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BR.0002.8.19  

kadencja VI  2018-2023       

Protokół Nr VIII/2019 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

  
VIII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w 

Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.  

Obrady rozpoczęto 27 czerwca 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:36 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 18 członków. 

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 VIII sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady sesji Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło 18 

radnych, (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 VIII sesji (zał. nr 2 do protokołu), 

p.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie.   

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, 

Katarzyna Kręźlewicz , 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 (1) 

Kamil Szafrański  

 

3. Przyjęcie protokołów z sesji nr V/2019 z dnia 14.03.2019r. oraz nr VII/2019r. z dnia 

25.04.2019r. 
Protokoły z sesji Nr V/19 z dnia 14.03.19r. oraz nr VII z dn. 25.04.2019r., zostały przesłane na 

adresy mailowe Radnych Powiatu, nie zgłoszono uwag do protokołów, p.Przewodniczący Rady 

stwierdził ich przyjęcie.  

 4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 3 do protokołu.  

Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) Zarząd Powiatu, co roku, do 

dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu – zał. nr 4 do protokołu. 

Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego został przesłany na adresy mailowe Radnych w dniu 

31.05.19r. oraz podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej powiatu.   

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w 

szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu 

obywatelskiego.  

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady 

Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest 

rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu 

przeprowadza się debatę.  

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do 

Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców 

powiatu. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana 
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została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie od mieszkańców.  

Przewodniczący Rady otworzył debatę Rady Powiatu nad „Raportem o stanie Powiatu 

Nowodworskiego za 2018 rok.   

W dyskusji wzięli udział: 

- Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski – Raport, to nowe narzędzie, które będzie pomagało 

kierownikom i osobom zajmującym się organizacją pracy powiatu, będzie podsumowaniem 

dokonań w danym okresie. Wiąże z tym narzędziem wiele nadziei dotyczących analitycznego 

podejścia do sytuacji.      

- Katarzyna Kręźlewicz – Raport przygotowany jest po raz pierwszy, podziękowała 

pracownikom za jego przygotowanie. Raport pokazuje stan powiatu zastany po poprzedniej 

kadencji, która była bardzo owocną, dzięki dobrej pracy Zarządu i Rady. Popiera raport, ale 

wstrzyma się od poparcia uchwały ws wotum zaufania, ponieważ obecny Zarząd miał 7 m-cy 

na pokazanie swojego wkładu w stan powiatu. Jest bardzo mała skuteczność w pozyskaniu 

środków zewnętrznych.   

- Elżbieta Kapałka – podziękowała za przygotowanie Raportu. Wynika z niego, że Zarząd 

poprzedni i obecny bardzo mało pracy wykonał na rzecz mieszkańców Gminy Leoncin, która 

jest odizolowana od powiatu ze względu na brak właściwego transportu zbiorowego, na które 

nie wydaje się żadnych środków, a spore środki wydawane są na promocję powiatu. Proponuje, 

aby na kolejnej sesji, w związku z wejściem ustawy o funduszu dot. zbiorowego przewozu, cała 

Rada przychyliła się do tej ustawy, Zarząd wprowadził taki punkt pod obrady.  

Organizowane były przez Zarząd poprzedni i obecny imprezy, informacje o tych wydarzeniach 

tylko publikowane na Facebooku, brak szerszej informacji takiej, która by dotarła do 

mieszkańców Gminy Leoncin. Wstrzyma się od głosu jeśli chodzi o udzielenie votum zaufania.          

- Anna Maliszewska – Raport to kolejne sprawozdanie z działalności, głównie poprzedniego 

Zarządu. Na posiedzeniu komisji była za Raportem. W historii powiatu najwięcej zostało 

wykonane w roku 2018. Votum zaufania jest odniesieniem do raportu według ustawy, z 

definicji votum zaufania jest pewnym kredytem zaufania na przyszłość. Obecne działania 

Zarządu nie dają możliwości udzielenia takiego kredytu, wstrzyma się od głosu.     

- Marcin Manowski – nie podziela argumentu, że poprzedni rok był dobry, przynajmniej z 

punktu widzenia Gminy Czosnów. Zarówno poprzedni Zarząd, jak i obecny, nie wykonał 

modernizacji odwodnienia na drodze powiatowej Czosnów – Sowia Wola oraz nie jest w stanie 

zadbać o dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Czosnów. 

Dostrzega pozytywne zmiany jeśli chodzi o podwyżki dla personelu szkolnego, za 

poprzedniego Zarządu wynagrodzenie na poziomie najniższej krajowej. Pozytywem jest 

powstanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki także pozytywnym działaniom obecnego 

Zarządu cel jest bliższy realizacji. Nie może zagłosować za votum zaufania dla obecnego 

Zarządu, ponieważ reprezentuje okręg Czosnów – Leoncin, który od pewnego czasu jest na 

marginesie, wstrzyma się od głosu. 

- Przewodniczący Rady - potwierdza, to co powiedziała radna Kręźlewicz, że poprzedni Zarząd 

był bardzo dobrym Zarządem, bardzo dużo zostało zrobione, co jest zasługą również 

Magdaleny Biernackiej przewodniczącej poprzedniego Zarządu.  

- Innych głosów w debacie nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały.    

 

Głosowano w sprawie: 

wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego;.  
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Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Anna Małecka, 

Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski , Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław 

Szmytkowski , Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 

Elżbieta Kapałka, Katarzyna Kręźlewicz , Anna Maliszewska , Marcin Manowski, Zbigniew 

Niezabitowski  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VIII/38/2019 w sprawie wotum 

zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego.  

 

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok – zał. nr 5 do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów, Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

- Adam Szatkowski –przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.    

- Anna Maliszewska – przy absolutorium będzie głosowała „za” ponieważ jest to ocena pracy 

poprzedniego Zarządu, podsumowanie budżetu za 2018 rok, w którym bardzo dużo zostało 

zrobione, był to najlepszy rok w historii powiatu.    

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.    

 

Głosowano w sprawie: 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.  

 

Wyniki głosowania  

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne:  

ZA (18) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, 

Katarzyna Kręźlewicz , 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 (1) 

Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VIII/39/2019 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok. 
 

3) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – zał. nr 6 do protokołu.  

Przewodniczący Rady zaproponował procedowanie uchwały według następującego porządku: 
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1.wystąpienie Starosty Powiatu, zapoznanie Radnych z opinią RIO dotyczące sprawozdania z 

wykonania budżetu, 

2.wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, przedstawienie wniosku komisji oraz 

odczytanie opinii RIO w sprawie ww. wniosku, 

3.wystąpienia Radnych, dyskusja, 

4.głosowanie w sprawie absolutorium. 

Nie zgłoszono sprzeciwu do powyższego.  

