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BR.0002.11.19  

kadencja VI  2018-2023       

Protokół Nr XI/2019 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 21 listopada 2019 roku 

 

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

Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.  

Obrady rozpoczęto 21 listopada 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:14 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 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. 
Mariusz Kraszewski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, o godz. 900 

otworzył XI 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).  
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2. Przyjęcie porządku obrad. 
Do zaproponowanego porządku obrad XI sesji (zał. nr 2 do protokołu) nie zgłoszono wniosków. 

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada będzie procedować wg. zaproponowanego 

porządku obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr X/2019 z dnia 31.10.2019r. 
Protokół z sesji Nr X/2019 z dnia 31.10.19r. 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. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Ewa Kałuzińska – w imieniu Zarządu wniosła poprawkę do projektu uchwały budżetowej i 

wieloletniej prognozy finansowej. Wprowadza się dodatkowe dochody w kwocie 2 435 518zł 

w związku z uzyskaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o możliwości 

zakwalifikowania do dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych, zgłoszonego 

przez powiat zadania „Przebudowa grogi powiatowej 3001W na odcinku Swobodnia-

Zakroczym-ul.Koźmińskiego-ul.Warszawska-ul.Gałachy do drogi krajowej nr 62 od km 6+518 

do 9+141”. Kwota została wprowadzona po stronie wydatków, rozdzielona na 2 lata: 

1 594 623zł na rok 2019, z czego dofinansowanie 985 743zł i środki własne kwota 608 880; 

1 499 775zł w 2020 roku. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej w 

przedsięwzięciach. Na skutek autopoprawki zmieniły się wyniki finansowe w 2019 i 2020 roku.            

- 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.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika 

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

Torbus, Mariusz Ziółkowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Anna Maliszewska  

NIEOBECNI (2) 

Kamil Szafrański , Zdzisław Szmytkowski  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XI/72/2019 w sprawie zmiany w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego - zał. nr 4 do protokołu 

(uchwała z autopoprawką).  
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2) zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok - zał. nr 5 do protokołu; 

W dyskusji wzięli udział: 

- 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: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Elżbieta Kapałka 

NIEOBECNI (2) 

Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XI/73/2019 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2019 rok - zał. nr 6 do protokołu (uchwała z autopoprawką).  

 

 

3) powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki – zał. nr 7 do 

protokołu; 

W dyskusji wzięli udział: 

- 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.  

 

Głosowano w sprawie: 

powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki.  

 

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, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, 

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 
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Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XI/74/2019 w sprawie powierzenia 

przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki.  

 

 

4) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - zał. nr 8 do protokołu; 

 

Wiceprzewodniczący Rady zarządził 5 minutową przerwę techniczną.  

 

W dyskusji wzięli udział: 

- 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.  

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. 

  

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, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, 

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XI/75/2019 w sprawie przyjęcia 

zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.  

 

 

5) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2020r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego – zał. nr 9 do protokołu; 

W dyskusji wzięli udział: 

- 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.  

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2020r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego.  
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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, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, 

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski 

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XI/76/2019 w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

w 2020r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego.   
 

 

6) zmiany 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 10 do protokołu; 

W dyskusji wzięli udział: 

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

poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do projektu przedłożonej uchwały.   

 Innych głosów nie zabrano. Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany 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: 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, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, 

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski 

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XI/77/2019 w sprawie zmiany 

Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, dla 

których Powiat Nowodworski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i 

szczególne osiągnięcia edukacyjne. 

 

 

7) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których 

zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 11 do protokołu; 
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W dyskusji wzięli udział: 

- 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.  

 

Głosowano w sprawie: 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą 

jest Zarząd 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, 

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 (2) 

Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XI/78/2019 w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest 

Zarząd Powiatu Nowodworskiego. 

 

 

8) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

nowodworskiego – zał. nr 12 do protokołu; 

W dyskusji wzięli udział: 

- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji  poinformował o pozytywnej opinii 

komisji, co do projektu przedłożonej uchwały.   

