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BR.0002.9.19  

kadencja VI  2018-2023       

Protokół Nr IX/2019 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 19 września 2019 roku 

  
 

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

Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.  

Obrady rozpoczęto 19 września 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:38 tego samego 

dnia. 

 

Mariusz Kraszewski – wiceprzewodniczący 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 16 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. 
Mariusz Kraszewski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, o godz. 900 

otworzył IX sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady sesji Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło 16 
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radnych, (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 Radnych, lista obecności zał. nr 

1 do protokołu).  

 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
-Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski zgłosił wniosek do porządku sesji o 

wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek.   

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

o wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

Innych wniosków nie zgłoszono.  

Porządek obrad IX sesji (wraz z przyjętą poprawką) zał. nr 2 do protokołu.  

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr VIII/2019 z dnia 27.06.2019r. 
Protokół z sesji Nr VIII/2019 z dnia 27.06.19r. został przesłany na adresy mailowe Radnych 

Powiatu, nie zgłoszono uwag do protokołów, Wiceprzewodniczący Rady stwierdził jego 

przyjęcie.  

 4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego - zał.nr 3 do 

protokołu; 

Do projektów uchwał budżetowych Zarząd Powiatu złożył autopoprawkę – zał. nr 4 do 

protokołu, projekt uchwały z autopoprawką zał. nr 5 do protokołu.  

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do projektu 

przedłożonej uchwały.   

 Innych głosów nie zabrano. Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką.  

    

Głosowano w sprawie: 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego.  
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Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Anna Małecka, 

Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan 

Serwatka, Adam Szatkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska  

 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – zał. nr 6 do protokołu - uchwała przed 

autopoprawką, projekt uchwały z autopoprawką - zał. nr 7; 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do projektu 

przedłożonej uchwały.   

 Innych głosów nie zabrano. Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Anna Małecka, Marcin 

Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, 

Adam Szatkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Elżbieta Kapałka, Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska  

 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

3) stanowiska dotyczącego sytuacji szpitala powiatowego – zał. nr 8 do protokołu; 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego również poinformował o pozytywnej opinii komisji.   

W dyskusji wzięli udział: 

 - Anna Maliszewska – w imieniu własnym i radnej Katarzyny Kręźlewicz, uważa, że 

mieszkańcy również powinni się włączyć w żądanie do NFZ wypłacenia nadwykonań. W 
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związku z tym przygotowana jest petycja, której treść będzie jeszcze konsultowana z 

Dyrekcją szpitala. P.Maliszewska zachęciła innych Radnych, żeby przyłączyli się do tej 

petycji, wzięli udział w zebraniu podpisów.          

- Innych głosów nie zabrano.  

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

stanowiska dotyczącego sytuacji szpitala powiatowego.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

4) realizacji § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. „b” rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej – zał. nr 9 do protokołu; 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

- Innych głosów nie zabrano. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

   

Głosowano w sprawie: 

realizacji § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. „b” rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego – zał. nr 10 do protokołu; 
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- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

- Innych głosów nie zabrano. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz, Anna 

Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski , Monika Nojbert, 

Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, 

Mariusz Ziółkowski  

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Elżbieta Kapałka 

 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

6) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu w 2020 roku – zał. nr 11 do protokołu; 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

- Innych głosów nie zabrano. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu w 2020 roku.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  
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NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

7) rozpatrzenia petycji – zał.  nr 12 do protokołu; 

- Mariusz Torbus – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że 

komisja rekomenduje odrzucenie petycji. 

- Innych głosów nie zabrano. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.   

 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia petycji.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

8) przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im.Wojska Polskiego w 

Nowym Dworze Mazowieckim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Wojska 

Polskiego - zał.  nr 13 do protokołu; 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

- Innych głosów nie zabrano. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im.Wojska Polskiego w Nowym 

Dworze Mazowieckim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  
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NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

9) przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im.Jarosława Iwaszkiewicza 

w Nasielsku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im.Jarosława Iwaszkiewicza - zał.  

nr 14 do protokołu; 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

- Innych głosów nie zabrano. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im.Jarosława Iwaszkiewicza w 

Nasielsku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im.Jarosława Iwaszkiewicza.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

10) przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika w 

Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 

im.Mikołaja Kopernika - zał.  nr 15 do protokołu; 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

- Innych głosów nie zabrano. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika w Zespole 

Szkół Zawodowych w Nasielsku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja 