      

W dyskusji wzięli udział: 

- Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski – zgadza się, że wyniki poprzedniego Zarządu były 

okazałe. Pozyskane środki przemawiają za tym, że prace poprzedniego Zarządu trzeba ocenić 

bardzo wysoko. Obecny Zarząd stara się dorównać kroku i standardom wytyczonym przez 

poprzedników, myśli że Rada w tym aspekcie będzie wspierać. W przypadku budżetu będą 

musiały zostać naniesione korekty, nie wszystkie zamierzenia będą mogły być realizowane 

ponieważ nie otrzymaliśmy dotacji finansowych. Sukcesem wszystkich Zarządów jest ilość 

środków posiadanych na inwestycje. Uwagi dotyczące braku realizacji niektórych zadań (droga 

w Czosnowie), wynika to tylko z braku środków. Opracowana została z Wójtami i 

Burmistrzami polityka wspierania. Bieżący rok inwestycyjny będzie dość trudny z powodu 

braku dostępności do środków, jakie były w poprzednich latach. Będą wspólne z gminami 

wystąpienia o inwestycje, co zapewni jeszcze lepszy rozwój powiatu również w innych 

sektorach jak: ochrona zdrowia, działalność społeczna, kulturalna.  

- Mariusz Ziółkowski przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę komisji z dnia 

21.05.19r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu – zał. nr 7 do protokołu. 

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2018 rok i wnioskuje o 

udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.  

Przewodniczący Komisji zapoznał Radę z uchwałą RIO z dnia 27.05.19r., która pozytywnie 

opiniuje wykonanie budżetu – zał. nr 8 do protokołu.     

Uchwała RIO nr Ci.116.2019 z dn. 18.04.2019r. – zał. nr 9 do protokołu.            

- Anna Maliszewska – poprzedni Zarząd stawiał za cel zrównoważony rozwój Powiatu. Pod 

kierunkiem Magdaleny Biernackiej starosty nowodworskiego i dzięki jej ogromnej pracy oraz 

pomysłom udało się to zrealizować. Przy realizacji inwestycji drogowych Zarząd kierował się 

proporcjonalnością do posiadanych dróg powiatowych na terenie danej gminy. Takiej owocnej 

pracy życzy obecnemu Zarządowi i pamiętaniu o potrzebach inwestycyjnych we wszystkich 

gminach.   

- Katarzyna Kręźlewicz – w odniesieniu do wypowiedzi Starosty powiedziała, że jest radną już 

trzecią kadencję. W pierwszej kadencji starostą był Krzysztof Kapusta i tę „śpiewkę” słyszeli 

przez 4 lata: jest trudno, środków nie można pozyskać. Był nawet pomysł likwidacji Powiatu 

Nowodworskiego i przyłączenia do Powiatu Legionowskiego, bo nic się nie da zrobić. Potem 

przyszła Magdalena Biernacka i okazało się że można zrobić kilka razy więcej. Życzy 

Zarządowi i mieszkańcom, aby za rok nie było takiego samego tłumaczenia.         

- Elżbieta Kapałka – podziękowała poprzedniemu Zarządowi za dbałość o gminę Leoncin, 

nareszcie mają drogę po której mogą dojechać do domów. Poinformowała, że pytała obecny 

Zarząd jakie podjął starania, aby uzyskać środki z rządowego funduszu dróg samorządowych, 

niestety nie podjęto żadnych działań. Prosi Zarząd, aby skuteczniej działał w porozumieniu ze 

stroną rządową w pozyskiwaniu środków. 

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.    

 

Głosowano w sprawie: 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.  
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Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna 

Kręźlewicz , Anna Maliszewska , Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, 

Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski , Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław 

Szmytkowski , Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Elżbieta Kapałka 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VIII/40/2019 w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.   

 

4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 10 do 

protokołu. 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały budżetowej.   

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.     

 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, 

Katarzyna Kręźlewicz , 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 (1) 

Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VIII/41/2019 w sprawie zmiany w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.  
 

5) zmiany uchwały budżetowej na 2019r - zał. nr 11 do protokołu 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały budżetowej.   
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- Katarzyna Kręźlewicz – rozumie, że proponowane zmiany związane są z niepozyskaniem 

subwencji na zadania drogowe. W marcu było tłumaczone, że na potrzeby pozyskania tych 

środków zostały zabrane pieniądze z innych zadań, w tym na drogę Sowia Wola - Dobrzyń. 

Dlaczego teraz, kiedy środki są rozdysponowywane na zadania bieżące nie wróciły na naprawę 

drogi Sowia Wola – Dobrzyń?    

- Anna Małecka – podziękowała Zarządowi za znalezienie środków na rozbudowę szatni w LO 

w Nowym Dworze Maz. Odkąd jest radną wnioskowała o tę rozbudowę.   

- Grzegorz Paczewski – po dwóch miesiącach oczekiwania otrzymał odpowiedź odnośnie 

pytania: jakie Zarząd zamierza wykonać zadania w ramach „Utworzenie zintegrowanego 

bezpiecznego systemu komunikacyjnego dróg na terenie Powiatu Nowodworskiego”. Otrzymał 

odpowiedź, że Zarząd podejmie działania w miarę jak uzyska środki. Wniosek był źle 

przygotowany, powinny zostać wykazane zadania do wykonania i pod to szukane środki, a nie 

odwrotnie. Co Zarząd planuje zrobić w ramach tego zadania z posiadanych środków?  

- Paweł Calak wicestarosta – odpowiedź na pytanie została wysłana po 14 dniach od zadanego 

pytania. Została wysłana, jako załącznik do maila, ponownie została wysłana 20 maja, pierwsze 

zapytanie było 18 marca, a odpowiedź 1 kwietnia.  

Odnośnie zadań inwestycyjnych, postanowiono o wykonaniu chodników w Nasielsku, drogę w 

obrębie miasta do Lubomina oraz rondo w Pomiechówku do strefy ekonomicznej w Modlinie, 

oczekiwanie jest na dofinansowanie do tzw. schetynówek na drogę Gałachy w Zakroczymiu.           

- Katarzyna Kręźlewicz – pierwszy raz pytanie padło na posiedzeniu Komisji Finansów w dniu 

5 marca. Pytanie było konkretne: co Zarząd zamierza zrobić? Obecnie nie zostały pozyskane 

środki. Nie potrafiono dać odpowiedzi radnym co będzie robione. Może gdyby radni mogli się 

włączyć do pracy, o co prosili, to wspólnymi siłami i doświadczeniem mogła być przygotowana 

korekta wniosku w taki sposób, że stałby się bardziej realistyczny. Co było powodem, że środki 

nie zostały pozyskane? Co ze środkami z Czosnowa, które zostały przesunięte tylko 

„technicznie”, tak jak tłumaczył Starosta na sesji w marcu przy głosowaniu przesunięć?   

