BR.0002.23.20
kadencja VI 2018-2023
Protokół Nr XXIII/2020
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 listopada 2020 roku
Obrady XXIII sesji rozpoczęto 19 listopada 2020 o godz. 1300, a zakończono o godz. 1355 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.
XXIII 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. 1300
otworzył XXIII sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady sesji Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło 19
radnych, (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 Radnych), lista obecności zał.
nr 1 do protokołu.
Obecni:
1. Paweł Calak
2. Elżbieta Kapałka
3. Krzysztof Kapusta
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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
W związku z problemami technicznym Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy
w obradach.
2.Przyjęcie porządku obrad.
W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Kapusta – starosta – zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji
projektu uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony
wniosek.
Głosowano wniosek w sprawie:
wprowadzenia do porządku sesji projektu uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Wyniki głosowania
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ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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 Torbus, Mariusz Ziółkowski
- Przewodniczący Rady – zaproponował procedowanie wprowadzonego projektu uchwały
jako punktu 6 w bloku uchwał. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie porządku XXIII
sesji wraz z przyjętą poprawką.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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 Torbus, Mariusz Ziółkowski
Porządek obrad XXIII sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXII/2020 z dnia 29.10.2020r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok;
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3) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
nowodworskiego;
4) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na 2021r. na terenie Powiatu Nowodworskiego;
5) przekazania skargi
6) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
5. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Środowiska w 2020 roku.
6. Sprawozdanie z pracy Zespołu Promocji i Spraw Społecznych w roku 2020.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXII/2020 z dnia 29.10.2020r.
Protokół z sesji Nr XXII/2020 z dn. 29.10.2020r. 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 2 do protokołu
projekt uchwały 1, zał. nr 3 – autopoprawka, zał. nr 4 projekt uchwały z autopoprawką);
W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
- Katarzyna Kręźlewicz – podziękowała za podjęcie sprawy odwodnienia drogi Sowia Wola –
Czosnów. Gdyby poczekano jeszcze kilka lat, to koszty beczkowozów wywożących wodę
pochłonęłyby budżet, który teraz jest inwestowany przez Powiat w to zadanie.
Następnie zwróciła uwagę na wsparcie finansowe dla szpitala nowodworskiego udzielone
przez Gminę Wieliszew i Gminę Czosnów, wyraziła nadzieję, że na kolejnej sesji będzie
informacja o wsparciu przez inne samorządy.
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- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nowodworskiego wraz z autopoprawką.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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 Torbus, Mariusz Ziółkowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIII/153/2020 w sprawie przyjęcia
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
2) zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok (zał. nr 5 do protokołu projekt uchwały 1;
zał. 6 projekt uchwały z autopoprawką);
W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego – poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
- 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: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
ZA (19)
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 Torbus, Mariusz Ziółkowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIII/154/2020 zmieniającą uchwałę
budżetową na 2020 rok.
3) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
nowodworskiego (zał. nr 7 do protokołu);
W dyskusji wzięli udział:
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych –
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu nowodworskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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 Torbus, Mariusz Ziółkowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIII/155/2020 w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.
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4) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających na 2021r. na terenie Powiatu Nowodworskiego(zał. nr 8 do protokołu);
W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju – poinformował
o pozytywnej opinii komisji, co do projektu przedłożonej uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na 2021r. na terenie Powiatu Nowodworskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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 Torbus, Mariusz Ziółkowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIII/156/2020 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
na 2021r. na terenie Powiatu Nowodworskiego.
5) przekazania skargi (zał. nr 9 do protokołu);
- Mariusz Torbus – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – poinformował, iż
komisja po analizie skargi uznała, iż Rada Powiatu jest niewłaściwa do jej rozpatrzenia.
Komisja rekomenduje przekazanie skargi organowi przed którym toczy się postępowanie
administracyjne w zgłoszonej sprawie, czyli Staroście Nowodworskiemu.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
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Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie przekazania skargi.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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 Torbus, Mariusz Ziółkowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIII/157/2020 w sprawie
przekazania skargi.
6) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (zał. nr 10 do protokołu).
W dyskusji wzięli udział:
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju – poinformował
o pozytywnej opinii komisji, co do projektu przedłożonej uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
Wyniki imienne:
ZA (19)
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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 Torbus, Mariusz Ziółkowski
Karty głosowań imiennych zał. nr 11 do protokołu.
5. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Środowiska w 2020 roku (zał.
nr 12 do protokołu)
6. Sprawozdanie z pracy Zespołu Promocji i Spraw Społecznych w roku 2020 (zał. nr 13 do
protokołu).
- Pytań do informacji, przedłożonych w punktach 5 i 6, nie zgłoszono, Przewodniczący Rady
stwierdził, że zostały przyjęte przez Radę Powiatu.
7. Interpelacje i zapytania.
Nie złożono interpelacji i zapytań.
8. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady (zał. nr 14 do protokołu).
Pytań nie zgłoszono, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu sprawozdanie
przyjęła.
9. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Kręźlewicz – na posiedzeniu Komisji finansów była w tej sprawie rozmowa, nie
rozumie dlaczego szpital nie otrzymał środków na utworzenie szpitala jednoimiennego, czy
prowadzone są rozmowy, czy to będzie później wyrównane?
- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – poinformował, że do
Wojewody i Urzędu Marszałkowskiego wysłane zostało zestawienie kosztów. Obecnie nie
jest wiadome jaka będzie refundacja, a jaką część szpital będzie musiał pokryć z własnych
środków. Szpital uruchomił działalność w trybie covidowym. Na dzień dzisiejszy jest ponad
20 pacjentów na oddziale internistycznym, 10 na chirurgii, kilka pacjentek na położnictwie.
W szpitalu odbierane są porody kobiet z covidem, na oddziale dziecięcym jest 2 dzieci.
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- Katarzyna Kręźlewicz – z informacji medialnych wynika, że w przekształcanych szpitalach
powiatowych pojawia się problem, że często przywożeni pacjenci nie są przygotowani do
pobytu w szpitalu. Czy były takie problemy w naszym szpitalu, że pacjentom brakuje rzeczy
do zabezpieczenia tzw. potrzeb typowo życiowych, normalnie zapewnianych przez rodzinę,
która obecnie może być chora lub w kwarantannie.
- Jacek Kacperski - dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – nie sygnalizowano
takich problemów. Zwrócił uwagę, że jest problem w przypadku środków ochrony osobistej
dla personelu. Dzienny koszt na ten cel to kwota 20-25tys.zł. Częściowo jest to zapewnione
ze strony Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego udało się również pozyskać z innych źródeł.
Niestety jest to połowa w zakresie potrzeb ochrony osobistej, pozostałe szpital musi dokupić.
Korzystają również ze wsparcia samorządów, była pomoc ze strony Powiatu, Gminy Nowy
Dwór Mazowiecki, Czosnów, Zakroczym. Ze środków covidowych został zakupiony
nowoczesny rentgen. W pierwszym kwartale przyszłego roku z Urzędu Marszałkowskiego
szpital otrzyma nowy tomograf. Od Wojewody w użyczenie szpital otrzymał 2 respiratory,
2 kardiomonitory.
- Anna Maliszewska – na posiedzeniu komisja pojawiła się informacja, że aparat do
pobierania osocza ozdrowieńców musiał zostać przekazany do Warszawy. Czy jest potrzebny
w naszym szpitalu taki aparat, dlaczego został oddany, czy jest potrzeba zorganizowania
zbiórki na zakup takiego aparatu?
- Łukasz Tomasik – zastępca dyrektora ds. medycznych Nowodworskiego Centrum
Medycznego – krew pozyskiwana od ozdrowieńców jest w całości przekazywana
i dystrybuowanie odbywa się centralnie, według potrzeb. Na pewno warto oddawać osocze
przez ozdrowieńców, natomiast nie ma możliwości pozostawienia go dla określonej grupy
pacjentów.
- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – zwrócił uwagę, że
Centrum Krwiodawstwa jest niezależne od Nowodworskiego Centrum Medycznego.
W natłoku spraw jakie obecnie się dzieją w szpitalu Pan Kacperski nawet nie miał wiedzy, że
tak się zadziało.
- Marcin Manowski – jakiś czas temu Radna Małecka poruszała temat stacji dializ, jakie są
realne szanse powstania takiej stacji?
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Kolejny poruszony temat do wyznaczenie miejsca na przystanek autobusowy w Czosnowie,
czy zostało to pozytywnie załatwione?
Następnie zwrócił się do Zarządu, aby w projekcie budżetu na kolejny rok nie zapomnieć
o Gminie Leoncin, która od wielu lat pomijana jest w zadaniach inwestycyjnych.
