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BR.0002.10.19  

kadencja VI  2018-2023       

Protokół Nr X/2019 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 31 października 2019 roku 

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

Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.  

Obrady rozpoczęto 31 października 2019r. o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:43 tego 

samego dnia. 

Zdzisław Szmytkowski – przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 

stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, obrady rady 

powiatu są  nagrywane i transmitowane.  

Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Starosta Nowodworski. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej w tym zakresie znajduje się na drzwiach do sali 

konferencyjnej.    

 

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków. 

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 X sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady sesji Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło 17 

radnych, (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 Radnych, lista obecności zał. nr 

1 do protokołu).  

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady poinformował, że X sesja Rady Powiatu Nowodworskiego została 

zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Nowodworskiego – (zał. nr 2 do protokołu).  
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Nie zgłoszono wniosków do zaproponowanego porządku X sesji (zał. nr 3 do protokołu), 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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

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

Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław 

Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Katarzyna Kręźlewicz, Mariusz Torbus 

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr IX/2019 z dnia 19.09.2019r.  
Protokół z sesji Nr IX/19 z dnia 19.09.19r. został przesłany na adresy mailowe Radnych 

Powiatu, nie zgłoszono uwag do protokołów, Przewodniczący Rady stwierdził jego przyjęcie.  

 4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego – (zał. nr 4 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: 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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

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

Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław 

Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Katarzyna Kręźlewicz, Mariusz Torbus 

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr X/69/2019 w sprawie zmiany w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.  
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5) zmiany uchwały budżetowej na 2019r – (zał. nr 5 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w 

uchwale budżetowej.   

- Elżbieta Kapałka – poprosiła o krótką informację, co zmienia się w budżecie.  

- Anna Małecka – odnośnie zwiększenia w rozdziale 801 planu wydatków o kwotę 590tys.zł 

na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

powiatu, zadała pytanie ile w tym jest środków, które zostały potrącone nauczycielom za czas 

strajku?  

- Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu poinformowała, że jest to kwota ok. 250tys.zł. 

Odnośnie prośby p.Kapałka odczytała uzasadnienie załączone do uchwały.   

Innych głosów nie zabrano.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

  

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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

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

Nojbert, Grzegorz Paczewski , Jan Serwatka, Kamil Szafrański , Adam Szatkowski, Zdzisław 

Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Katarzyna Kręźlewicz, Mariusz Torbus 

 

3) zmiana uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu nowodworskiego – (zał. nr 6 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: 

zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie powiatu nowodworskiego. 

  

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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

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

Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław 

Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 
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Katarzyna Kręźlewicz , Mariusz Torbus 

 

Karty głosowań imiennych – zał. nr 7 do protokołu.  

 

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – (zał. nr 8 do protokołu).  

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Maliszewska – w nawiązaniu do informacji o prowadzonym postępowaniu na realizację 

zadania „Remont budynku (…) z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy 

Społecznej”, zadała pytanie: kiedy została podjęta decyzja o utworzeniu Domu, skąd pochodzą 

środki w wysokości 490tys.zł?  

- Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu poinformowała, że kwota 490tys.zł jest dotacją od 

Wojewody Mazowieckiego.  

- Krzysztof Kapusta –starosta, nie pamięta dokładnej daty podjęcie decyzji, było to k. 4-5 

miesięcy temu. Prowadzone są jeszcze rozmowy z Caritasem. Budynek to tylko część zadania, 

potrzebni są animatorzy, należy opracować plan organizacyjny.     

- Anna Maliszewska – czy określony został całkowity koszt utworzenia Domu i jakie środki 

będą musiały być z budżetu powiatu? 

- Krzysztof Kapusta – tak jak przy każdej inwestycji, na pewno będą również potrzebne 

pieniądze z powiatu. Wszystko zależy od standaryzacji usług, tego co będziemy chcieli tam 

stworzyć. Obecnie trudno dokładne oszacować kwotę, może to być ok. 150-200tys.zł po stronie 

powiatu. 

- Anna Maliszewska – odnośnie informacji o wyrażeniu zgody na użyczenie części 

nieruchomości położnej w Nowym Dworze Maz. zadała pytanie: jaka to jest nieruchomość i na 

jakie cele będzie przeznaczona? 