- Paweł Calak – Zarząd zastanawiał się na inwestycjami, we wcześniej wypowiedzi nie dodał 

jeszcze o inwestycji w Nowym Dworze Maz. (zmiana nakładki asfaltowej), według Zarządu 

jest to bardzo ważne do zrobienia, jest tam obecnie realizowany remont ścieżki pieszo – 

rowerowej.     

- Katarzyna Kręźlewicz – poprosiła o doprecyzowanie co z zadaniem w Czosnowie?  

- Paweł Calak wicestarosta – w Czosnowie na dzień dzisiejszy tego zadania nie będą 

realizować, Zarząd podjął decyzję, że obecnie ważniejszym jest zrobienie drogi w Nowym 

Dworze Maz.  

- Anna Maliszewska – rozumie, że Zarząd uznał, że ważniejsze jest również wykonanie ronda 

w Pomiechówku od poprawienia drogi, która od samego początku była źle zrobiona, na którą 

zrobiony został projekt i zabezpieczone środki w budżecie. Środków z subwencji nie pozyskano 

z powodu zbyt wysokiego poziomu cen w przedstawionym kosztorysie inwestorskim oraz 

różnic w przedmiarze robót na przedmiotowym obiekcie i dojazdach do niego w stosunku do 

rozwiązań projektowych wykazanych w projekcie przebudowy mostu. Dlaczego nie został 

poprawiony wniosek? Zwróciła uwagę, że na drogę w Pomiechówku przeznacza się środki dwa 

razy większe, niż te jakie były zabezpieczone na drogę Dobrzyń – Sowia Wola.  

- Paweł Calak wicestarosta – nie zgadza się że wniosek był źle przygotowany, według Zarządu 

kosztorys inwestorski był wykonany prawidłowo. Kosztorys jest przygotowywany z cenami na 

dzień dzisiejszy. Potem w przetargu wychodzą faktyczne ceny jakich domagają się 

wykonawcy. Raz zostają oszczędności, a w innych przypadkach ich brakuje.           

- Katarzyna Kręźlewicz – Zarząd jest rozliczany przede wszystkim ze skuteczności, w tym 

przypadku okazała się zerowa.  

Z Policji wpłynęło pismo dotyczące zagrożenia na drodze Sowia Wola – Dobrzyń, jaka została 

udzielona odpowiedź?  
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- Krzysztof Kapusta starosta nowodworski – nic nas nie zwolni z odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo na tej drodze i taka odpowiedź otrzymała Policja. W przypadku nagłego opadu 

deszczu woda musi w krótkim czasie zostać mechanicznie odprowadzona.      

- Anna Maliszewska – wcześniej udało się trzykrotnie pozyskać pieniądze z tego programu, jak 

widać obecnie tylko na szczęściu nie można się opierać. Ma nadzieję, Zarząd znajdzie środki, 

żeby przywrócić to zadanie na drodze Dobrzyń – Sowia Wola. Ważniejsze jest dotrzymanie 

zobowiązań powziętych na początku roku, a nie wprowadzanie nowych zadań, co do których 

nie ma konkretnego uzasadnienia.   

- Marcin Manowski – mieszkańcy korzystający z tej drogi zostali dwukrotnie oszukani. 

Najpierw kiedy przyjęto projekt do budżetu i przekazano mieszkańcom informację, że będzie 

realizowany. Drugi raz dzisiaj, bo była mowa o tym, że to jest tylko „techniczne” przesunięcie.  

Więc jeśli nie udało się pozyskać środków, te pieniądze z powrotem powinny wrócić na tę 

inwestycję, tak się nie stało. Zadał pytanie ile razy od czasu wystosowania pisma przez Policję 

po opadach deszczu woda była odprowadzana? Jest kwestia marnotrawstwa środków 

publicznych, było porozumienie z gminą Czosnów, że wykona projekt odwodnienia tej drogi. 

Gmina wyłożyła środki wykonała projekt, Powiat miał wykonać inwestycję. Policja wskazuje, 

że droga zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, a Państwo mówicie, że jest to mniej ważne, 

niż zrobienie ronda w Pomiechówku.       

- Katarzyna Kręźlewicz – zapytała o numer telefonu jaki może przekazać mieszkańcom na 

forum, a przede wszystkim sołtysom, radnym Gminy Czosnów, pod który można dzwonić w 

przypadku zalania drogi wodą deszczową? Chciałaby wiedzieć ile razy woda z drogi była 

usuwana mechanicznie?  

- Paweł Calak wicestarosta - w sytuacjach nadzwyczajnych  należy zgłaszać się do Wydziału 

Dróg, telefon jest dostępny dla mieszkańców, z tego co pamięta nie było zgłoszeń dotyczących 

usunięcia wody. 

- Marcin Manowski – nie było zgłoszeń, bo pierwszy raz jest informacja, że taka metoda jest 

przewidziana. Jakie są środki zapewnione w budżecie na ten cel?  

- Paweł Calak wicestarosta - jest to w ogólnej puli środków na utrzymanie dróg.   

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.    

 

Głosowano w sprawie: 

 

zmiany uchwały budżetowej na 2019r.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Monika Nojbert, Jan 

Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski , Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, 

Mariusz Ziółkowski  

 

PRZECIW (1) 

Marcin Manowski 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) 

Elżbieta Kapałka, Katarzyna Kręźlewicz , Anna Maliszewska , Anna Małecka, Zbigniew 

Niezabitowski , Grzegorz Paczewski  
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NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VIII/42/2019 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2019r. 

 

6) likwidacji Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Cegielni Kosewo – 

zał. nr 12 do protokołu   

W dyskusji wzięli udział: 

- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.    

 

Głosowano w sprawie: 

likwidacji Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Cegielni Kosewo.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, 

Katarzyna Kręźlewicz , 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 (1) 

Kamil Szafrański 

  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VIII/43/2019 w sprawie likwidacji 

Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Cegielni Kosewo. 
 

7) rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w 

Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. – zał. nr 

13 do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.   

- Adam Szatkowski przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.    

 

Głosowano w sprawie: 

rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym 

Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r..  

 

Wyniki głosowania 
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ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, 

Katarzyna Kręźlewicz , 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 (1) 

Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła Uchwałę nr VIII/44/2019 w sprawie rocznego 

sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze 

Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 
 

8) powierzenia przez Powiat Gminie Nasielsk zadania zarządzania drogami powiatowymi 

położonymi na terenie Gminy Nasielsk – zał. nr 14 do protokołu.  

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.    

