Maz.
- Anna Maliszewska – zapytała o plany dotyczące wałów na odcinku Pieńków – Kazuń,
sprawozdanie wskazuje miejsca gdzie wał jest słabo zagęszczony. Czy Zarząd Powiatu będzie
pisemnie występował w tej sprawie?
- Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski – w najbliższym czasie zajmą się sprawą razem z
Wydziałem Kryzysowym.
11. Informacja z realizacji zadań „Ochrona przeciwpożarowa Powiat Nowodworski za
2018 rok” – zał. nr 10 do protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Marcin Manowski – czy w związku z bliskością lotniska i związanymi z tym różnymi formy
zabezpieczenia istnieją jakieś procedury jeśli chodzi o Państwową Straż Pożarną?
- Mariusz Torbus (Ad Vocem) – jako przedstawiciel lotniskowej straży pożarnej poinformował,
że każde lotnisko ma opracowane plany bezpieczeństwa. Cały port lotniczy jest przygotowany
na wypadek ewentualnego każdego zagrożenia.
- Marcin Manowski – czy są procedury związane ze współpracą z Państwowa Strażą Pożarną?
- Mariusz Torbus – w procedurach związanych z bezpieczeństwem lotniska jest również ujęta
współpraca z Państwową Strażą Pożarną. Lotniskowa Służba Ratowniczo – Gaśnicza działa na
ogrodzonym terenie lotniska (chociaż teren operacyjny lotniska jest w promieniu 8km od
centrum lotniska) w związku z czym działania są wspólne. W różnego rodzaju działaniach
ratowniczych są ujęte służby Państwowej Straży Pożarnej, jak również straży z powiatów
ościennych.
- Elżbieta Kapałka – na terenie Gminy Leoncin i Gminy Czosnów znajduje się duża część
Puszczy Kampinoskiej, z tym związane jest duże zagrożenie pożarowe. Czy zarząd Powiatu
współpracuje i na jakich zasadach z dyrekcją Lasów Państwowych jeżeli chodzi o zmniejszenie
tego zagrożenia. W jaki sposób wygląda ochrona mienia mieszkańców gdy wyjeżdżają do
pracy, nie ma ich w domu? Zwróciła uwagę na zaśmiecenie w lasach co też wpływa na
zagrożenie pożarami.
- Krzysztof Kapusta – wypracowane mechanizmy pomiędzy Zarządem, a Strażą Pożarną w
takich aspektach dotyczą wyłącznie ostrzegania i informowania o stanie zagrożenia. Możliwe
jest jedynie organizowanie patroli, takie patrole się odbywają. W przypadku poruszonego
drugiego tematu to jest kwestia świadomości, edukacji, właściwego zachowania.
- Marcin Manowski - wrócił do tematu Państwowej Straży Pożarnej, zadał pytanie czy w
momencie
powstania
lotniska
zwiększyła
się
liczba
etatów
i
sprzętu?
- Krzysztof Kapusta – lotnisko do swojego funkcjonowania musi spełnić określone normy
ilościowe, dotyczy to zarówno ekipy na lotnisku, jak i wokół lotniska. Przed wydaniem decyzji
i uruchomieniem lotniska wszystko jest brane pod uwagę.
- Elżbieta Kapałka – w związku z pożarem w Puszczy Kampinoskiej i zakończeniem działań z
nim związanych poprosiła o informację odnośnie tych działań. Poprosiła również o informację
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jakie działania były podejmowane w ubiegłym roku jeżeli chodzi o wsparcie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gminie Czosnów i Gminie Leoncin.
Innych głosów nie zabrano, informacja z realizacji zadań „Ochrona przeciwpożarowa
Powiat Nowodworski za 2018 rok” została przyjęta.
12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii w Nowym Dworze
Mazowieckim – zał. nr 11 do protokołu.
- Głosów nie zabrano, Rada Powiatu Nowodworskiego, bez uwag, przyjęła ocenę zagrożenia
powodziowego Powiatu Nowodworskiego.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za rok 2018 – zał. nr 12
do protokołu.
- Głosów nie zabrano, Rada Powiatu Nowodworskiego, bez uwag, przyjęła „Ocenę zasobów
pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za rok 2018”.
14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy w Nowym Dworze Maz.
za rok 2018 – zał. nr 13 do protokołu.
- Głosów nie zabrano, Rada Powiatu Nowodworskiego, bez uwag, przyjęła „Sprawozdanie z
działalności Powiatowego Centrum Pomocy w Nowym Dworze Maz. za rok 2018”.
15. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019
– zał. nr 14 do protokołu.
- Elżbieta Kapałka – podziękowała Zarządowi Powiatu za podejmowane działania w akcji zima.
- Innych głosów nie zabrano, Rada Powiatu Nowodworskiego, bez uwag, przyjęła „Informację
dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019”.
16. Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim – zał. nr 15
do protokołu.
- Głosów nie zabrano, Rada Powiatu Nowodworskiego, bez uwag, przyjęła „Informację
dotycząca realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim”.
17. Informacja na temat realizacji postępowań w sprawie udzielenia zamówień
publicznych w roku 2018 – zał. nr 16 do protokołu.
- Głosów nie zabrano, Rada Powiatu Nowodworskiego, bez uwag, przyjęła „Informację na
temat realizacji postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych w roku 2018”.