 Innych głosów nie zabrano. Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano 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, 

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 (2) 

Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  
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Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XI/79/2019 w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego. 
 

 

9) uchwalenia 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 na rok 2020 - zał. nr 

13 do protokołu; 

W dyskusji wzięli udział: 

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

poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do projektu przedłożonej uchwały.   

 Innych głosów nie zabrano. Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

uchwalenia 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 wolontariacie na rok 2020.  

 

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, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, 

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XI/80/2019 w sprawie uchwalenia 

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 na rok 2020. 

 

 

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

Niepełnosprawnych – nr 14 do protokołu; 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do projektu 

przedłożonej uchwały.   

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

również poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do projektu przedłożonej uchwały.     

- Elżbieta Kapałka – poprosiła o informację dotyczącą proponowanych zmian.  

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

zmiany podyktowane są pozyskaniem dodatkowych środków z PFRON na zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej. Jest to kwota 54tys.zł, została podzielona na zadania, które w ocenie 

PCPR cieszą się największym zainteresowaniem i najwięcej jest składnych wniosków. 

Dokładny podział przedstawiony został w uzasadnieniu do uchwały.       
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 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: 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, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, 

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XI/81/2019 w sprawie zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

 

11) wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Nowodworskiego 

Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2019 i 2020 – zał. nr 15 do 

protokołu; 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do projektu 

przedłożonej uchwały.   

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

również poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do projektu przedłożonej uchwały.     

 Innych głosów nie zabrano. Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum 

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2019 i 2020.  

 

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, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, 

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski 
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Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XI/82/2019 w sprawie wyboru 

biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum 

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2019 i 2020. 

 

 

12) zatwierdzenia Programu Naprawczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w 

Nowym Dworze Mazowieckim – zał. nr 16 do protokołu; 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do projektu 

przedłożonej uchwały.  

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

również poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do projektu przedłożonej uchwały.     

  Innych głosów nie zabrano. Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

zatwierdzenia Programu Naprawczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym 

Dworze Mazowieckim.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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

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 (2) 

Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XI/83/2019 w sprawie 

zatwierdzenia Programu Naprawczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w 

Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

 

13) udzielenia poręczenia kredytu – zał. nr 17 do protokołu; 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do projektu 

przedłożonej uchwały.   

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

również poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do projektu przedłożonej uchwały.     

 Innych głosów nie zabrano. Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia poręczenia kredytu.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
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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, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, 

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Kamil Szafrański, Zdzisław Szmytkowski  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XI/84/2019 w sprawie udzielenia 

poręczenia kredytu. 

 

Karty głosowań imiennych – zał. nr 18 do protokołu.  

 

 

5. Informacja w sprawie realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu – zał. 

nr 19 do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Elżbieta Kapałka – zadała pytanie czy Wydział Komunikacji i Transportu podejmuje 

jakiekolwiek działania związane z uruchomieniem przewozów komunikacją publiczną.   

- Bernard Mucha – kierownik Wydziału Transportu i Komunikacji – poinformował, że powiat 

nowodworski nie organizuje takich przewozów. Z p.Starostą uczestniczyli w spotkaniu w 

ministerstwie, wszystkie informacje przekazali do samorządów gminnych. Gminy 

Pomiechówek, Nasielsk, Czosnów, Leoncin złożyły stosowne wnioski i przewozy się 

odbywają. Do samorządów zostały przekazane kolejne informacje, że będą środki na kolejny 

rok. Powiat przyjął rolę wspierająco – koordynującą tych działań.      

- Elżbieta Kapałka – pytanie do Zarządu Powiatu, dlaczego powiat zrezygnował w 

wykonywania własnego zadania. Z uzyskanych informacji wie, że Gmina Czosnów i Gmina 

Leoncin finansują przewozy do granicy, do mostu na Wiśle.   

- Krzysztof Kapusta – na spotkaniu w Wójtami i Burmistrzami zostało wypracowane, jaką rolę 

w tej sprawie zajmie Starostwo. Zostało ustalone, że jeżeli zaistnieją okoliczności, które 

spowodują inne niż do tej pory zachowanie powiatu, to zostaną podjęte działania. Na razie 

takich potrzeb nie zgłoszono.     