 

Głosowano w sprawie: 

powierzenia przez Powiat Gminie Nasielsk zadania zarządzania drogami powiatowymi 

położonymi na terenie Gminy Nasielsk.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, 

Katarzyna Kręźlewicz , 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 (1) 

Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VIII/45/2019 w sprawie 

powierzenia przez Powiat Gminie Nasielsk zadania zarządzania drogami powiatowymi 

położonymi na terenie Gminy Nasielsk. 

 

9) powierzenia przez Powiat zadania Gminie Nowy Dwór Mazowiecki – zał. nr 15 do 

protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki przewodniczący Komisji finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

- Katarzyna Kręźlewicz – nie popiera przenoszenia zadań na inne organy samorządowe, powiat 
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jest powołany do realizacji swoich zadań. Kiedyś była przyjęta zasada, że tylko w wyjątkowych 

sytuacjach będzie przekazywanie zadań. Poprosiła o uzasadnienie dlaczego to zadanie, i 

określone w kolejnych uchwałach, są przekazywane?     

- Paweł Calak wicestarosta – włodarze gmin wystąpili o pomoc i podjęcie tych uchwał. Zadania 

te najczęściej wykonywane są w obrębie największych miejscowości jak np. Nasielsk, Nowy 

Dwór Maz. Zarząd uważa, że te zadania będą najlepiej realizowane przez wójtów i 

burmistrzów. Trudno było zsynchronizować wykonywanie zadań i zdarzało się, że pas przy 

drodze był skoszony do połowy.   

- Katarzyna Kręźlewicz – pytanie dotyczyło zadań inwestycyjnych, szczególnie dużego zadania 

przekazywanego Gminie Pomiechówek. Pytanie: co w takim razie będzie realizował powiat?     

- Paweł Calak – powiat będzie realizować inne zadania. Przekazywanie zadań jest 

spowodowane wnioskami wójtów i burmistrzów. Nowy Dwór Maz. wykonuje duże zadanie, a 

nasz wkład jest tego rozszerzeniem, nie będzie potrzeby ogłaszania drugiego przetargu czy 

zapytań ofertowych, wykonanie będzie sprawniejsze i w krótszym terminie. Podobnie jest w 

przypadku Pomiechówka, gdzie jest realizowane duże zadanie związane ze strefą ekonomiczną.     

- Katarzyna Kręźlewicz – prosi o konkretne odpowiedzi bez ogólnych określeń. W każdej 

gminie można uzasadnić w ten sposób każde przekazane zadanie. Będziemy, jako Rada, 

instytucją która spotka się 4 razy w roku przekazując zadania inwestycyjne do realizacji innym 

samorządom. Jakie inne zadania inwestycyjne realizuje powiat? Dlaczego zostało przyjęte takie 

szerokie kryterium, które sprowadza się do tego, że każde zadanie można przekazać innym 

samorządom?    

- Paweł Calak – jeżeli na naszej drodze powiatowej jest wykonywane inne zadanie przez dany 

samorząd, to aby usprawnić działania i przyspieszyć wykonanie zostało postanowione o 

przekazaniu środków, aby wszystko wykonać w jednym zadaniu.  

- Marcin Manowski – jest zwolennikiem łączenia zadań bieżącego utrzymania dróg. Odnośnie 

przekazywania zadań inwestycyjnych zadał pytanie czy w budżetach Nowego Dworu Maz. i 

Pomiechówka są środki na realizację tych zadań, bo w projekcie umowy nie ma tego 

określonego, czy te gminy partycypują w kosztach tych zadań? 

- Krzysztof Kapusta starosta nowodworski – Gmina Pomiechówek uruchamiając strefę 

ekonomiczną liczy na bardzo dynamiczny rozwój tego terenu, ważną kwestią jest jakość 

transportu. Zarząd uznał, że budowa ronda spełniającego kryteria dotyczące ciężkiego 

transportu jest zasadna. Wójt i członkowie Rady Gminy Pomiechówek zapewniali, że tego 

rodzaju inwestycje tam mają się pojawić. Ponadto zapewniali, że wzdłuż dróg powiatowych 

będę realizowane inwestycje na kwotę 12mln.zł, co jest związane z pozyskanymi przez gminę 

środkami zewnętrznymi.  

Często przy konstruowaniu budżetu i występowaniu po środki zewnętrzne często jest lepiej 

jeżeli posiada się również inne środki. Proponowane jest przekazanie 800tys.zł, natomiast 

wniosek był o zdecydowanie większą kwotę. Budowa strefy przełoży się na podatek CIT, który 

jest podstawowym elementem funkcjonowania powiatu.      

- Marcin Manowski – strefa ekonomiczna jest bardzo potrzebna, natomiast zadał pytanie czy 

gminy partycypują w kosztach tych inwestycji?  

- Krzysztof Kapusta starosta nowodworski – gmina inwestuje pieniądze także w nasz powiat, 

bo jesteśmy wspólnym organizmem. Wójt zapewnia, że wzdłuż dróg powiatowych powstaną 

ścieżki rowerowe za kwotę 12mln.zł.   

- Elżbieta Kapałka – zapytała jak to się dzieje, że po prawej stronie Wisły jest współpraca gmin 

z powiatem, a po prawej stronie dwie gminy nie mają przekazanych zadań? Zwróciła się z 

prośbą o pisemną informację: jakie środki są przekazywane na rzecz poszczególnych gmin wraz 

z przekazywanymi zadaniami oraz jakie środki są wydawane na Gminę Leoncin i Gminę 

Czosnów, jeżeli chodzi o podobne zadania?   
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- Marcin Manowski – nie ma nic przeciwko rozwojowi naszego regionu, jeśli ma to wspierać 

budowa ronda, to jest na tak, podobnie w przypadku inwestycji w Nowym Dworze Maz. 

Pytanie: jeżeli gmina i miasto w żaden sposób nie partycypują w kosztach, to czy powiat jest 

na tyle niewydolny, że nie może przeprowadzić przetargu dot. inwestycji na swoich drogach? 

Nie ma sensu utrzymywania Starostwa w obecnej formie, jeżeli wszelkie inwestycje są 

przekazywane. Uważa, że powiat powinien realizować swoje inwestycje i do tego trzeba dążyć.  

- Krzysztof Kapusta starosta nowodworski – w związku z poruszoną kwestią proporcjonalności 

powiedział, że dzieje powiatu są opisane w podjętych uchwałach. Czasami inwestowanie było 

w gminę dla której była możliwość pozyskania środków, były takie „tłuste lata” dla gminy 

Czosnów.  Przez wiele lat dwie gminy tj. Zakroczym i Leoncin były traktowane „po 

macoszemu”. Zapewnił, że dołożą wszelkich starań, żeby zachować proporcjonalność w 

rozważaniach budżetowych. Wspólnie z innymi powiatami rozważana jest realizacja inwestycji 

budowy ścieżek rowerowych, które będą kompatybilne z istniejącymi ścieżkami gminnymi 

wokół Puszczy Kampinoskiej.   

