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BR.0002.20.20  

kadencja VI  2018-2023  

Protokół Nr XX/2020 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 27 sierpnia 2020 roku 

Obrady XX sesji rozpoczęto 27 sierpnia 2020 o godz. 0900, a zakończono o godz. 1055 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. 

XX 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 XX 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.  

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków. 

Obecni: 
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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  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

protokołu).  

- Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.  

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XIX/2020 z dnia 02.07.2020r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego; 
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2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok; 

3) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok; 

4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

5) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok; 

6) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych 

(Gm.Nasielsk); 

7) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Nowodworskiego na rzecz Gminy Nowy Dwór Mazowiecki; 

8) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych 

(Gm.Pomiechówek);  

9) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia 

od usunięcia pojazdu w 2021 roku; 

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

Niepełnosprawnych;  

11) rozpatrzenia petycji. 

5. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 

2020/2021, w tym rekrutacja do klas pierwszych. 

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady. 

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie porządku obrad.  

Wyniki głosowania 

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

ZA (16) 

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

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

Niezabitowski, Monika Nojbert, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, 

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

BRAK GŁOSU (2) 

Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XIX/2020 z dnia 02.07.2020r. 

Protokół z sesji Nr XIX/2020 z dn. 02.07.2020r. został przesłany na adresy mailowe Radnych 

Powiatu, nie zgłoszono uwag do protokołu, Przewodniczący Rady stwierdził jego przyjęcie.  

 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu, co roku, do dnia 31 maja przedstawia 

Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.  

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych z dnia 2 marca 2020r., termin przedstawienia raportu o stanie jednostki 

samorządu terytorialnego określony art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni. 

Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego został przesłany na adresy mailowe Radnych w 

dniu 30.07.20r. oraz podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej powiatu.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtgiztcltqmfyc4nbxheztonbwgq
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Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady 

Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest 

rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu 

przeprowadza się debatę.  

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do 

Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 

mieszkańców powiatu. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na 

który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. 

Nie wpłynęło żadne zgłoszenie od mieszkańców w sprawie zabrania głosu w debacie.  

Przewodniczący Rady otworzył debatę Rady Powiatu Nowodworskiego nad „Raportem 

o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok.  

 

1) wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 3 do protokołu 

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Maliszewska – ma uwagi do części dotyczącej dróg publicznych, w 2019 roku 

wyremontowano niecałe 8 km dróg, a w roku 2018 było 31km. Żadna z wyremontowanych 

dróg w roku ubiegłym nie była zlokalizowana w Gm. Czosnów i Leoncin. Zarząd powinien 

popracować nad zrównoważonym rozwojem całego powiatu oraz podjąć zdecydowane kroki 

jeśli chodzi o pozyskiwanie środków, bo bardzo słabo to wygląda w porównaniu do lat 

poprzednich.  

- Katarzyna Kręźlewicz – zgadza się z powyższą wypowiedzią. Przy poprzednim absolutorium, 

jeden z Radnych, mówił, iż daje Zarządowi szanse wykazania się w roku 2019. Różnice 

pomiędzy którymkolwiek rokiem poprzedniego Zarządu, a 2019 obecnego Zarządu są 

kolosalne, na niekorzyść obecnego.  

- Krzysztof Kapusta – starosta – wszelkie działania podejmowane w minionym roku przez 

Zarząd miały na celu efektywny oraz najbardziej optymalny rozwój powiatu oraz wpisywały 

się w politykę wyrażoną  w strategii rozwoju zmierzające do podniesienia jakości życia 

naszych mieszkańców. Poziom realizacji poszczególnych zadań uwarunkowany był środkami 

finansowymi będącymi w dyspozycji Powiatu. Istotną kwestią w sferze finansów w 
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odniesieniu do minionego roku jest fakt, że realizacja znacznej części zadań, które powiat 

pozyskiwał lub powinien pozyskiwać wygląda następująco: łączna kwota pozyskanych 

środków w roku 2019 stanowi kwotę 11.615.782zł, składają się na nią: środki dla PUP – 

2.471tys.zł; PCPR – 455tys.zł; NCM – 5mln.zł. Jeżeli zestawimy tę kwotę z pierwszym rokiem 

działalności Zarządu, o którym mówiła Pani Kręźlewicz, to w pierwszym roku czyli 2015 była 

to kwota 2.057tys.zł. Nie wszystkie pozyskane środki trafiły na remonty dróg, bardzo ważny 

element, który jest widoczny, jednak nie zawsze musimy koncentrować się na drogach. 

Obecna sytuacja uzmysławia, że zdrowie jest priorytetem. Pan Starosta dodał, że jeżeli 

będzie miał podjąć decyzję, lub przekonywać do niej Zarząd, co do przeznaczenia środków, 

czy na drogę, czy na ratowanie życia naszych mieszkańców, to wybierze to drugie.  

Miniony rok był również deficytowym dla oświaty, nałożyły się dwa roczniki, było robione 

wszystko, aby zaradzić tej sytuacji.  

Działania i zadania, podjęte w 2019 roku przez Zarząd, były koncentrowane nie tylko na 

funduszach, ale reakcji na bezpośrednie zagrożenia, które w owym czasie występowały.  

