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BR.0002.24.20 kadencja VI  2018-2023 

Protokół Nr XXIV/2020 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 17 grudnia 2020 roku 

Obrady XXIV sesji rozpoczęto 17 grudnia 2020 roku o godz. 13:00, a zakończono o godz: 

13:49 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. 

XXIV 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. 13:00 

otworzył XXIV sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady sesji Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło 16 

radnych, (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 Radnych), lista obecności zał. 

nr 1 do protokołu. 

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków. 

Obecni: 

1. Paweł Calak 

2. Elżbieta Kapałka 

3. Krzysztof Kapusta (nieobecny) 

4. Radosław Kasiak 

5. Mariusz Kraszewski 
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6. Katarzyna Kręźlewicz  

7. Anna Maliszewska 

8. Anna Małecka 

9. Marcin Manowski 

10. Zbigniew Niezabitowski (nieobecny) 

11. Monika Nojbert 

12. Grzegorz Paczewski 

13. Jan Serwatka 

14. Kamil Szafrański (nieobecny) 

15. Adam Szatkowski 

16. Zdzisław Szmytkowski 

17. Dariusz Tabęcki 

18. Mariusz Torbus 

19. Mariusz Ziółkowski 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

protokołu). 

- Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad. 

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad.  

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz, 

Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, 

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

Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (3) 

Krzysztof Kapusta, Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIII/2020 z dnia 19.11.2020r. 



3 
 

Protokół z sesji Nr XXIII/2020 z dn. 19.11.2020r. został przesłany na adresy mailowe Radnych 

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

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Powiecie 

Nowodworskim - zał. nr 3 do protokołu; 

W dyskusji udział wzięli: 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Podziękował 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za inicjatywę i udział w projekcie.  

- Dariusz Tabęcki - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego - również poinformował o pozytywnej opinii komisji. 

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

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały w sprawie koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie 

mobilności w Powiecie Nowodworskim. 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz, 

Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, 

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

Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (3) 

Krzysztof Kapusta, Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIV/159/2020 w sprawie koncepcji 

transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Powiecie Nowodworskim . 
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2) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych - zał. nr 4 do protokołu; 

W dyskusji udział wzięli: 

- Dariusz Tabęcki - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego - poinformował o pozytywnej opinii komisji. 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 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: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz, 

Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, 

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

Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (3) 

Krzysztof Kapusta, Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIV/160/2020 w sprawie zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

3) określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą 

z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 - zał. 

nr 5 do protokołu; 

W dyskusji udział wzięli: 

- Dariusz Tabęcki - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego - poinformował o pozytywnej opinii komisji. 
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- Adam Szatkowski - przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych - również 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu 

Osób Niepełnosprawnych w roku 2021. 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz, 

Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, 

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

Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (3) 

Krzysztof Kapusta, Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIV/161/2020 w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki 

przekazanej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w roku 2021. 

4) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2021 

rok - zał. nr 6 do protokołu; 

W dyskusji udział wzięli: 

- Mariusz Ziółkowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej - poinformował, iż na posiedzeniu 

w dniu 8 grudnia komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany plan kontroli na 2021 rok. 

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

uchwały. 
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Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2021 rok. 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz, 

Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, 

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

Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (3) 

Krzysztof Kapusta, Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIV/162/2020 w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2021 

rok. 

5) zatwierdzenia planów stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok - zał. nr 

7 do protokołu; 

Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów stałych komisji Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2021 rok. 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz, 

Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, 

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

Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (3) 

Krzysztof Kapusta, Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  
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Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIV/163/2020 w sprawie 

zatwierdzenia planów stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok. 

6) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok - zał. nr 8 do 

protokołu. 

Głosów nie zabrano, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 

2021 rok. 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz, 

Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, 

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

Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (3) 

Krzysztof Kapusta, Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIV/164/2020 w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok. 

Karty głosowań imiennych stanowią zał. nr 9 do protokołu. 

5. Interpelacje i zapytania. 

Nie złożono interpelacji i zapytań.  

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady - zał. nr 10 do protokołu. 

W dyskusji udział wzięli: 

- Anna Małecka - plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku zmniejsza się 

o kwotę 61.682zł i środki przenosi się do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Z jakich paragrafów w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku udało się 

wyasygnować taką kwotę? 

Kolejne pytanie dotyczy pracowni komputerowej w szkole w Nasielsku, czy nas tąpiło już 

przekazanie komputerów? 



8 
 

- Paweł Calak - wicestarosta - odnośnie pierwszego pytania poinformował, że odpowiedź 

zostanie przekazana na piśmie. Natomiast komputery w najbliższym czasie zostaną 

przekazane. 

- Innych głosów nie zabrano. 

7. Sprawy różne. 

- W dyskusji udział wzięli: 

- Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie pisma jakie wpłynęły do Rady zostały 

przekazane na adresy mailowe Radnych.  Następnie poinformował o życzeniach jakie 

wpłynęły do Rady z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Ponadto poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu planowana jest na dzień 29 grudnia 

godz. 13. 

- Elżbieta Kapała - poinformowała, że do wszystkich Radnych przesłała zdjęcia dróg 

powiatowych z terenu Gminy Leoncin, zwróciła się z prośbą o przychylne podejście do 

głosowania nad przydzieleniem środków finansowych na remont tych dróg. 

- Anna Maliszewska - pytanie na jakim etapie są remonty na drodze Czosnów - Dobrzyń – 

Augustówek? 

