BR.0002.21.20
kadencja VI 2018-2023
Protokół Nr XXI/2020
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 września 2020 roku
Obrady XXI sesji rozpoczęto 24 września 2020 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz.
10:10 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.
XXI 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. 9:00
otworzył XXI 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:
1. Paweł Calak
2. Elżbieta Kapałka
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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 XXI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 2 do
protokołu).
- Krzysztof Kapusta – starosta – złożył wniosek o wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji
projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór
Mazowiecki.
- Innych wniosków nie zgłoszono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powierzenia przez
Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki, zaproponował umieszczenie powyższego
projektu uchwały w bloku uchwał w ppkt 6.
Głosowano wniosek w sprawie:
wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat
zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki.
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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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
Mariusz Torbus
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, Kamil Szafrański , Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski , Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
Mariusz Torbus
Porządek XXI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XX/2020 z dnia 27.08.2020r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
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1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok;
3) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego;
5) wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na
stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Nowodworskiego Centrum
Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim;
6) powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki.
5. Ocena wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2020 rok.
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XX/2020 z dnia 27.08.2020r.
Protokół z sesji Nr XX/2020 z dn. 27.08.2020r. 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 Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego, poinfrom9ował o pozytywnej opinii komisji co do projektu
powyższej uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
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Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały 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, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Anna
Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski,
Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki,
Mariusz Ziółkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska
NIEOBECNI (1)
Mariusz Torbus
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXI/138/2020 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2019 rok.
2) zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok - zał. nr 4 do protokołu
W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego, poinformował o pozytywnej opinii komisji co do projektu
powyższej uchwały.
- Anna Maliszewska – poprosiła o informację dotyczącą kwoty 535.031zł na rozbudowę
budynku Starostwa, na co konkretnie będą przeznaczone te środki? to samo pytanie
w sprawie kwoty 143.661zł na roboty dodatkowe w budynku przy ulicy Chemików 6
- Paweł Calak – wicestarosta – dodatkowe środki na remont internatu będą przeznaczone na
remont kolejnych pomieszczeń na parterze, wymiana instalacji elektrycznej, remont klatki
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ewakuacyjnej. Odnośnie pierwszej kwoty, jest to szacunkowy koszt na rozbudowę Starostwa
na potrzeby obsługi interesantów (poczekalnia, punkt obsługi klienta). Obecnie brakuje
miejsca, aby w godnych warunkach interesanci oczekiwali na załatwienie sprawy, szczególnie
dużo jest klientów do Wydziału Komunikacji.
- Katarzyna Kręźlewicz – prosi o informację od Zarządu, Radnych z Nowego Dworu
Mazowieckiego dotyczącą przebudowy ulicy Morawicza, w szczególności w zakresie światła.
Dlaczego rozważane są przy ulicy Jarzębinowej, a nie przy Akacjowej, gdzie jest bliżej torów i
korzystają osoby wyjeżdżające ze szpitala.
- Krzysztof Kapusta – starosta – chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców zamieszkujących
w coraz większej liczbie te tereny. Nie rozważali przesunięcia w kierunku ulicy Akacjowej,
myśli, że to się okaże jak powstaną pierwsze projekty i założenia dotyczące tego problemu.
- Przewodniczący Rady – poprosił, aby w tej początkowej koncepcji przyjąć właśnie takie
rozwiązanie.
- Katarzyna Kręźlewicz – wyjazd w lewo, jadąc ze szpitala do centrum miasta, jest trudny,
rozumie, że światła przy ulicy Jarzębinowej nie rozwiążą tego problemu, a światła przy
Akacjowej mogłyby rozwiązać problem przy Jarzębinowej. Nie jest specjalistą w tym zakresie,
ale prosi Zarząd o analizę tego rozwiązania.
Wójt gminy Czosnów proponuje dużą sumę (50%) na inwestycję naprawy odwodnienia, była
prośba o wprowadzenie na tej sesji, Zarząd nie przychylił się do prośby. Natomiast do
inwestycji na ulicy Morawicza Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego nie dokłada
środków.