Ma nadzieję, że opracowana strategia i raport będą wstanie nam pomóc w odniesieniu do 

następnych lat i stanowić dobrą podstawę do tego żebyśmy mieli punkty odniesienia. 

- Katarzyna Kręźlewicz – pogratulowała Panu Staroście ekwilibrystyki mówienia, porównanie 

lat wymienionych przez Pana Starostę nie oddaje rzeczywistości. Pogratulowała jednostkom 

powiatowym, wie, że bardzo dobrze pracują. W poprzedniej kadencji były robione oddzielne 

zestawienia tego, co pozyskują jednostki i tego, co pozyskuje Zarząd poprzez swoje działanie. 

Jako radna Gm.Czosnów i Leoncin popiera inwestowanie w szpital, ale wie, że Gm.Leoncin 

i inne gminy potrzebują inwestycji drogowych. Wyniki w tej kwestii są skromne 

i niezadawalające. 

- Anna Maliszewska – odnośnie słów Pana Starosty i inwestycji w inne dziedziny życia 

absolutnie się nie zgadza. W poprzedniej kadencji były ogromne inwestycje w szpital oraz 

w szkoły. Porównała dochody powiatu w stosunku roku 2019 do 2018, w samym PIT i CIT jest 

dochodów o 2mln.zł więcej, podobnie w innych działach.  

- Marcin Manowski – porównywania z poprzednią kadencją mają sens, natomiast 

najważniejsze jest to, co nasz czeka i jakie obecnie są potrzeby. Jako przedstawiciel okręgu 

Czosnów – Leoncin stwierdza, że ich cierpliwość się kończy, ale chciałby podejść do tego 
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konstruktywnie. Aktywność na rzecz pozyskiwania środków inwestycyjnych nie wygląda zbyt 

optymistycznie. W Gm. Czosnów jest jedna rzecz do zrobienia, nie jest to ogromna 

inwestycja, ale konieczna naprawa. Prosi Zarząd, aby nie zapominano, że jest również Gm. 

Leoncin, gdzie stan dróg jest fatalny. Zadeklarował pomoc w przygotowywaniu, aplikowaniu 

wniosków składanych przez Powiat Nowodworski. Jeżeli chodzi o realizowane inwestycje jest 

ich niezadawalająca ilość. Dużym plusem tej kadencji są działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych, powstanie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu 

Samopomocy. 

- Elżbieta Kapałka – odniosła się do funkcjonowania Zarządu Powiatu w odniesieniu do 

Gm.Leoncin. Od półtora roku nie mogą się doczekać konkretnych działań związanych 

zremontem drogi Leoncin – Głusk i Nowiny – Polesie - droga zaczyna się rozpadać, od ponad 

30 lat nie była remontowana. Radni Gm.Leoncin wielokrotnie prosili Starostę, aby wziął 

udział w sesji Rady Gminy. Inne drogi są remontowane, wykonywane ścieżki rowerowe, a ta 

droga nie ma tych udogodnień, a sama się rozpada. Starosta i Wicestarosta wielokrotnie 

obiecywali podjęcie działań, zauważyła w sprawozdaniu, że będą zmierzali w kierunku 

naprawy tej drogi. Oczekuje konkretnych działań. Zarząd powinien dzielić się informacjami i 

konsultować sprawy z Radnymi Powiatu, żeby samodzielnie nie podejmowano wszystkich 

działań. Obecnie Zarząd nie konsultuje, inwestuje w Gm. Pomiechówek, Zakroczym i Nasielsk 

oraz Nowy Dwór Maz. Oczekuje szerszego planowania i konsultacji z Radnymi. Ponadto prosi 

o wcześniejsze przeprowadzanie przetargów, aby nie było jak w przypadku koszenia 

poboczy, że trawa była już bardzo wysoka, powinno być planowane dwukrotne koszenie.  

W sprawozdaniu z pracy Zarządu jest również informacja o zamiarze podjęcia działań 

związanych z remontem drogi w Sowiej Woli, ma nadzieję, że w tym roku zostanie to 

wykonane. 

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

uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego.  

Wyniki głosowania 
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ZA: 13, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Anna Małecka, 

Zbigniew Niezabitowski, Monika Nojbert, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław 

Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

PRZECIW (4) 

Elżbieta Kapałka, Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Grzegorz Paczewski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Marcin Manowski 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XX/127/2020 w sprawie wotum 

zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego. 

 

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok - zał. nr 4 do protokołu 

W dyskusji wzięli udział: 

-Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury 

i Bezpieczeństwa Publicznego – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie finansowe za 2019 rok. 

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

również poinformował o pozytywnej opinii komisji.  

- Anna Maliszewska – porównała ilość środków przeznaczonych na inwestycje, 

w sprawozdaniu z 2018 roku ponad 27mln.zł, w 2019 niecałe 6mln.zł. Dotacje i środki na 

inwestycje w 2018 roku to 33.206tys.zł, w 2019 roku 13.827tys.zł. Jest to dowód na to, że nie 

są skutecznie pozyskiwane środki, zdecydowanie Zarząd sobie z tym nie radzi.    
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- Krzysztof Kapusta – starosta – warto pamiętać również o kredytach i zobowiązaniach 

finansowych, jakie w owych czasach zostały zaciągnięte.   

