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BR.0002.16.20  

kadencja VI  2018-2023       

 

Protokół Nr XVI/2020 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 23 kwietnia 2020 roku 

 
 

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

Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.  

Obrady rozpoczęto 23 kwietnia 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 1118 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. 

XVI sesja Rady Powiatu Nowodworskiego, odbywająca się w dniu dzisiejszym, została 

zwołana  na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z póź.zm.).  

W okresie obowiązywania stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego mogą zwoływać i obywać sesje, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym 

uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.   

    

 

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

otworzył XVI 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.  

 

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  
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15. Adam Szatkowski 

16. Zdzisław Szmytkowski  

17. Dariusz Tabęcki 

18. Mariusz Torbus 

19. Mariusz Ziółkowski  

 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu  (zał. nr 2 

do protokołu). Proponowany porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego (zał. 

nr 3 do protokołu).  

- Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.  

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad:   

   

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 XV/2020 z dnia 27.02.2020r. 
Protokół z sesji Nr XV/2020 z dn. 27.02.2020r. 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 4 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.  

- Anna Maliszewska – pogratulowała skuteczności w pozyskaniu środków: na projekt 

wdrażania nowoczesnych e-usług dla powiatu (powiat pozyskał ponad 1.300tys.zł) oraz 3 

projekty dla szkół: na pracownię informatyczną w ZSZ w Nasielsku (kwota 69tys.zł), projekt 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” (167tys.zł) oraz projekt „Zdalna szkoła” (79tys.zł). Kto 

jest autorem tych projektów? 

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – poinformował, że do tego sukcesu przyczyniła 

się grupa osób: dyrektorzy placówek, pracownicy naszego wydziału zajmujący się 

pozyskiwaniem środków, wydział finansowy.      

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

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.  

 

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 XVI/110/2020 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.   
 

 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2020 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.  

- Marcin Manowski – podziękował Zarządowi za pozytywne rozpatrzenie wniosku w sprawie 

przesunięcia środków niewykorzystanych w marcu na diety radnych. Wniosek dotyczył 

przekazania tych środków dla NCM w związku z panującą epidemią. Również podziękował za 

pozytywne rozpatrzenie wniosku o uruchomienie rezerwy kryzysowej na wsparcie NCM.    

W dziale 801 i 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 329.089,46zł, w tym o 13.381zł w 

związku ze zwrotem przez placówki oświatowe dochodów z wydzielonych rachunków 

dochodów własnych, prośba o wyjaśnienie jakie to są dochody? W rozdziale 80102 zwiększa 

się plan wydatków Zespołu Placówek Edukacyjnych o kwotę 118.395zł z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, prośba o informację w tej sprawie. Ponadto w ramach 

projektu Zdalna Szkoła zakupiono 26 komputerów, kiedy i do jakich placówek one trafią, czy 

jest ich wystarczająca ilość?     

 - Ewa Kałuzińska – skarbnik Powiatu - odnośnie pierwszego pytania poinformowała, że 

placówki posiadają rachunki dochodów własnych na których gromadzą środki z wynajmu 

pomieszczeń, darowizn, odsetek, legitymacji. Środki te wykorzystują na swoje potrzeby. 

Niewykorzystane środki w roku bieżącym, do dnia 5 stycznia roku następnego przekazywane 

są do budżetu, tak stanowi ustawa o finansach publicznych. W budżecie tego roku otrzymają te 

środki z powrotem.  

Decyzją Ministra powiat otrzymał środki subwencji dla ZPE, gdzie subwencja jest większa w 

związku z niepełnosprawnościami uczniów. Natomiast cały czas czekają na propozycję 

Dyrektor ZPE jeśli chodzi o podwyżki dla personelu pomocniczego.   

W sprawie ostatniego pytania poinformowała, że projekt trwa do września, mamy 

potwierdzenie, że środki zostały przyznane.           

- Magdalena Kamińska – sekretarz Powiatu – odnośnie zakupu komputerów dodała, że obecnie 

czekają na możliwość podpisania umowy. Szkoły składały zapotrzebowanie na sprzęt 

komputerowy, wnioski zostały uwzględnione w całości.    

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – poinformował, że nie jest to wystarczająca ilość, 

ponieważ jest to materia, która szybko się starzeje. Koniecznością jest bieżąca modernizacja i 

dbałość o sprzęt.    
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- Mariusz Ziółkowski – odnośnie wypowiedzi Radnego Manowskiego, poinformował, że 

tożsamy wniosek dotyczący przeniesienia zaoszczędzonych środków z diet na potrzeby NCM, 

w dniu 1 kwietnia złożył w imieniu Radnych koalicji.     