- Krzysztof Kapusta – starosta – czekają na spotkanie z Panem Wójtem, żeby omówić
szczegółowo harmonogram zadań inwestycyjnych na ulicy Prostej. Ma nadzieję, że na
najbliższym posiedzeniu Zarządu uda się to sfinalizować.
- Anna Maliszewska – z czego wynika kwota 600.000zł, z tego co wie, nie ma żadnego
projektu, czy wystarczy to na wykonanie całej inwestycji razem ze światłami.
- Mariusz Ziółkowski – zgadza się z uwagą Pani Kręźlewicz dotyczącą skrzyżowania ulicy
Akacjowej i Morawicza. Należałoby zastanowić się chociażby nad częściowym usunięciem
istniejących tam na wiadukcie ekranów, zasłaniają pojazdy zjeżdżające z wiaduktu. Włączenie
się do ruchu, szczególnie w lewa stronę jest bardzo niebezpiecznie. Jeśli chodzi o
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przesunięcie świateł, to w ocenie Pana Ziółkowskiego, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe.
Wynika to z infrastruktury osiedla, osiedle Jarzębinowa w żaden sposób nie jest drogowo
połączone z łącznikiem przy ulicy Akacjowej. Być może gdyby doszło do spotkania
z projektantem, fachowiec w tej dziedzinie dokonał takiej analizy, to być może takie
rozwiązanie udałoby się wypracować. Razem z Panem Dariuszem Tabęckim zgłaszają
gotowość do wzięcia udziału w spotkaniach z projektantem dotyczących wykonania projektu
przebudowy tejże drogi (nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki ulica Paderewskiego, ulica
Morawicza).
- Paweł Calak – wicestarosta – kwota 600.000zł jest kwotą szacunkową, przetarg pokaże
kwotę faktyczną. Wykonana będzie sygnalizacja świetlna i zmiana nawierzchni.
- Anna Małecka – odnośnie drogi Morawicza i skrzyżowania z Jarzębinową. Codziennie
korzysta z tego skrzyżowania. Wokół powstały nowe osiedla, jest bardzo dużo mieszkańców,
bardzo trudno jest wyjechać szczególnie z osiedla „Dębowy park”. Również pisała pisma
w sprawie przebudowy tego skrzyżowania, jak i trudności związanych z wyjazdem z ulicy
Akacjowej. Zwracała się z zapytaniem do Miasta i Powiatu czy było wystąpienie do kolei
o demontaż ekranów akustycznych. Otrzymała odpowiedź, że nie było takich wystąpień.
Zwraca się z prośbą o umożliwienie uczestnictwa, w pracach projektowych związanych
z planowaną przebudową. Prosi Zarząd, aby przy remoncie drogi, uwzględnił również stan
chodników, które są nierówne, stoją kałuże. Droga Morawicza jest najgorszą drogą
powiatową, w całym Nowym Dworze Mazowieckim.
- Anna Maliszewska – nie ma projektu, nie ma kosztorysu, tak się wydaje Zarządowi, że
podana kwota wystarczy albo nie.
- Paweł Calak – wicestarosta – jest to kwota wynikająca z przyjętych założeń, dokładna kwota
będzie znana po przetargu. Nie ma kosztorysu na nawierzchnię. Główny kosztorys na
sygnalizację świetlną to 200-250 tysięcy. Pozostała kwota przeznaczona jest na nawierzchnię
i poprawę chodników. Podane kwoty to nasz wewnętrzny szacunek, inwestorski kosztorys.
- Dariusz Tabęcki – jeżeli chodzi o skrzyżowanie ulicy Bocznej z wiaduktem, to jest to teren
kolejowy. Budowa tam świateł nie bardzo zależy od Powiatu, tylko od kolei. Uważa, że przed
budową świateł na ulicy Jarzębinowej i skrzyżowania z Dębową, należy najpierw wykonać
badania ruchu, jak ta sygnalizacja będzie działała na ruch, być może rozwiąże się sprawa
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skrzyżowania z ulica Boczną. Nie jest prawdą, że miasto nie występowało o zdjęcie ekranów,
bo osobiście podpisywał pisma. W tej sprawie również wspólnie działali z powiatem. Dwu lub
trzy krotnie spotykali się z koleją, która wstępnie wyraziła zgodę na zdjęcie ekranów.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Anna Małecka,
Zbigniew Niezabitowski , Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski , Jan Serwatka, Kamil
Szafrański , Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski , Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski
PRZECIW (2)
Elżbieta Kapałka, Marcin Manowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Katarzyna Kręźlewicz , Anna Maliszewska
NIEOBECNI (1)
Mariusz Torbus
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXI/139/2020 zmieniającą uchwałę
budżetową na 2020 rok.
3) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – zał. nr 5 do protokołu
W dyskusji wzięli udział:
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- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego, poinformował o pozytywnej opinii komisji co do projektu
powyższej uchwały.
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych również
poinformował o pozytywnej opinii komisji w sprawie przedmiotowej uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały 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, Kamil Szafrański , Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
Mariusz Torbus
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXI/140/2020 w sprawie zadań, na
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu nowodworskiego zał. nr 6 do protokołu
W dyskusji wzięli udział:
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował o pozytywnej opinii komisji co do projektu powyższej uchwały.
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- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie 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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
Mariusz Torbus
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXI/141/2020 zmieniającą uchwałę
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
nowodworskiego.
5) wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na
stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim - zał. nr 7 do protokołu
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował o pozytywnej opinii komisji co do projektu powyższej uchwały. Zarówno
Zarząd Powiatu, jak i Komisja, proponują kandydaturę Pani Moniki Nojbert.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały
z zapisem „Rada Powiatu Nowodworskiego wyznacza Panią Monikę Nojbert jako
przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.
Lecznictwa Nowodworskiego Centrum Medycznego w nowym Dworze Mazowieckim”.

10

Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu
komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Nowodworskiego
Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.
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, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew
Niezabitowski, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski,
Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Monika Nojbert
NIEOBECNI (1)
Mariusz Torbus
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXI/142/2020 w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym
Dworze Mazowieckim.
6) powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki - zał. nr 8 do protokołu
W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego, poinformował o pozytywnej opinii komisji co do projektu
powyższej uchwały.
Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
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przyjęcia uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór
Mazowiecki.
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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
Mariusz Torbus
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXI/143/2020 w sprawie w sprawie
powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki.
Karty głosowań zał. nr 9 do protokołu.
5. Ocena wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2020 rok - zał. nr 10
do protokołu
W dyskusji wzięli udział:
- Przewodniczący Rady poinformował, że do informacji o przebiegu wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2020 roku Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywna opinię – zał.
nr 11 do protokołu.
- Innych głosów nie zabrano.
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady - zał. nr 12 do protokołu
W dyskusji wzięli udział:
- Elżbieta Kapałka – w sprawozdaniu na str. 2 jest informacja o zaopiniowaniu przez Zarząd
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
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nieruchomości stanowiącej własność powiatu na rzecz gminy Nowy Dwór, jaka to
nieruchomość i w jakim celu przekazana?
- Paweł Calak – wicestarosta – nie pamięta, sprawdzi i da odpowiedź.
- Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że ta uchwała była podjęta na ostatniej sesji.
- Elżbieta Kapałka – jest informacja o zatwierdzeniu mniejszej liczebnie klasy na wniosek
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, klasa poniżej 25 osób. Czy jest gdzieś opublikowana
informacja dla młodzieży, że jeszcze w okresie miesiąca września można przenieść się do tej
szkoły.
- Krzysztof Kapusta – starosta – jest zainteresowanie przeniesieniami, sam kierował do szkoły
4 rodziny, które podjęły rozmowy z Dyrektorami, nie zna finału tej sprawy.
- Pan Przewodniczący – ile osób liczy wspomniana klasa?
- Krzysztof Kapusta – poinformował, że 24 osoby.
- Elżbieta Kapałka – na posiedzeniu w dniu 19.08.20r. Zarząd zapoznał się z pismem Wójta
Gminy Czosnów w sprawie przebudowy drogi ekspresowej. Na poprzedniej sesji była
informacja o planowanym spotkaniu z Wójtami i Burmistrzami z terenu powiatu, czy jest
protokół z tego spotkania związany z przebudową tej drogi?
