Rada Powiatu Nowodworskiego
BR.0002.18.20
kadencja VI 2018-2023

Protokół Nr XVIII/2020
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 czerwca 2020 roku
Obrady XVIII sesji rozpoczęto 19 czerwca 2020 o godz. 0900, a zakończono o godz. 0947 tego
samego dnia (obrady zdalne).
Mariusz Kraszewski – wiceprzewodniczący Rady - poinformował, że zgodnie z Ustawą z dnia
11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, obrady rady
powiatu są nagrywane i transmitowane.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Starosta Nowodworski.
XVIII 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.
Mariusz Kraszewski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, o godz. 9
otworzył XVIII 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
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 XVIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 2 do
protokołu).
- Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.
- Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
BRAK GŁOSU (1)
Zdzisław Szmytkowski
3. Przyjęcie protokołu nr XVII/2020 z dnia 28.05.2020r.
Protokół z sesji Nr XVII/2020 z dn. 28.05.2020r. został przesłany na adresy mailowe Radnych
Powiatu, nie zgłoszono uwag do protokołu, Wiceprzewodniczący Rady stwierdził jego
przyjęcie.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego – (zał. nr 3 do
protokołu);
W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury i Bezpieczeństwa
Publicznego – poinformował o pozytywnej opinii komisji odnośnie projektu uchwały
budżetowej.
- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący 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: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
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,
Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
BRAK GŁOSU (2)
Paweł Calak, Zdzisław Szmytkowski
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2) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (zał. nr 4 do protokołu);
W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury i Bezpieczeństwa
Publicznego – poinformował o pozytywnej opinii komisji odnośnie projektu uchwały
budżetowej.
- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
BRAK GŁOSU (1)
Zdzisław Szmytkowski
3) rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w
Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. (zał. nr 5
do protokołu);
W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury i Bezpieczeństwa
Publicznego – poinformował o pozytywnej opinii komisji odnośnie projektu uchwały.
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych –
również poinformował o pozytywnej opinii komisji.
- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym
Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
BRAK GŁOSU (1)
Zdzisław Szmytkowski
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4) powierzenia przez Powiat Gminie Zakroczym zadania zarządzania drogą powiatową
nr 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi nr 62 (zał. nr 6 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, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
powierzenia przez Powiat Gminie Zakroczym zadania zarządzania drogą powiatową nr 3001W
Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi nr 62.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
BRAK GŁOSU (1)
Zdzisław Szmytkowski
Karty głosowań imiennych zał. nr 7 do protokołu.
5. Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum
Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim wg. stanu na dzień 30.04.2020r. (zał. nr 8 do
protokołu).
- Głosów nie zabrano.
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady (zał. nr 9 do protokołu).
W dyskusji wzięli udział:
- Anna Maliszewska – powiat otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
4mln.zł na rozbudowę Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku
operacyjnego, jaki jest wkład własny powiatu?
- Krzysztof Kapusta – starosta – dzisiaj będzie podpisywana umowa z tym związana, wstępny
kosztorys opiewa na kwotę ok. 13mln.zł. Dzisiaj jest za wcześnie na mówienie o wkładzie
własnym. Podczas dzisiejszego spotkania z Marszałkiem będzie rozmowa czy istnieją
dodatkowe możliwości pozyskania środków.
- Elżbieta Kapałka – na podstawie czyjej decyzji zostały przekazane środki na wynagrodzenia
w kwocie prawie 51tys.zł?
Kolejna sprawa dotyczy naprawy drogi powiatowej w Gminie Zakroczym gdzie doszło do
awarii linii oświetleniowej, czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego był informowany
o tych pracach, czy informacje o przebiegu tej linii są naniesione na mapy?
Zarząd wyłonił firmę do realizacji zadania bieżącego utrzymania zieleni przydrożnej, kiedy
nastąpi koszenie traw i oczyszczenie poboczy?
- Paweł Calak – wicestarosta – po 20 czerwca wykonawca rozpoczyna prace związane z
wykaszaniem i sprzątaniem poboczy przy drogach powiatowych.

4

W Gminie Zakroczym był wykonywany chodnik, na mapie był umieszczony przebieg linii,
było również przestawiane oświetlenie drogi. Trudno jest ustalić po czyjej stronie jest wina,
czy wykonujących chodnik, czy przestawiających oświetlenie.
- Ewa Kałuzińska – skarbnik – środki na wynagrodzenia w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej zostały przekazane na podstawie decyzji Wojewody.
- Anna Małecka – dyrektor LO w Nowym Dworze Maz. zwróciła się z pisemną prośbą o
wygospodarowanie środków na wymianę podłóg na korytarzach na I i II piętrze oraz remont
dachu. Pani Małecka zasugerowała Zarządowi, aby te remonty rozdzielić, rozumie, że remont
dachu jest bardzo kosztowny i w obecnej sytuacji brak jest środków, wymiana podłóg jest
priorytetowa (zalecenia Sanepidu).