- 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 XVI/111/2020 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2020 rok.  

 

 

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

będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w roku 

2020 – (zał. nr 6 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 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

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

 

Głosowano w sprawie: 

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

zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w roku 2020. 

 

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 XVI/112/2020 określenia zadań z 

zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki 

przekazanej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w roku 2020. 
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4) założenia Branżowej Szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych 

Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 – (zał. nr 7 do protokołu); 

W dyskusji wzięli udział: 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

- Katarzyna Kręźlewicz – poprosiła o krótkie przedstawienie uchwały.  

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – poinformował, że powstanie szkoły wiąże się z 

zapotrzebowaniem rynku. Z wnioskiem o założenie szkoły wystąpiła Dyrektor ZSZ nr 1. 

Kształcenie będzie w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik robót 

wykończeniowych w budownictwie.     

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

 

Głosowano w sprawie: 

założenia Branżowej Szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w 

Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39.  

 

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 XVI/113/2020 założenia Branżowej 

Szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze 

Mazowieckim ul. Górska 39. 

 

 

5) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze – (zał. nr 8 do protokołu). 

W dyskusji wzięli udział: 

- Piotr Ździebłowski – prawnik – poinformował, że aby zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze, z 

którego uzasadnieniem nie ma zgody, potrzebna jest uchwała Rady Powiatu. Wojewoda ma 

zastrzeżenia, co do sposobu wejścia w życie uchwały będącej przedmiotem zaskarżenia, 

nadania jej mocy wstecznej. W ocenie kancelarii jest szansa, aby skutecznie zaskarżyć to 

rozstrzygnięcie nadzorcze.        

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

 

Głosowano w sprawie: 

wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. 

 

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 XVI/114/2020 wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze. 
 

Protokoły głosowań imiennych zał. nr 9 do protokołu. 

 

 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Mazowieckim za 2019 rok – zał. nr 10 do protokołu. 

 

 

6. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji 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 – zał. 11 nr 

do protokołu.   

 

 

7. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Architektury i 

Budownictwa w 2019 roku – zał. nr 12 do protokołu. 

 

 

8. Informacja dotycząca realizacji przetargów w 2019 roku – zał. nr 13 do protokołu. 

 

 

9. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 – 

zał. nr 14 do protokołu. 

Do informacji i sprawozdań pkt.5,6,7,8,9 głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, 

że Rada powyższe sprawozdania i informacje przyjęła. 

 

 

10. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 15 do protokołu.  

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Małecka – odnośnie zapisu w sprawozdaniu, iż do końca lutego miała być zakończona 

procedura wyłonienia firmy na obsługę informatyczną dla jednostek organizacyjnych 

Starostwa, w tym dla szkół, poprosiła o informację jak zakończyła się procedura przetargowa i 

kto obsługuje informatycznie szkoły powiatowe?       

- Magdalena Kamińska – sekretarz powiatu – poinformowała, że wpłynęła jedna oferta, przez 

firmę, która do tej pory obsługiwała jednostki, został rozszerzony zakres obsługi.    

- Anna Maliszewska – odnośnie posiedzenia Zarządu w dniu 31 marca, gdzie podjęto decyzję 

o  zwiększeniu planu wydatków o kwotę 119.696zł dla NCM, a następnie informacji, iż Zarząd 

pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrekcji NCM o zabezpieczenie kwoty 111.467zł, zadała 

pytanie czy jest to to samo i dotyczy środków na wydatki związane z epidemią?   

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – poinformował, że są to różne kwoty.  

- Marcin Manowski – odnośnie sprawy związanej z pismem Wójta Gminy Czosnów w sprawie 

odwodnienia drogi Dobrzyń - Małocice i odpowiedzią Zarządu, zadał pytanie czy jest ona 

wiążąca i czy były dalsze działania?   
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- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – poinformował, że zadanie będzie wykonane, 

myśli, że decyzja, w związku z obecną sytuacją, o wykonaniu go w przyszłym roku jest 

zrozumiała. 

- Innych głosów nie zabrano.   

 

 

11. Interpelacje i zapytania. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym na skrzynkę mailową Biura Rady 

wpłynęła interpelacja radnej Anny Małeckiej.    

