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Starosta Powiatu Nowodworskiego

Pan Krzysztof Kapusta
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Działając w imieniu własnym, jako radne powiafu nowodworskiego, na podstawie
artykułu 21 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. zŻ0|9 r.poz.5l l), kierujemy poniŻszą interpelację:
obecna sytuacja na świeciei w Polsce zutiązana z pandemią koronawirusa,
wprowadzaniem przez R'ąd RP ograniczen, obostrzeń, atakŻe zamknięcie róznych
gałęzi gospodarki, skutkuje upadkiem wielu firm, zmniejszeniem lub nawet
całkowitym pozbawieniem dochodów przedsiębiorców i utratą pracy zwykłych
obywateli. Choć plan budzefu powiafu na202l r. wydaje się być na dobrym poziomie
(dochody w wysokości 75 0lI 452,16 zł.), to jednak nie mamy pewności, jak obecna
sytuacja wpłynre na finanse powiatu w kolejnych latach.
Nowodworskie Centrum Medyczne jużteraz ma ujemny wyruk finansowy.
Dodatkow e zadatia nakładane na naszą placówkę medyczną, nierefundowanę
nadwykonania, znaczny wzrost kosŹów związany z odgórnymi zmianami
organizacyjnymi w szpitalu, czy chociaŻby wydatkami na środkiochrony osobistej i
zabezpieczenięm ptzedcovid-l9, z pewnościądeficyt budżefu NCM pogłębią.
Pod dużym znakiem zapytaniapozostaje wysokośćsubwencji oświatowej, która od
dawna nie wystarczanapotrzeby szkoł powiatowych. W ostatnich latach nasz
samorząd Zmuszony jest do coraz większych nakładów, po to, aby pokryć wszystkie
wydatki ponoszone na utrzymaniu placówęk edukacyjnych.
Zasadne j est zatem, rozsądne gospodarowanię środkami, r ozpoczpanie tylko
niezbędnych inwestycji i ostrożne podejmowanie zobowiązań finansowych. Takie
głosy docieĄą tez do nas ze strony mięszkańców.

Wnioskujemy zatem, o zmniejszenie kwoĘ planowanego kredytu o 3 mln. zł. i
zrerygnowanie zzadania rrRozbudowa budynku Starostwa przy ul.
Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim'' (Dział 700, rozdział 70005,
paragraf 6050).

Poprawa warunków pracy iprzyjęć interesantów w Starostwię Powiatowyrrr, choó
potrzebna, nie jest jednak niezbędną inwestycją, którą powinniśmy rozpocząó w tym
roku. W naszej ocenie, popartej licznymi konsultacj ami z mieszkańcami powiafu,
mozna zruąpoczekać co najmniej rok, do momentu ustabilizowania się sytuacji
gospodarczej w naszym kraju lub tez pozyskaniaprzęz starostwo dofinansowania z
zewnątrz na rozbudowę.

Z powuŻaniem
Anna Maliszewska
Katarzyna Kręźlewicz