- Paweł Calak – wicestarosta – dotyczy to nieruchomości przy ul. Chemików, jest to służebność 

drogi, aby można było wykonać parkingi i przejazdy do nowo wybudowanych budynków, 

również warsztatów szkolnych.   

- Anna Małecka – na jaki czas została użyczona nieruchomość? 

- Krzysztof Kapusta – poinformował, że nieruchomość jest użyczona bezterminowo, korzystać 

z niej będą mieszkańcy.  

- Anna Maliszewska – poprosiła o informacje: jakie są koszty utworzenia Rodzinnego Domu 

Dziecka, na którego utworzenie Zarząd wyraził zgodę, kiedy ma powstać i gdzie? 

 - Ewa Kałuzińska – poinformowała, że będzie to kwota ok. 240tys.zł. Rodzinny Dom Dziecka 

będzie tworzony w Nasielsku.    

- Anna Maliszewska – kiedy będzie utworzony i kto będzie prowadził Dom Dziecka?  

- Paweł Calak – Dom Dziecka będzie utworzony do końca roku, nie pamięta nazwiska osoby, 

osoba ma uprawnienia do prowadzenie tego typu działalności.   

 

6. Interpelacje i zapytania. 
Pisemne interpelacje złożyli: 

- Mariusz Ziółkowski wspólnie z Diariuszem Tabęckim i Zdzisławem Szmytkowskim – 

interpelacja o uwzględnienie w przyszłorocznych zadaniach inwestycyjnych: przebudowy 

ul.Morawicza, doświetlenie przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul.Kopernika-

Czarnieckiego-Szkolna, wykonanie remontu chodnika w ul.Czarnieckiego.    

- Elżbieta Kapałka – interpelacja w sprawie rozpatrzenia prośby Radnych Gminy Leoncin oraz 

mieszkańców gminy w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Nowe Polesie – Nowiny, 

oczyszczenia rowów i poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Leoncin, 

ograniczenia prędkości przy szkole podstawowej w Głusku, przygotowanie projektów naprawy 

dróg powiatowych oraz interpelacja dotycząca przeprowadzenia kontroli dot. firmy EKO 

HARPOON w związku z otrzymaną odpowiedzią Starosty z dnia 03.10.2019r.  
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- Anna Małecka – interpelacja w sprawie zwiększenia puli środków na specjalny fundusz na 

nagrody dla nauczycieli oraz podwyższenia wysokości dodatku motywacyjnego dla 

pracowników pedagogicznych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.  

 

7. Sprawy różne. 

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

przesłane na adresy mailowe Radnych. Przytoczył pismo Wojewody Mazowieckiego dot. 

oświadczeń majątkowych Starosty i Przewodniczącego Rady informujące, iż w wyniku analizy 

oświadczeń nie wniesiono uwag. Ponadto Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że oczekuje 

odpowiedzi od Zarządu na pismo przekierowane w dniu 16.10.2019r. do analizy Zarządu. 

W sprawach ww. pism głosów nie zabrano.   

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Maliszewska – poprosiła o informację dot. kredytu na zaciągnięcie którego Zarząd 

wyraził zgodę, czy został już zaciągnięty i czy dotyczy działalności bieżącej, jak była 

wcześniejsza informacja?    

- Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu – kredyt nie został jeszcze udzielony, trwa procedura 

przetargowa w NCM. Zarząd wyraził zgodę natomiast będzie przygotowana uchwała w sprawie 

poręczenia tego kredytu. Banki bez poręczenia nie chcą udzielać kredytów, a jeśli udzielają to 

na bardzo wysokie oprocentowanie, co nie jest korzystne dla powiatu, jak i dla NCM. Kredyt 

będzie wykorzystany przez szpital na działalność bieżącą.   

- Anna Małecka – poprosiła o odniesienie się do obietnicy wypłaty nauczycielom pieniędzy za 

strajk. Dyrektorzy wszystkich placówek powiatowych złożyli pismo o przeznaczenie tych 

środków na inne cele szkół. Zarząd pozytywnie zaopatrzył pismo dyrektorów, a zmiany mają 

być dokonywane w miarę możliwości budżetowych w 2019r., co musi się stać aby te 

możliwości wypłaty były?       