- Anna Małecka – przypomniała, że pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na brak dziennika 

elektronicznego w dwóch szkołach nasielskich podległych powiatowi był radny Mariusz 

Kraszewski. Obecna sytuacja wymusza dobrą komunikację uczeń-nauczyciel-rodzic. 

Dziennika elektronicznego nie posiada również Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym 

Dworze Maz. Uważa, że warto pomyśleć o wdrożeniu dzienników elektronicznych, aby od 1 

września wszystkie szkoły mogły go wykorzystywać do pracy.   

- Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że to zadanie należy do Dyrektorów placówek.   

- Anna Małecka – dodała, że w telefonowała do obydwu szkół nasielskich i uzyskała 

informacje, że od wielu miesięcy szkoły dążą do posiadania takiego dziennika, występowały 

do Starostwa, miały odpowiedź, że nie ma pieniędzy na sprzęt do obsługi tego systemu i 

szkolenia nauczycieli.       

- Mariusz Kraszewski – potwierdził słowa Anny Małeckiej, dodał, że obecnie, w okresie 

pandemii firmy dają upusty na e-dzienniki, jeden rok bez opłat.   

- Elżbieta Kapałka – zwróciła uwagę, że na jednym z posiedzeń Zarząd Powiatu rozważał 

możliwość odstąpienia sprzętu komputerowego, używanego przez Wydział Komunikacji. Ten 

sprzęt można odpowiednio rozdysponować.    

 

 

12. Sprawy różne. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Przewodniczący Rady – poprosił Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego oraz p.o. 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o przedstawienie sytuacji 

związanej z panującą epidemią koronawirusa.  

- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – na wstępie 

podziękował za pomoc dla szpitala, która jest zarówno od osób fizycznych jak i instytucji oraz 

samorządów (szczególnie powiatu oraz miasta Nowy dwór Maz.). W tej chwili pomoc 

finansowa i rzeczowa jest na kwotę ok. 700tys.zł. Bez tej pomocy nie byłoby możliwości 

normalnego funkcjonowania. Zaapelował o dalsze wsparcie, epidemia trwa i nie jest wiadome 

jak długo potrwa. Wszystkie niezbędne zabezpieczenia ulegają bieżącemu zużyciu.  

Wśród pacjentów było kilka przypadków zakażenia koronawirusem, była konieczność 

czasowego zamknięcia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Wewnętrznego i 

Oddziału Położniczo - Ginekologicznego. Przyjęte procedury działały, nie było zakażeń 

personelu, po okresie kwarantanny mogli wrócić do pracy. Szpital boryka się z dużymi 

problemami kadrowymi.  

- Łukasz Tomasik - p.o. dyrektora ds. medycznych – potwierdził, że wszystkie procedury, które 

były zalecane, są wdrażane na co dzień. Zamykane oddziały nie były jednocześnie. Jako 

pierwsza była zamknięta interna, wyciągnięte zostały wnioski, usprawniona praca. Następnie 

zamknięty został Oddział Ginekologiczno – Położniczy, poród musiał być szybko odebrany, 

natomiast wynik u pacjentki wyszedł pozytywny. Zamknięcie SOR było jednodniowe na czas 

czyszczenia. Cały personel przywykł do tego, że praca musi odbywać się w pełnym 
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zabezpieczeniu, jest to trudne, ale niezbędne. Na bieżąco dokupowany jest sprzęt. Przed 

szpitalem stoi namiot, który może być wykorzystywany.  

Jest nakaz odgórny, muszą być przygotowane miejsca, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to także 

będą musiały być leczone osoby zarażone. Takie miejsca zostały wyznaczone, personel jest 

przygotowany. 

Największym brakiem są braki kadrowe, dotyczą one całej Polski. Jest zdania, że okres 

pandemii przeciągnie się na okres jeszcze powakacyjny, musimy być na to przygotowani.        

- Jacek Kacperski – dyrektor NCM – dodał do powyższego, iż podjęli niestandardowe 

dodatkowe działania. Badają na obecność covid-19 każdego pacjenta. Do momentu otrzymania 

wyniku pacjent traktowany jest traktowany jako potencjalnie zakażony, jest izolowany, a 

personel pracuje z wykorzystaniem środków ochrony osobistej. Jeśli pacjent przebywa w 

szpitalu dłużej niż 7 dni test jest wykonywany, aby zobaczyć czy w czasie pobytu nie uległ 

zakażeniu. Dbając o personel szpitalny i pacjentów, raz w tygodniu cały personel poddawany 

jest badaniu na obecność koronawirusa. Do tej pory wykonanych zostało 183 testy u pacjentów 

oraz 798 testów wśród personelu. Podziękował za dobrą współpracę Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej. Podejmowane działania uzgadniane są z Sanepidem, na chwilę 

obecną przynoszą pozytywne skutki.            