- Katarzyna Kręźlewicz – na posiedzeniu Zarządu miała być stworzona lista inwestycji do
realizacji, z uwzględnieniem odwodnienia drogi powiatowej Sowia Wola – Czosnów, nie ma o
tym informacji w przedstawionym sprawozdaniu.
- Paweł Calak – wicestarosta – nie było to jeszcze przedmiotem obrad Zarządu ponieważ nie
było jeszcze informacji o dofinansowaniu na które był składany w lutym wniosek. Po
otrzymaniu dofinansowania pierwsze inwestycje zawarte we wniosku będą zrealizowane. Gdy
będą oszczędności zostanie podjęta decyzja o dalszych inwestycjach.
- Katarzyna Kręźlewicz – prośba aby Radni zostali poinformowani o posiedzeniu Zarządu, na
którym takie decyzje zapadną.
- Paweł Calak – wicestarosta - taka informacja zostanie przekazana.
- Anna Maliszewska – w budynku przy ul. Chemików 6 będzie prowadzony remont
pomieszczeń na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu za kwotę 670tys.zł, czy Powiat
próbował pozyskać na ten cel środków zewnętrzne, czy są to tylko środki własne?
- Paweł Calak – wicestarosta – są to środki własne Powiatu.
- Marcin Manowski – powrócił do tematu drogi Sowia Wola - Czosnów, nie jest to nowa
inwestycja, chodzi o naprawę źle wykonanej drogi.
7. Interpelacje i zapytania.
- Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły
interpelacje Pana Kamila Szafrańskiego w sprawie stworzenia w powiecie nowodworskim
miejsca świadczenia darmowej pomocy prawnej dla małych i średnich przedsiębiorstw z
powiatu nowodworskiego oraz w sprawie stworzenia platformy internetowych spraw
mieszkańców powiatu nowodworskiego.
W dniu dzisiejszym wpłynęła interpelacja Pani Anny Małeckiej w sprawie poprawy
nawierzchni chodnika oraz drogi przy ulicy Morawicza i Paderewskiego.
8. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Anna Maliszewska – czy jest ustalony termin czyszczenia studzienek odwadniających na
drodze Czosnów – Sowia Wola?, była prośba na ostatniej sesji o poinformowanie Radnych o
terminie.
- Paweł Calak – wicestarosta - czyszczenie studzienek odbyło się w poprzednim tygodniu, są
dobre rezultaty, mieszkańcy sygnalizują, że woda szybciej schodzi.
- Anna Maliszewska – szkoda, że nie powiadamiano radnych Gminy Czosnów, którzy o to
prosili. Prośba o pamiętanie w przyszłości jakie wnioski składają radni.
- Paweł Calak – wicestarosta - była to sytuacja wymagająca natychmiastowego działania. Były
duże poranne opady, był na drodze z przedstawicielem Wydziału od razu po deszczach aby
ocenić sytuację, nie było to zaplanowane. Była prośba Radnych o wcześniejszą informację, w
tym przypadku było to niemożliwe, bo ten wyjazd nie był planowany. Następnym razem będzie
wcześniejsza informacja.
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- Anna Maliszewska – do Rady Powiatu wpłynęło pismo od Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Nowym Dworze Maz. w sprawie powołania powiatowej rady młodzieżowej. Wspiera tę
inicjatywę, czy zostały już podjęte jakieś działania w tej sprawie?
- Wiceprzewodniczący Rady – również popiera inicjatywę powołania powiatowej rady
młodzieżowej, podobna funkcjonuje w Nasielsku. Pismo otrzymał w dniu wczorajszym na
adres mailowy, przekazane zostało do wszystkich Radnych, żadnych działań jeszcze nie
podjęto w tej sprawie.
- Katarzyna Kręźlewicz – nawiązując do sytuacji związanej z czyszczeniem studzienek na
drodze Sowia Wola – Czosnów, ma nadzieję, że Radni zostaną poinformowani o posiedzeniu
Zarządu, na którym będą zapadały decyzje co do tamtej sprawy. Zadała pytanie: jak często
powinno być przeprowadzane takie czyszczenie, znając stan infrastruktury na powyższej
drodze.
Na początku kadencji mieszkańcy i radni składali wniosek o przejścia dla pieszych, prośba o
określenie czasookresu kiedy może zostać to zrealizowane.
- Paweł Calak – wicestarosta – przydałoby się czyszczenie wykonywać jak najczęściej, mamy
ok. 150 studzienek do czyszczenia. Ich częstotliwość czyszczenia zależy od potrzeb, ma to
związek z miejscem ich usytuowania. Niektórych studzienek można nie czyścić, a inne 5 razy
w roku.
Na poziome oznakowanie dróg został rozstrzygnięty przetarg, przy realizacji będzie przekazana
informacja o wykonywaniu przejść dla pieszych.
- Katarzyna Kręźlewicz – pyta o konkretne studzienki, z którymi jest problem od wielu lat.
- Paweł Calak – wicestarosta – w przypadku takich opadów jak obecnie, czyszczenie mogłoby
być nawet raz na miesiąc czy dwa miesiące, przy braku opadów nie ma potrzeby takiej
częstotliwości.