Kopernika.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
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Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański , Zdzisław Szmytkowski  

 

11) przekształcenia czteroletniego Technikum im.Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół 

Zawodowych w Nasielsku w pięcioletnie Technikum im.Mikołaja Kopernika - zał.  nr 16 

do protokołu; 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

- Innych głosów nie zabrano. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

przekształcenia czteroletniego Technikum im.Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół 

Zawodowych w Nasielsku w pięcioletnie Technikum im.Mikołaja Kopernika.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

  

NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

12) przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego im.por.Władysława 

Jakubowskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w 

pięcioletnie Technikum Zawodowe im.por.Władysława Jakubowskiego - zał.  nr 17 do 

protokołu; 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

- Innych głosów nie zabrano. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego im.por.Władysława Jakubowskiego 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w pięcioletnie 

Technikum im.por.Władysława Jakubowskiego.  
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Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

 

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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

13) przyjęcia Programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 

ponadpodstawowych, dla których powiat nowodworski jest organem prowadzącym - zał.  

nr 18 do protokołu; 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Elżbieta Kapałka – prośba o krótkie przedstawienie z czego wynika konieczność podjęcia tej 

uchwały.  

- Olga Mychlińska – kierownik Wydziału Obsługi Szkół i Edukacji poinformowała, że 

uchwała podjęta przez Radę, dotycząca przyznawania stypendiów, została uchylona przez 

Wojewodę. Najpierw musi być wprowadzony program, a następnie regulamin przyznawania 

stypendiów.    

- Anna Małecka – w imieniu przedstawicieli oświaty podziękowała, że powstał program 

wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów. Zwróciła uwagę, że osiągnięcia 

uczniów to również ciężka praca nauczyciela z uczniem. Prosi aby w ramach programu było 

wsparcie jeśli chodzi o środki na zajęcia dodatkowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych.  

Możliwość uczestniczenia w takich zajęciach ma wpływ na wybór szkół przez uczniów.      

- Innych głosów nie zabrano. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia Programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 

ponadpodstawowych, dla których powiat nowodworski jest organem prowadzącym;  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  
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NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

14) przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym 

szkół, dla których powiat nowodworski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki 

w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne - zał.  nr 19 do protokołu; 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

- Innych głosów nie zabrano. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, dla 

których powiat nowodworski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i 

szczególne osiągnięcia edukacyjne.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański , Zdzisław Szmytkowski  

 

15) wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: "Koncepcja budowy trasy rowerowej 

wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze 

trzech powiatów: Powiatu Warszawskiego Zachodniego (Gmina Łomianki, Gmina 

Izabelin, Gmina Stare Babice, Gmina Leszno, Gmina Kampinos), Powiatu 

Sochaczewskiego (Gmina Brochów), Powiatu Nowodworskiego (Gmina Leoncin, Gmina 

Czosnów)" - zał.  nr 20 do protokołu. 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.   

W dyskusji wzięli udział: 

- Elżbieta Kapałka – prośba o informację na czym polega realizacja tego projektu. 

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – poinformował, że na spotkaniu starostów 

powiatów, powstał pomysł integracji ścieżek rowerowych i rozbudowania ich o kolejne, 

tworząc określony system możliwości poruszania się na rowerze, tym samym rekreacji i 

wypoczynku.    

- Elżbieta Kapałka – docenia inicjatywę, zapytała z jakich środków to będzie finansowane, w 

jakiej perspektywie czasowej?     

- Krzysztof Kapusta – czas określono na rok 2020, środki z Unii Europejskiej, ideą było 

również to, że trzy powiaty wspólnie mają większe szanse na pozyskanie środków.  
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- Elżbieta Kapałka – poprosiła o informację na adres mailowy zawierającą projekt 

zamierzenia.  

- Starosta – poinformował, że projekt po opracowaniu zostanie udostępniony.    

 

Głosowano w sprawie:  

wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: "Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół 

Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze trzech 

powiatów: Powiatu Warszawskiego Zachodniego (Gmina Łomianki, Gmina Izabelin, Gmina 

Stare Babice, Gmina Leszno, Gmina Kampinos), Powiatu Sochaczewskiego (Gmina 

Brochów), Powiatu Nowodworskiego (Gmina Leoncin, Gmina Czosnów)".  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

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

Niepełnosprawnych - zał.  nr 21 do protokołu 

- 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.  