- Katarzyna Kręźlewicz – gdyby różnica pomiędzy wykonanymi inwestycjami nie była, aż tak 

znacząca, to można by to zrozumieć, że jakieś względy o tym zdecydowały. Rolą opozycji jest 

pokazywanie mieszkańcom, jak to wygląda. Czuje się radną całego powiatu, uważa, że Zarząd 

nie działa w sposób wystarczający.       

- Anna Maliszewska – kredyty brał każdy Zarząd, jak również ten któremu przewodniczył 

poprzednio Pan Starosta. W prognozie wieloletniej jest pokazane, że rocznie spłacanych było 

i jest ok. 3mln.zł.    

- Elżbieta Kapałka – ze sprawozdań Zarządu wynika, że dość późno środki rządowe wpływają 

do Powiatu. W roku ubiegłym składała pisemne zapytanie czy Starostwo będzie występowało 

o środki z funduszu dróg samorządowych. W roku ubiegłym nie skorzystano z tych funduszy, 

prosiła o skorzystanie z tej możliwości w latach kolejnych, w roku bieżącym jeszcze nie 

skorzystano. Prosi o podjęcie działań. W sprawozdaniu jest wskazane, że dopiero teraz są 

przygotowywane projekty, prosi o ich udostępnienie drogą mailową, żeby Radni mogli 

zapoznać się na jakie gminy rozdysponowane będą środki. 

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

uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Anna Małecka, Marcin 

Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, 

Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski  
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PRZECIW (2) 

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Elżbieta Kapałka 

BRAK GŁOSU (1) 

Mariusz Torbus 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XX/128/2020 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. 

3) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok - zał. nr 5 do protokołu 

- Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie dokumenty związane z tym punktem 

zostały przesłane na adresy mailowe Radnych. Zaproponował procedowanie w następującym 

porządku: 

1. Wystąpienie Starosty Powiatu, zapoznanie radnych z opinią regionalnej izby 

obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu.  

2. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: przedstawienie wniosku Komisji 

oraz odczytanie opinii RIO w sprawie ww. wniosku. 

3. Wystąpienia Radnych – dyskusja. 

4. Głosowanie uchwały podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.  

Do powyższej propozycji nie zgłoszono uwag.  

ad.1) 

- Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – poprosił Panią Ewę Kałuzińską – skarbnika 

powiatu – o zapoznanie Radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

- Ewa Kałuzińska – skarbnik Powiatu - odczytała opinię RIO z dnia 24 kwietnia 2020r. 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego 
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sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok – zał. nr 6 do protokołu. RIO wydała opinię 

pozytywną.  

ad.2) 

- Mariusz Ziółkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił Uchwałę nr 1/2020 

Komisji Rewizyjnej z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu 

Nowodworskiego za 2019 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Nowodworskiego – zał. nr 7 do protokołu. Komisja przeanalizowała dokumentację 

przedłożoną przez Zarząd Powiatu, oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli za rok 

ubiegły, w związku z brakiem stwierdzenia negatywnych zjawisk w wykonaniu budżetu 

wydała (6 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym) pozytywną opinię o wykonaniu budżetu 

Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok oraz wystąpiła do Rady Powiatu z wnioskiem o 

udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.  

Uchwała Komisji Rewizyjnej została również przekazana do RIO, która uchwałą z dnia 8 lipca 

2020r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu absolutorium za 2019 rok – zał. nr 8 do protokołu.  

ad.3) 

W dyskusji w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok głosów nie 

zabrano.  

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

ad.4) 

Głosowano w sprawie: 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 
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Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Anna Małecka, 

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

Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

PRZECIW (3) 

Elżbieta Kapałka, Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Marcin Manowski 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XX/129/2020 w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego - zał. nr 9 do 

protokołu 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju poinformował o 

pozytywnej opinii komisji, co do przedłożonego projektu uchwały.  

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

uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.  

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 
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Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz 

Torbus, Mariusz Ziółkowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Elżbieta Kapałka, Anna Maliszewska  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XX/130/2020 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

 

5) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - zał. nr 10 do protokołu 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju poinformował o 

pozytywnej opinii komisji, co do przedłożonego projektu uchwały.  

- Anna Maliszewska – zaznaczyła, że samorząd Gm.Czosnów jest otwarty na współpracę, 

wspiera finansowo, w tym momencie wprowadzamy do budżetu 115tys.zł dla NCM.  

- Katarzyna Kręźlewicz – prośba do Zarządu, aby zmotywował inne samorządy do wspierania.  

- Anna Małecka – w rozdziale 801 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92tys.zł w związku 

z rezygnacją z realizacji projektu utworzenia pracowni informatycznej w ZSZ w Nasielsku. 

Mazowsze odstąpiło od realizacji tego projektu. Natomiast nasz Powiat wziął udział w innym 

szerszym projekcie – Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do 

nauczania zdalnego. Tam został zgłoszony projekt sali informatycznej dla ZSZ w Nasielsku. 

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

uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.  

Wyniki głosowania 
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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 XX/131/2020 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2020 rok.  

