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BR.0002.19.20  

kadencja VI  2018-2023       

                                              Protokół Nr XIX/2020 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 2 lipca 2020 roku 

 
Obrady XIX sesji rozpoczęto 2 lipca 2020 o godz. 0900, a zakończono o godz. 0934 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. 

XIX 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 XIX 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 XIX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 2 do 

protokołu).  

- Przewodniczący Rady – poinformował, że plan pracy Rady przewidywał na dzisiejszą sesję  

analizę wstępnej rekrutacji do klas pierwszych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

nowodworski. Wpłynęła informacja, iż nie było możliwości przygotowania takiej analizy ze 

względu na zmiany terminów rekrutacji. Rekrutacja zakończy się 19 sierpnia i po tym terminie 

można będzie dokonać analizy.    

- Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.  

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.   

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie 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 XVIII/2020 z dnia 19.06.2020r. 

Protokół z sesji Nr XVIII/2020 z dn. 19.06.2020r. 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); 

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, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.  

 

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  
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Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIX/125/2020 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego. 
 

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.  

- Anna Maliszewska – wprowadzane są środki do budżetu w kwocie 1.247.731zł z subwencji 

ogólnej na zadanie „Przebudowa mostu w ramach programu usprawnienia komunikacji na 

terenie Powiatu Nowodworskiego”. Na remonty których dróg zostaną przeznaczone te środki?   

- Paweł Calak – wicestarosta – będzie przebudowany most w Trębkach oraz odcinek drogi w 

obrębie mostu. Jeśli będą oszczędności będą realizowane inne remonty.   

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący 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: 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  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XIX/126/2020 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2020 rok.  

   

Protokoły głosowań imiennych zał. nr 5 do protokołu. 

 

5. Informacja dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku im. Jana 

Pawła II w Nasielsku w 2019 roku (zał. nr 6 do protokołu). 

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

poinformował, że informacja była przedmiotem obrad komisji.   

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada informację przyjęła. 

 

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady (zał. nr 7 do protokołu). 

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

  

7. Interpelacje i zapytania. 

- Nie złożono interpelacji i zapytań.   

 

8. Sprawy różne. 
W dyskusji wzięli udział: 

- Mariusz Ziółkowski – podziękował Zarządowi Powiatu za pozytywne ustosunkowanie się do 

próśb dotyczących rozpoczęcia działań zmierzających do przebudowy skrzyżowania na ulicy 

Morawicza z ulicą Miłą i Jarzębinową. Dziękuje, że są środki na wykonanie dokumentacji na 

wybudowanie sygnalizacji świetlnej. Ma nadzieję, że z oszczędności poprzetargowych będą 



4 

 

środki na realizację tego zadania, ma również nadzieję, że przy partycypacji z samorządem 

Nowego Dworu Mazowieckiego. Podziękował również za wykoszenie poboczy przy drogach 

powiatowych na terenie miasta Nowy Dwór Maz.  

- Elżbieta Kapałka – zadała pytanie kiedy będzie koszenie poboczy przy drogach na terenie 

Gminy Leoncin, poprosiła o zwrócenie szczególnej uwagi na usuwanie zakrzaczenia przy 

drodze Polesie – Nowiny.  

- Paweł Calak – wicestarosta – koszenie jest realizowane na bieżąco, wykonawca jest spoza 

naszego rejonu, przywieziony został sprzęt i od poniedziałku rozpoczęło się koszenie. 

Zakrzaczenie również będzie usuwane.    

- Anna Małecka – dlaczego koszenie traw przy drogach powiatowych rozpoczęło się dopiero 

29 czerwca? z uzyskanej informacji wynika, że potrwa do 15 lipca. Czy będzie jeszcze koszenie 

po tym terminie?    

- Paweł Calak – w umowie mamy przewidziane jedno koszenie. Koszenie miało rozpocząć się 

22 czerwca, ale wykonawca miał problemy ze sprzętem.   

- Anna Małecka – w grudniu były zakończone prace związane z rozbudową szatni w LO, miały 

być odbiory. Wykonawca prace wykonał nienależycie, źle zaizolowany dach, woda cieknie po 

ścianach. W ubiegłym tygodniu była komisja z Powiatu. Jaki jest harmonogram prac 

związanych z naprawą tych szkód, kiedy szatnia będzie dostępna dla młodzieży?     

- Paweł Calak – wicestarosta – wczoraj był odbiór techniczny, nie ma nienależytego wykonania 

przez wykonawcę. Z połączenia dwóch budynków mogą wynikać jakieś problemy. Jest 

problem z dachem na innym budynku. Tak długi czas oczekiwania na odbiór budynku wynikał 

z zastrzeżeń Sanepidu, co do wentylacji. Obecnie są tam małe poprawki związane z tynkiem, 

ale zostanie to poprawione.  

- Anna Maliszewska – czy naprawy zakończą się do września?  

- Paweł Calak – wicestarosta – są takie założenia. Będą jeszcze starania złożenia wniosku o 

dofinansowanie na naprawę dachów na tej szkole. Bardzo trudne jest zlokalizowanie miejsca 

przecieku, aby to zrobić potrzeba jest zerwania któregoś z dachów budynków, które są przy 

dobudowanej szatni.  

- Anna Małecka – są duże zacieki, zniszczona jest podłoga, wieszaki rdzewieją i jest zapach 

wilgoci.  