  W dyskusji wzięli udział: 

- Katarzyna Kręźlewicz – powiedziała, że niepełnoprawni z terenu powiatu zauważają 

zmniejszoną ilość środków w tym roku, o ile będą niższe środki na bieżące potrzeby osób 

niepełnosprawnych w związku z funkcjonowaniem nowych warsztatów?      

- Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformował, że na 

utworzenie WTZ przeznaczyliśmy kwotę prawie 200tys.zł, o taką kwotę uszczuplone są 

możliwości realizacji innych zadań. Na same turnusy rehabilitacyjne potrzebna jest kwota ok. 

450tys.zł, zabezpieczone zostało ok. 200tys.zł. W skali wszystkich wydatków z zakresu 

rehabilitacji społecznej otrzymujemy kwotę na poziomie 1/5 wydatków. Dotyczy to roku 

bieżącego, w roku następnym jest nowy budżet.   

- Katarzyna Kręźlewicz – cieszy się, że w Górkach powstają WTZ i miejscowość jest 

aktywizowana. Z Fundacji „A kuku” zwrócono się o pozyskanie osób do WTZ, pytała 

wówczas ile osób jest chętnych, ile osób uczestniczy z Gminy Czosnów i Leoncin? Dyrektor 

PCPR w lipcu przesłał informację, że z naszego powiatu jest 19 osób (26 osób korzysta z 

WTZ), z Czosnowa nie było żadnej osoby, z Leoncina 2 osoby. Pytała również jakie będą tam 

prowadzone zajęcia, nie otrzymała odpowiedzi. Pytanie do Starosty czy zna sytuację, czy ją 

monitoruje? Czy Powiat Warszawsko – Zachodni partycypuje w kosztach pobytu swoich 

mieszkańców w tych WTZ? Koszt powstania tych warsztatów równa się z ograniczeniem 

środków na potrzeby naszych niepełnosprawnych mieszkańców.  
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- Marek Rączka – poinformował, że w przypadku uczestnika z innego powiatu, to ten powiat 

partycypuje w kosztach wkładu własnego (90% PFRON, 10% powiat właściwy ze względu 

na miejsce zamieszkania). W momencie tworzenia zawsze jest problem z zebraniem 

wymaganej grupy osób. Dwa lata wcześniej była robiona analiza na potrzeby Zarządu, 

wiadome jest że potrzeby są dużo większe. W tamtym okresie Powiat formalnie nie podpisał 

żadnej deklaracji, która by pozwalała organizacji pozarządowej prowadzić działania rekrutacji 

uczestników. Fundacja, od momentu podpisania umowy z powiatem w 2019 roku, mogła 

formalnie mieć pewność powstania warsztatu i rozpocząć nabór beneficjentów. Najpierw 

należało skupić się na remoncie i przygotowaniu pomieszczeń. Obecnie jest kolejny etap 

działań, rozpoczęcia właściwej rekrutacji uczestników. Obecnie w WTZ, łącznie z osobami z 

powiatu warszawsko – zachodniego, jest ok. 30 osób. Nie ma zagrożenia nie osiągnięcia 

docelowej liczby 35 uczestników.  

Dyrektor PCPR poinformował również, że zostały podjęte działania utworzenia 

środowiskowego domu samopomocy, będzie tam miejsce dla ok. 40 osób. Uważa, że w 2020 

roku będziemy się borykali raczej z brakiem miejsc, niż z nadmiarem.             

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski - poinformował, że była analiza wszelkich 

zagrożeń wynikających z pomysłu i jego realizacji. Doszli do wniosku, że najważniejsze jest 

na jakim poziomie będą prowadzone zajęcia, pozytywny o nich przekaz. Osoby prowadzące 

zapewniają, że będzie wysoki poziom prowadzonych zajęć.    

- Katarzyna Kręźlewicz – cieszy się z zapewnień, natomiast chciałby więcej szczegółów, co 

tam się będzie działo, w jakim kierunku będzie aktywizacja?  

- Marcin Manowski – zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Edukacji, aby na najbliższe 

posiedzenie zaprosić przedstawicieli Fundacji, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące 

funkcjonowania WTZ. Uważa, że powinna być informacja dla mieszkańców, że środki były 

ograniczone tylko w tym roku w związku z powstawaniem WTZ. Rozmawiał z Kierownikiem 

GOPS w Czosnowie, aby pracownicy socjalni przekazywali informacje dotyczące możliwości 

uczestnictwa w warsztatach. W Czosnowie prowadzona jest akcja zbierania środków na 

wsparcie WTZ, między innymi podczas planowanej na 20 października cyklicznej akcji 

sportowej, mają nadzieję zebrania kwoty na wyposażenie jednej z pracowni. Prośba aby 

Wydział Promocji Starostwa to wydarzenie również promował.          