- Elżbieta Kapałka – liczy na rozwój turystyki, jeżeli chodzi o te gminy.   

- Anna Maliszewska – ile dokłada Gmina Pomiechówek do inwestycji budowy ronda, czy 

całość pokrywa budżet powiatu?  

- Krzysztof Kapusta starosta nowodworski – na dzień dzisiejszy nie jest to wiadome ponieważ 

nie został jeszcze ogłoszony przetarg, podejrzewa że przekazane środki wystarczą na porycie 

100% kosztów.   

- Marcin Manowski – czy było w historii powiatu, że przekazywana była cała kwota na 

inwestycje, czy partycypowały gminy?  

- Krzysztof Kapusta starosta nowodworski – jeżeli przekazujemy zadanie, to musimy przekazać 

100% środków. Czasami zdarzało się, że było zgłoszenie partycypacji ze strony gminy. W tym 

przypadku nie było takiego zgłoszenia, było uzasadnienie, które zostało już przedstawione.  

- Zdzisław Szmytkowski przewodniczący Rady – wiele lat jest radnym powiatu, nie widział 

aby Nowy Dwór Maz. był „rozpieszczany”.   

- Grzegorz Paczewski – co w przypadku gdy to zadanie będzie kosztowało więcej niż 

przekazywane 800tys.zł?  

- Krzysztof Kapusta starosta nowodworski –  na tym nasz udział się kończy.  

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.    

 

Głosowano w sprawie: 

powierzenia przez Powiat zadania Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, 

Katarzyna Kręźlewicz, 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 (1) 

Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła Uchwałę nr VIII/46/2019 w sprawie powierzenia 

przez Powiat zadania Gminie Nowy Dwór Mazowiecki. 
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10) powierzenia przez Powiat zadania inwestycyjnego Gminie Nowy Dwór Mazowiecki – 

zał. nr 16 do protokołu.  

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.    

 

Głosowano w sprawie: 

powierzenia przez Powiat zadania inwestycyjnego Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Anna Maliszewska, 

Anna Małecka, Zbigniew Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski , Jan Serwatka, 

Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz 

Ziółkowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Elżbieta Kapałka, Katarzyna Kręźlewicz, Marcin Manowski 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VIII/47/2019 w sprawie 

powierzenia przez Powiat zadania inwestycyjnego Gminie Nowy Dwór Mazowiecki. 
 

11) powierzenia przez Powiat Gminie Zakroczym zadania zarządzania drogą powiatową 

nr 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi nr 62 - zał. nr 17 do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.    

 

Głosowano w sprawie: 

powierzenia przez Powiat Gminie Zakroczym zadania zarządzania drogą powiatową nr 3001W 

Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi nr 62.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, 

Katarzyna Kręźlewicz, 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 (1) 
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Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VIII/48/2019 w sprawie 

powierzenia przez Powiat Zakroczym zadania zarządzania drogą powiatową nr 3001W 

Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi nr 62. 

 

12) powierzenia przez Powiat zadania inwestycyjnego Gminie Pomiechówek - zał. nr 18 

do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały przy 2 głosach wstrzymujących się. 

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.    

 

Głosowano w sprawie: 

powierzenia przez Powiat zadania inwestycyjnego Gminie Pomiechówek.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Zbigniew 

Niezabitowski, Monika Nojbert, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, 

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

PRZECIW (4) 

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Grzegorz Paczewski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Elżbieta Kapałka, Marcin Manowski 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VIII/49/2019 w sprawie 

powierzenia przez Powiat zadania inwestycyjnego Gminie Pomiechówek.  

 

13) zasad udzielania stypendiów Starosty Nowodworskiego za szczególne wyniki w nauce 

i osiągnięcia sportowe zał. nr 19 do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek od Komisji Edukacji, Zdrowia i 

Spraw Społecznych – zał. nr 20 do protokołu. Natomiast zgodnie z przepisami przywołanej w 

podstawie uchwały ustawy stypendia mogą być za szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe. Komisja wnioskowała o rozszerzenie katalogu również za osiągnięcia artystyczne.      

W dyskusji wzięli udział: 

- Adam Szatkowski przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformował, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji podjęty został wniosek o 

rozszerzeniu zakresu tej uchwały. Dzisiaj jest informacja, że podstawa prawna nie przewiduje 

takiego zapisu. Należałoby przyjąć uchwałę w wersji zaproponowanej przez Zarząd, a na 

kolejną sesję przygotować projekt uchwały dotyczący tylko stypendiów za osiągnięcia 

artystyczne.       

- Anna Małecka – poprosiła o informację dotyczą podstawy prawnej uniemożliwiającej 

rozszerzenie zakresu stypendiów.  
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- Renata Karwowska – Renauld prawnik – poinformowała, że z art. 90p wynika, że jest to 

stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Należy zastanowić się w jaki sposób 

rozszerzyć ten zakres, czy w formie poprawki, czy z innej podstawy prawnej, np. czy ustawa 

dotycząca działalności kulturalnej zezwala na udzielanie stypendiów. Podstawa prawna 

przytoczona w projekcie obecnej uchwały i przyjęcie propozycji komisji daje dużą szansę na 

zakwestionowanie przez nadzór Wojewody.  

Do projektu uchwały została zgłoszona poprawka, powinna zostać poddana pod głosowanie. 

Jeżeli Rada podziela zastrzeżenia, co do poprawności tego rozszerzenia, to głosowanie powinno 

być przeciwko. Innym rozwiązaniem jest ogłoszenie przerwy w celu umożliwienia odbycia 

posiedzenia Komisji, która może podjąć decyzję o wycofaniu wniosku.    

- Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy w celu odbycia posiedzenia Komisji Edukacji, 

Zdrowia i Spraw Społecznych.  

 

Po wznowieniu obrad.  

 

- Adam Szatkowski przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformował, że komisja podjęła decyzję o wycofaniu wniosku.              

- Dariusz Tabęcki przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały (w wersji pierwotnie przygotowanej przez Zarząd). 

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.    

 

Głosowano w sprawie: 

zasad udzielania stypendiów Starosty Nowodworskiego za szczególne wyniki w nauce i 

osiągnięcia sportowe.  

 

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, 

Katarzyna Kręźlewicz , Anna Maliszewska , Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew 

Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Adam Szatkowski, Zdzisław 

Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Jan Serwatka, Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr VIII/50/2019 w sprawie zasad 

udzielania stypendiów Starosty Nowodworskiego za szczególne wyniki w nauce i 

osiągnięcia sportowe.  

