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BR.0002.13.19  

kadencja VI  2018-2023       

Protokół Nr XIII/2019 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 19 grudnia 2019 roku 

 
 

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

Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.  

Obrady rozpoczęto 19 grudnia 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 1028 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.    

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Zdzisław Szmytkowski – przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, o godz. 900 

otworzył XIII 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.  

 

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  
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2. Przyjęcie porządku obrad. 
- Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu 

Nowodworskiego (zał. nr 2 do protokołu).  

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku 

projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu nowodworskiego.  

- Nie zgłoszono innych wniosków do porządku obrad. Przewodniczący Rady poddał pod 

glosowanie przyjęcie porządku obrad wraz ze zgłoszonym wnioskiem (zaproponował 

procedowanie projektu zgłoszonej uchwały, jako ostatniej w bloku uchwał), tj.: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji: 

1) Nr XI/2019 z dn. 21.11.2019r. 

2) Nr XII/2019 z dn. 29.11.2019r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

2) uchwały budżetowej na rok 2020; 

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

4) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok; 

5) określenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz 

określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w 

następnym roku budżetowym; 

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

Niepełnosprawnych; 

7) określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą 

z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w roku 2020; 

8) wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem części nieruchomości na czas 

nieoznaczony; 

9) przekazania petycji; 

10) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2020r. 

11) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2020 

rok; 

12) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok; 

13) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających 

siedzibę na obszarze powiatu nowodworskiego. 

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (17) 
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Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, 

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

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

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

 

 

3. Przyjęcie protokołów z sesji nr X/2019 z dnia 31.10.2019r. 
    1) Nr XI/2019 z dn. 21.11.2019r. 

    2) Nr XII/2019 z dn. 29.11.2019r. 

Protokoły z sesji: Nr XI/2019 z dn. 21.11.2019r. oraz Nr XII/2019 z dnia 29.11.19r. zostały 

przesłane na adresy mailowe Radnych Powiatu, nie zgłoszono uwag do protokołów, 

Przewodniczący Rady stwierdził ich przyjęcie.  

 

 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 3 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu, w imieniu Zarządu Powiatu zgłosiła autopoprawkę do 

wieloletniej prognozy finansowej (zał. nr 4 do protokołu). W zał. nr 2 wprowadzone zostały 

nowe zadania. Zadania wprowadzone w 2019r., ale już po przekazaniu projektu WPF do Rady. 

Są to: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy 

dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych” oraz „Przebudowa 

drogi powiatowej 3001W na odcinku Swobodnia – Zakroczym – ul.Koźmińskiego – 

ul.Warszawska – ul.Gałachy do drogi krajowej na 62”. W związku z tym powstały zmiany w 

poszczególnych pozycjach WPF, wydatkach, przychodach budżetu, co zostało opisane w 

przekazanych materiałach.  

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego, poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię.  

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

również poinformował o pozytywnej opinii komisji.     

- Ewa Kałuzińska – odczytała Uchwałę nr Ci.368.2019 składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2019r w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego projekcie uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej (zał. nr 5 do protokołu). Regionalna Izba Obrachunkowa wydała 

pozytywna opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020-2026.      

- Anna Maliszewska – będzie głosowała przeciw zaproponowanej WPF, ponieważ została z 

niej wykreślona przez Zarząd droga Czosnów – Augustówek, a droga Czosnów - Łomna - 

Łomianki została przeniesiona na 2023 rok.   

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

wraz z autopoprawką Zarządu.  

 

Głosowano w sprawie: 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.  

 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 
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ZA (12) 

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

Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz 

Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

PRZECIW (4) 

Elżbieta Kapałka, Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Marcin Manowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Anna Małecka 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIII/87/2019 w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.   
 

 

2) uchwały budżetowej na rok 2020 (zał. nr 6 do protokołu) 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z §10 uchwały Nr XLII/284/2010 Rady 

Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej, porządek sesji Rady, na której rozpatrywany jest projekt budżetu, 

powinien zawierać następujące punkty:   

1) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

2) przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych; 

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

4) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych; 

5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie; 

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.    

W dyskusji wzięli udział: 

ad.1) 

- Ewa Kałuzińska – przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok  

(zał. nr 7 do protokołu). Przedmiotem autopoprawki jest kontynuacja zadania z 2019r. 