 

6) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych (Nasielsk) 

zał. nr 11 do protokołu 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju poinformował 

o pozytywnej opinii komisji, co do przedłożonego projektu uchwały.  

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

uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.  

 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (17) 
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Paweł Calak, 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  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Elżbieta Kapałka 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XX/132/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych. 

 

7) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego na rzecz Gminy Nowy Dwór Mazowiecki - zał. nr 12 do protokołu 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju poinformował 

o pozytywnej opinii komisji, co do przedłożonego projektu uchwały.  

- Katarzyna Kręźlewicz – poprosiła o uzasadnienie tej darowizny. 

- Dariusz Tabęcki – sprawa toczy się od dawna, związana jest z ul. M.C.Skłodowskiej. 

Potrzebny jest pas gruntu, którego właścicielem jest Powiat, aby droga zachowała 

odpowiednie wymiary zgodnie z rozporządzeniem.  

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący poinformował, że każda uchwała ma załączone 

pisemne uzasadnienie, następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego na rzecz Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.  

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
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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 XX/133/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego na rzecz Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. 

 

8) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych 

(Pomiechówek) zał. nr 13 do protokołu 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju poinformował o 

pozytywnej opinii komisji, co do przedłożonego projektu uchwały. Dodał, że jest to podobna 

sprawa jak z wcześniejszą uchwałą, również tą dotycząca przekazania nieruchomości Gminie 

Pomiechówek.  

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

uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 
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ZA (17) 

Paweł Calak, 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  

BRAK GŁOSU (1) 

Elżbieta Kapałka 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XX/134/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych. 

 

9) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu w 2021 roku zał. nr 14 do protokołu 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju poinformował 

o pozytywnej opinii komisji, co do przedłożonego projektu uchwały.  

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

uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu w 2021 roku.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 
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ZA (17) 

Paweł Calak, 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  

BRAK GŁOSU (1) 

Elżbieta Kapałka 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XX/135/2020 w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu w 2021 roku. 

 

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

Niepełnosprawnych zał. nr 15 do protokołu 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju poinformował 

o pozytywnej opinii komisji, co do przedłożonego projektu uchwały.  

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

również poinformował o pozytywnej opinii komisji.  

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

uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

Wyniki głosowania 
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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 XX/136/2020 w sprawie zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

11) rozpatrzenia petycji - zał. nr 16 do protokołu 

W dyskusji wzięli udział: 

- Mariusz Torbus – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – poinformował, iż 

komisja uznała żądanie zamieszczone w petycji za bezzasadne. Powiat doposażył placówki 

edukacyjne w sprzęt komputerowy, niezależnie od tej petycji, w ramach programu – zdalna 

szkoła. Druga część petycji, zgodnie z właściwością, powinna zostać skierowana do Zarządu, 

jako uprawnionego do gospodarowania mieniem powiatowym.  

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

uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia petycji.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 
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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 XX/137/2020 w sprawie rozpatrzenia 

petycji. 

 

Karty głosowań imiennych zał. nr 17 do protokołu.  

 

5. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 

2020/2021, w tym rekrutacja do klas pierwszych - zał. nr 18 do protokołu 

- Pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono.  

 

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady - zał. nr 19 do protokołu 

W dyskusji wzięli udział: 

- Elżbieta Kapałka – (posiedzenie dn.23.07.20r.) z informacji dotyczącej remontu drogi Nowe 

Grochale-Leoncin-Krubiczew wynika, że dopiero przygotowywany jest, przez Zarząd, 

wniosek. Z kolejnego posiedzenia (30.07.20r.) jest informacja, że Zarząd będzie składał 

wnioski na remont dwóch dróg, pytanie, na terenie których gmin przebiegają, które gminy 

otrzymają dofinansowanie, na czym będzie polegał remont tych dróg? Ze sprawozdań 

wynika, że ponownie Gminy Czosnów i Leoncin będą pominięte.  

- Paweł Calak – wicestarosta – dotyczy remontu dróg w Gminie Zakroczym, remont będzie 

polegał na sfrezowaniu i położeniu dwóch nakładek asfaltowych.  

- Elżbieta Kapałka – dlaczego znowu dofinansowane są Gminy Pomiechówek, Zakroczym, 

Nasielsk i Nowy Dwór Maz., a nie Gmina Leoncin i Czosnów? O drodze Sowia Wola – 
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Czosnów była już mowa na początku kadencji, a pojawia się wniosek na drogę, o której nie 

było wcześniej mowy.  

- Paweł Calak – wicestarosta – te dwa wnioski były przygotowane wcześniej, nie jest prawdą, 

że nie było wniosków składanych do dróg samorządowych. Zrobione zostały drogi 

w Zakroczymiu, w Gałachach i te dwa wnioski również były przygotowane. Wnioski składane 

są na bieżąco, wykorzystaliśmy maksymalnie możliwość składania wniosków. Będą starania 

złożenia wniosku do subwencji mostowej na dwa mosty w Górkach i jeden w Nasielsku.  