- Leokadia Janik – po. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – 

poinformowała, że od początku roku wydanych zostało 455 decyzji o kwarantannie domowej. 

Kwarantanna dotyczy osób, które miały styczność z osobami chorymi na covid, trwa 14-28 dni. 

W momencie pojawienia się objawów choroby podczas kwarantanny zostaje ona przedłużona. 

Osoby np. z personelu medycznego przebywające na kwarantannie mają skracaną kwarantannę 

ze względu na potrzebę świadczenia pracy, podobnie w przypadku policji, straży pożarnej.  

Po badaniu w kierunku covid-19 jeśli jest wynik ujemny, to po 7 dniach badanie jest 

wykonywane i osoba zwalniana z kwarantanny. Od początku roku hospitalizowanych jest,  w 

związku z covid-19, 13 osób, obecnie jest 6 osób. Informacje te umieszczane są na stronie 

internetowej Powiatowej Stacji Sanitarnej. W izolacji domowej od początku roku było 10 osób, 

obecnie jest 9 osób, 1 osoba traktowana jest jako ozdrowieniec. Osoba miała wynik dodatni, 

dwa podwójne testy kontrolne wykazały wynik ujemny. Dwie osoby zmarły. Stacja otrzymuje 

informacje i je przekazuje tylko w oparciu o konkretny formularz. Zaliczenie, iż pacjent zmarł 

z powodu covid-19, opiera się tylko na dokumentach medycznych. W Powiecie 

Nowodworskim jest 18 potwierdzonych przypadków covid-19, z tego 9 osób jest w izolacji 

domowej. Na terenie Powiatu Nowodworskiego nie ma izolatorium. Wie, że Starosta i 

Burmistrz Nowego Dworu Maz. dokonywali wielu starań, skierowano nawet pismo do 

Wojewody w sprawie powstania izolatorium na naszym terenie. Pieczę nad osobami 

przebywającymi w izolacji domowej ma lekarz. Stacja Sanitarna osoby z izolacji domowej 

typuje na badania, po 10-12 dniach od otrzymania wyniku dodatniego osoba kierowana jest na 

badania. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego, po 24 godzinach wynik jest ponawiany 

i lekarz podejmuje decyzję o  zwolnieniu z izolacji domowej i tę informację przekazuje do 

Stacji. Stacja nie wykonuje badań tylko typuje osoby do badania, badania wykonywane są na 

poziomie województwa. Typowanie osób do badań wykonywane jest zgodnie z narzuconymi 

zasadami.          

- Katarzyna Kręźlewicz – powiedziała, że zgłaszała na posiedzeniu komisji, aby na stronie 

Starostwa pojawiła się informacja dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w 

Nasielsku. Jak jest przygotowany do obecnej sytuacji, jaką otrzymał pomoc od Starostwa, 

województwa?  

Następnie zwróciła się do Starosty o informację w jaki sposób można komunikować się z 

urzędem? Niektóre urzędy wystawiły urny, co bardzo ułatwia dostarczenie dokumentów, bo 

sytuacja na poczcie jest trudna.  
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Pytanie do Pani Skarbnik, czy są już informacje jak będą wyglądały dochody za kilka miesięcy? 

Płyną informacje, że zmniejszyły się wpływy z podatków.          

- Przewodniczący Rady – odnośnie obsługi interesantów, powiedział, że w dniu dzisiejszym 

przed wejściem do Starostwa widział skrzynkę podawczą na korespondencję dla interesantów. 

Na drzwiach wejściowych umieszczona jest informacja jak można załatwiać sprawy. Przy 

drzwiach jest dzwonek, do drzwi podchodzą osoby z urzędu.      

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – dodał do powyższego, że starają się wychodzić 

na przeciw wszystkiemu, co może poprawić jakość obsługi mieszkańców. Przygotowane są 

skrzynie na korespondencję.    

- Monika Nojbert – członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego - odnośnie DPS Nasielsk 

powiedziała, że według jej wiedzy Pani Agata Nowak jest doskonałym dyrektorem, praca 

zorganizowana jest na najwyższym poziomie. Regularnie kontaktuje się z Zarządem, jego 

poszczególnymi członkami. Wiemy, że na tą chwilę nie ma tam jakiegoś większego zagrożenia.  