„Przebudowa drogi powiatowej 3001W na odcinku Swobodnia – Zakroczym – 

ul.Koźmińskiego – ul.Warszawska – ul.Gałachy do drogi krajowej na 62”. Na rok 2020 z tego 

tytułu zaplanowano wydatek w kwocie 1 455 775zł. Zadanie zostało wprowadzone w tym roku, 

związane jest z dotacją z funduszu dróg, na co została podpisana umowa z Wojewodą.  

ad.2) 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię.  

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

poinformował, że 8 członków komisji było za wydaniem pozytywnej opinii.   

ad.3) 

- Ewa Kałuzińska – odczytała Uchwałę nr Ci.369.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwały budżetowej na 2020 rok (zał. 

nr 8 do protokołu), opinia pozytywna.    

ad.4) 

- Ewa Kałuzińska – odniosła się do poprawki do projektu uchwały budżetowej złożonej przez 

radnych Annę Małecką i Marcina Manowskiego (zał. nr 9 do protokołu). Poinformowała, że 

poprawka nie została uwzględniona. Odbyło się spotkanie z Dyrektor ZPE, omówione zostały 

zasady ewentualnego dostosowania, w przyszłym roku, budżetu do ich potrzeb. Dyrektor 
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stworzy nowy regulamin organizacyjny, skalkuluje skutki, ponownie wrócimy do sprawy i 

będziemy realizować to zadanie.       

ad.5) 

- Marcin Manowski – zaapelował do Radnych, w związku ze złożoną poprawką, o zapewnienie 

środków na to zadanie już w dniu dzisiejszym, poparcie zgłoszonej poprawki. Kwota 24tys.zł, 

na podwyżki dla osób zarabiających 1200zł, pracujących w bardzo trudnych warunkach, nie 

jest duża. Odpowiedź pisemna Starosty mówiła, że środki na te podwyżki będą przeznaczone z 

budżetu szkoły. Natomiast szkoła ma wiele braków i nie powinno się uszczuplać jej budżetu. 

Jest to ważniejsze niż wydawanie biuletynu, skąd jest proponowane przeniesienie środków.     

- Anna Małecka – powiedziała, że powiat otrzymuje dwie subwencje ogólne, składają się one 

z subwencji równoważącej i oświatowej, jest to w budżecie kwota 17 900 000zł. Pytanie ile w 

tym jest subwencji oświatowej?     

- Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu - poinformowała, że od tej kwoty należy odjąć środki na 

subwencję równoważącą tj. kwotę ok. 450.000zł. 

- Anna Małecka – z tego wynika, że na oświatę otrzymano kwotę 17,5mln.zł, a w wydatkach 

na oświatę jest zabezpieczone 15 390 000zł.  

- Ewa Kałuzińska - poinformowała, że na oświatę jest zaplanowane ok. 20mln.zł.  

- Anna Małecka – dodała, że przy głosowaniu budżetu na 2020 rok będzie przeciw, ponieważ 

Zarząd zrzucił odpowiedzialność na dyrektorów szkół, którzy mają zaplanować oszczędności, 

w LO ma to być kwota 55tys.zł. Nie może się z tym zgodzić, że nie szuka się oszczędności w 

innych paragrafach np. na utrzymaniu urzędu Starostwa, a uszczupla się budżet oświaty.             

- Mariusz Ziółkowski – wniosek przedstawiony przez Radnego Manowskiego, dotyczy osób 

zatrudnionych na stanowisku pomocy nauczyciela. Wnioski Komisji Rewizyjnej wyraźnie 

wskazywały, że chodzi o osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela, woźnej, 

sprzątaczki, kierowcy (pracuje na ½ etatu, a w ocenie Dyrektora ZPE i całej Komisji 

Rewizyjnej etat powinien być zwiększony do całego etatu).  

- Marcin Manowski – tym bardziej prosi o poparcie tego wniosku, kwotę 24tys.zł można 

podzielić na te osoby, prosi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wsparcie wniosku.   

- Przewodniczący Rady – zadał pytanie do Skarbnika czy od pierwszego stycznia muszą być 

wyrównane wszystkim wynagrodzenia, odliczając staż, do kwoty 2 600zł?   