- Innych głosów nie zabrano.  

 

6. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Środowiska w 2019 roku (na 

dzień 31.10.2019r.)  – zał. nr 20 do protokołu. 

- Głosów nie zabrano. 

 

7. Sprawozdanie z pracy Zespołu Promocji i Spraw Społecznych w roku 2019 – wydatki 

– zał. nr 21 do protokołu. 

- Głosów nie zabrano. 

 

8. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 22 do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Elżbieta Kapałka – odnośnie informacji, że Zarząd zapoznał się z pismem Zespołu Zamówień 

Publicznych dotyczącym postępowania prowadzonego w trybie przetargu pn. „Zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020” zwróciła się z prośbą o 

przekazywanie informacji na bieżąco, na Facebooku, odnośnie tego zadania, kto się będzie 

zajmował utrzymaniem dróg. Ponadto, aby raz w tygodniu była informacja ile było interwencji 

na wniosek mieszkańców wykonanych przez firmę, która wygra przetarg.        
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9. Interpelacje i zapytania. 
Interpelacje na piśmie złożyli Radni: 

- Anna Małecka – w imieniu własnym oraz Marcina Manowskiego złożyła pisemną poprawkę 

do projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2020 rok (dot. pozycji promocja 

j.s.t. zmniejszenie wydatków o kwotę 24 000zł, o powyższą kwotę zwiększyć wydatki w 

pozycji 80102 – szkoły podstawowe specjalne na dodatki za trudne warunki pracy (dla osób 

zatrudnionych jako pomoc nauczyciela).    

 

W dyskusji wzięli udział: 

- Elżbieta Kapałka – popiera powyższy wniosek.  

- Zbigniew Niezabitowski – odbyło się posiedzenie komisji w tej placówce, praca 

zatrudnionego tam personelu bardzo mocno odbiega od standardu jaki jest w innych szkołach, 

są tam bardzo trudne dzieci, które wymagają większej pomocy. Osoby pracujące na etatach 

administracyjnych są bardzo obciążone dodatkowymi zajęciami, a otrzymują zarobki urągające 

istnieniu człowieka. Również popiera wniosek.  

- Marcin Manowski – w ZPE panuje specyficzna sytuacja, której nie można porównywać w 

innymi szkołami, warunki pracy są bardzo ciężkie. Komisja Rewizyjna wnioskowała o 

zabezpieczenie takich środków.  

- Anna Maliszewska – również przychyla się do powyższych głosów. Z radną Kręźlewicz 

wcześniej wnioskowały o docenienie pracy osób zatrudnionych w ZPE.   

- Krzysztof Kapusta – zgadza się że wysokość wynagrodzeń jest niezadawalająca. W tej 

sprawie spotka się z Dyrektor ZPE, najpierw przeanalizują jak to wygląda ze strony budżetu 

szkoły. Wydaje się, że w budżecie szkoły są środki, szybka decyzja Dyrektora byłaby 

skuteczniejsza, niż nasze tutaj rozmowy na ten temat.     

- Elżbieta Kapałka – prośba do Zarządu powiatu o przekazanie wykazu inwestycji drogowych 

powiatu w trzech kwartałach 2019 roku z podziałem na poszczególne gminy powiatu, jakie 

odcinki dróg, jakie środki przeznaczone.    

- Paweł Calak – wicestarosta- wszystkie informacje są w protokołach Zarządu, umieszczone są 

na powiatowych stronach internetowych, jest to dostępne.  

- Elżbieta Kapałka – poprosiła o przygotowanie i przekazanie wykazu.   

- Katarzyna Kręźlewicz – nie uzyskała odpowiedzi na zadane we wrześniu pytanie dotyczące 

drogi powiatowej Sowia Wola – Małocice. W okresie ulewnych deszczów w dn. 8 września, 

na podany numer była 3-4 krotna próba zgłoszenia zalanej drogi, wysłała SMS-y do 

Wicestarosty, nie było żadnej reakcji. Po zapytaniu na sesji również nie uzyskała wyjaśnienia.       

- Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby takie sprawy omawiać w punkcie „Sprawy 

różne”.  

- Paweł Calak – w tym czasie zalane były wszystkie drogi, było urwanie chmury, nie ma 

możliwości, aby w krótkim czasie pozbyć się tak dużej ilości wody.    

- Katarzyna Kręźlewicz – czy to znaczy, że można dzwonić tylko przy małym i dużym deszczu, 

pomimo, że ta droga ma wady skutkujące nie odprowadzaniem wody, gdy deszcz ulewny to 

nie dzwonić?   

- Paweł Calak – dzwonić, w przypadku sytuacji ekstremalnej ma drogach powiatowych będą 

starali się zawsze pomagać. W tamtym przypadku trudna sytuacja była w całym powiecie, 

widział wiadomość SMS, nie było możliwości w tamtym momencie pomóc.     

- Katarzyna Kręźlewicz – niezależnie od sytuacji z szacunku do mieszkańców i radnych 

należało odpowiedzieć na SMS-a, odebrać telefon i przedstawić sytuację.     

- Paweł Calak – jeżeli taka będzie sytuacja prosi o telefon bezpośrednio do siebie.  

 

10. Sprawy różne. 
W dyskusji wzięli udział: 
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- Wiceprzewodniczący Rady – poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu, 

wszystkie zostały przekazane na adresy mailowe Radnych. Zwrócił uwagę na pisma: 

Fundacja „A kuku” zwróciła się prośbą o wsparcie przy wyposażeniu WTZ tworzonych w 

Górkach Kampinoskich.  

Pismo NFZ w odpowiedzi na stanowisko Rady Powiatu, NFZ wyraża zrozumienie wobec 

trudnej sytuacji grupy szpitali powiatowych, do której należy Nowodworskie Centrum 

Medyczne. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Maz. informuje, iż organ podatkowy 

dokonał analizy i weryfikacji oświadczeń majątkowych radnych, nie stwierdzono uchybień.    

- Marcin Manowski – w sprawie odwodnienia drogi było pismo radnych, mieszkańców, prośba 

do Zarządu o ponowną analizę tego tematu. Projekt na wykonanie drogi jest już przygotowany.    

- Katarzyna Kręźlewicz – wczoraj zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnoszący się do 

funkcjonowania szpitali, Trybunał zauważył istniejący problem. Jakie informacje w tej sprawie 

ma Dyrektor NCM.     

- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – bardzo ważny wyrok, 

jeszcze nie zdążył dokładnie się zapoznać. Wyrok porusza trzy bardzo zasadnicze kwestie. Po 

pierwsze za funkcjonowanie służby zdrowia są odpowiedzialne władze centralne, nie 

samorząd. Zostało uznane, że pokrywanie długu przez samorząd jest niekonstytucyjne i w ciągu 

18 miesięcy te przepisy wygasną. Druga poruszona kwestia to niedofinansowanie procedur 

medycznych. Trzecia to niepłacenie za wszystkie udzielone procedury medyczne.  

- Anna Małecka – sprawa wycinki drzew przy ul. Paderewskiego, czy będą dodatkowe 

nasadzenia w zamian i w jakich lokalizacjach? Ponadto wycięto drzewa podczas budowy boiska 

przy LO, rosnące topole dawały cień uczniom. Miały być nasadzenia kompensacyjne, czy są 

przewidziane i gdzie?       

- Paweł Calak – wicestarosta – wszystkie nasadzenia w ramach kompensaty wycinki zostały 

wykonane. Nie wskaże teraz dokładnej ich lokalizacji.     