- Katarzyna Kręźlewicz – również kontaktuje się z Dyrektorem, wie że DPS jest bardzo dobrze 

zarządzany. Natomiast chodzi o informację na stronie powiatu dla mieszkańców, bo pytają o 

to. Jeśli chodzi o sposób komunikacji ze Starostwem również powinna być szczegółowa 

informacja opisowa.           

- Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu – odnośnie kondycji finansów powiatu powiedziała, że 

na dzień dzisiejszy najbardziej odczuwalny jest brak wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych, 

geodezyjnych. Udziały w PIT-ach będą miały wpływ na nasz budżet w kolejnym okresie, ale 

na ten moment nie potrafi określić jaka to będzie kwota.       

- Anna Małecka – podczas posiedzenia komisji w Środowiskowym Domu Samopomocy była 

informacja, że oczekują na komputery, które przekaże LO. LO pozyskało pieniądze i powstała 

nowa pracownia informatyczna, stare komputery miały być rozdysponowane do 

poszczególnych klas na potrzeby nauczycieli. Te, które obecnie są w klasach miały być 

przekazane między innymi dla ŚDS. Właścicielem komputerów jest Starostwo, czy zostały 

powzięte jakieś działania? Placówki nie pracują, jest czas na zrobienie inwentaryzacji i 

przekazanie komputerów.      

Kolejne pytanie związane jest z przebudową drogi Morawicza od wiaduktu do stacji BP. 

Przebudowa miała być współfinansowana przez miasto Nowy Dwór Maz. na jakim etapie są 

prace?   

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – przebudowa drogi Morawicza została 

przesunięta w czasie, jest porozumienie ze stronami co do jej realizacji.  

Odnośnie komputerów poinformował, że przekazany zostanie sprzęt, który będzie w dobrym 

stanie, najpierw musi zostać przeprowadzona kontrola jakości.    

- Anna Maliszewska – zadała pytanie do Dyrektora NCM: kto finansuje wykonywanie testów 

i kto je wykonuje? Wie z rozmowy, że wykonuje je nieodpłatnie fundacja, jak długo szpital 

będzie zwolniony z tych kosztów? Urząd Marszałkowski uruchomił środki na testy, czy szpital 

korzysta z nich? Były również rozmowy o możliwości zorganizowania noclegów dla 

pracowników szpitala poza miejscem zamieszkania, aby czuły się bezpiecznie ich rodziny. Co 

w tej sprawie na dzień dzisiejszy?  

- Jacek Kacperski – dyrektor NCM – testy obecnie nie obciążają budżetu szpitala, finansowane 

są przez prywatne laboratorium we współpracy z NFZ i jakąś fundację. Nie zna szczegółów 

finansowania, nie interesował się, ważne że testy są wykonywane. Jest możliwość 

wykonywania testów ze środków unijnych, przekazywanych za pośrednictwem Urzędu 

Marszałkowskiego. Obecnie z tego nie korzystają, mają „przetartą ścieżkę” wykonywania 

testów za pośrednictwem obecnego laboratorium. Laboratorium wskazane przez Urząd 

Marszałkowski bezpłatnie wykonuje tylko badania personelu, badania pacjentów później są 

refundowane. Prawdopodobnie od początku maja szpital będzie wykonywał badania na 
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przeciwciała, będzie to stwierdzało obecność wirusa albo sytuację, że ktoś chorował 

bezobjawowo.               

- Anna Maliszewska – zapytała czy będzie możliwość odpłatnego wykonania testu w 

laboratorium szpitalnym? W sprawozdaniu była informacja, że część samorządów przekazała 

wsparcie dla szpitala, może zwrócić się do pozostałych o takie wsparcie.    

- Jacek Kacperski – dyrektor NCM – zwracał się z taką prośbą do samorządów. Podziękował 

za pomoc samorządowi powiatowemu, Starosta zwraca się również o pomoc na rzecz szpitala 

zarówno do władz samorządowych, jak również prywatnych firm. NCM uzyskało pomoc z 

fundacji Polsat, od Owsiaka, z rezerw agencji materiałowych. Występują o pomoc gdzie tylko 

jest możliwe, odzew jest ogromny, nawet od osób fizycznych.       