- Krzysztof Kapusta – starosta – ze spotkania zostało przygotowane pismo, które zostało
wysłane do Wojewody, Marszałka, zainteresowanej firmy z prośbą o wzięcie pod uwagę
innych rozwiązań i zgłoszonych uwag.
- Elżbieta Kapałka – na poprzedniej sesji była prośba o możliwość zapoznania się
z dokumentacją dotycząca tej przebudowy, dlaczego do tej pory nie otrzymała tego
protokołu?
- Krzysztof Kapusta – starosta – nie było protokołu tylko pismo, kopia tego pisma zostanie
przekazana.
- Katarzyna Kręźlewicz – również prosi o przesłanie na adres mailowy kopii tego pisma. Myśli,
że zostało to poprzedzone jakąś analizą przez Wydział Starostwa, czy zgadza się z tymi
uwagami, czy wnosi jakieś własne pomysły. Jaki jest dalszy plan działania?
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- Paweł Calak – odbyło się spotkanie z Wójtami i Burmistrzami z całego powiatu, zostało
wystosowane pismo z uwagami do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz wykonawcy.
Pismo podpisali wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie.
- Elżbieta Kapałka – kiedy zostało wysłane to pismo?
- Paweł Calak – wicestarosta – nie pamięta dokładnej daty, około 2 tygodni temu.
- Anna Maliszewska – również prosi o kopię tego pisma. Następnie zadała pytanie, dotyczące
posiedzenia Zarządu w dniu 31.08.20r. i informacji o remoncie obiektu mostowego i drogi,
w jakiej to jest miejscowości.
- Paweł Calak – wicestarosta – jest to w Gminie Zakroczym, miejscowość Trębki.
7. Interpelacje i zapytania.
Nie złożono interpelacji i zapytań.
8. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Kręźlewicz – dobrze, że Zarząd zaczął naprawę odwodnienia drogi, wyznaczył
miejsca napraw, ale nie są to te, które są najbardziej uciążliwe dla użytkowników drogi. Ile
jest zaplanowanych środków na obecne etapy remontu?
- Paweł Calak – wicestarosta – na pierwsze prace została przewidziana kwota 40-50tys.zł.
- Mariusz Ziółkowski – podziękował Zarządowi Powiatu za wyasygnowanie środków na
przebudowę ulicy Morawicza, cieszy się że spotkało się to ze zrozumieniem.
- Elżbieta Kapałka – na poprzedniej sesji omawiana była sprawa przebudowy drogi S7.
Otrzymała 17.09.20r. bardzo lakoniczną odpowiedź. Na sesji były zadane konkretne pytania
o możliwość zaangażowania radnych, możliwość udziału w pracach, nie zostali zaproszeni na
żadne spotkanie. Rozumie z tego, że Zarząd decyduje sam o wszystkim, radni nie muszą
wiedzieć. Nie wie, co zrobił Zarząd w tej sprawie od ostatniej sesji. Prosiła również, że jeżeli
będzie posiedzenie Komisji Infrastruktury, żeby Zarząd tak zorganizował to posiedzenie, aby
radni mogli osobiście zobaczyć projekt i wspólnie go omówić. Prosi o odpowiedź na pytania,
które przesłała do Zarządu w dniu 17 września.
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- Krzysztof Kapusta – starosta – w piśmie skierowanym do Generalnej Dyrekcji Dróg i
Autostrad, po analizie wszystkich uwag zgłoszonych przez poszczególnych Wójtów, zostało to
zebrane w jeden dokument, znalazły się tam konkretne propozycje poszczególnych gmin. Ma
nadzieję, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad jeszcze raz to dokładnie przeanalizuje i
weźmie pod uwagę.
- Anna Małecka – odnośnie utworzenia pracowni informatycznej w Zespole Szkół
Zawodowych w Nasielsku, przypomniała, że powiat odstąpił od realizacji programu, środki
z budżetu zostały zdjęte. Natomiast powiat miał brać udział w drugiej otwartej formule
dotyczącej utworzenia tej pracowni. Pytanie: czy jakieś środki udało się pozyskać
z Mazowieckiego Projektu przygotowania szkół do nauczania zdalnego.
- Krzysztof Kapusta – starosta – nie ma jeszcze informacji wydziału w tej sprawie.