18. Informacja za rok 2018 z dokonanych umorzeń należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowodworskiemu na podstawie
uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XLII/284/2010 z dnia 23 września 2010r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Powiatowi Nowodworskiemu – zał. nr 17 do protokołu.
- Głosów nie zabrano, Rada Powiatu Nowodworskiego, bez uwag, przyjęła „Informację za rok
2018 z dokonanych umorzeń należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Powiatowi Nowodworskiemu na podstawie uchwały Rady Powiatu
Nowodworskiego Nr XLII/284/2010 z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych
mających
charakter
cywilnoprawny
przypadających
Powiatowi
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Nowodworskiemu”.
19. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 18 do protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Marcin Manowski – do Zarządu Powiatu wpłynęło pismo Komendy Policji w sprawie drogi
powiatowej Czosnów – Sowia Wola w związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi
zalewania wodami opadowymi tej drogi, co uniemożliwia bezpieczne korzystanie z drogi. W
sprawozdaniu z prac Zarządu jest informacja o skierowaniu pisma do Wydziału Inwestycji i
Dróg Powiatowych. Pytanie w jaki sposób będzie rozwiązany ten problem?
- Paweł Calak Wicestarosta Nowodworski – tym tematem będą się zajmować w ramach bieżąco
utrzymania dróg. Takie sytuacje są nie tylko w Gminie Czosnów. Zmieniająca się infrastruktura
wpływa na gospodarkę wodną.
- Głosów nie zabrano, Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła „Sprawozdanie z pracy
Zarządu pomiędzy sesjami Rady”.
20. Interpelacje i zapytania.
- Anna Małecka złożyła na piśmie interpelację w sprawie zabezpieczenia środków na
rozbudowę szatni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim.
21. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Marcin Manowski – poinformował, że złożył interpelację dotyczącą powołania klasy
sportowej o profilu siatkówka, wie o pozytywnym rozpatrzeniu, zabiegali o to rodzice uczniów,
dziękuje,
że
szkoły
powiatowe
są
otwarte
na
sugestie
rodziców.
- Anna Maliszewska – wniosek do Zarządu w sprawie utrzymania czystości dróg i chodników
powiatowych od strony Łomny w kierunku Dębiny, na wielu odcinkach chodniki są
pozarastane. Prośba do Zarządu w ramach bieżącego utrzymania dróg zajął się tą sprawą.
- Elżbieta Kapałka – zaprosiła mieszkańców Powiatu Nowodworskiego do wzięcia udziału w
uroczystości „Rajd Powstania styczniowego, który odbędzie się w Górkach w najbliższą
sobotę.
Kolejna poruszona sprawa dotyczyła drogi powiatowej 2401W Grochale Nowe, prośba o
przeniesienie znaku pionowego, dot. przejścia dla pieszych, niespójnego z oznakowaniem
poziomym (100m dalej). Przy tej samej drodze oznakowanie poziome na łukach ma linie
przerywaną, dopuszczająca wyprzedzanie, prośba o przeanalizowanie tego oznakowania.
Przy drodze w Górkach zostało rozkopane pobocze przez firmę wykonującą jakieś
okablowanie, czy firma przywróci pobocze do stanu poprzedniego i czy ktoś nad tym czuwa?
Następny poruszony temat to komunikacja publiczna do Gminy Leoncin, w obowiązku powiatu
jest zorganizowanie komunikacji publicznej.
- Anna Małecka – zadała pytanie czy w związku z tworzeniem klasy sportowej powiat rozważa
umożliwienie zamieszkania na stancji uczniów będących w trudnej sytuacji rodzinnej?
- Krzysztof Kapusta – poruszona kwestia łączy się z zadaniami PCPR, od dłuższego czasu
rozważana i analizowana jest sprawa zorganizowania pogotowania mieszkaniowego. Jest
możliwość zaadaptowania na takie potrzeby mieszkania znajdującego się przy LO, które od
wielu lat jest nieużytkowane, są trudności w odzyskaniu go do zasobów powiatu, zespół prawny
przygotowuje opinię w tej sprawie.
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- Marcin Manowski – odniósł się do sprawy komunikacji publicznej, zadał pytanie w jaki
sposób powiat zamierza wywiązać się z obowiązku skomunikowania powiatu? Twa dyskusja
na temat doprowadzenia komunikacji warszawskiej do Kazunia Nowego, zasugerował
zastanowienie się nad kontynuacją tej linii i skomunikowaniem gminy z miastem powiatowym.
- Elżbieta Kapałka – zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o wystąpienie do zarządcy dróg
krzyżujących się w Kazuniu Nowym o ustawienie sygnalizacji świetlnej. Wyjechanie z drogi z
kierunku Leoncina graniczy z cudem. Często dochodzi tam do wypadków i kolizji, prosi o dane
statystyczne z tym związane za poprzedni rok.
- Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady są
przesyłane na adresy mailowe Radnych Powiatu.
22. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - Przewodniczący Rady
o godz. 948 zamknął obrady VII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
Przewodniczący
Rady Powiatu Nowodworskiego
/-/Zdzisław Szmytkowski

Przygotował(a): Mariola Tomaszewska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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