- Łukasz Tomasik - p.o. dyrektora ds. medycznych NCM – odnośnie możliwości wykonywania 

testów poinformował, że będzie możliwość wykonywania testów dla mieszkańców powiatu, 

cena dla mieszkańców to po tzw. „kosztach”. Będzie również możliwość wykonania testów 

przez osoby nie będące mieszkańcami powiatu za trochę większą kwotę. Test da informację, 

czy dana osoba przechorowała, czy powstały przeciwciała, czy był kontakt z osobą zarażoną 

po 2 tygodniach.  

- Elżbieta Kapałka – powiedziała, że w Górkach co roku odbywały się uroczystości związane 

z powstaniem styczniowym. W tą niedzielę o 11.30 odbędzie się msza z zachowaniem 

obowiązujących zasad. Czy w uroczystości będzie uczestniczył Pan Starosta lub Pan 

Wicestarosta?      

Kolejna poruszona sprawa związana jest z drogą pomiędzy Polesiem, a Nowinami, 

wielokrotnie zwracała się z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej na tym odcinku, ponawia 

prośbę aby w momencie gdy będzie to możliwe komisje udały się i zobaczyły jaki jest  stan tej 

drogi.   

Następne zagadnienie, to zasady obowiązujące w czasie kwarantanny. Od 27 marca była objęta 

kwarantanną, 31 marca zgłosiła mailowo zapytanie. Nie uzyskała odpowiedniej odpowiedzi od 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Dworze Maz. Nie otrzymała 

decyzji, również małżonek, o objęciu kwarantanną. Kontakt z osobą zarażoną był na terenie 

zakładu pracy i to pracodawca skierował do Sanepidu o objęciu kwarantanną. Pracodawca męża 

nie był poinformowany o kwarantannie. Do 31 marca nie miała tej decyzji, dopiero otrzymała 

ją po swojej interwencji. Mailowo informowała również, że ma objawy związane z covid. Z 

informacji Powiatowego Inspektora wynikało, że zgłoszenie do testu zostało wykonane, do 10 

kwietnia testu nie wykonano. 9 kwietnia kiedy kończył się okres kwarantanny poinformowała 

o sytuacji Sanepid, zgłosiła się do lekarza rodzinnego. Do dnia dzisiejszego nie ma wyniku 

testu, w poniedziałek wraca do pracy.  

Pytanie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, co w takiej sytuacji powinna zrobić, zgłosić 

się do pracy pomimo braku wyniku testu? 

- Leokadia Janik – po. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – 

poinformowała, że kwarantanna trwa 2 tygodnie, Sanepid typuje osoby, które miały kontakt z 

osobą zakażoną, na badania, które wykonywane są na poziomie województwa. Jeżeli po okresie 

kwarantanny nie było żadnych objawów, to osoba traktowana jest jako zdrowa. O przystąpieniu 

do pracy decyduje pracodawca.  

Myśli, że sytuacja ulegnie poprawie, typowanie osób do badania będzie przez EWP, tych testów 

robi się dużo więcej, bezpośrednio wpisywane są do bazy i przekazywane do zespołów 

pobierający na poziomie województwa, później rozdysponowywane przez Wojewódzką Stację 

do poszczególnych laboratoriów.  

Dodała, że Powiatowa Stacja Sanepidu pracuje 24 godziny na dobę, uruchomiony jest 

całodobowy telefon alarmowy. Telefonów jest bardzo dużo, zespół pracowników Stacji bardzo 

się stara rzeczowo odpowiadać na pytania.  
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Sanepid wydaje decyzje w sprawie kwarantanny, po jej zakończeniu w ciągu 3 dni jest 

obowiązek powiadomienia pracodawcy, że osoba odbyła kwarantannę. Na prośbę osób 

objętych kwarantanną również starają się przesłać decyzję. Ustna decyzja jest tą, co mówi o 

kwarantannie nałożonej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.    

- Paweł Calak – wicestarosta – poinformował, że znana jest sytuacja drogi o której mówi Pani 

Radna, wielokrotnie na ten temat była rozmowa, że jeżeli tylko będą możliwości droga zostanie 

poprawiona. Wizję drogi przez komisje uważa za zbyteczne.     

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – powiedział, że nie będzie uczestniczył w 

uroczystości w Górkach.  

- Elżbieta Kapałka – nie otrzymała odpowiedzi co w sytuacji kiedy w czasie kwarantanny 

pojawią się objawy? Kończy jej się leczenie zlecone przez lekarza. Czy osoby, które będą w 

podobnej sytuacji wracają do pracy, bez testów, bez wyników?      