- Ewa Kałuzińska – potwierdziła powyższe.  

- Przewodniczący Rady – poprosił o informację, czy już zostały rozpoczęte prace z tym 

związane, czy wiadomo jakie to będą kwoty?  

- Ewa Kałuzińska – poinformowała, że te stawki w budżecie zostały uwzględnione i środki 

przeznaczone dla placówek dla każdego pracownika, który obecnie zarabia najniższą średnią 

krajową, która w 2019 roku wynosi 2 350zł. Wszystkie wymagania ustawowe zostaną 

spełnione.   

- Przewodniczący Rady – poprosił o zastanowienie się nad omawianym wnioskiem.  

- Mariusz Ziółkowski – odnosząc się do apelu o poparcie wniosku, stoi na stanowisku, że 

oszczędności będzie można poszukać, jeżeli będzie taka konieczność, w innym miejscu budżetu 

powiatu, nie w promocji.    

- Monika Nojbert – odnośnie wniosku o zmniejszenie budżetu promocji, zwróciła uwagę, że na 

jednym z październikowych posiedzeń Zarząd, zanim został złożony wniosek o zmniejszeniu 

środków w promocji, znacznie ograniczył budżet na promocję, również na wydawany biuletyn.     

- Elżbieta Kapałka – poinformowała, że będzie głosowała przeciw uchwale budżetowej na 2020 

rok z uwagi na to, że Zarząd Powiatu zupełnie wykluczył Gminę Leoncin i Gminę Czosnów z 

działań rozwojowych, jedynie planowane są działania doraźne typu naprawa rozpadającej się 

drogi. W roku bieżącym nie przeznaczono żadnych środków, przeprowadzony remont drogi 

był zrealizowany jeszcze przez poprzedni Zarząd.    
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- Marcin Manowski - zwrócił uwagę, że to Zarząd odpowiada za kształt budżetu, jeśli 

zaproponuje pozyskanie kwoty 24tys.zł czy większą kwotę z innego paragrafu jest za 

przedyskutowaniem tej kwestii, ale nie wyobraża sobie, aby w placówce o takiej specyfice 

pomoc nauczyciela zarabiała najniższą krajową, nawet jeśli ta kwota wzrośnie.        

- Katarzyna Kręźlewicz – odniosła się do wniosków jakie składali do budżetu, otrzymali bardzo 

wymijające odpowiedzi dotyczące zadań realizowanych w Gminie Czosnów i Gminie Leoncin. 

Co do omawianego obecnie wniosku uważa, że problem dotyczy szerszej grupy osób. 

Natomiast informacja Zarządu na ten temat jest bardzo wymijająca, nie podano co się zamierza 

zrobić, od kiedy.   

- Marcin Manowski – zadał pytanie do Zarządu ile wniosków powiat oraz jednostki powiatowe 

składały do instytucji zewnętrznych o pozyskanie środków, i ile takich środków pozyskano?    

- Krzysztof Kapusta – Starosta - nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi, natomiast 

pracownik, który jest odpowiedzialny za pozyskiwanie środków zewnętrznych, niedawno 

informował, że z pozyskiwanie tych środków w najbliższych latach będzie ogromnym 

problemem, ponieważ są różnego rodzaju ograniczenia dotyczące samorządów.     

- Mariusz Ziółkowski – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Manowskiego, przypomniał, że 

Komisja Rewizyjna wystosowała takie zapytanie do Zarządu Powiatu i na ostatnim posiedzeniu 

była odpowiedź. Przekazano zestawienie do jakich instytucji były składane wnioski i z jakim 

efektem.       

- Marcin Manowski – dzisiejsza sesja jest budżetowa i nie jest to informacja tylko dla grupy 

Radnych, tylko dla całej opinii publicznej. Dlatego prosi o odpowiedź na to pytanie.  

- Elżbieta Kapałka – poprosiła o informację, ile w uchwale budżetowej na 2020 rok jest 

przeznaczonych środków na zabezpieczenie w celu pozyskania środków zewnętrznych 

(potrzebę zabezpieczenia wkładu własnego)? Prosi o taką informację, ponieważ mieszkańcy 

nie mają dostępu do tych wszystkich dokumentów.   