- Dorota Dziedzic-Zuj - kierownik Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych – wycinka drzew 

dokonywana jest na podstawie otrzymanej decyzji z urzędu gminy, na terenie której jest 

wykonywana. Decyzja określa kompensatę przyrodniczą jaką musimy wykonać, czyli ilość 

nasadzeń i lokalizacja (nie zawsze nasadzenia są w miejscach gdzie była wycinka). Może 

udostępnić kopię decyzji z ilością drzew, gatunkami. W przypadku wycinki przy LO nie było 

wskazanego miejsca nasadzeń w tych samych lokalizacjach. Związane to było z planami 

inwestycyjnymi związanymi z tym terenem.        

- Elżbieta Kapałka – czy w ramach zadania:  modernizacja wybranych odcinków dróg w 

budżecie 2020 roku zostaną ujęte drogi Górki – Dąbrowa i Polesie Nowe – Nowiny.  

- Krzysztof Kapusta – starosta – wszystko będzie uzależnione od ilości pozyskanych środków, 

wówczas zostanie podjęta wspólna decyzja.  

- Elżbieta Kapałka – chciałaby uzyskać odpowiedź również jeśli drogi te nie zostaną ujęte, prosi 

o uwzględnienie przynajmniej jednej z tych dróg, od wielu lat nie były one remontowane.     

- Katarzyna Kręźlewicz – dostrzega problem, od kiedy została radną, związany z opieką nad 

osobami niepełnosprawnymi w naszym powiecie. Od kolejnego roku będzie działała świetlica, 

powstają kolejne WTZ. Czy nie będzie pomiędzy nimi konkurencji? Ponadto pytanie czy w 

WTZ przeprowadzane są kontrole, czy następuje tam faktyczna aktywizacja osób. Obecnie 

powiat zainwestował w pełen zakres możliwości dla niepełnosprawnych, czy jest plan i 

możliwość ewaluowania czy to funkcjonuje jak powinno.         

- Krzysztof Kapusta – starosta – kwestia sprawności prowadzenia tych zajęć i ich skuteczności 

jest najistotniejszą, dzieje się to w procesie edukacyjnym. Mamy narzędzia którymi możemy 

kontrolować ewentualną ewaluację.  

- Katarzyna Kręźlewicz – poddała pod rozwagę Zarządu i PCPR, czy Rada nie mogłaby 

otrzymywać sprawozdań z działalności tych jednostek. Patrząc na środki z PFRON, bardzo 

duża ich ilość jest przeznaczona na Warsztaty, wynika to z sytemu. Natomiast, aby nie było 

tak, że te same 25 osób będzie przez kolejne 15 lat.      
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- Krzysztof Kapusta – nie wyobraża sobie sytuacji, że uczestnik WTZ np. z 3 letnim 

uczestnictwem będzie decyzją administracyjną informowany, że niestety już nie może 

uczestniczyć bo nie wykazuje postępów. Jedyne co można to uatrakcyjniać te zajęcia, żeby 

większa liczba osób z nich korzystała, bo są to ludzie stale niepełnosprawni. Natomiast, co do 

finansów, atrakcyjności, skutków pozytywnych oddziaływań możemy prosić o raportowanie     

- Marek Rączka – dyrektor PCPR – problem jest złożony, nie dotyczy tylko naszego powiatu. 

Powstający Środowiskowy Dom Samopomocy ma zacząć działać z końcem 2019 roku. 

Pozwoli to na rozróżnienie, i podział uczestników na tych, którzy mają szanse na aktywizację 

zawodową i które mogą uczestniczyć w WTZ, a te które tylko i wyłącznie powinny być objęte 

rehabilitacją społeczną. Będziemy mieli narzędzia, które pozwolą na dokonywanie wyboru, 

wcześniej takiej możliwości nie było. Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności i 

nadawaniu stopnia niepełnosprawności lekarz, komisja, dokonuje oceny i wpisuje do 

orzeczenia czy dana osoba może docelowo być aktywizowana zawodowo. Inne osoby mają 

prawo do udziału w środowiskowym domu samopomocy.           