 

14) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych – zał. nr 21 do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

- Adam Szatkowski przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.           
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- Marcin Manowski – środki są z rezygnacji dwóch organizacji z realizacji zadań z obszaru 

sportu, kultury i rekreacji, poprosił o informację które podmioty zrezygnowały?  

- Anna Wdowczyk zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 

poformowała że z realizacji zadania zrezygnował Polski Związek Niewidomych Koło w 

Nowym Dworze Mazowieckim oraz Stowarzyszenie Grupa Rodzin  Dzieci Niepełnosprawnych 

w Pomiechówku.   

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.    

 

Głosowano w sprawie: 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

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, 

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew 

Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Adam Szatkowski, Zdzisław 

Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Jan Serwatka, Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła Uchwałę nr VIII/51/2019 w sprawie zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

15) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 - zał. 

nr 22 do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Adam Szatkowski przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.           

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.    

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021. 

  

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, 

Katarzyna Kręźlewicz, 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 (1) 

Kamil Szafrański  
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Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła Uchwałę nr VIII/52/2019 w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021.   
Karty głosowań imiennych zał. nr 23 do protokołu (16 kart). 

  

5. Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum 

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - zał. nr 24 do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Marcin Manowski – czy zadłużenie NCM wynika głównie z konieczności wypłaty 

odszkodowania, jak długo jeszcze będzie ono wypłacane?  

- Jacek Kacperski dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – wynik finansowy to (–) 

700tys.zł straty w wyniku bieżącym. Strata wynika z rosnących kosztów funkcjonowania kadry 

(przepisy zmuszają do większych wypłat dla każdej grupy zawodowej oraz sytuacja na rynku 

pracy szczególnie lekarzy) oraz duże nadwykonania ponad limit NFZ. Nadwykonania na koniec 

maja to kwota powyżej 1,400tys.zł. Do NFZ zostało wystosowane pismo o zwiększenie 

ryczałtu i dostosowanie do potrzeb zdrowotnych mieszkańców. 

- Marcin Manowski – jest ogromny problem z dostępnością do podstawowej opieki zdrowotnej, 

bardzo zła sytuacja w Ośrodku Zdrowia w Kazuniu Polskim. Radni gminy Czosnów 7 lat temu 

rozważali, oraz były naciski mieszkańców, na temat przekształcenia ośrodków w Gm. Czosnów 

na niepubliczne. Wówczas jako jedyny wstrzymał się od głosu. Na dzień dzisiejszy osoby, które 

chciały takiego przekształcenia twierdzą, że gdyby to nastąpiło byłoby dużo lepiej. NCM nie 

jest konkurencyjny jako zatrudniający pracowników czyli kolejnych lekarzy. Jako radni, jeżeli 

nie znajdziemy większych środków na ten cel, to lekarzy dalej nie będzie. Przypuszcza że 

prędzej czy później te ośrodki zostaną przekształcone w niepubliczne. Potrzeba jest 

zwiększenia nakładów na zatrudnienie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli chodzi o 

Czosnów. Rodzą się dzieci i nie mogą być zapisane do ośrodka zdrowia, gdzie są ich rodzice 

bo nie ma miejsc.    

- Jacek Kacperski dyrektor NCM – osobiście jest przeciwny prywatyzacji, dlatego że w 

przypadku prywatnych ośrodków też nie jest idealnie z dostępnością i różnymi innymi 

kwestiami, takie informacje ma np. z Leoncina. Dochodowość podstawowej opieki zdrowotnej 

obecnie jest niewielka, 3-4 lata temu było to rzeczywiście wsparcie finansowe dla 

funkcjonowania szpitala. NCM stara się pozyskać lekarzy do pracy w ośrodkach. Od 15 lipca 

przychodzi lekarz pediatra, dzieci będą mogły się zapisywać. Poprawie ulegnie również 

sytuacja w ośrodku w Kazuniu, na ½ etatu będzie przyjmować dodatkowy lekarz. W sytuacjach 

losowych przesuwani są lekarze z innych POZ oraz oddziału internistycznego.  

- Jerzy Szubski zastępca dyrektora ds. lecznictwa – trudna sytuacja jest również w innych POZ-

ach, m.innymi w Modlinie, od sierpnia będzie tam zatrudniony nowy lekarz. Prowadzą 

działania zatrudnienia nowych lekarzy, natomiast jest trudna sytuacja, lekarze żądają 145-160zł 

za godzinę pracy. NCM nie stać na zapłatę takich stawek. W wielu ośrodkach prywatnych też 

pojawiają się problemy i stąd pojawiają się lekarze szukający innych rozwiązań, niż prywatne 

POZ.                

- Elżbieta Kapałka – jakiej natury jest problem, jeżeli chodzi o niepubliczny zakład opieki 

zdrowotnej, do tej pory nie miała żadnej takiej informacji. W Leoncinie problemem jest 

dostępność do usług opieki specjalistycznej w Powiecie Nowodworskim z powodów 

komunikacyjnych. 

- Marcin Manowski – jest przeciwnikiem prywatyzacji dał temu wyraz sprzeciwiając się 

takiemu pomysłowi w Radzie Gminy Czosnów. Jest wysokie zagrożenie, bo mieszkańcy są 

coraz bardziej sfrustrowani zaistniałą sytuacją.  

Komunikacja z Gminą Leoncin jest fatalna, ale taki jest dostęp do opieki zdrowotnej w Gminie 

Czosnów, że bardzo dużo pacjentów przepisało się do Leoncina. Wdzięczny jest za informację, 

że będą dodatkowi lekarze. Uważa, że należałoby usprawnić system zapisowy, rozważyć czy 
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wprowadzenie zapisów godzinowych do lekarzy w Cząstkowie Maz. nie byłoby korzystniejsze. 

Obecnie wszyscy pacjenci się zjeżdżają na godz. 8 i muszą czekać. Nie jest również możliwe 

zapisanie się telefonicznie.   

- Jacek Kacperski dyrektor NCM – jeśli chodzi o problemy w Gminie Leoncin wiedzę swoją 

opiera na podstawie opinii pacjentów. Również po sesji w Gminie Leoncin rozmawiał z 

radnymi i mieszkańcami, był problem z przesyłaniem badań. Problemy służby zdrowia są w 

każdym ośrodku, nie sądzi żeby Leoncin był w tym przypadku „szczęśliwą wyspą”. W ośrodku 

w Cząstkowie Maz., z tego co wie już funkcjonuje zapisywanie godzinowe. Zaprasza Radnego 

do wspólnego odwiedzenia ośrodka i na miejscu zapoznania się jak jest z dostępnością, 

zapisami, grafikiem. Nie do końca zgadza się z tym, że obecnie są tam takie problemy. Pacjenci 

przyjmowani są na bieżąco. W przypadku stwierdzenia problemów podejmie działania 

możliwie maksymalnego ich ograniczenia.             