- Mariusz Ziółkowski – zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o inwestycje drogowe w Nowym Dworze 

Maz. to ubolewa, że jest ich bardzo mało. Jako radny z tego terenu ma głęboką nadzieję, że 

we wniosku o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych znajdzie się także droga 

(ul.Morawicza), która wymaga pilnej przebudowy ze względu, że jej obecna organizacja 

ruchu zagraża bezpieczeństwu nie tylko kierowców, ale i pieszych.  

- Przewodniczący Rady dodał, że Nowy Dwór Maz. jako stolica powiatu od 20 lat jest 

pomijana, ma nadzieję, że to ulegnie zmianie.  

- Elżbieta Kapałka – ma pisemną informację z ubiegłego roku, że nie były złożone wnioski, 

a w tym roku nie było informacji dla Radnych, że takie konkretnie wnioski będą składane. 

Radni pomijani są przy planowaniu, chciałaby posiadać wiedzę w tej sprawie, bo o to pytają 

mieszkańcy, pytają jak działa powiat. Radni powinni mieć informację odpowiednio wcześniej.  

- Przewodniczący Rady - zgadza się z powyższym, poprosi Pana Starostę, aby takie informacje 

były przekazywane Radnym. Dodał, że w przekazywanych informacjach, przy numerze drogi 

powinno być podane na terenie jakiej Gminy przebiega.  

- Anna Małecka – również zwróciła uwagę na brak inwestycji drogowych w Nowym Dworze 

Maz. Słyszy od mieszkańców, że ul. Morawicza jest jedną z gorszych dróg w mieście. 

Potrzebny jest remont chodników, przebudowa skrzyżowania z ul. Jarzębinową.  

Na posiedzeniu Zarządu dn. 23.07.20r. pozytywnie rozpatrzono wniosek kierownika 

Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych dotyczący zwiększenia środków o kwotę 50tys.zł na 

koszenie poboczy dróg powiatowych, jaki jest powód zwiększenia?  

- Paweł Calak – wicestarosta – została podjęta decyzja o zwiększeniu zakresu koszenia, 

będzie drugie koszenie.  
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- Marcin Manowski – środki związane z inwestycją na drodze powiatowej Sowia Wola – 

Czosnów, obecny Zarząd przeniósł na początku obecnej kadencji na inne zadania. Cieszy się, 

że powstają pomysły na poprawę stanu tej drogi. Przypomniał, że Gmina Czosnów w 2018 

roku zgodziła się na partycypację w kosztach w wysokości 50%.  

- Anna Maliszewska – czy Zarząd podjął jakieś rozmowy w tej kwestii i partycypacji 

w kosztach? W sprawozdaniu jest zapis „w pierwszej kolejności zostanie wykonany rów 

parująco – chłonny”, czy zostało ustalone w którym dokładnie miejscu, na jakiej długości?  

- Paweł Calak – wicestarosta – prace zaczynane są od pierwszego punktu od strony 

Czosnowa, opracowane zostanie zapytanie ofertowe i rozpoczęte prace. Nie ma jeszcze 

określonej długości rowu, ale będzie on usytuowany w innym miejscu, niż planowane 

zaczęcie prac. W miejscu, od którego będą zaczęte prace zostaną wykonane studnie.  

- Katarzyna Kręźlewicz – poprosiła o wskazanie miejscowości, gdzie planowane są pierwsze 

prace również w której miejscowości planowany jest rów? Dodała, że informacja zawarta 

wsprawozdaniu kłóci się z tym, co było przekazane na posiedzeniu Komisji Finansów.  

- Paweł Calak – wicestarosta – nie wskaże teraz dokładnych miejsc, taką wiedzę posiada 

Kierownik Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych, pierwsze prace będą przy posesji Pana 

Sarzyńskiego.  

- Marcin Manowski – jaki planowany jest przybliżony termin wykonania odwodnienia w tym 

miejscu?   

- Paweł Calak – przygotowywana jest dokumentacja, przeniesione środki, w krótkim czasie, 

ok. 2 tygodni będą działania.  

- Katarzyna Kręźlewicz – prośba, aby radni z terenu Gminy Czosnów i Leoncin otrzymali 

informację na maila, które to miejsca (miejscowości, nr działek) i jakie rozwiązania będą 

wykonywane. Dlaczego w informacji z pracy Zarządu jest wskazane, że pierwszy będzie 

wykonany rów. Zwróciła uwagę, że w 2018 roku Wójt Gminy Czosnów zadeklarował 

partycypację w kosztach, a w sprawozdaniu z pracy Zarządu jest zapis, że prace zostaną 

rozpoczęte jeśli Gmina wyrazi zgodę na partycypację w kosztach. 

- Anna Maliszewska – w jaki sposób zostały zabezpieczone środki o jakich mówił Pan 

Wicestarosta, w jakiej są wysokości?  
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- Paweł Calak – wicestarosta – nie zna dokładnej wielkości środków, wiele jest inwestycji do 

wykonania, dokładna informacja zostanie przesłana na piśmie. Dodał, że ma informacje od 

Dyrektora NCM, że sam wykona odwodnienie przy Przychodni przy ul. Paderewskiego.  