- Ewa Kałuzińska – skarbnik - jeżeli chodzi o dostępność informacji dla mieszkańców 

powiedziała, że wszystkie uchwały są publikowane w BIP, każdy mieszkaniec może zapoznać 

się z budżetem, z uzasadnieniem. Zabezpieczenie środków w przyszłym budżecie, wkład 

własny, jest ograniczone. Przede wszystkim są zabezpieczone zadania, na które środki już 

zostały pozyskane. Konkursy, które będą dotyczyły budżetu roku 2020 będą ogłaszane w 

instytucjach na bieżąco. Na dzień projektowania budżetu, nie jest wiadome  jakie konkursy i na 

jakie zadania zostaną ogłoszone. Dlatego w budżecie są tworzone rezerwy, jest rozliczenie 

środków z lat ubiegłych. W momencie ogłoszenia konkursu i gdy będzie możliwość spełnienia 

warunków  konkursu przez powiat, to na pewno takie wnioski będą składane.  

Skarbnik dodała, że w budżecie została zabezpieczona kwota 1 200tys.zł jako wkład na 

termomodernizację szpitala.                    

- Elżbieta Kapałka – poprosił o informację na remont której drogi zabezpieczono środki na 

dotację? Ponadto pytanie czy Gmina Leoncin zaproponowała takie rozwiązanie jakie zostało 

przyjęte przy remoncie drogi w Gminie Pomiechówek, polegające na włączeniu się w 

finansowanie naprawy drogi 2401 pomiędzy miejscowościami Głusk – Leoncin i jaki jest 

stosunek Zarządu do takiej propozycji? 

- Krzysztof Kapusta – starosta - z Wójtem Leoncina jest systematyczny kontakt, natomiast nie 

ma takiej oficjalnej pisemnej propozycji. Jeżeli będą możliwe do pozyskania środki na ten cel 

i będzie taka oferta, to zostanie rozważona.    

Następnie odniósł się do wypowiedzi, że nie ma akceptacji dla budżetu na rok 2020 przy 

argumentacji, że nie inwestycji w Gminie Czosnów. Przez okres kilkunastu lat bardzo dużo 

środków wpłynęło do tych gmin, należy zrozumieć, że „po latach tłustych”,   czasami się zdarza, 

że „przychodzą trochę chudsze”. Gmina Czosnów przez wiele lat była uwzględniania, a inne 

jak Leoncin, Zakroczym nie były uwzględniane. Starają się podejmować decyzje, żeby objąć 

decyzjami inwestycyjnymi wszystkie gminy, niezależnie od tego czy są bogate i mają środki 
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na wkład własny, czy tak jak gmina Leoncin, która bardzo potrzebuje inwestycji, a niestety nie 

do końca jest w stanie partycypować finansowo.           

- Ewa Kałuzińska – skarbnik - odnośnie zabezpieczenia wkładu własnego na drogi 

poinformowała, że wszystkie inwestycje drogowe są tak zaplanowane żeby złożyć wnioski o 

dofinansowanie (FOGR, subwencja mostowa, dotacja od Wojewody na drogę w Zakroczymiu).    

- Marcin Manowski – gmina Leoncin była wiele lat pomijana, co zauważył Pan Starosta, a 

obecnie ta gmina nadal jest pomijana. W przypadku Gminy Czosnów nie domagają się jakiś 

inwestycji tylko naprawy tego, co zostało źle zrobione, a to też było realizowane za kadencji 

Pana Starosty.   

- Katarzyna Kręźlewicz – zwróciła uwagę, że warte jest podkreślenia jaki był wkład Gminy 

Czosnów i współpraca z powiatem. Czosnów zawsze stawiał na zrównoważony rozwój we 

współpracy z innymi samorządami. 

Czosnów nie ma kina, nie ma basenu, ale w to miejsce była ta współpraca, co dawało jeszcze 

większe możliwość pozyskania środków i realizację dużych inwestycji drogowych. Sposób 

przedstawienia tego przez Pana Starostę jest bardzo niesprawiedliwy.   