- Krzysztof Kapusta – popiera propozycję zaproszenia przedstawicieli Fundacji na 

posiedzenie komisji.   

- Elżbieta Kapałka – pytanie w jaki sposób będą dowożone osoby niepełnosprawne?   

- Krzysztof Kapusta – dzisiaj za wcześnie na udzielenie odpowiedzi na pytanie jak dowóz 

zostanie zorganizowany, będzie to zależało od dysfunkcji osób uczestniczących.   

- Marcin Manowski – dodał do powyższego, że z idei WTZ wynika również dowóz osób, ale 

to będzie zależało od potencjalnych potrzeb.  

- Innych głosów nie zabrano. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 
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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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Calak, Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

Karty głosowań imiennych – zał. nr 22 do protokołu.  

 

5. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok. 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej – zał. nr 23 do protokołu.  

- Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu poinformowała, że wykonanie budżetu powiatu za I 

półrocze 2019 roku zostało wykonane zgodnie z planem. Zarówno dochody, jak i wydatki 

budżetu zostały zrealizowane w granicach 50%. Niewielkie odchylenia jakie wystąpiły i ich 

przyczyny zostały opisane w przedstawionym materiale. Budżet zamknął się nadwyżką.  

Jeżeli chodzi o przychody powiat nie korzystał z kredytów i pożyczek. W przypadku 

rozchodów spłacamy kredyty, zgodnie z harmonogramem, zaciągnięte w poprzednich 

okresach. Na chwilę obecną chwilę trudno mówić o zagrożeniach. Jeżeli chodzi o dochody i 

wydatki, wszystko jest płynnie realizowane.    

- Innych głosów nie zabrano.     

 

6. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2019/2020, w tym rekrutacja do klas pierwszych - zał.  nr 24 do protokołu. 

- Olga Mychlińska – kierownik Wydziału Obsługi Szkół i Edukacji stwierdziła, że została 

przekazana pisemna informacja w powyższej sprawie, poprosiła o zgłoszenie ewentualnych 

pytań. 

- Innych głosów nie zabrano.     

 

7. Informacja Przewodniczącego Rady o analizie oświadczeń majątkowych – zał. nr 25 

do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że w analizowanych oświadczeniach wystąpiły 

drobne uchybienia takie jak: zamiast dochodu podano przychód, nie podano miejsca 

zamieszkania. Zainteresowanych szczegółami Radnych zaprasza po sesji.    

 

8. Informacja Starosty o analizie oświadczeń majątkowych. 

Krzysztof Kapusta – starosta poinformował, że wszystkie osoby zobowiązane do złożenia 

oświadczenia majątkowego staroście wywiązały się z tego obowiązku w terminie. Nie 

stwierdzono naruszeń i zakazów wynikających z przepisów ustawy o ograniczeniach 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Istotnych 

rozbieżności w oświadczeniach majątkowych w porównaniu do lat poprzednich nie 

stwierdzono, jak również nie stwierdzono żadnych istotnych nieprawidłowości. Wystąpiły 

braki, uchybienia oraz pomyłki, wobec osób nie stwierdzono żadnych istotnych podejrzeń 

zatajenia prawdy.           

 

9. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 26 do protokołu. 

Głosów nie zabrano. 

 

10. Interpelacje i zapytania. 

Interpelacje na piśmie złożyli Radni: 
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- Elżbieta Kapałka – w sprawie zabezpieczenia środków w 2020 roku na naprawę drogi 

powiatowej Górki – Sowia Wola.   

- Anna Maliszewska oraz Katarzyna Kręźlewicz (interpelacja wspólna) – w sprawie 

wystąpienia Zarządu Powiatu do GDDKiA oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 

poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach: drogi krajowej 85 z drogą wojewódzka 575 za 

mostem im. Józefa Piłsudzkiego na Wiśle; drogi krajowej 85 – wiadukt nad S7 – Ordona.       

 

11. Sprawy różne. 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wszystkie pisma jakie wpłynęły do Rady 

Powiatu zostały przekazane na adresy mailowe Radnych. 

