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BR.0002.17.20  

kadencja VI  2018-2023       

                                              Protokół Nr XVII/2020 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 28 maja 2020 roku 

 
Obrady XVII sesji rozpoczęto 28 maja 2020 o godz. 0900, a zakończono o godz. 0947 tego 

samego dnia (obrady zdalne). 

 

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. 

XVII 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 XVII sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady sesji Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło 18  

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 

Proponowany porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 2 do 

protokołu).  

- Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.  

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.   

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

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

Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, 

Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

 

3. Przyjęcie protokołu nr XVI/2020 z dnia 23.04.2020r. 

Protokół z sesji Nr XVI/2020 z dn. 23.04.2020r. 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: projekt uchwały przekazany pierwotnie, zał. nr 4: autopoprawka do projektów 

uchwał budżetowych, zał. nr 5: projekt uchwały z autopoprawką) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury i Bezpieczeństwa 

Publicznego – poinformował o pozytywnej opinii komisji odnośnie projektów uchwał 

budżetowych.  

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

uchwał budżetowych. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20tys.zł w związku z 

otrzymaną dotacją w formie pomocy finansowej na dofinansowanie NCM w Nowym Dworze 

Maz. Środki przeznaczone są na dofinansowanie modernizacji, przebudowy oraz doposażenia 

pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno – Internistycznego w NCM w Nowym 

Dworze Maz.       

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

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika 
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Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, 

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Anna Maliszewska  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

 

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

przekazany pierwotnie, zał. nr 7: projekt uchwały z autopoprawką) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Maliszewska – dlaczego Powiat sam nie wykonuje zadania tylko przekazuje jego 

realizację Gminie Nasielsk wraz ze środkami?  

- Radosław Kasiak – członek Zarządu Powiatu – jest to bardzo korzystna sytuacja dla Powiatu, 

Gmina na to zadanie (remont chodnika przy drodze powiatowej) zabezpieczyła w budżecie 

100tys.zł. Wykonanie zadania przez jednego wykonawcę jest właściwszym rozwiązaniem. 

Zarząd podjął decyzję o przekazaniu zadania wraz z kwotą 100tys.zł (50% wartości zadania). 

Podobnie był modernizowany inny odcinek tego chodnika w 2016 roku.    

- Anna Maliszewska – co będzie w przypadku, gdy koszt wykonania będzie wyższy lub niższy 

od obecnych założeń? Czy przewiduje się ewentualne dołożenie środków przez Powiat?  

- Radosław Kasiak – jeśli zadanie będzie wykonane za niższą kwotę, to niewykorzystane środki 

zostaną zwrócone. W jego ocenie, według wykonanych szacunków oraz rozeznania rynku,  

kwota nie zostanie przekroczona.    

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

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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

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

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

Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Anna Maliszewska  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

 

3) powierzenia przez Powiat zadania inwestycyjnego Gminie Nasielsk (zał. nr 8 do 

protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury i Bezpieczeństwa 

Publicznego – poinformował o pozytywnej opinii komisji odnośnie projektu uchwały.  

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

 

Głosowano w sprawie: 

powierzenia przez Powiat zadania inwestycyjnego Gminie Nasielsk.  
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Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna 

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

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

Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Elżbieta Kapałka, Anna Maliszewska  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

 

4) tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, 

doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego i nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowodworski (zał. nr 9 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

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

poinformował o pozytywnej opinii co do projektu powyższej uchwały.   

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

 

Głosowano w sprawie: 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy 

zawodowego, terapeuty pedagogicznego i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Powiat Nowodworski.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, 

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

Szmytkowski , Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Anna Małecka 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

 

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

Niepełnosprawnych (zał. nr 10 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

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

poinformował o pozytywnej opinii co do projektu powyższej uchwały.   

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury i Bezpieczeństwa 

Publicznego – poinformował o pozytywnej opinii komisji odnośnie projektu uchwały.  

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

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

Niepełnosprawnych.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

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

Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, 

Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

 

6) utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim (zał. 

nr 11 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

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

poinformował o pozytywnej opinii co do projektu powyższej uchwały.   

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

 

Głosowano w sprawie: 

utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

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

Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, 

Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

 

Protokoły głosowań imiennych zał. nr 12 do protokołu. 

 

5. Informacja za rok 2019 z dokonanych umorzeń należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowodworskiemu na podstawie 

uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XLII/284/2010 z dnia 23 września 2010r. w 

sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Powiatowi Nowodworskiemu. (zał. nr 13 do protokołu) 

- Głosów nie zabrano. 