- Leokadia Janik – po. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – 

powiedziała, że o przyjęciu do pracy decyduje pracodawca, Stacja Sanepidu nie wydaje 

zaświadczeń w tym zakresie. Po zakończeniu dwutygodniowej kwarantanny osoba jest 

traktowana jako zdrowa, jeśli nie miała objawów w kierunku covid. W przypadku wystąpienia 

objawów powinna skontaktować się z lekarzem, numery telefonów są dostępne. Lekarz 

podejmuje decyzję o wezwaniu karetki i skierowaniu na oddział zakaźny. W przypadku godzin 

nocnych i problemów, były sytuacje, że osobiście zamawiała specjalny transport, żeby zawieść 

daną osobę na oddział zakaźny. Podobnie było w przypadku Pani Kapałki, transport został 

uzgodniony, badania mogły być wykonane.      

- Elżbieta Kapałka – podczas rozmowy telefonicznej chciała uzyskać informację jakie są 

możliwości osobistego dojechania do miejsca wykonania testu. Jak również pytała dlaczego do 

tej pory nie został test wykonany? Z polecenia Sanepidu test nie został wykonany. Mogą być 

inne sytuacje, kiedy zarażone osoby wracają do pracy. Osoby kończą kwarantannę wracają do 

pracy i zarażają. Sanepid nie jest zainteresowany co się dzieje dalej.    

- Leokadia Janik – po. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – 

powtórzyła, że osoby które przebyły dwutygodniową kwarantannę i nie mają objawów 

chorobowych traktowane są jako zdrowe. 

- Zbigniew Niezabitowski – zwrócił uwagę, że z dyskusji wynika, że Pani Kapałka nie wie czy 

jest chora. Test miała wykonany w piątek, do dzisiaj nie ma wyników. Czy tak długie jest 

oczekiwanie na wynik?     

- Leokadia Janik – po. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – 

poinformowała, że czas oczekiwania na wyniki jest bardzo różny, powinny być do 48 godzin, 

natomiast Stacja Sanepidu nie wykonuje badania, zleca i czeka na wyniki. Nie wszystkie osoby, 

które są w kwarantannie muszą mieć zrobione badania w kierunku covid-19.     

- Elżbieta Kapałka – minął miesiąc od objęcia kwarantanna i do tej pory nie ma wyniku.  

- Przewodniczący Rady – zwrócił się z prośbą do Pani Leokadii Janik o i interwencję w tej 

sprawie.     

- Marcin Manowski – na ręce Dyrektora NCM złożył podziękowania dla wszystkich 

pracowników, są oni na „pierwszej linii frontu” w walce z zagrożeniem. Podawane są 

informacje o ilości zakażonych, ilości osób w kwarantannie, nie ma informacji o ilości 

przeprowadzonych testów na terenie naszego powiatu.   

- Jacek Kacperski – dyrektor NCM – poinformował, że szpital nie wykonuje badań osób 

przebywających na kwarantannie, jest to w gestii sanepidu. NCM jedynie pobiera próbki i je 

wysyła, a dotyczy to pacjentów i pracowników.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.      

 

- Elżbieta Kapałka – ma informację, że sanepid w Legionowie, Mińsku Mazowieckim, 
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Wołominie, Piasecznie, powiecie Warszawsko – Zachodnim bardzo sprawnie działają. Nasz 

sanepid zbyt rzadko monituje i sprawdza sytuację osób objętych kwarantanną.      

- Marcin Manowski – poprosił o informację u ilu mieszkańców naszego powiatu 

przeprowadzone zostały testy. Na stronie sanepidu podana jest informacja o ilości osób 

przebywających na kwarantannie, podobnie powinna być zamieszczana informacja o ilości 

przeprowadzonych testów. Następnie poprosił o wyjaśnienie czy izolatorium to jest to samo co 

miejsce kwarantanny, czy na terenie naszego powiatu jest takie miejsce?   

- Leokadia Janik – po. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – 

poinformowała, że nie liczą wykonywanych testów, typują osoby i otrzymują wyniki. Zarówno 

stacja powiatowa, jak i wojewódzka, starają się aby przebadać jak najwięcej osób.  

Izolatorium to miejsce, gdzie przebywają osoby chore z potwierdzonym covid. Na terenie 

powiatu nowodworskiego, nie ma izolatorium. W Dąbrowie jest utworzona, przez Wojewódzki 

Sztab Kryzysowy, kwarantanna zbiorowa dla osób, które przekraczają granice. Dysponuje tym 

Wojewoda.       

- Mariusz Ziółkowski – podziękował wszystkim służbom zaangażowanym w walkę z 

koronawirusem, twórcom i uczestnikom inicjatywy „Widzialnej ręki”, władzom naszego 

powiatu.  