- Anna Małecka – sugestia dla Rady Powiatu, Zarządu odnośnie oświaty w Nasielsku. Czytając
różne dokumenty, ubolewa, że Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku ma kilkudziesięciu
uczniów. O ile dobrze pamięta w tym roku było 9 absolwentów, a do matury przystąpiło
5 osób. Na nowy rok szkolny utworzono 17 osobową klasę. Czy Zarząd myślał o
restrukturyzacji obiektów szkolnych w Nasielsku, nie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w
Nasielsku, ale może włączeniu do Zespołu Szkół Zawodowych. Czy były jakieś wstępne
analizy tego tematu? W szkołach brakuje na wiele rzeczy, nie zatrudnia się osób do
administracji, nie ma pieniędzy na wymianę podłóg w Liceum w Nowym Dworze
Mazowieckim.
- Krzysztof Kapusta – starosta – jest to ważki problem, zostały podjęte wstępne rozmowy
z Burmistrzem Nasielska tej w kwestii, kosztów utrzymania tego obiektu, jakie jest jego
stanowisko, co można zrobić wspólnie.
- Zbigniew Niezabitowski – poprosił o poinformowanie, gdyby było spotkanie z projektantem
w sprawie ulicy Morawicza, chętnie weźmie w nim udział.
- Elżbieta Kapałka – pytanie odnośnie drogi S7, kogo Zarząd wyznaczył z urzędu do
reprezentowania w sprawie przebudowy drogi?
- Krzysztof Kapusta – starosta – nie ma wyznaczonej takiej osoby, wszystko rozpatrywane
jest kolegialnie na posiedzeniach Zarządu.
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- Katarzyna Kręźlewicz – prośba do Zarządu, Wydziału Promocji lub szpitala, nie wie kto w
tym zakresie będzie właściwy. Sprawa dotyczy odwiedzin w szpitalu, kontaktu z chorym,
z lekarzem. Osoby nie wiedzą jak to wygląda obecnie, taką informację można również
przekazać do gmin. Prosi o przygotowanie takiej informacji i rozpropagowanie jej wszystkimi
możliwymi kanałami.
- Anna Maliszewska – popiera Panią Elżbietę Kapałka w sprawie drogi S7. Zarząd powinien
przyglądać się wnikliwie i zareagować zanim będzie za późno, a sprawa dotyczy całego
powiatu. Dziękuje, że Zarząd rozpoczął jakieś prace na drodze w Dobrzyniu. Ma nadzieję, że
Zarząd przychyli się do propozycji Wójta i przyjmie pieniądze na wykonanie odwodnienia
w kolejnych miejscach. Zbliża się okres zimowy, olbrzymi problem powstanie gdy te kałuże
zamarzną. Następnie zwróciła uwagę, że co roku gminy dokładają się do działalności szpitala.
Które gminy z naszego powiatu przekazały już środki, a które jeszcze nie? Gmina
Pomiechówek przez ostatnie 2 lata nie przekazywała środków, jak to wygląda obecnie?
- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – proces dofinasowania
przez samorządy w tym roku jeszcze trwa. Na chwilę obecną z powiatu nowodworskiego
szpital otrzymał kwotę 350.000zł na modernizację i wyposażenie sali intensywnego nadzoru
kardiologiczno internistycznego, 150.000zł na remont i wyposażenie oddziału ginekologiczno
położniczego, 600.000zł powiat nowodworski na termomodernizację budynku szpitala,
30.000zł gmina Legionowo na modernizację i doposażenie sali intensywnego nadzoru
kardiologiczno internistycznego, 20.000zł gmina Nieporęt na modernizację i doposażenie sali
intensywnego nadzoru kardiologiczno internistycznego, 50.000zł gmina Leoncin na zakup
urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej, 10.000zł gmina Zakroczym na
zakup asortymentu do walki z coronawirusem (Pan Dyrektor dodał, że prowadzi rozmowy
z tą gminą o dofinasowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla ośrodka w Zakroczymiu),
111.478zł powiat nowodworski na zakup asortymentu do walki z wirusem, na ten sam cel
14.904zł gmina Jabłonna, 115.000zł gmina Czosnów na wyposażenie w aparaturę i sprzęt
medyczny pomieszczeń intensywnego nadzoru, 450.000zł powiat nowodworski na
rozbudowę bloku operacyjnego, 15.000zł gmina Serock na wyposażenie w aparaturę i sprzęt
medyczny pomieszczeń intensywnego nadzoru. Obecnie szpital oczekuje na wsparcie z gminy
Nowy Dwór Mazowiecki, będzie prawdopodobnie w październiku. Prowadzone są rozmowy
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z gminą Pomiechówek, Wójt obiecał, że może uda się w końcówce roku przekazać jakieś
środki.