- Marcin Manowski – z przyjemnością się spotka, natomiast sytuację zna na bieżąco od 

mieszkańców.   

- Anna Maliszewska – podziękowała dyrektorowi i całej dyrekcji NCM, że pochylają się nad 

zgłaszanymi uwagami. Brak lekarzy jest ogólnopolskim problemem, ma nadzieję, że uda się 

dyrekcji zatrudnić nowych lekarzy. Nasz NCM jest w dużo lepszej sytuacji, niż większość 

szpitali, gdzie zadłużenie sięga kilkudziesięciu mln.zł. Stan naszego szpitala to ogromna praca 

całego zespołu, za którą dziękuje.    

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja dotycząca 

bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze 

Mazowieckim została przyjęta.  

 

6. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji programu współpracy Powiatu Nowodworskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zał. nr 25 

do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Marcin Manowski – wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez patronaty, pomoc w 

organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych, w jakim procencie ze strony powiatu 

wspierane są te wydarzenia?   

- Krzysztof Kapusta starosta nowodworski – organizacje pozarządowe i osoby współdziałające 

z nimi uczą się składania wniosków i pozyskiwania wsparcia. Wystąpienia są o wsparcie 

patronatami działań organizowanych przez środowiska wojskowe i lotnicze, sportowe, 

inwalidów, Towarzystwa Przyjaźni Twierdzy Modlin, etc. 

- Innych głosów nie zabrano.  

 

7. Analiza wstępnej rekrutacji do klas pierwszych na rok 2019/2020 do szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski – zał. nr 26 do protokołu. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że informacja jest na dzień 20 maja 2019r. Poprosił 

Zarząd o przekazanie na adresy mailowe radnych informacji posiadanych na dzień 16 lipca i 

25 lipca.   

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Małecka – na dzień dzisiejszy LO w Nasielsku wybrało 37 uczniów, a jest tam 150 

miejsc, szkolnictwo zawodowe ma dobry nabór (dotyczy pierwszego wyboru). W całej 

Warszawie w szkołach ogólnokształcących brakuje 7tys. miejsc. Liczy na to, że uczniowie do 

Nasielska dotrą. Może należy się zastanowić, czy młodzież, która nie dostanie się do LO w 

Nowym Dworze Maz. żeby miała informację o wolnych miejscach w Nasielsku.  

Na posiedzeniu Komisji Edukacji była informacja, że do klas LO będzie przyjętych po 30 

uczniów, w systemie jest nadal podana liczba 25, ma obawy, że może to wprowadzić pewne 
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zamieszanie i osoby będące na wyższych miejscach otrzymają informację, że nie dostały się do 

szkoły. Prośba o zmianę tej liczby w systemie.  

Będzie na pewno zmieniany regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych i za 

wychowawstwo (zmianę taką nakłada nowelizacja Karty Nauczyciela). Prosi o rozważenie 

zróżnicowania dodatku motywacyjnego w zależności od liczby uczniów w klasach.     

- Mariusz Kraszewski – Nasielsk ma pewne problemy, które wynikają z popełnienia błędu. W 

Nasielsku wiele lat temu powstały 2 licea, gdzie w Nowym Dworze Maz. jest 1, a Miasto pod 

względem liczby mieszkańców jest większe. Spowodowało to, że LO im.Iwaszkiewicza 

podupadło. Inwestycje poprzedniego Zarządu skierowane były do ZSZ przy ul.Lipowej. Warto 

w przyszłym roku zastanowić się aby w Nasielsku było jedno liceum. Wnioskował o 

przygotowanie ankiety dlaczego z powiatu nowodworskiego wielu uczniów wybiera szkoły 

poza naszym powiatem. Została przygotowana ankieta, ale tylko ilościowa. Natomiast 

potrzebna jest ankieta, która da odpowiedź dlaczego młodzież wybiera inne szkoły 

ponadpodstawowe.     

- Elżbieta Kapałka – w miesiącu grudniu była prośba o przygotowanie szczegółowej ankiety 

dotyczącej potrzeb uczniów. Przygotowana ankieta była bardzo pobieżna, być może nie 

dostosowaliśmy oferty edukacyjnej do potrzeb młodzieży.  

Była prośba, aby dyrektorzy szkół średnich z powiatu nowodworskiego z wyprzedzeniem 

minimum dwutygodniowym informowali o rekrutacjach.     

Z Gminy Leoncin nie więcej jak 5% dzieci zdecydowało się na skorzystanie z edukacji w 

Powiecie Nowodworskim z powodu braku dojazdów.  

- Katarzyna Kręźlewicz – na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w Powiatowym 

Urzędzie Pracy była dyskusja dotycząca poradnictwa zawodowego, w tym jak wspomóc szkoły 

podstawowe w doradzaniu wyboru drogi zawodowej, bo wtedy następuje w dużej mierze 

moment kiedy dzieci kierunkują swoją przyszłość. Dobrze byłoby opracować program pomocy 

szkołom podstawowym w poradnictwie zawodowym, a jednocześnie promocji szkolnictwa.   

- Elżbieta Kapałka – proponuje dołączenie współpracy Powiatowego Urzędu Pracy do zajęć, 

które są w VII i VIII klasie szkoły podstawowej w zakresie doradztwa zawodowego. 

- Zdzisław Szmytkowski  - zwrócił uwagę, że takie zajęcia są realizowane. Na spotkania w 

szkole w celach np. prezentacji przez doradcę zawodowego, to dyrektor wyraża zgodę, ustala 

termin i informuje uczniów. Sprawa doradztwa zawodowego w każdej szkole, nie jest tylko dla 

uczniów ale również dla rodziców. Organizuje się „dni otwarte” gdzie zapraszani są rodzice. 

W szkole w Pomiechówku organizowane są przepiękne spotkania promocyjne dla uczniów i 

rodziców. Jeśli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, to bardzo współpracuje ze szkołami.  

Od wielu lat powtarza, że źle są organizowane giełdy szkół, szkołę wybiera dziecko i rodzić 

dlatego powinna odbywać się w dni wolne od pracy, aby rodzice mogli uczestniczyć razem z 

dzieckiem. Uczniowie nie wybierają szkół nowodworskich, bo te cały czas mają taką samą 

ofertę. Sprawa kształcenia dziecka jest obowiązkiem rodzica, my dajemy usługę edukacyjną. 

Uczniowie wybierają Warszawę również ze względu na możliwość zmiany środowiska.  

Nie podziela zdania, że szkoły zawodowe przygotowały dobrą ofertę.  