- Ewa Kałuzińska – możliwości budżetowe polegają przede wszystkim na realizacji budżetu po 

stronie dochodów. Możliwości budżetowe odnośnie wypłaty dodatkowych nagród zależą od 

otrzymanej jeszcze do końca roku subwencji. Kosztów podwójnego rocznika nie pokryje 

rezerwa, jest to kwota ponad 700tys.zł, powiat otrzymał tylko 300tys.zł oraz kilka innych 

czynników zadecyduje o możliwościach wypłat. Ok. połowy grudnia będzie można dokonać 

analizy i dać odpowiedź.        

- Elżbieta Kapałka – poprosiła o informację, odnośnie opieki medycznej i stomatologicznej dla 

dzieci w szkołach średnich podlegających powiatowi, czy jest zorganizowana? Czy NCM 

będące w trudnej sytuacji finansowej podjęło działania współpracy z NFZ, aby uzyskać 

dofinansowanie do takiej opieki? Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Społecznych podjęli rozmowy odnośnie możliwości utworzenia przy szpitalu fundacji, która 

umożliwiłaby pozyskanie dodatkowych środków za usługi medyczne, których mieszkańcy 

powiatu nie mogą uzyskać w postaci finansowanej przez NFZ. Zwróciła się z prośbą, aby 

Dyrektor NCM podjął działania prowadzące do stwierdzenia czy jest taka możliwość, na ile 

jest to opłacalne, żeby poprawić sytuację finansową szpitala i przychodni.            

- Krzysztof Kapusta – odnośnie opieki medycznej i stomatologicznej dla dzieci uczącej się w 

szkołach powiatu powiedział, że była rozmowa na wczorajszym posiedzeniu K.Edukacji, 

Zdrowia i Spraw Społecznych, pewne pomysły zostały tam wypracowane. W najbliższym 

czasie spotka się z Dyrektorem NCM, zbiorą to w jakąś realną, spójną całość i przedstawią na 

posiedzeniu Komisji. Natomiast ma wątpliwość czy nie powinna być odwrotna kolejność, czyli 

fundacja zwrócić się do Dyrektora w sprawie takiej współpracy.   
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- Marcin Manowski – poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu K.Edukacji, Zdrowia i 

Spraw społecznych była również rozmowa o tworzonych Warsztatach Terapii Zajęciowej w 

Górkach. Udzielone zostały szczegółowe informacje odnośnie stanu przygotowań, potrzeb. 

Czy powiat w większym stopniu mógłby wesprzeć organizację transportu do tych Warsztatów.     

- Anna Maliszewska – w imieniu mieszkańców Czosnowa zwróciła się z prośbą o wycięcie 

drzewa przy ul.Warszawskiej przy wyjeździe z ul.Białej. Rosnące tam drzewo bardzo ogranicza 

widoczność, a ruch jest tam coraz większy.    

 - Krzysztof Kapusta – odnośnie sprawy transportu do WTZ myśli, że nie będzie z tym 

problemu. Z grupy 26 uczestników WTZ, 11 jest z Ośrodka Pomocy w Sadowej (Ośrodek 

posiada własny transport), 6 osób zgłosiło dojazd własnym transportem, pozostaje do 

rozwiązania transport dla 6 osób.      

- Marcin Manowski – zwrócił uwagę, że taka ilość osób jest obecnie, natomiast docelowo ma 

być 40 osób i samochód do dyspozycji WTZ jest koniecznością.  

- Paweł Calak – odnośnie prośby p.Maliszewskiej powiedział, że jeśli wskazane drzewo 

stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, to może zostać usunięte.   

- Przewodniczący Rady zwrócił się do Anny Maliszewskiej o formalne złożenie wniosku w 

powyższej sprawie.  

- Marcin Manowski – podziękował za usunięcie zakrzaczeń w miejscowości Dąbrówka, 

natomiast należy uprzątnąć wycięte krzaki, bo zostały pozostawione na poboczu. Następnie 

zwrócił się z prośbą o umieszczenie znaku ostrzegawczego przy progu zwalniającym 

umieszczonym przy mostku. 

 Innych głosów nie zabrano.        

 

8. Zamknięcie sesji. 

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

godz. 943 zamknął obrady X sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący 

                                                                                  Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                                /-/Zdzisław Szmytkowski  

  

 

Przygotował(a): Mariola Tomaszewska  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 

 

 

 

 


