BR.0002.15.20
kadencja VI 2018-2023

Protokół Nr XV/2020
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 lutego 2020 roku
XIV sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.
Obrady rozpoczęto 27 lutego 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 930 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 XV sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady sesji Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło 19
radnych, (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 Radnych), lista obecności zał. nr
1 do protokołu.
W posiedzeniu wzięło udział 19 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
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2. Przyjęcie porządku obrad.
- Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad (zał. nr 2 do protokołu), Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIV/2020 z dn. 30.01.2020r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok;
3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nowodworskiego;
4) przekazania skargi;
5) wniesienia skargi kasacyjnej.
5. Informacja Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych z realizacji zadań w roku 2019, w
tym informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych.
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XIV/2020 z dnia 30.01.2020r.
Protokół z sesji: Nr XIV/2020 z dn. 30.01.2020r. został przesłany na adresy mailowe Radnych
Powiatu, nie zgłoszono uwag do protokołu, Przewodniczący Rady stwierdził jego przyjęcie.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 3 do
protokołu – uchwała przekazana wraz z porządkiem obrad, zał. nr 4 – uchwała z autopoprawką);
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, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały
z autopoprawką.
Głosowano w sprawie:
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
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Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XV/105/2020 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
2) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (zał. nr 5 do protokołu – uchwała przekazana
wraz z porządkiem obrad, zał. nr 6 – uchwała z autopoprawką);
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, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XV/106/2020 zmieniająca uchwałę
budżetową na 2020 rok.
3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nowodworskiego (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, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XV/107/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego.
4) przekazania skargi (zał. nr 8 do protokołu);
W dyskusji wzięli udział:
- Mariusz Torbus – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że
komisja uznała, iż w przypadku tej skargi brak jest właściwości do jej rozpatrzenia przez Radę.
Komisja rekomenduje przekazanie skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
przekazania skargi.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XV/108/2020 w sprawie
przekazania skargi.
5) wniesienia skargi kasacyjnej (zał. nr 9 do protokołu).
W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i
Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że po wyjaśnieniach Pani Prawnik, komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
wniesienia skargi kasacyjnej.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
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Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XV/109/2020 w sprawie wniesienia
skargi kasacyjnej.
Protokoły głosowań imiennych zał. nr 10 do protokołu.
5. Informacja Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych z realizacji zadań w roku 2019, w
tym informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych (zał. nr 11,12 do protokołu).
Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada informację przyjęła.
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady (zał. nr 13 do protokołu).
W dyskusji wzięli udział:
- Anna Małecka - w związku z informacją dotyczącą obsługi informatycznej szkół Powiatu
Nowodworskiego, poprosiła o doprecyzowanie tej informacji.
- Paweł Calak – wicestarosta – poinformował, że prowadzone są czynności związane z
zapytaniem ofertowym na wybór firmy do obsługi informatycznej szkół. Planowane jest
świadczenie 2 godzin w tygodniu usługi informatycznej plus reakcja na zgłoszone awarie. Na
dzień dzisiejszy placówki są obsługiwane tak jak w roku poprzednim.
- Katarzyna Kręźlewicz – zadała pytanie czy na wczorajszym posiedzeniu Zarządu była
omawiana propozycja gminy Czosnów dotycząca budowy zatok autobusowych i wykonania
odwodnienia drogi?
- Krzysztof Kapusta – starosta – poinformował, że w dniu wczorajszym nie było posiedzenia
Zarządu, posiedzenie odbędzie się dzisiaj, wcześniej w tej sprawie rozmawiał z Wójtem.
- Anna Małecka – poprosiła o informację dotyczącą pisma firmy Ok Inwestment w sprawie
budowy zespołu mieszkaniowo – usługowego i rewitalizacji zabytkowej wilii przy
ul.Paderewskiego 9.
- Krzysztof Kapusta – starosta – poinformował, że odbyło się spotkanie z inwestorem z
udziałem Powiatowego Geodety, Dyrektorem Nowodworskiego Centrum Medycznego.
Istnieje konieczność wykonania drogi pożarowej, planowana jest budowa 2 budynków
mieszkalnych z garażami podziemnymi. Następne spotkanie będzie wymagało również udziału
przedstawiciela Miasta, ponieważ będzie konieczne wykonanie rozwiązania komunikacyjnego
z ul. Paderewskiego.
- Innych głosów nie zabrano.
7. Interpelacje i zapytania.
Interpelacji i zapytań nie złożono.
8. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie pisma jakie wpłynęły do Rady zostały
przekazane na adresy mailowe Radnych.
- Elżbieta Kapałka – poprosiła o podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków
lokalowych przychodni przy ul. Paderewskiego w części dotyczącej rehabilitacji. Następnie
zwróciła uwagę, że w drodze powiatowej nr 2401 na terenie Gminy Leoncin po okresie
zimowym pojawiły się dziury, co wymaga naprawy. Kolejna sprawa dot. prośby o wsparcie
Stowarzyszenia Seniorów działających na terenie Gminy Leoncin, czy podjęto jakieś rozmowy.
- Krzysztof Kapusta – starosta – odnośnie remontu pomieszczeń rehabilitacji poinformował, że
jednym z tematów omawianych z inwestorem planującym budowę budynków przy
ul.Paderewskiego w sąsiedztwie Przychodni, była propozycja Dyrektora podjęcia współpracy
w wyremontowaniu części rehabilitacji. Konieczne są kolejne spotkania i uzgodnienia, ma
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nadzieję na pozytywne załatwienie sprawy. Odnośnie sprawy Stowarzyszenia Seniorów na
dzień dzisiejszy nie ma żadnych informacji.