 W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Maliszewska - przygotowała na piśmie wnioski do budżetu na 2020 rok, prosi Zarząd 

o ich uwzględnienie przy planowaniu budżetu (remont odwodnienia drogi Sowia Wola – 

Augustówek; poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy kościele w Łomnie; wykonanie 

nawierzchni na drodze powiatowej 2420 Czosnów – Łomna; czyszczenie chodników, ścieżek 

rowerowych, 2-krotne koszenie poboczy; remont drogi Dąbrówka – Górki ).   

- Marcin Manowski – potwierdził, że na zebraniu wiejskim w Łomnie mieszkańcy również 

zwracali uwagę na bardzo zły stan drogi.  

Następnie odniósł się do procedowania przyjęcia uchwał na sesji. Uważa, że powinny być one 

przynajmniej w skrócie przedstawiane, nie tylko odczytanie tytułu i poinformowanie o opinii 

komisji. W ten sposób obrady sesji będą bardziej przejrzyste dla mieszkańców.    

- Elżbieta Kapałka – powiedziała, że mieszkaniec Gm.Czosnów złożył prośbę w sprawie 

interwencji dot. szkodliwego oddziaływania składowiska odpadów wybudowanego przez 

firmę Eko-Harpun w miejscowości Cząstków Mazowiecki. Składowisko zostało zaliczone do 

pierwszej kategorii ryzyka negatywnego oddziaływania na środowisko. P.Kapałka prosi o 

przesłanie na adres mailowy informacji, czy składowisko spełnia normy prawa budowlanego, 

czy firma otrzymała pozwolenie na budowę, czego dotyczył wniosek o pozwolenie na 

budowę, czy wniosek obejmował wybudowanie składowiska i miał odpowiednie uzgodnienia 

środowiskowe oraz czy składowanie tam odpadów jest zgodne z warunkami magazynowania 

odpadów? 

Następnie p.Kapałka zwróciła się z prośbą o inwentaryzację i naprawę drogi Grochale – 

Leoncin, samochody przejeżdżające przez chodnik spowodowały wybrzuszenie i pozapadanie 

kostki.            

Kolejny poruszony temat, to jakie działania podjął Zarząd Powiatu w sprawie uruchomienia 

przewozów  pomiędzy Gm. Leoncin i Czosnów do Nowego Dworu Maz. Z uzyskanych 

informacji wie, że tylko Wójtowie Czosnowa i Leoncina podjęli działania, żeby dzieci miały 

dowóz do szkół w Nowym Dworze Maz. Dlaczego powiat nie skorzystał z funduszu na rzecz 

rozwoju przewozów autobusowych?  

 - Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – podziękował za wszystkie zgłaszane uwagi i 

propozycje. Dzięki temu jest możliwość szybszego reagowania. Natomiast trzeba mieć 

świadomość, że to wszystko kosztuje. Zarząd cały czas analizie potrzeby i koszty. Jednak 

sytuacja w życiu samorządowym ulega bardzo poważnej zmianie. Za niedługi czas możemy 

mieć bardzo poważny problem finansowy związany ze szpitalem. Szpital złożył propozycję 

zaciągnięcia 4mln.zł kredytu na pokrycie kosztów bieżącej działalności. W dniu dzisiejszym 

odbędzie się posiedzenie Zarządu w celu omówienia tej sytuacji.  

Wszystkie zgłaszane przez Radnych sugestie są przyjmowane, natomiast prosi o wzięcie tej 

sytuacji pod uwagę.      

- Anna Małecka – zabrała głos w sprawie planowanej rozbudowy szatni w LO w Nowym 

Dworze Maz. Wie że są zabezpieczone środki, odbył się przetarg, który nie został 

rozstrzygnięty. Zaniepokojeni są rodzice i uczniowie, których obecnie jest prawie 500.   
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- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – poinformował, że został ogłoszony kolejny 

przetarg, jeśli ponownie będzie musiał zostać unieważniony, będzie możliwość prowadzenia 

negocjacji z wolnej ręki.   

- Katarzyna Kręźlewicz – wróciła do sprawy przygotowywanej petycji dotyczącej szpitala, 

prośba do wszystkich, aby w miarę możliwości włączyli się w poparcie tej petycji.  