- Anna Małecka – podziękowała wszystkim, którzy wzięły udział w głosowaniu do budżetu
obywatelskiego oraz za wsparcie w rozpropagowaniu wydarzenia na cały Powiat.
- Elżbieta Kapałka – czy Zarząd Powiatu otrzymał odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie budowy trasy S7 na odcinku Płońsk – Czosnów? Była
informacja z tej instytucji, że będzie analizowała przepustowość drogi i rozwiązania, które są
związane z połączeniem z drogą 579 z Błonia. Na sesji w miesiącu wrześniu prosiła
o przeprowadzenie inwentaryzacji dróg powiatowych przed remontem drogi S7, czy w tym
zakresie podjęte zostały jakieś działania?
Kolejna sprawa dotyczy pytania z sesji w miesiącu październiku, pytała czy Technikum jest
przygotowane do przeprowadzenia zajęć praktycznych dla uczniów.
Kolejny temat to, czy Sanepid otrzymał wsparcie kolejnymi pracownikami, czy informowanie
osób w kwarantannie odbywa się na bieżąco? Dodała, że Sanepid podlega Staroście.
Popiera Pana Manowskiego, jeśli chodzi o włączenie do budżetu na rok 2021 remontu dróg
powiatowych na terenie Gminy Leoncin. Jest 5 dróg powiatowych, droga Górki – Dąbrowa
zaczęła przerastać mchem w miejscach dziur i spękań. W ocenie Pani Kapałka drogi w Gminie
Leoncin są najbardziej zdewastowanymi w całym Powiecie. Proponuje, aby Zarząd przychylił
się do wniosku przeprowadzenia przez wszystkich Radnych wizji lokalnej na terenie Gminy
Leoncin.
- Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że Sanepid nie podlega Staroście.
- Krzysztof Kapusta – starosta – poinformował, że Dyrekcja Szkoły nie zgłaszała jakichkolwiek
problemów związanych z brakiem możliwości przeprowadzenia szkoleń praktycznych. Mamy
świadomość pewnych ograniczeń, są one oczywiste.
Odnośnie Sanepidu, powiedział, że Pan Przewodniczący ma rację, natomiast pomagamy
i robimy wszystko, żeby wesprzeć działalność służb sanitarnych, natomiast na nic nie mamy
wpływu.
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Jeśli chodzi o inwentaryzację dróg wykonywana jest na bieżąco. Jeżeli Państwo zgłaszacie
jakieś uwagi, to prośba o złożenie ich na piśmie, po rozmowie z wydziałem zostanie
udzielona wyczerpująca informacja.
- Mariusz Torbus – szpital został przekształcony w jednoimienny, w Modlinie Twierdzy
zostały uruchomione izolatoria, czy jest informacja jak służby, które ewentualnie będą
musiały współpracować z tymi jednostkami, są przygotowane i jaki jest przepływ informacji
pomiędzy NCM, a tymi służbami? Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne
muszą wiedzieć o miejscach gdzie mieszczą się izolatoria, aby móc się przygotować do
ewentualnych działań w sytuacjach pożarowych. Tak jak szpital boryka się z brakiem środków
ochrony osobistej, tak tym bardziej mają z tym problem służby ratownicze, które
w zależności od swojej podległości muszą liczyć na pomoc Wojewody, Starosty lub Gmin.
- Krzysztof Kapusta – starosta – powiedział, że informację o utworzeniu izolatorium, nie
otrzymał za pośrednictwem pisma, tylko pozyskał ją od Nowodworskiego Centrum
Medycznego, które otrzymało taką informację. Zgada się ze stanowiskiem Pana Torbusa, te
służby nie zostały poinformowane, że tworzona jest tego typu placówka, nie zostały wzięte
pod uwagę w kontekście zabezpieczenia do obecnej sytuacji. Starosta jest przygotowany
żeby wesprzeć te służby.
- Elżbieta Kapałka – odnośnie Technikum zadała pytanie, czy odbywają się zajęcia praktyczne
i w jaki sposób jest planowane przeprowadzenie egzaminu zawodowego? Czy rodzice
i młodzież zostali poinformowani jakie będą zasady przeprowadzenia tego egzaminu, jeżeli
zajęcia się nie odbywają? Jeżeli się odbywają to na jakich zasadach? prosi o udzielenie takiej
informacji.