- Katarzyna Kręźlewicz – powiedziała, że otrzymała informację, iż koszt beczkowozu
wywożącego wodę z drogi Sowia Wola – Czosnów to brutto prawie 150zł. Zapytała ile
beczkowóz musi wykonać kursów, aby obsłużyć wszystkie zalane miejsca, jaki to jest koszt
całościowy?
- Paweł Calak – wicestarosta – poinformował, że zależy to od wielkości opadów, średnio jest
to wywóz 5-10 beczek.
- Anna Maliszewska – poinformowała, że w imieniu mieszkańców miejscowości Dąbrówka
złożyła pismo o zgodę i zakup farby na pomalowanie mostu, co mieszkańcy chcą wykonać
samodzielnie. Prosi Zarząd o pozytywne rozpatrzenie tej prośby.
- Anna Małecka – zapytała jak Powiat Nowodworski jest przygotowany na ewentualną walkę
z koronawirusem? Jak powinna zachować się osoba, która podejrzewa u siebie takie
zachorowanie.
- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – poinformował, że
sytuacja jest dynamiczna, średnio co 2 dni przychodzą nowe zalecenia. Jeśli chodzi o szpital to
starają się maksymalnie przygotować. Stworzona została stosowna procedura, zakupiono
środki ochrony osobistej dla personelu. Na razie nie było potwierdzonego przypadku takiego
zachorowania. Były 2-3 transporty realizowane pogotowiem z lotniska osób podejrzanych o
zachorowanie, nie potwierdziły się. W szpitalu był podejrzany jeden pacjent, został
przewieziony do szpitala zakaźnego, również choroby nie potwierdzono. Dodał, że w
przypadku szerszej epidemii możliwości naszego szpitala nie są duże, między innymi ze
względu na ograniczone zasoby kadrowe. Dotyczy to wszystkich szpitali powiatowych.
Osoby, które mogą podejrzewać u siebie zakażenie koronawirusem powinny udać się do
szpitala zakaźnego, takie są wytyczne Ministra Zdrowia. Najbliższy szpital zakaźny to szpital
Wolski w Warszawie.
- Przewodniczący Rady – poinformował, że w dniu dzisiejszym rozmawiał z osobą pełniącą
obowiązki dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, potwierdza to co
powiedział Dyrektor NCM, że są opracowane procedury według których działają te instytucje.
W dniu dzisiejszym w tej sprawie ukazały się wytyczne Kuratorium Oświaty dla osób
powracających w Włoch. Przewodniczący Rady zwrócił się do Starosty, aby te informacje były
wywieszone na drzwiach wejściowych do szkół i na szkolnym Facebooku.
- Elżbieta Kapałka – w związku ze zbliżającymi się organizowanymi przez szkoły tzw. dni
otwarte, dla uczniów klas 8 poprosiła, aby dyrektorzy szkół średnich podlegających Staroście
przygotowali z wyprzedzeniem harmonogram, żeby uczniowie szkół podstawowych mogli
sobie zaplanować czas na przyjazd. Poprosiła również o zestawienie liczby uczniów z Gminy
Leoncin uczęszczających do poszczególnych szkół powiatowych. Następnie zadała pytanie czy
Starostwo planuje podjąć współpracę z Miastem Nowy Dwór Maz. w sprawie umożliwienia
bezpłatnego korzystania uczniów z NOSiR-u, aby zachęcić młodych ludzi do aktywności
fizycznej.
- Krzysztof Kapusta – starosta – myśli, że relacje pomiędzy Dyrektorami wymienionych
placówek są dość dobre. W najbliższym czasie rozpoczną się przygotowania do powiatowej
giełdy szkół, która szczegółowo zostanie opracowana już w relacjach dyrektorzy szkół –
organizator. Co do kwestii współpracy, wie, że taką inicjatywę Dyrektorzy z Ratuszem
podejmują, w tym względzie otrzymują również wsparcie Starosty.
- Paweł Calak – wicestarosta – poinformował, że powiat dla uczniów swoich szkół
zorganizował darmowe zajęcia MMA. Zajęcia będą obywały się w Nasielsku i Nowym Dworze
Maz. Jak będzie zainteresowanie zostaną podjęte próby rozszerzenia tych zajęć na inne gminy.
- Elżbieta Kapałka - zapytała, czy jest możliwość darmowego korzystania przez uczniów szkół
powiatowych z miejskiego basenu?
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- Paweł Calak – wicestarosta – poinformował, że jeszcze nie, będą podejmowane rozmowy z
Miastem w tej sprawie.
- Elżbieta Kapałka – zapytała, czy w związku z większą ilością uczniów z Gminy Leoncin
będzie współpraca z przewoźnikiem?
- Krzysztof Kapusta – starosta – ważny jest każdy uczeń, przygotują liczbę uczniów, które
zamieszkują Gminę Leoncin, a uczęszczają do naszych szkół, zrobią wszystko co trzeba aby
ich zatrzymać i dać innym taką możliwość.
- Anna Małecka – reprezentuje jedną szkołę powiatu nowodworskiego, poinformowała, że
oprócz giełdy szkół jaką planuje zorganizować Starostwo, każda szkoła będzie organizowała
„dni otwarte”. Warto zapoznać uczniów powiatu w jakie dni będą organizowane „dni otwarte”
poszczególnych szkół.
- Innych głosów nie zabrano.
9. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady –
o godz. 930 zamknął obrady XV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowodworskiego
/-/Zdzisław Szmytkowski

Przygotował(a): Mariola Tomaszewska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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