- Anna Maliszewska – składała wniosek do budżetu na 2020 rok dotyczący dwóch dróg (w 

Czosnowie i w Leoncinie). Nie otrzymała odpowiedzi na ten wniosek, jedynie częściową 

informację. W odpowiedzi została wymieniona jedna droga i Zarząd informuje, że będzie 

tworzył wspólne zadanie na drogi. Nie widzi dobrej woli Zarządu, zarówno w WPF, jak i  w 

budżecie. To co dotyczy Czosnowa zostało wyrzucone lub maksymalnie odciągnięte w czasie, 

dlatego wstrzyma się od głosu przy przyjmowaniu budżetu.          

 

Innych głosów nie zabrano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę do 

budżetu zgłoszoną przez radnych Annę Małecką i Marcina Manowskiego.   

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

poprawki do projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2020 rok. 

  

Wyniki głosowania 

ZA: 3, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Elżbieta Kapałka, Anna Małecka, Marcin Manowski 

PRZECIW (10) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan  

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Zdzisław Szmytkowski  

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

 

ad.6)  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz 

z autopoprawką zgłoszoną przez Zarząd Powiatu.  

 

Głosowano w sprawie: 

uchwały budżetowej na rok 2020.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
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Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz 

Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

PRZECIW (3) 

Elżbieta Kapałka, Anna Małecka, Marcin Manowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska  

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIII/88/2019 w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020.   
 

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 10 do 

protokołu). 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

- 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, 

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

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

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIII/89/2019 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

 

 

4) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (zał. nr 11 do protokołu). 

W dyskusji wzięli udział: 

- Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu – poinformowała, że zaproponowane zmiany są to zmiany 

porządkujące budżet. Zwróciła uwagę na zmniejszenie dochodów w wysokości 400tys.zł z 

tytułu wpływu z podatku dochodowego osób prawnych oraz zwiększenie planu dochodów o 

kwotę 159.776zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej. Następnie odczytała z 

uzasadnienia do uchwały proponowane zmiany w wydatkach budżetu.      

- Anna Małecka – w związku z planowanymi nagrodami dla nauczycieli, zadała pytanie czy 

Dyrektorzy mają obowiązek je wypłacić jeszcze w roku bieżącym? 
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- Ewa Kałuzińska – potwierdziła powyższe, dodała, że dotyczy to obecnego budżetu, środki 

muszą być wypłacone w tym roku w innym przypadku przechodzą na rok następny.   

- 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 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, 

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

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

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIII/90/2019 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2019 rok.  

 

 

5) określenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 

oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie 

w następnym roku budżetowym (zał. nr 12 do protokołu). 

W dyskusji wzięli udział: 

- Ewa Kałuzińska – skarbnik - projekt uchwały przygotowany na wniosek Wydziału Inwestycji 

i Dróg Powiatowych. Wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dla zadania „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Nasielna w m. Nasielsk”, 

której realizacja planowana jest w 2020 roku. Projekt niezbędny jest do złożenia wniosku do 

Ministerstwa Infrastruktury o przyznanie dofinansowania.  

- 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: 

określenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz 

określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w 

następnym roku budżetowym.  

 

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

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIII/91/2019 w sprawie określenia 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia 

ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym 

roku budżetowym. 

 

 

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

Niepełnosprawnych (zał. nr 13 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 również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

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

 

Głosowano w sprawie: 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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

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

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

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIII/92/2019 w sprawie zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

7) określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane 

będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2020 (zał. nr 14 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 poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

- Innych głosów nie zabrano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  
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Głosowano w sprawie: 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z 

zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 

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, Monika 

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

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański 

  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIII/93/2019 w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki 

przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 

2020. 

 

8) wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem części nieruchomości na czas 

nieoznaczony (zał. nr 15 do protokołu). 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

- Elżbieta Kapałka – poprosiła o krótkie omówienie uchwały.  

- Krzysztof Kapusta – starosta - poinformował, że podjęcie uchwały pozwoli na regulację 

stanów prawnych przedmiotowej nieruchomości, co zostało szczegółowo opisane w 

uzasadnieniu. 

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

 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem części nieruchomości na czas 

nieoznaczony.  

 

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, Monika 

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

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIII/94/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na bezprzetargowe oddanie w najem części nieruchomości na czas nieoznaczony. 
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Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

9) przekazania petycji (zał. nr 16 do protokołu). 

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

Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o przekazanie petycji zgodnie z właściwością.    

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

 

Głosowano w sprawie: 

przekazania petycji.  