- Dariusz Tabęcki – odnośnie sprawy związanej z ul. Morawicza zwrócił uwagę, że przy niej 

ma powstać kolejny obiekt handlowy, który będzie kumulował duży ruch. Przy budowie 

Kauflandu udało się wydzielić pasy ruchu i skrętu, sklep partycypował w kosztach. W tym 

przypadku również można podjąć działania podpisania porozumienia o współpracy w tym 

zakresie.  

- Katarzyna Kręźlewicz – (posiedzenie dn.06.08.20r.) jest informacja o wystąpieniu 

mieszkańców o pokrycie kosztów naprawy ogrodzenia spowodowanego zalegającą wodą, 

jakie to koszty?  

- Paweł Calak – wicestarosta – nie ma jeszcze wyceny kosztów naprawy, nie ma jeszcze 

informacji o odszkodowaniu. Cała dokumentacja została przekazana do ubezpieczyciela.  

- Krzysztof Kapusta – starosta – Radni z Nowego Dworu i nie tylko, uznają, że droga 

ul.Morawicza niesie za sobą bardzo poważne wyzwania natury bezpieczeństwa. Mamy taką 

konstrukcję w samorządzie, że sojusze budują, natomiast opozycja troszkę rujnuje ten 

całokształt zamierzeń. Dlatego im więcej sojuszników tym lepiej. Ma nadzieję, że ul. 

Morawicza uda się zrealizować biorąc pod uwagę rozwój tamtej części miasta.  

Co do podnośnej sprawy drogi na terenie Gminy Czosnów, Pan Starosta przypomniał, że 

kiedy został przedstawiony projekt dotyczący skrzynek. Autorzy projektu dają stuprocentową 

gwarancję skuteczności tej metody. Jednak ci, którzy takiego projektu nie robili, albo nie 

mają z nim doświadczeń wykazują pewną zachowawczość. Zadanie dzielone jest na etapy, 

aby sprawdzić efektywność tego rozwiązania.  

- Katarzyna Kręźlewicz – poprosiła o wskazanie spraw, kiedy to opozycja rujnuje pewne 

zamierzenia. Ponadto po wypowiedzi Pana Starosty ma totalny zamęt. Pan Wicestarosta 

mówił o studniach, w notatce z Zarządu pojawił się rów, a teraz mowa o skrzynkach. Bardzo 

prosi o doprecyzowanie tego i przekazanie do Radnych informacji na adresy mailowe.  

Skrzynki zastosowane były przez Gminę Czosnów w dużych nawet obniżeniach i dużych 

problemach z wodą, spełniają swoją rolę.  
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- Anna Maliszewska – na posiedzeniu Zarządu dn.23.07.20r. podjęto decyzję o 

zabezpieczeniu środków w kwocie 65tys.zł na remont dachu w LO w Nowym Dworze Maz., 

kiedy jest przewidziane wykonanie remontu?  

- Paweł Calak – wicestarosta – został złożony wniosek o dofinansowanie, jeżeli tylko 

otrzymamy środki będą starania jak najszybszej realizacji remontu tego dachu.  

- Katarzyna Kręźlewicz – Pan Starosta nie odpowiedział na pytanie. Z dwuletnich obserwacji 

pracy, wszystkich Radnych z opozycji, może powiedzieć, że bardzo pracują, starają się 

wspomagać Zarząd wskazując wszystkie rzeczy, które można zrobić, naprawić. Prosi 

o wyjaśnienia albo wycofanie się z tych sów.  

- Krzysztof Kapusta – starosta – zarząd Powiatu realizuje różnego rodzaju inwestycje 

w różnych miejscach powiatu. Jest radnym z Nowego Dworu Maz., prosi o przypomnienie 

kiedy z taką żarliwością i zaangażowaniem, bez analizy innych przypadków, upominał się o ul. 

Morawicza, ul. Czarneckiego, czy inne elementy związane z miastem Nowy Dwór Maz. 

Dlatego apeluje o zachowanie pewnej obiektywizacji swoich myśli, a jednocześnie 

reprezentowania, w swoich poglądach, całego powiatu, a niekoncentrowaniu się przez trzy 

ostatnie sesje na odwodnieniu ul. Prostej w danej miejscowości. Prosi, aby patrzeć na 

potrzeby powiatu szerzej, nie przez pryzmat miejscowości, z której jest mandat.  

- Marcin Manowski – myśli, że każdy radny czuje się radnym całego powiatu. Oprócz tego, że 

zajmują się tą drogą, zajmują się wieloma innymi sprawami powiatu. Pomimo tego, że nic nie 

zrobiono w tym temacie nadal wstrzymuje się przy udzielaniu absolutorium, chce dać szansę 

pomysłom Zarządu. Jest gotów wspierać w pisaniu wniosków i pozyskiwaniu środków na 

inwestycje drogowe, dlatego wypowiedź Pana Starosty jest niezrozumiała i zaskakująca.  

- Katarzyna Kręźlewicz – nie chce komentować tłumaczeń Pana Starosty. Są radni z Nowego 

Dworu Maz., jeśliby podnieśli sprawę ul. Morawicza chętnie wysłucha ich argumentacji, 

możemy rozmawiać na komisji. To, że podnoszona jest sprawa jednej drogi nie oznacza, że 

nie widzą innych problemów. Czy głosowała kiedyś przeciwko ul. Morawicza? Słowa, które 

padły są bardzo obraźliwe. Wszyscy Radni opozycji bardzo się angażują.  