Oczywiście są możliwości kontroli, przeprowadza je PCPR. Nie zawsze jest możliwość 

wpływu jak długo dany uczestnik będzie przebywał w WTZ, takiej oceny dokonuje Rada 

Programowa w WTZ. Niemniej, jeżeli ten pobyt ewidentnie przedłuża się, a czasami są 

nieformalne sygnały, że dana osoba powinna już opuścić WTZ, w takich przypadkach będzie 

interwencja i proponowane inne rozwiązanie.     

- Katarzyna Kręźlewicz – problemem jest, że są osoby oczekujące w kolejce, które mogłyby 

skorzystać z WTZ i ich idei, a często z różnych względów są to te same osoby. Zadała pytanie, 

kto będzie prowadził Środowiskowy Dom Samopomocy?      

- Marek Rączka – na prowadzenie został ogłoszony konkurs, wygrał Caritas z diecezji 

Warszawsko – Praskiej.    

- Marcin Manowski – zaproponował, aby komisje Rady (Rewizyjna oraz Edukacji, Zdrowia i 

Spraw Społecznych) odwiedziły te placówki. Nie zgadza się ze stwierdzeniem, że do WTZ 

oczekują osoby w kolejkach. Tworzone WTZ w Górkach mają zgłoszonych uczestników z 

Sadowej, spoza naszego powiatu. Daje to możliwość pozyskania środków, a w przyszłości będą 

to miejsca dla chętnych osób z naszego powiatu.       

- Mariusz Ziółkowski – odnosząc się do dyskusji, przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej wystosowany został wspólny wniosek do Zarządu Powiatu dotyczący 

wspomnianych osób zatrudnionych na stanowiskach pomocy nauczycieli, kierowcy w ZPE. 

Ponadto na wniosek radnej Katarzyny Kręźlewicz został rozszerzony plan pracy komisji na 

przyszły rok o punkt mówiący o wzajemnej współpracy instytucji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych finansowanych przez powiat. Cieszy się, że wnioski z Komisji Rewizyjnej 

wybrzmiewają na sesji Rady.        

- Anna Maliszewska – wróciła do sprawy drogi Sowia Wola – Augustówek, rozumie, że w 

budżecie nie ma środków na zrealizowanie projektu odwodnienia. Pod koniec 2018 roku 

zostały wykonane studzienki w dwóch miejscach na tej drodze. Jedna bardzo dobrze się 

sprawdza, druga niekoniecznie. Może należałoby sprawdzić z czego wynika różnica w ich 

funkcjonalności. Może należy w miejscach najbardziej zalewanych przez wody deszczowe 

wykonać kolejne. Nie będzie to duży koszt, myśli, że możliwe jest to do wykonania w ramach 

bieżącego utrzymania dróg.            

 - Krzysztof Kapusta – zwrócił uwagę, że przed samorządami w najbliższym czasie będą stały 

bardzo trudne wyzwania, co do ich funkcjonowania i zasad finansowania. Przewidywane są 

poważne problemy z finansowaniem szkół. Mogą być również problemy z finansowaniem 

wszystkiego co do tej pory nam się udawało. Każdy pomysł wynikający z obiektywnych 

przesłanek oczywiście traktowany jest poważnie, natomiast musimy bardzo dokładnie 

analizować wydatki budżetu, bo ciężkie czasy przed nami.  

- Marcin Manowski – zwrócił uwagę, że Starosta na pewno jest wdzięczny całej opozycji, że 

dzięki ich postawie, na początku kadencji udało się uratować ok. 100tys.zł poprzez 

zablokowanie tworzenia niepotrzebnych stanowisk.    
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- Krzysztof Kapusta – dziękuje wszystkim, nie dzieli Radnych na opozycje i tych którzy nie są 

w niej. Dzieli na tych którzy zgłaszają sensowne uwagi i te, które są czystym populizmem.  

- Innych głosów nie zabrano.   

 

 

11. Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Mariusz Kraszewski - Wiceprzewodniczący Rady 

o godz. 1014 zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

 

 

 

                                                                                      Wiceprzewodniczący 

                                                                              Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                                                      /-/Mariusz Kraszewski 

  

 

Przygotował(a): Mariola Tomaszewska  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 

 