- Paweł Calak – wicestarosta – podłoga nie jest zniszczona, była robiona wentylacja w dachu i 

część została zalana.   

- Marcin Manowski – było spotkanie na drodze Czosnów – Sowia Wola, kierownik Wydziału 

Inwestycji i Dróg Powiatowych wyraziła swoją opinię, jak również inne osoby uczestniczące 

w tym spotkaniu. Mieszkańcy od kilku lat oczekują na rozpoczęcie prac na tej drodze. Na 

ostatniej sesji zwracał się do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury o zorganizowanie 

objazdowego posiedzenia po drogach powiatowych w celu zapoznania się z ich stanem. Radni, 

nie tylko z tej komisji mogliby wziąć udział w posiedzeniu, aby móc podejmować racjonalne 

decyzje co ich remontów.  

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego – propozycja jest do zrealizowania, wcześniej był plan 

zwiedzania obiektów powiatowych z Komisją Rewizyjną, w związku z panującą epidemią 

zostało to odłożone na później, ta sprawa też jest do zrealizowania.    

- Anna Maliszewska – zwróciła się z prośbą do Zarządu, aby już teraz spróbował znaleźć środki 

na drugie koszenie. Często pada deszcz i roślinność bardzo szybko rośnie, jedno koszenie na 

cały rok będzie za mało.  

Kilkakrotnie, przez dyrekcję LO, była już podnoszona sprawa dachu na LO, dach wymaga 

naprawy. Czy podczas ostatnich ulew zostały zalane jakieś pomieszczenia, ucierpiała 

konstrukcja? Należałoby pilnie zająć się naprawą tego dachu. Może udałoby się uzyskać jakieś 

środki z ubezpieczenia? 

Nawiązała do informacji o przeglądzie drogi Sowia Wola – Czosnów, dodała, że padło wiele 

propozycji. Pani Dorota Dziedzic – Zuj powiedziała, że w ciągu 2 tygodni przygotuje 
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propozycje napraw. Padły propozycje, aby na niektórych odcinkach przywrócić po jednej 

stronie rowy. Poprosiła Zarząd o rzetelne przyjrzenie się tej koncepcji. Ma nadzieję, że 

propozycja zostanie również przesłana uczestnikom biorącym udział w tym przeglądzie, aby 

mogli wnieść ewentualne uwagi.        

- Paweł Calak – wicestarosta – rozmawiał o odbytej wizytacji drogi z Kierownikiem Wydziału 

IDP. Zrobienie rowów wiąże się z rozebraniem chodników, trzeba to rozważyć. Będą pracować 

nad rozwiązaniami, aby sprowadzić zalegającą wodę z drogi. 

Odnośnie szkody powstałej w LO spowodowanej ulewą, poinformował, że zostało wysłane 

zgłoszenie do ubezpieczyciela. Nie są to bardzo duże szkody, ale miejsca gdzie się przesącza 

woda w miejscach obróbek.   

- Katarzyna Kręźlewicz – popiera pomysł objazdu dróg i określenia najpilniejszych robót, prosi 

Przewodniczących Komisji o wcześniejsze uzgodnienie terminu z Radnymi.  

Prośba do Przewodniczącego Rady, aby w przypadku sesji absolutoryjnej, gdyby miała się 

odbyć stacjonarnie, aby została zorganizowana w większej sali.  

Odnośnie wizytacji drogi powiatowej podziękowała przedstawicielom Starostwa oraz innym 

osobom uczestniczącym w tej wizytacji. Wszyscy starali się podejść konstruktywnie do 

każdego punktu, gdzie występują problemy. Poprosiła, aby Zarząd odniósł się do tej propozycji. 

Wyraziła ubolewanie, że nie pojawił się nikt z Zarządu, w którego składzie jest 5 osób. Byli 

mieszkańcy, wszyscy Radni gminni i powiatowi z tego terenu, wypadałoby aby przynajmniej 

w części spotkania uczestniczył przedstawiciel Zarządu. Zwróciła się z prośbą, aby notatka ze 

spotkania przygotowana przez Kierownika Wydziału, jak najszybciej została przesłana za 

pośrednictwem Biura Rady, tak jak zostało to ustalone podczas spotkania.      

- Przewodniczący Rady – poinformował, że sesja na dzień 27 sierpnia, na dzień dzisiejszy 

planowana jest w sposób zdalny.   

- Krzysztof Kapusta – starosta – podziękował za wszystkie uwagi dotyczące pracy  

Zarządu. Dodał, że Zarząd pracuje tylko rzetelnie, więc prośba o rzetelną pracę wpisuje się w 

codzienność. Odnośnie braku na wizytacji drogi, powiedział, że nie są w stanie być wszędzie, 

poza tym pracownicy są obarczeni przez Zarząd ogromnym zaufaniem i obecność 

przedstawiciela Zarządu niczego by nie zmieniła.      

- Przewodniczący Rady – poinformował, że wszystkie pisma wpływające do Rady są na bieżąco 

przekazywane do Radnych, za co poodziewał Paniom z Biura Rady.   

 

9. Zamknięcie sesji. 

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

o godz. 0934 zamknął obrady XIX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

 

  

                                                                                            Przewodniczący 

                                                                              Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                                                        /-/Zdzisław Szmytkowski  

  

 

 

  

 

Przygotował(a): Mariola Tomaszewska  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 