- Elżbieta Kapałka – obiektywnie ocenia prace Zarządu, jeśli widzi, że w jednej gminie jest 

robiony chodnik i ścieżki rowerowe, a w innej gminie powiatowej droga powiatowa jest 

zrujnowana, to oczekuje zrównoważonych działań.  
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- Marcin Manowski -  zwrócił się radnych z Nowego Dworu Maz., że mogą liczyć na jego 

wsparcie w kwestii remontu ul. Morawicza.  

- Dariusz Tabęcki – nie jest tylko najważniejsza ul. Morawicza. Zapoznał się z pismem Pani 

Kręźlewicz i Pani Maliszewskiej dotyczącym problemów na tej drodze, propozycjami 

rozwiązań. Rozmawiał z Panem Wicestarostą, wie że już zajmuje się tym tematem. 

- Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję w temacie sprawozdania z pracy Zarządu.  

7. Interpelacje i zapytania. 

- Przewodniczący Rady – poinformował, że wpłynęło zapytanie od Pani Anny Małeckiej, 

zostanie przekazane do Pana Starosty.  

  

8. Sprawy różne. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Maliszewska – zbliża się jesień i związane z tym dodatkowe problemy zdrowotne, 

bardzo dużo osób myśli o zaszczepieniu się przeciw grypie, takie zalecenia wydają również 

lekarze. Rozmawiała w tej sprawie z Dyrektorem NCM, który już dwa miesiące temu podjął 

decyzję o zakupie większej ilości szczepionek, będą one dostępne dla naszych mieszkańców. 

Pani Maliszewska ma prośbę do Zarządu o wsparcie dyrekcji NCM w zorganizowaniu punktu 

szczepień i zwrócenie się do gmin również o pomoc finansową i organizacyjną w wykonaniu 

szczepień. Warto może rozważyć plenerowy punkt szczepień, wiele osób boi się kontaktu 

w pomieszczeniach zamkniętych.  

Zdzisław Szmytkowski – przewodniczący Rady, dalsze prowadzenie obrad przekazał 

wiceprzewodniczącemu Rady – Mariuszowi Kraszewskiemu  

- Katarzyna Kręźlewicz – na posiedzeniu Komisji Finansów był podniesiony temat 

przebudowy drogi ekspresowej, planowanych rozwiązań. Przebudowa dotyczy Gminy 

Czosnów, Leoncin i Zakroczym. Włodarze tych Gmin powinni wypracować wspólne 

stanowisko biorąc pod uwagę zgłoszenia od mieszkańców. W przypadku Gminy Czosnów 

niefortunne jest zaprojektowanie węzła w miejscowości Ordona. Prośba, aby włączył się w to 

samorząd powiatowy, bo dotyczy wszystkich mieszkańców powiatu.  
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- Anna Maliszewska – przyłączyła się do powyższej wypowiedzi i prośby do Zarządu 

o wsparcie działań. Wójt gminy Czosnów zwracał się pisemnie do Zarządu o wsparcie 

w uwzględnieniu poprawek do projektu.  

- Marcin Manowski – przyjęte rozwiązania w projekcie spowodują bardzo duże utrudnienia 

dla ruchu lokalnego zarówno podczas przebudowy drogi, jak i później gdy będzie już oddana 

do użytkowania. Uważa, że tym tematem powinna zająć się również Komisja Finansów 

i Infrastruktury.  

- Elżbieta Kapałka – prosi Zarząd Powiatu o zweryfikowanie danych kontaktowych organów 

i jednostek powiatu podlegających Staroście. Ostatnio zgłaszała Panu Staroście, że jedna 

z mieszkanek nie mogła dodzwonić się do szpitala, okazało się, że na stronie internetowej był 

nieprawidłowy numer telefonu.  

Następnie poprosiła o udostępnienie uwag Powiatu przekazanych poprzednio do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Budimexowi w sprawie budowy drogi ekspresowej 

S7, czyli trasy gdańskiej i przedstawienie aktualnych uwag do projektu zaproponowanego 

przez firmę Budimex. Efekt tego remontu będzie dla nas odczuwalny przez okres ok. 50 lat. 

Prośba o stanowcze przedstawienie uwag Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Zwróciła uwagę na trudności komunikacyjne, jakie mogą wyniknąć z realizacji 

zaprojektowanych rozwiązań, np. utrudnienia wyjazdu z Nowego Dworu Maz. na trasę 

gdańską. Na węźle Błonie jest tylko jedno rondo od strony wału wiślanego, przy czym między 

Czosnowem, a Dziekanowem są zaprojektowane po dwa ronda. Obecnie już jest dużo 

wypadków na węźle Ordona i w Kazuniu Nowym przy wjeździe do jednostki wojskowej i na 

trasę gdańską. Prosi, aby osoby merytoryczne zajmujące się w Starostwie sprawami dróg 

przygotowały uwagi do zaproponowanego projektu.  