Następnie poruszyła sprawę wypompowywania wody opadowej z drogi powiatowej w 

miejscowościach Jesionka – Małocice.  W niedzielę, 8 września, rano, całe przedpołudnie 

dzwoniła na dwa podane numery, aby zgłosić potrzebę usunięcia wody, nikt nie zareagował.          

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – poinformował, że sprawdzi tę informację.  

- Mariusz Ziółkowski – powiedział, że szpital powiatowy w Nowym Dworze Maz. jest dla 

nas wszystkich priorytetem. Niemniej chciałby wspomnieć o pilnych potrzebach drogowych 

Nowego Dworu Maz., przypomina o potrzebie wypracowania koncepcji i konieczności 

przebudowy skrzyżowania ul. Morawicza i ul. Jarzębinowej z uwagi na bardzo duży ruch, co 

bezpośrednio przedkłada się na bezpieczeństwo. Konieczny jest również remont chodnika w 

ciągu ul. Czarneckiego, który miał być wykonany w tym roku w ramach robót cząstkowych.     

- Zbigniew Niezabitowski – poinformował, że przypadkowo kiedyś widział wyniki badań 

gleby wokół firmy Eko-Harpun zajmującej się składowaniem odpadów. Poziom niektórych 

trujących pierwiastków był przekroczony, w tym poziom rtęci przekroczony 900 razy.     

Następnie poinformował, że w związku z sytuacją szpitala Radni PIS kilkakrotnie byli u 

Wojewody Mazowieckiego. Dzięki temu szpital otrzymał jedną karetkę, jest nadzieja na 

drugą. Szpital otrzymał również, niewielkie w stosunku do potrzeb, dofinansowanie do 

nadwykonań, co pozwoli na zmniejszenie negatywnego wyniku szpitala.  

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – bardzo się cieszy, że działacze polityczni PIS 

występują w interesie szpitala, zasługuje to na podkreślenie. Natomiast obecnie jest sytuacja, 

że brakuje pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń. Nie mówimy o poprawie sytuacji medycznej 

pacjenta, ale sytuacji środków na wypłatę wynagrodzeń personelowi i zakupie jedzenia dla 

pacjentów oraz zapłacie za lekarstwa.   

- Zbigniew Niezabitowski – powiedział, że zrobili to co mogli w tej chwili, będą pomagać 

dalej.  

- Marcin Manowski – prosi o przeanalizowanie budżetu nie tylko na rok kolejny, ale i rok 

bieżący. Ważna jest każda złotówka, należy wstrzymać wydawanie środków na sprawy mniej 

istotne (wydawanie biuletynu, imprezy świąteczne), a skupić się na pomocy dla szpitala.   

- Anna Maliszewska – zwróciła uwagę, że w poprzedniej kadencji imprezę świąteczną udało 

się zorganizować z datków od sponsorów.    

- Marcin Manowski – jeżeli nie było żadnych kosztów związanych z tym wydarzeniem, to nie 

ma nic przeciwko. Natomiast jest to impreza powiatowa, w każdym roku powinna odbywać 

się w innej gminie, aby dać mieszkańcom podobną możliwość skorzystania.    

- Marzenna Boczek – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – poinformowała, iż odbyło się III 

spotkanie „Partnerstwa międzypowiatowego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego”. 

Uczestniczyły różne środowiska związane z rynkiem pracy. Zaproszeni również zostali 

przedstawiciele PFRON-u oraz przedstawiciele innych instytucji zajmujących się 

finansowaniem lub współfinansowaniem dla przedsiębiorców. Chciałaby zapowiedzieć cykl 

spotkań dla osób, które są zainteresowane przedsiębiorczością, zatrudnianiem osób 

niepełnosprawnych. Spotkania będą organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Gospodarczym zrzeszającym przedsiębiorców na terenie naszego powiatu oraz Izbą 

Gospodarczą Legionowską. Będą zapraszani przedstawiciele PFRON, Mazowieckiego 

Funduszu Poręczeń Kredytowych, Mazowieckiego Funduszu Pożyczkowego, Banku 

Gospodarstwa Krajowego i inne instytucje. Zaprosiła do śledzenia strony internetowej PUP w 

Nowym Dworze Maz. gdzie będą publikowane informacje na ten temat.                      
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- Marcin Manowski – zadał pytanie do Głównej Księgowej NCM, czy wszystkie osoby, które 

wieszają banery na ogrodzeniach nieruchomości NCM, w związku z prowadzoną kampanią 

wyborczą, mają podpisane umowy i ponoszą opłaty?  