 

6. Stan bezpieczeństwa publicznego, sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Powiatu 

Nowodworskiego.  
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1) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze 

Mazowieckim w 2019 roku. (zał. nr 14 do protokołu) 

- Głosów nie zabrano.  

 

2) Informacja z realizacji zadań - Ochrona przeciwpożarowa Powiat Nowodworski 

sprawozdanie za 2019 rok. (zał. nr 15 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Marcin Manowski – prośba o wskazanie najpilniejszych potrzeb KPPSP, kolejna sprawa to 

czy na terenie naszego powiatu jest równomiernie rozłożenie jednostek, czy z tego powodu są 

punkty gdzie jest większa skala zagrożeń? 

- Radosław Parapura – komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – starają się o 

pozyskanie środków na zakup nowej łodzi, obecnie starają się również o zakup środków 

gaśniczych (pozyskali dofinansowanie od Miasta Nowy Dwór Maz.).   

Układ jednostek na terenie naszego powiatu rozłożony jest równomiernie, nie ma miejsc gdzie 

jest zbyt długi czas bez interwencji. Jeśli chodzi o dłuższy czas dojazdu w przypadku 

Państwowej Straży Pożarnej, ze względu na odległości, to są okolice Nasielska, ale tam w 

pierwszej fazie dysponowane są jednostki OSP.  

- Marcin Manowski – w sprawozdaniu podana jest liczba fałszywych alarmów, czy są to 

zgłoszenia dla żartu, z czego wynika wzrost takich zgłoszeń? 

- Radosław Parapura – komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – połowa 

fałszywych alarmów, to alarmy w tzw. dobrej wierze, pozostałe to celowe wprowadzenie w 

błąd służb. Jeżeli są to pojedyncze, incydentalne przypadki trudno jest zidentyfikować taką 

osobę, jeżeli jest powtarzalność sprawa kierowana jest do Policji.     

- Przewodniczący Rady – przekazał podziękowania Komendantowi PPSP za przeprowadzenie 

akcji edukacyjno – szkoleniowej w szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Maz. 

Szkolenia prowadzone są bardzo profesjonalnie i ciekawie. Prośba o ich wznowienie od 

nowego roku szkolnego. 

    

3) Informacja o stanie sanitarnym na terenie Powiatu Nowodworskiego. (zał. nr 16 do 

protokołu) 

- Głosów nie zabrano, Rada informację przyjęła.  

 

7. Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami w roku 2019. (zał. nr 17 do protokołu) 

- Głosów nie zabrano, Rada informację przyjęła.  

 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. (zał. nr 18 do protokołu) 

- Głosów nie zabrano, Rada bez uwag przyjęła przedstawiony dokument.  

  

9. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady. (zał. nr 19 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Maliszewska – w uchwale budżetowej Zarządu Powiatu z dn. 29 kwietnia 2020r. 

zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 45tys.zł dla DPS na wynagrodzenia osobowe, 

prośba o informację dla jakich pracowników.   

- Agata Nowak – dyrektor Domu Pomocy społecznej w Nasielsku – te środki to dotacja od 

Wojewody związana ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców. Środki zostały 

przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników za wzorową pracę w czasie pandemii 

koronawirusa.   
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- Katarzyna Kręźlewicz – jest informacja, że w Starostwie wprowadzane są ograniczenia 

wydatków, czy już można oszacować jakie będą ograniczenia jakie oszczędności z tego tytułu?   

- Krzysztof Kapusta – starosta – jest jeszcze za wcześnie na podanie konkretnej kwoty.   

 

10. Interpelacje i zapytania. 

Nie złożono interpelacji i zapytań.   

 

11. Sprawy różne. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Katarzyna Kręźlewicz – wprowadzona została we współpracy z Nasielskiem inwestycja, jaki 

jest status zadań drogowych w Gminie Czosnów (zatoczki autobusowe, odwodnienie).  

- Krzysztof Kapusta – starosta – na najbliższe posiedzenie Zarządu przygotowywana jest 

kwestia inwestycji, które ewentualnie są konieczne i ta sprawa na najbliższym posiedzeniu 

będzie omawiana.   

- Anna Maliszewska – kiedy czyszczono odwodnienia na drogach powiatowych, w 

szczególności pytanie dotyczy drogi Małocie – Dobrzyń.  