 

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, Monika 

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

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański 

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIII/95/2019 w sprawie 

przekazania petycji. 

 

 

10) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2020 

rok (zał. nr 17 do protokołu).  

- Głosów nie zabrano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2020 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, 

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

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

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIII/96/2019 w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok. 

 

11) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 

2020 rok (zał. nr 18 do protokołu). 
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- Głosów nie zabrano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2020 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, 

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

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

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIII/97/2019 w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 

2020 rok. 

 

 

12) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok (zał. nr 19 do 

protokołu). 

- Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proponuje zmiany 

do planu pracy Rady polegające na przeniesieniu z miesiąca lutego: informacji dotyczącej 

realizacji zadań przez PCPR w 2019 roku na miesiąc kwiecień oraz informacji dotyczącej 

realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w 2019/2020 roku na miesiąc 

listopad.    

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

wraz z proponowaną poprawką.  

 

Głosowano w sprawie: 

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2020 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, 

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

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

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIII/98/2019 w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok (zał. nr 20 do protokołu) 
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13) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających 

siedzibę na obszarze powiatu nowodworskiego (zał. nr 21 do protokołu). 

- 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: 

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 

na obszarze 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, Monika 

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

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIII/99/2019 w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na 

obszarze powiatu nowodworskiego.  

 

Karty głosowań imiennych zał. nr 22 do protokołu.  

 

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady (zał. nr 23 do protokołu). 

Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada sprawozdanie przyjęła. 

 

6. Interpelacje i zapytania. 

Interpelacji i zapytań nie złożono.  

 

7. Sprawy różne. 
W dyskusji wzięli udział: 

- Przewodniczący Rady poinformował, że pisma, które wpłynęły do Rady Powiatu, zostały 

przekazane na adresy mailowe Radnych.  

- Anna Małecka – Starosta i Wicestarosta uczestniczyli w konferencji nt. zintegrowanego 

rozwoju szkolnictwa zawodowego z udziałem Marszałka Pana Struzika. Określono tam 

strategiczne kierunki rozwoju szkolnictwa na Mazowszu, innowacje w szkołach zawodowych, 

innowacje pedagogiczne. Czy będzie spotkanie z Dyrektorami szkół zawodowych z terenu 

powiatu nowodworskiego, którzy mogliby się zapoznać ze strategiami, o których była tam 

mowa.        

- Krzysztof Kapusta – konferencja dotyczyła rozwoju szkolnictwa zawodowego, uczestniczyła 

w nim również Dyrektor ZSZ nr 1, po nowym Roku będzie spotkanie z Dyrektor ZSZ z 

Nasielska. Jest to bardzo ciekawy projekt, na który przeznaczone są duże środki finansowe. W 

projekcie do tej pory uczestniczyły szkoły przynależne Marszałkowi.       

- Anna Małecka – Rada Miasta przyjęła uchwałę, która nakłada na wszystkich mieszkańców    

obowiązek segregacji śmieci. Jak to wygląda w instytucjach podległych Starostwu? W szkole, 
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w której pracuje nie ma segregacji śmieci. Czy Dyrektorzy jednostek odpowiadają za realizację 

tego obowiązku, czy Powiat podpisuje wspólną umowę?    

- Krzysztof Kapusta – stwierdził, że nie było potrzebne zajmowanie stanowiska, ani przez 

Zarząd, ani Starostę w tej sprawie, wszystko się dzieje na etapie dobrego zarządzania szkołą. 

Nie sądził, że spotkanie z Dyrektorami w tego rodzaju sprawie jest potrzebne. Sądzi, że 

Dyrektorzy podejmą stosowane działania, natomiast jeśli będzie konieczność uczestnictwa ze 

strony Starostwa, to oczywiście tak się stanie.  

- Przewodniczący Rady – odnośnie poruszonej sprawy szkolnictwa zawodowego, zwrócił się  

z prośbą do Starosty, aby pracę z tym związaną rozpocząć od klas ósmych szkół podstawowych, 

od zebrań z rodzicami. Nie będzie sukcesu w szkolnictwie zawodowym, jeżeli będą 

dyskutowały tylko szkoły zawodowe. Szkoły zawodowe przedstawiają ofertę, a jest potrzeba 

zmiany mentalności rodziców i uczniów. Od 30 lat temu preferowane jest kształcenie 

ogólnokształcące, tworzono wszędzie licea, doprowadzono do likwidacji szkolnictwa 

zawodowego.  