- Elżbieta Kapałka – pytanie do Zarządu: jaka była podstawa do ograniczenia prędkości na
drodze powiatowej w gminie Leoncin do 30km/h? Co się zdarzyło, że droga nie została
zakwalifikowana do remontu, a został ustawiony znak ograniczający prędkość, dotyczy drogi
Dąbrowa - Górki oraz Polesie Nowe – Nowiny.
- Paweł Calak – wicestarosta – odpowie na piśmie, nie pamięta powodów zmiany
dopuszczalnej prędkości. Natomiast w rozmowie telefonicznej informował Panią Kapałka, że
do końca września będzie złożony wniosek na naprawę dróg w Leoncinie.
- Marcin Manowski – analizując wsparcie finansowe gmin dla szpitala, można
wywnioskować, że jest to jest zupełnie odwrotnie jeśli chodzi o inwestycje w tych gminach ze
strony powiatu. Gmina Leoncin, która ma najmniejszy budżet tak dużą kwotą wsparła szpital,
a ze strony powiatu nic nie otrzymuje. Prosi Zarząd aby wziął to pod rozwagę.
- Elżbieta Kapałka – Wójt na ostatnich dwóch sesjach w gminie Leoncin informował, że
zaproponował Starostwu wsparcie inwestycji drogi powiatowej na terenie gminy Leoncin
w wysokości 50%, czy jest to prawdą? Następnie zwróciła uwagę, że zostały zaproponowane
środki na drugą połowę roku na czyszczenie poboczy dróg powiatowych, prosi o zwrócenie
uwagi na pobocze i krzewy, które nie zostały dobrze wycięte przy drodze powiatowej Polesie
– Nowiny. W dalszej kolejności zwróciła się do Zarządu z prośbą o promocję wydarzenia
zaplanowanego na 11 października, organizowanego przez Wójta gminy Leoncin. Będzie to
rekonstrukcja bitwy „Bój o Polesie Stare”. Zaprasza wszystkich na to wydarzenie.
- Paweł Calak – wicestarosta – były rozmowy z Wójtem gminy Leoncin o dofinansowaniu do
inwestycji na drogach powiatowych.
- Katarzyna Kręźlewicz – zwróciła się z prośbą, aby rozmowy z Wójtem gminy Czosnów
w sprawie naprawy odwodnienia drogi były przeprowadzane na tyle sprawnie, aby na
kolejnej sesji można było zacząć działać. Zbliża się zima, nawierzchnia już jest spękana, po
kolejnej zimie mogą być duże konsekwencje z powodu zastoin wody na drodze.
- Marcin Manowski – były rozmowy z Wójtem Leoncina w sprawie inwestycji drogowych, czy
w związku z tym były składane jakieś wnioski o dofinansowanie tych dróg, czy gmina Leoncin
po raz kolejny została odłożona na nieokreśloną przyszłość?
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- Paweł Calak – wicestarosta – Zarząd prowadzi rozmowy, analizuje wszystkie propozycje
samorządów. W kolejnym roku zostaną złożone wnioski na dwa mosty w Górkach oraz na
drogę od Głuska przez Leoncin w stronę Polesia.
- Marcin Manowski – brakuje kawałek drogi powiatowej, która była modernizowana w
poprzedniej kadencji, od Grochal do Leoncina na odcinku 2km, należałoby to dokończyć.
- Paweł Calak – wicestarosta – ten odcinek również jest uwzględniony we wniosku.
- Innych głosów nie zabrano.
9. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady
– o godz. 1010 zamknął obrady XXI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego
Zdzisław Szmytkowski
Przygotował(a): Mariola Tomaszewska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

18