- Marcin Manowski – oprócz czyszczenia studzienek, potrzebna jest tam przebudowa drogi w
zakresie odwodnienia.
- Elżbieta Kapałka – prosi o informację jaki był koszt napraw drogi Górki – Dąbrowa na
przestrzeni ostatnich 2 lat.
Droga Polesie – Nowiny, ostatnio doszło tam do wypadku, zakrzaczenia wychodzą na drogę i
jest ograniczona widoczność, prosi o zwrócenie uwagi na jakość robót przy usuwaniu tego
zakrzaczenia.
W jaki sposób Starostwo planuje podzielić rezerwę mostową, którą ma otrzymać? Była
informacja o spotkaniu z trzema Wójtami w sprawie tego podziału.
- Paweł Calak – wicestarosta – podczas tych spotkań nie było żadnych konkretnych rozmów w
tej sprawie. Jeśli chodzi o podział środków, na tę chwilę nie ma konkretnych planów. Najpierw
musi został rozstrzygnięty główny planowany przetarg, potem będą decyzje jak wykorzystać
ewentualne pozostałe środki.
Koszty napraw drogi Górki – Dąbrowa zostaną przekazane na piśmie.
- Elżbieta Kapałka – prosi również o koszt napraw drogi Polesie – Nowiny. Dodała, że
mieszkańcy zwrócili uwagę, że jeśli jest potrzeba naprawy drogi w Gminie Leoncin przez
Powiat, to zamiast tego stawia się znaki ograniczające prędkość. Zwróciła uwagę, aby na drodze
Polesie – Nowiny, gdzie ustawiono znak, dokonać naprawy drogi.
- Krzysztof Kapusta – starosta – prowadzone są analityki dotyczące czyszczenia studzienek.
Są pewne propozycje, co do podziału subwencji mostowej. Należy zdawać sobie sprawę, że
zostało to zadeklarowane we wnioskach. Natomiast jeżeli w międzyczasie wypracujemy przy
udziale gmin rozwiązania, które będą mogły wpłynąć na obecny stan, to oczywiście są za takim
rozwiązaniem.
Odnośnie propozycji powołania młodzieżowej rady powiatu, sprawa nie jest nowa, taka idea
była zgłaszana już wcześniej. Za pierwszym razem był brak chęci młodych ludzi do
angażowania się, informowali, że są bardzo zajęci, myślą o maturze, studiach. Ponadto, dobrze
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by było, aby taka rada zajmowała się także organizacją, posiadała własne biuro, aby uczyć
młodzieży demokracji od podstaw, nie tylko zabierania głosu na posiedzeniach i dzielenia się
swoimi propozycjami, uwagami.
- Elżbieta Kapałka – jeżeli dana gmina nie będzie wyrażała chęci partycypacji w kosztach
naprawy drogi powiatowej, to czy otrzyma taką samą subwencję, jak gmina, która zadeklaruje
udział w kosztach?
Poprosiła o informację na maila jak ma przebiegać droga rowerowa wokół Puszczy
Kampinoskiej? Była informacja, że wstępne plany zostały już przekazane Starostom z Urzędu
Marszałkowskiego.
- Marcin Manowski – Gmina Leoncin ma jednego przedstawiciela w Radzie, czasami trudno
jest coś uzyskać, zaapelował, aby nie zapominać o inwestycjach w Gminie Leoncin.
Niedokończony jest również remont drogi w Grochalach, co bardzo utrudnia mieszkańcom
dojazd do Leoncina.
Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury o zorganizowanie
objazdowego posiedzenia po drogach powiatowych, w celu zapoznania się ze stanem tych dróg,
aby świadomie podejmować decyzje odnośnie najpilniejszych potrzeb remontów dróg.
- Anna Maliszewska – Gmina Leoncin ma 4 przedstawicieli w Radzie Powiatu, kilkakrotnie
już występowała z wnioskami o remont dróg w Gminie Leoncin.
- Elżbieta Kapałka – zwróciła uwagę, że droga Polesie – Nowiny była wybudowana prawie 40
lat temu, od tamtego czasu jest tylko „łatana” a już bruk wystaje z asfaltu i asfalt obsuwa się na
pobocze.
- Marcin Manowski – mówiąc o jednym przedstawicielu Gminy Leoncin przejęzyczył się,
oczywiście jest czterech przedstawicieli.
- Adam Szatkowski – zasugerował, aby osoby biorące udział w sesji, a nie zabierające głosu w
dyskusji, wyłączały mikrofon, wówczas nie będzie sprzężeń i słyszanych trzasków.
- Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęło stanowisko
samorządowców powiatu mińskiego w sprawie zmniejszenia wpływów z podatków PIT oraz
zwiększonych wydatków oświatowych oraz wpłynęło pismo Przewodniczącego Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Maz. zawierające apel o powołanie tożsamej rady
powiatowej.
- Innych głosów nie zabrano.
9. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Mariusz Kraszewski - wiceprzewodniczący Rady
– o godz. 0947 zamknął obrady XVIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Nowodworskiego
/-/Mariusz Kraszewski

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