1 kwietnia złożył pismo do Zarządu z prośbą o zorganizowanie zdalnych posiedzeń Rady ze 

względu na bezpieczeństwo pracowników i radnych. Bardzo sprawnie i szybko zostało to 

zorganizowane, za co dziękuje.  

W prasie pojawiła się informacja dotycząca lotniska w Modlnie, że nie uzyska rządowego 

wsparcia. Władze lotniska wraz z władzami samorządowymi wstąpiły do Ministra 

Infrastruktury oraz Premiera z prośbą o ujęcie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – 

Modlin na liście pomocy rządowej. Pytanie do Pana Starosty, czy Zarząd Powiatu chciałby 

przyłączyć się do tego apelu, a może taki apel już wystosował?        

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – Zarząd nie ma żadnej wątpliwości, że takie 

wsparcie zostanie udzielone. Postarają się w najbliższym czasie wysłać stosowne dokumenty 

do władz, które o tym decydują.    

- Marcin Manowski – zadał pytanie kto nadzoruje miejsce kwarantanny w Dąbrowie? 

- Leokadia Janik – po. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – 

powiedziała, że po wydaniu decyzji o kwarantannie, informacja przekazywana jest do Policji, 

która ma obowiązek sprawdzania osób, które są w obowiązkowej kwarantannie. Jeśli są 

naruszenia kwarantanny Policja sporządza notatkę, którą przekazuje Stacji Sanepidu.    

- Katarzyna Kręźlewicz – myśli, że wielu mieszkańców może być zainteresowanych testami na 

przeciwciała. W jakim czasie takie badania będą udostępnione dla mieszkańców? Kiedy 

powinno się je wykonać, dwa tygodnie po przejściu?  

- Jacek Kacperski – dyrektor NCM – poinformował, że z tego co jest wiadomo, to dwa tygodnie 

jest optymalnym czasem kiedy już jest duży poziom przeciwciał.   

- Łukasz Tomasik - p.o. dyrektora ds. medycznych NCM – dodał, że są różne klasy przeciwciał, 

ale głównie chodzi o wykrywanie przeciwciał klasy igm oraz igg. Będzie test, który będzie 

pozwalał je wykrywać w 100% po dwóch tygodniach, jest to bardzo szybko.      

- Katarzyna Kręźlewicz – minimalny czas od kontaktu to dwa tygodnie, a jest określony jakiś 

czas maksymalny?  

- Łukasz Tomasik - p.o. dyrektora ds. medycznych NCM – powiedział, że przeciwciała igm 

bardzo szybko narastają i szybko spadają, a igg utrzymują się długo, jak długo tego jeszcze nikt 

nie wie, mówimy o miesiącach.  

- Elżbieta Kapałka – zwróciła się z prośbą do Starosty o zobowiązanie dyrektora Powiatowej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej do podania informacji o ilości przeprowadzonych testów. 

Podziękowała Staroście za pomoc i wsparcie.  
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- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski -  w imieniu własnym i Zarządu podziękował 

wszystkim pracownikom NCM, Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, Policji, Straży 

Pożarnej, pracownikom Starostwa za trud wykonywania pracy w dzisiejszych warunkach 

pandemii. Zaapelował o wsparcie dla mieszkańców DPS, którzy obecnie nie mają możliwości 

opuszczania DPS. Każda pomoc począwszy od słodyczy, środków dezynfekcji, jest mile 

widziana.       

- Katarzyna Kręźlewicz – dołączyła się do powyższych podziękowań. Podziękowała również 

Powiatowemu Urzędowi Pracy, który sprawnie działa, pomaga mieszkańcom i 

przedsiębiorcom. Zasugerowała, aby na stronach Starostwa była informacja o uruchomionych 

konkursach, do kiedy trwają, kogo obejmują.         

- Przewodniczący Rady – podziękował grupie informatyków Starostwa za przygotowanie i 

pomoc w przeprowadzeniu dzisiejszej sesji, również pracownikom Biura Rady i Zarządowi. 

Podziękował wszystkim służbom, ich praca szczególnie w tych trudnych warunkach jest 

niezbędna dla zdrowia i życia naszych mieszkańców.      

 

 

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

o godz. 1118 zamknął obrady XVI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

 

 

 

             Przewodniczący 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                                                        /-/Zdzisław Szmytkowski 

 

Przygotował(a): Mariola Tomaszewska  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