Odnośnie dodatku motywacyjnego powiedział, że nie ma on nic wspólnego z ilością uczniów.  

Jest to dodatek dla nauczyciela kreatywnego, twórczego, który robi więcej ponad to, co zakłada 

podstawa programowa. Taki nauczyciel podnosi ofertę edukacyjną szkoły.   

- Elżbieta Kapałka – odnośnie spotkań w szkołach powiedziała, że dyrektorzy szkół średnich z 

Nowego Dworu Maz. informowali np. w czwartek po południu dyrektora szkoły w Leoncinie, 

czy Głusku o tym, że będzie spotkanie następnego dnia. Odnośnie uczestnictwa w giełdzie 

szkół w sobotę powiedziała, że w sobotę i niedzielę nie ma żadnego zbiorowego transportu 

pomiędzy Leoncinem, a Nowym Dworem Maz.  

- Anna Małecka – nie zgadza się, że szkoły zawodowe niewłaściwie przygotowały swoją ofertę. 

Wachlarz zawodów jest szeroki, od informatyka, mechatronika, reklama, zawody 
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samochodowe, budowlane. Klasa mistrzostwa sportowego w LO jest wyjściem naprzeciw 

oczekiwaniom uczniów i rodziców.  

W kwestii dodatków motywacyjnych, to powołała się na to, co jest w obecnym regulaminie.       

- Innych głosów nie zabrano.    

 

8. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady - zał. nr 27 do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Grzegorz Paczewski – na posiedzeniu w dn. 8 maja Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza 

Nasielska w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 5tys.zł na modernizację 

serwerowni Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Zarząd postanowił o przekazaniu sprawy do 

kierownika Wydziału Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 

jak ta sprawa wygląda na dzień dzisiejszy?  

- Krzysztof Kapusta starosta nowodworski – przyjęta została dwuwariantowość rozwiązania ze 

względu na zabezpieczenia i bezpieczeństwo systemów informatycznych i serwerów. Problem 

jest z technicznym przetrzymaniem urządzeń z uwagi na określone temperatury jakie powinny 

być, ilość powietrza, itd. Nie została jeszcze podjęta decyzja, co do wariantowości, myśli, że w 

przyszłym tygodniu powinny być informacje z Wydziału Geodezji i z Urzędu w Nasielsku.   

- Innych głosów nie zabrano.           

 

9. Interpelacje i zapytania. 

Pisemne interpelacje złożyły: 

- Elżbieta Kapałka (w związku z interpelacją dot. wejścia w życie ustawy o funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dodała, że chciałby poprosić 

Zarząd o przedstawienie na kolejnej sesji Rady Powiatu organizację przewozów autobusami w 

zakresie użyteczności publicznej).  

- Anna Maliszewska oraz Katarzyna Kręźlewicz (interpelacja wspólna).   

 

10. Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie pisma jakie wpłynęły do Rady zostały 

przesłane na adresy mailowe Radnych. W sprawach ww. pism głosów nie zabrano.   

W dyskusji w sprawach różnych wzięli udział: 

- Krzysztof Kapusta – wszystkie uwagi zgłoszone przez Radnych zostaną wzięte pod uwagę. 

Zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji Przewodniczącą Rady była Katarzyna Kręźlewicz i 

31mln.zł, a nie byli w stanie wygospodarować 400tys.zł na drogę Sowia Wola – Dobrzyń, i 

uznają to za ogromny sukces. W roku 2014 w budżecie powiatu zostało 10mln.zł, przy 

rozpoczęciu tej kadencji nie ma tych 10mln.zł. Zwrócił również uwagę, że w roku 2008 szpital 

miał zadłużenie na kwotę 11mln.zł.  

- Elżbieta Kapałka – w dniu wczorajszym na stronie powiatu pojawiła się informacja, że Urząd 

Starostwa działa do godz. 14, czy była zapewniona jakaś obsługa do godz. 16 przez jednego z 

pracowników, dla osób które nie wiedziały o zmianie godzin pracy urzędu, żeby chociaż mogły 

złożyć dokumenty. Inne urzędy wydłużają czas pracy, czy jest szansa żeby w dwa dni w 

tygodniu wydłużyć czas pracy urzędu? 

- Paweł Calak wicestarosta poinformował, że został w urzędzie do 16.30.  

- Krzysztof Kapusta starosta nowodworski – odnośnie wydłużenia czasu pracy urzędu, 

powiedział, że jest to dobry pomysł, aby rozważyć z kierownikami taką możliwość.  

Dodał, że wczoraj była krytyczna sytuacja, doszło do kilku omdleń, pracownicy zgłaszali tego 

rodzaju niebezpieczeństwo stąd ta szybka decyzja.   

- Katarzyna Kręźlewicz – środki na drogę Sowia Wola – Dobrzyń do budżetu były 

wprowadzone przez poprzednią Radę, były prowadzone analizy w jaki sposób wykonać to 
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odwodnienie. Podkreśliła, że poprzednia Rada wprowadziła to zadanie do budżetu, obecna 

(rządząca koalicja) te środki zdjęła.   

- Marcin Manowski – zwrócił się do Przewodniczącej Rady poprzedniej kadencji, że mieli na 

to 4 lata. Szkoda że Czosnów mając Przewodniczącą Rady i Członka Zarządu tej inwestycji od 

początku do końca nie przeprowadzili. Atmosfera wokół tej drogi jest coraz gorsza, apeluje do 

obecnej większości o poprawienie tej drogi, przejmując władzę bierze się odpowiedzialność za 

stan faktyczny.   

- Katarzyna Kręźlewicz – były analizy jak wykonać odwodnienie, żeby wreszcie dobrze 

funkcjonowało, opinie specjalistów, projektantów jak to ma zadziałać. Zarząd intensywnie nad 

tą sprawą pracował. W międzyczasie na terenie Gminy Czosnów były prowadzone inne 

inwestycje.    

- Anna Maliszewska – w odniesieniu do zarzutu, że nie zostało to zrobione, ale wykonane były 

inne inwestycje, za kilka milionów droga w Dębinie, fragment drogi w Pieńkowie. 

Odwodnienie miało być zrobione po podjęciu decyzji jak najlepiej je wykonać. Temat 

wielokrotnie był poruszany na posiedzeniu Zarządu.   

- Marcin Manowski – nie zarzuca, że nic nie zrobiono dla Gminy Czosnów, mówił, że niestety 

ta rzecz nie została zrobiona, wszyscy doskonale wiemy dlaczego została „wrzucona” do 

budżetu tak późno. Apeluje, żeby ponad podziałami znaleźć środki na ten cel i naprawić 

odwodnienie.    

   

11. Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - Przewodniczący Rady o 

godz. 1136 zamknął obrady VIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                         /-/Zdzisław Szmytkowski  
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