Zostały już wykonane uzgodnienia środowiskowe. Kilka lat temu była informacja o 

planowanej przebudowie, ale zwykle mieszkańcy „uruchamiają” się jak widzą jak to ma 

wyglądać. Może przedstawić projekt, jak będzie wyglądała droga w „Gazecie 

Nowodworskiej”, aby mieszkańcy mieli tego świadomość. Ruch może się przekierować na 

Gminę Pomiechówek, gdzie już jest problem z przejazdem ciężarówek.  

- Anna Małecka – zgłosiła się do niej osoba, również do Pana Starosty, która wymaga dializy. 

Sytuacja osób dializowanych z naszego powiatu jest trudna, trzy razy w tygodniu dojeżdżają 
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do szpitala w Płońsku (wyjazd ok. 7, powrót ok. 17), Czy jest możliwość otwarcia stacji dializ 

z naszym szpitalu, byłoby to dużym ułatwieniem dla pacjentów. Takie stacje funkcjonują 

w Sochaczewie, Płońsku, Wołominie, Wieliszewie. Osoba, która zgłaszała się w sprawie dializ 

kontaktowała się z firmą Fresenius Nephrocare, które oferuje takie usługi w ponad 35 

krajach Europy, firma miała przedstawić swoje rekomendacje Starostwu.  

- Krzysztof Kapusta – starosta – odnośnie sprawy związanej z Budimexem, poinformował, że 

odbyło się kilka spotkań i z komitetem protestującym i Wójtem Gminy Czosnów. Gmina 

Czosnów bardzo dokładnie przeanalizowała projekt, w ramach swojej kompetencji naniosła 

konkretne uwagi. Powiat traktuje to bardzo poważnie, pracuje nad tym Wydział Inwestycji 

i Dróg Powiatowych. Jutro odbędzie się spotkanie Wójtów i Burmistrzów, ma w nim 

uczestniczyć Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego, będzie to jeden z tematów do omówienia. 

Temat traktowany jest bardzo poważnie.  

W sprawie stacji dializ rozmawiał z osobą, która opisywała jak wygląda historia ludzi 

potrzebujących tego rodzaju świadczenia. Ma nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do 

kontaktu z firmą. Chciałby przeanalizować kwestie kontraktowania usług, możliwości 

finansowych całego przedsięwzięcia. W tej sprawie w najbliższym czasie spotka się 

z Dyrektorem NCM.  

- Elżbieta Kapałka – czy jest określony termin, do którego można składać uwagi do projektu 

budowy drogi ekspresowej, czy firma Budimex lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad wskazała taki termin, tak żeby w odpowiednim czasie zorganizować np. spotkanie 

Komisji Infrastruktury. Jeżeli będzie organizowane spotkanie komisji chciałaby otrzymać 

powiadomienie i mieć możliwość udziału. Warto by było, aby można było spotkać się 

osobiście.  

- Anna Maliszewska – w sprawie stacji dializ powinien wypowiedzieć się Dyrektor NCM, który 

uczestniczy w dzisiejszej sesji.  

- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – stacja dializ jest 

bardzo potrzebna w naszym powiecie. Pacjenci szpitala potrzebujący dializ również muszą 

być dowożeni, głównie do Płońska. Szanse na powstanie stacji dializ nie są duże. Problemem 

jest kontrakt z NFZ, ponieważ sieć stacji dializ w Polsce jest w zasadzie zamknięta, nie ma 

ogłaszanych konkursów, nie ma nowych środków. Powstanie stacji nie jest z góry skazane na 
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porażkę, być może nasze działania spowodują, że uda się otworzyć stację dializ, ale temat 

jest bardzo trudny. Wspomniana firma dostarcza sprzęt, odczynniki do dializowania, jest 

zainteresowana, aby powstała taka stacja. Problemem jest finansowanie zarówno w sferze 

kontaktu, jak i ogromnych środków finansowych potrzebnych do otwarcia stacji. Dodał, że 

w zasadzie stacje dializ są prowadzone przez kilka wyspecjalizowanych podmiotów. 

Zainteresowania takich sieci, aby otworzyć stację w Nowym Dworze Maz. jest w tej chwili 

żadne. NCM dysponuje terenem, taka staja mogłaby powstać, ale od 5 lat nie zgłosił się ani 

jeden podmiot. Natomiast jest firma zainteresowana umieszczeniem rezonansu 

magnetycznego oraz są szanse na uzyskanie kontraktu z NFZ.  

- Krzysztof Kapusta – starosta – odnośnie stacji dializ powiedział, że jako Zarząd zrobią 

wszystko, żeby dowiedzieć się jakie są szanse, czy się to uda będzie wiadome po kontakcie 

z tą firmą.  

- Marcin Manowski – podziękował Panu Staroście za wsparcie i objęcie patronatu nad 

wydarzeniem upamiętniającym 100 lecie Bitwy Warszawskiej organizowanym w naszym 

powiecie. Prosi o przekazanie podziękowań dla Wydziału Promocji.  

- Innych głosów nie zabrano.  

9. Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Mariusz Kraszewski - wiceprzewodniczący Rady 

– o godz. 1055 zamknął obrady XX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

 Przewodniczący 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

Zdzisław Szmytkowski 

 

Przygotował(a): Mariola Tomaszewska  

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