- Paweł Calak – wicestarosta – odwodnienia były czyszczone w roku poprzednim, będą się 

starać w tym roku również wykonać wszystkie prace na bieżąco, w przypadku zaistnienia 

potrzeby wykonywane będą prace dodatkowe.  

- Elżbieta Kapałka – z informacji otrzymanych w dokumentach przed sesją wynika, że środki 

zarezerwowane na zimowe utrzymanie dróg zostały przeniesione na letnie utrzymanie dróg. 

Jaka kwota w ubiegłym roku została przeznaczona na ten cel? Czy część tej kwoty nie można 

by zarezerwować na remont którejś z dróg powiatowych?  

- Krzysztof Kapusta – starosta – nie pamięta tej kwoty, natomiast na najbliższym posiedzeniu 

Zarządu będą analizowane zamierzenia inwestycyjne, ta sugestia zostanie wzięta pod uwagę. 

Najbliższe posiedzenie odbędzie się w środę lub czwartek w przyszłym tygodniu.    

- Anna Maliszewska – kiedy będzie wykonane czyszczenie odwodnień?    

- Paweł Calak – wicestarosta – na dzień dzisiejszy nie może podać konkretnej daty, będą 

starania jak najszybszego wykonania tych prac.   

- Elżbieta Kapałka – poprosiła, aby po najbliższym posiedzeniu Zarządu, została jej przekazana 

informacja, które inwestycje będą zrealizowane i w jaki sposób.     

- Anna Małecka – 8 czerwca w szkołach rozpoczynają się matury, czy dyrektorzy szkół mogą 

liczyć na jakieś wsparcie finansowe z uwagi na konieczność zabezpieczenia 

epidemiologicznego, czy szkoły muszą znaleźć środki w swoich budżetach? Po każdym 

egzaminie sale muszą być zdezynfekowane, a pracownicy muszą być zabezpieczeni w 

odpowiednie środki ochrony.     

- Krzysztof Kapusta – starosta – powiat ma trochę środków zaoszczędzonych i oczywiście 

będzie wspierać szkoły. Pytanie powinno zostać postawione dyrektorom, ale jeżeli będzie 

potrzeba, wsparcie zostanie udzielone. Już takie wsparcie się odbywa, szkoły wyposażane są w 

środki dezynfekcji i środki ochrony.    

- Mariusz Ziółkowski – poprosił o przekazanie informacji, jeśli już zostanie ustalone, o 

konkretnej dacie najbliższego posiedzenia Zarządu. Następnie zadał pytanie: czy wiemy jakie 

są wyniki wniosków złożonych do rezerwy Ministerstwa Infrastruktury z tzw. subwencji 

mostowej?   

- Krzysztof Kapusta – starosta – nie ma jeszcze informacji w tej sprawie.  

- Mariusz Ziółkowski – czy były pytania do Ministerstwa kiedy można spodziewać się 

wyników? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – nikt nie potrafił udzielić takiej informacji.  

- Anna Maliszewska – podziękowała dyrektorom placówek powiatowych, przede wszystkim 

dyrekcji Nowodworskiego Centrum Medycznego, która jako jedna z nielicznych placówek 
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wprowadziła testy dla personelu i pacjentów, dzięki temu wszyscy czują się bezpiecznie. 

Podziękowania dla dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, na ten urząd zostały złożone ogromne 

dodatkowe obowiązki. Podziękowania również dla dyrektor Domu Pomocy Społecznej, jest to 

trudny czas, a DPS-y są szczególnie narażone na epidemię.     

- Katarzyna Kręźlewicz – przyłączyła się do powyższych podziękowań. Dodała, że nasz PUP 

mógłby być stawiany za wzór, ponieważ wszystkie wnioski rozpatrywane są prawie 

natychmiast, a praca jest nawet w weekendy.     

- Krzysztof Kapusta – starosta – w związku z Dniem Samorządu Terytorialnego, święta 

obchodzonego corocznie 27 maja, złożył radnym życzenia. Następnie podziękował dyrektorom 

jednostek za trudną pracę jaką muszą wykonać w dobie trwającej pandemii.  

- Przewodniczący Rady – przypomniał radnym, że mija termin na złożenie oświadczeń 

majątkowych za rok 2019.   

 

12. Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady –

o godz. 0947 zamknął obrady XVII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

 

 

 

  

                                                                                            Przewodniczący 

                                                                              Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                                                      /-/Zdzisław Szmytkowski  

  

 

 

 

 

 

Przygotował(a): Mariola Tomaszewska  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