- Monika Knobloch – główna księgowa NCM - potwierdziła, że za wszystkie zawieszone 

banery wnoszone są opłaty.   

- Zbigniew Niezabitowski – poprosił o przedstawienie w jakiej sytuacji obecnie jest szpital, 

czy faktycznie traci płynność finansową? Jako delegat Wojewody do Rady Społecznej NCM, 

przedstawi tę sprawę Wojewodzie.     

- Monika Knobloch – poinformowała, że do 2016r. włącznie NCM osiągało dodatni wynik 

finansowy, zachowana była płynność finansowa. Od 2017 roku NFZ zwraca środki za dane 

świadczenie w postaci ryczałtu, dla którego rokiem bazowym był rok 2015. Obecnie NCM 

nie otrzymuje środków za nadwykonania, takiego pojęcia nie ma już w słowniku NFZ i 

Ministerstwa Zdrowia. Procedura, która w roku 2015 kosztowała 20zł, obecnie to koszt ok. 

40zł. W wyniku odgórnych ustaw, których założenia należało spełnić, między innymi ustawy 

o minimalnym wynagrodzeniu pracowników, większość środków NCM musiało zapłacić z 

własnych środków. NFZ pokrywa część środków, są to zazwyczaj środki na wynagrodzenia 

zasadnicze, nie ma zwrotu za pochodne (staż pracy, dyżury). Obecnie jest problem z zapłatą 

wynagrodzeń na koniec września. Niezbędne jest zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, 

natomiast banki nie są zainteresowane udzielaniem ich szpitalom, a tym bardziej NCM, który 

ma ujemny wynik finansowy. Te odgórne ustawy, kroki podejmowane przez NFZ i 

Ministerstwo Zdrowia doprowadziły do takiej sytuacji. Nie jest pocieszającym fakt, że ponad 

90% szpitali powiatowych ma taką samą sytuację.           

- Anna Małecka – stwierdziła, że w mediach pojawiła się informacja, iż 10 września odbyło 

się spotkanie z udziałem Wojewody Mazowieckiego, Posła Piotra Uścińskiego, gdzie 

przykazano środki na szpitale na Mazowszu, jest deklaracja, że szpital nowodworski od 1 

października otrzyma trzecią transze w kwocie 1.700.000zł, za nadwykonania i pensje dla 

personelu niższego.  

- Monika Knobloch – powiedziała, że wie o kwocie 700.000zł rozłożonej na 3 miesiące. Nie 

jest to kwota na bieżącą działalność tylko na pokrycie zaległych zobowiązań z tytułu 

podwyżek, jakie musiały zostać wypłacone pielęgniarkom, lekarkom i pozostałemu 

personelowi. Od 1 stycznia wzrasta płaca minimalna do kwoty 2.600zł brutto, co również 

będzie miało znaczny wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej szpitala. Otrzymywane 

środki nie są na bieżące funkcjonowanie w związku ze wzrostem kosztów tylko jest to 

częściowe pokrycie odgórnych ustaw.  

- Anna Małecka – powiedziała, że tę odpowiedź usłyszała na wczorajszym posiedzeniu 

komisji od p.Knobloch. Natomiast podawane są informacje w wiarygodnych mediach, to 

gdzie są te pieniądze?  

- Zbigniew Niezabitowski – potwierdził, to co powiedziała p.Knobloch, uzyskał informację, 

gdzie jest zapisana kwota tylko 700.000zł.   

- Marcin Manowski – powrócił do sprawy wieszanych banerów, zadał pytanie czy wpływają 

środki do budżetu powiatu za wieszanie banerów nad drogami powiatowymi? 

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – poinformował, że aby móc powiesić baner 

trzeba mieć zgodę powiatu oraz ponieść opłatę.   

- Beata Rusek – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – przypomniała, że 

Poradnia również czeka na wsparcie Zarządu związane z przygotowaniami do przeniesienia w 

następnym roku do nowej siedziby, potrzebne jest zabezpieczenie środków na ten cel. 

Podziękowała za środki na remont filii Poradni w Nasielsku.      
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12. Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Mariusz Kraszewski - Wiceprzewodniczący 

Rady o godz. 1038 zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

 

 

 

                                                                                      Wiceprzewodniczący 

                                                                              Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                                                     /-/Mariusz Kraszewski 

  

 

Przygotował(a): Mariola Tomaszewska  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