Kolejna sprawa, to na poprzedniej sesji Starosta informował o oddelegowaniu
2 pracowników do pracy w Sanepidzie. Jeżeli Sanepid nie podlega Staroście, to na jakiej
podstawie to oddelegowanie?
- Przewodniczący Rady – na podstawie prośby Wojewody, osoby zostały oddelegowane do
pracy w Sanepidzie, z taką prośbą wystąpiło do Starosty również Ministerstwo Zdrowia.
- Krzysztof Kapusta - starosta – potwierdził powyższe.
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- Elżbieta Kapałka – Zarząd nie odniósł się do pytania związanego z budową trasy S7, pytała
o inwentaryzację i czy Zarząd interesował się jakie powstają w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad analizy z tym związane?
- Paweł Calak – wicestarosta – żadnego innego pisma z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad
nie otrzymali, tylko to, o którym mówiła Pani Kapałka. Jako urząd nie otrzymali żadnych
konkretnych informacji odnośnie zgłoszonych wniosków. Inwentaryzacja dróg
przeprowadzana jest na bieżąco.
- Mariusz Kraszewski – zbliża się Dzień Pracownika Socjalnego, z tej okazji złożył życzenia
wszystkim pracownikom socjalnym. Zwrócił uwagę, że jest to praca wymagająca ogromnej
cierpliwości, odpowiedzialności, zaangażowania szczególnie w tych trudnych czasach
panowania pandemii.
- Przewodniczący Rady – podziękował Panu Kraszewskiemu, że pamiętał o tych
pracownikach, oczywiście życzenia i podziękowania kierujemy od całej Rady Powiatu
Nowodworskiego.
- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – odnośnie izolatorium
powiedział, że możliwe, iż nie poinformowali Straży Pożarnej o jego powstaniu. Nie sądzi
żeby to stwarzało jakieś ogromne zagrożenie dla Straży Pożarnej. Izolatorium było bardzo
szybko tworzone, decyzję otrzymali w poniedziałek w godzinach popołudniowych i od
czwartku rana to izolatorium musiało być utworzone. Udało się to osiągnąć dzięki pomocy
Pana Starosty, Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego. Powiadomione zostały wszystkie
ośrodki zdrowia, urzędy. Dzień po uruchomieniu pojawiła się informacja w mediach.
Drugiego dnia od uruchomienia byli już pierwsi pacjenci, za ich bezpieczeństwo zdrowotne
odpowiada Nowodworskie Centrum Medyczne. Pan Kacperski przeprosił, że informacja
o izolatorium nie została przekazana do Straży Pożarnej, jak i innych podmiotów, które mogą
mieć styczność z izolatorium.
Następnie Pan Kacerski odniósł się do poruszonego tematu stacji dializ. Razem z Panem
Starostą kontaktowali się z firmą. Jest pewien pomysł na prowadzenie takiej stacji,
analizowane są wszystkie sprawy związane z uruchomieniem i prowadzeniem, rozważane
możliwości kontraktu, budowy stacji, pozyskania środków. Pan Kacperski dodał, że od 7 lat
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żadna nowa stacja dializ na terenie kraju nie powstała, aczkolwiek potrzeby dializ rosną
i stacje istniejące są na granicy wydolności.
- Mariusz Torbus – zwrócił uwagę, że pomoc Straży Pożarnej nie jest tylko w sytuacji
ciężkiego kryzysu, ale jest dużo działań ratowniczych związanych z udzielaniem pomocy
w sytuacji kiedy nie może dojechać karetka, lub działania zostają podjęte jeszcze przed
przyjazdem karetki.
- Marcin Manowski – zwrócił uwagę, że nie otrzymał odpowiedzi od Pan Wicestarosty
w sprawie wyznaczenia miejsca na przystanek autobusowy w Czosnowie.
- Paweł Calak – wicestarosta – poinformował, że przygotowana jest umowa użyczenia
z Gminą Czosnów, będą uzgadniane warunki.
- Przewodniczący Rady – stwierdził, że pisma które wpływają do Rady przekazywane są
Radnym na adresy mailowe.
- Innych głosów nie zabrano.
10. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady –
o godz. 1355 zamknął obrady XXIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Nowodworskiego
Zdzisław Szmytkowski
Przygotował(a): Mariola Tomaszewska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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