- Elżbieta Kapałka – przychyliła się do wniosku Przewodniczącego Rady. Poinformowała, że 

w Polsce branża transportowa wypracowuje ok. 12-13% produktu krajowego brutto, a odczuwa 

bardzo duży brak kierowców zawodowych. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników 

Drogowych i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Drogowego wspiera 

wszystkie szkoły zawodowe w utworzeniu klas kształcących w zawodzie kierowca mechanik. 

Proponuje skorzystać i podjąć z nimi współpracę.    

Następnie poprosiła o pisemny wykaz uroczystości organizowanych przez Powiat 

Nowodworski w 2020 roku oraz zadała pytanie czy zostały podpisane porozumienia w sprawie 

opieki stomatologicznej i lekarskiej dla uczniów szkół średnich?    

Kolejne pytanie dotyczyło inwentaryzacji geodezyjnej na terenie powiatu. W jaki sposób osoba, 

którą dotykała jakaś zmiana dot. powierzchni działki, zmiany kwalifikacji budynku, była 

poinformowana przez Starostwo? Czy prawo przewiduje informację obligatoryjną dla 

właściciela o zmianie kwalifikacji? Prosi o odpowiedź pisemną.   

Ponadto poprosiła o informację dot. unieważnionego przetargu na zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych w sezonie 2019/2010 na terenie Gminy Leoncin i Gminy Czosnów. W tym 

tygodniu, na drodze 2401, doszło do zderzenia dwóch samochodów w Gm.Leoncin, czy droga 

była zabezpieczona, aby kierowcy mieli bezpieczny przejazd?   

- Paweł Calak – wicestarosta – odnośnie ostatniego pytania poinformował, że niezależnie od 

rozstrzygnięcia przetargu są jeszcze środki z ubiegłej zimy na dokończenie zamówienia 

zimowego utrzymania dróg. Obecnie przetarg już jest rozstrzygnięty. Stan dróg jest 

monitorowany na bieżąco, w miarę możliwości drogi są utrzymywane. Natomiast prędkość 

należy dostosować do panujących warunków. Było wiele kolizji, nie tylko na drogach 

powiatowych.   

- Krzysztof Kapusta – starosta - odnośnie informacji związanej ze sprawami geodezyjnymi 

powiedział, że informacja zostanie udzielona.   

- Elżbieta Kapałka – poprosiła, na podstawie dokumentacji uzyskanej z Powiatowej Komendy 

Policji,  o informację odnośnie wypadku komunikacyjnego w Gminie Leoncin, czy tego dnia 

zadbano o utrzymanie drogi?  

- Krzysztof Kapusta – starosta - zaprosił do wzięcia udziału w świątecznym spotkaniu Radnych 

po zakończeniu dzisiejszej sesji Rady.   

- Marcin Manowski – zwrócił uwagę, że nie padła odpowiedź na pytanie dotyczące opieki 

medycznej i stomatologicznej dla uczniów szkół powiatowych.    

- Jerzy Szubski – zastępca dyrektora ds. medycznych Nowodworskiego Centrum Medycznego 

– poinformował, że wszystkie szkoły, które mają opiekę medyczną dla uczniów do 18 roku 

życia, mają również opiekę stomatologiczną, dotyczy to wszystkich szkół z terenu powiatu. 

Wszystkie szkoły powinny dostać harmonogram, kiedy i gdzie dzieci mają się zgłaszać. 
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Kwestia zgód rodziców, transportu i opieki nad dziećmi też jest uzgodniona, leży to częściowo 

w gestii Dyrektorów szkół.      

- Paweł Calak – wicestarosta - zaprosił do udziału w „Jasełkach” organizowanych w dniu 

21.12.2019r. od godz. 15 na parkingu Starostwa.   

 

 

6. Zamknięcie sesji. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady – 

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku złożył, wszystkim 

obecnym i oglądającym obrady, serdeczne życzenia, a następnie o godz. 1028 zamknął obrady 

XIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący 

                                                                                      Rady Powiatu Nowodworskiego 

  

 

Przygotował(a): Mariola Tomaszewska  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