- Paweł Calak - wicestarosta - zastał zakończony remont odwodnienia w Dobrzyniu. Została 

ogłoszona kolejna procedura przetargowa (środki przekazane przez Gminę łącznie ze 

środkami powiatu - 200tys.zł), rozstrzygniecie odbędzie się 28 grudnia. Jeśli pozwoli pogoda 

prace będą wykonane jak najszybciej będzie to możliwe. 

- Anna Maliszewska - w ilu miejscach w Dobrzyniu były robione studzienki? 

- Paweł Calak - wicestarosta - odpowiedział, że w dwóch miejscach, w jednym miejscu cztery 

studzienki, w drugim dwie. 

- Marcin Manowski - zwrócił uwagę na obniżenie drogi przy składzie budowlanym na 

skrzyżowaniu ulicy Spokojnej i ulicy Prostej, czy modernizacja tej części odbyła się, jeśli nie to 

w którym etapie prac tam planowany jest remont? 

- Paweł Calak - wicestarosta - remont odwodnienia na Dobrzyniu nie objął tego miejsca. 

Uważa, że ten zakres był ujęty do przetargu zaplanowanego na 28 grudnia. Natomiast przed 

ogłoszeniem przetargu były nanoszone zmiany zaproponowane przez Wójta Czosnowa, nie 

wie czy dotyczyły tego miejsca. Jeżeli będzie potrzeba szczegółowych informacji to udzieli ich 

na piśmie. 
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- Marcin Manowski - nie musi być odpowiedź na piśmie, ale prosi o informację w tej sprawie 

na adres mailowy. Następnie zapytał na jakim etapie jest realizacja zadania dotycząca 

przystanków autobusowych w Czosnowie? 

- Paweł Calak - wicestarosta - czekają na ostateczną decyzję Gminy odnośnie lokalizacji. 

- Katarzyna Kręźlewicz - w dniu wczorajszym jadąc drogą Sowia Wola - Czosnów 

w miejscowości Wólka Czosnowska natknęła się na powycinane fragmenty w asfalcie, nie 

były one właściwie oznakowane, stwarzało to zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Co tam 

się działo i dlaczego nie było zabezpieczone? 

- Paweł Calak - wicestarosta - na drogach wykonywane są również prace nie związane 

z zadaniami wykonywanymi przez Powiat. Do posesji wykonywane są podłączenia wodne, 

gazowe, eklektyczne. Zdarza się, że wykonawca nienależycie zabezpieczy miejsce prac, ale 

rzadko się to zdarza. Sprawdzi czy tam były wykonywane tego typu prace. 

- Mariusz Ziółkowski - podziękował za usunięcie zastoin wody przy wjeździe do Przychodni 

przy ulicy Paderewskiego. Następnie zwrócił sie z prośbą do Wicestarosty o zainteresowanie 

się zdarzeniem drogowym na rondzie przy bibliotece, gdzie została uszkodzona nawierzchnia 

ronda. 

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego poszukuje informacji dotyczącej 

drugiego przetargu na przebudowę skrzyżowania ulicy Morawicza z ulicą Jarzębinową i Miłą. 

Była wcześniej informacja, że w grudniu będzie ponownie ogłoszone postępowanie 

przetargowe, kiedy jest to planowane? 

- Paweł Calak - wicestarosta - w pierwszym ogłoszonym przetargu nie zgłosił się żaden 

wykonawca, nie wie czy kolejne postępowanie uda sie przeprowadzić w grudniu, jeżeli nie to 

będzie w styczniu. 

- Elżbieta Kapałka - ma zgłoszenie od mieszkanki naszego powiatu, która złożyła wniosek 

o uzyskanie decyzji z Wydziału Środowiska oraz wydziału zajmującego się rejestrami gruntów 

(który natychmiast udzielił informacji). W przypadku Wydziału Środowiska nie było na 

bieżąco udzielonej odpowiedzi, prosi o zwrócenie uwagi, aby pracownicy na bieżąco udzielali 

odpowiedzi. Jest to obecnie szczególnie istotne z uwagi na brak kontaktu osobistego z 

interesantami. Osoba, która miała zastrzeżenia co do pracy tego wydziału, zwróciła uwagę, 

że w Urzędzie Gminy w Leoncinie uzyskała wyczerpujące informacje, proponuje przyjęcie 

podobnej zasady. 
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- Paweł Calak - wicestarosta - poinformował, że taka zasada jest przyjęta, obecnie 

w Starostwie prowadzona jest praca rotacyjna, być może było to w okresie zmiany. Zasadą 

jest telefonowanie do interesantów o uzupełnienie dokumentów. 

- Anna Maliszewska - zadała pytanie jaka jest obecnie sytuacja w szpitalu po kolejnych 

zmianach wprowadzonych przez Wojewodę, jak wygląda sprawa z zapotrzebowaniem na 

środki ochrony osobistej? 

- Jacek Kacperski - Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego - szpital z w całości 

covidowym obecnie jest częściowo covidowym. Działalność covidowa obejmuje Oddział 

Wewnętrzny i Oddział Chirurgiczny. W niewielkim stopniu zaczęto uruchamiać chirurgię w 

trybie normalnym. Prawdopodobnie od początku stycznia będą przeprowadzane tak zwane 

jednodniówki. Następnie poinformował, że jest bardzo duża pomoc ze strony Wojewody, ale 

tylko częściowo zaspokaja potrzeby szpitala. W przypadku środków ochrony jest to około 30-

40 procent potrzeb. Pomoc otrzymywana jest również z Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji 

Polsat, samorządów, firm, osób prywatnych. Szpital uzyskał w użyczenie kilka respiratorów, 

kilka kardiomonitorów, pompy infuzyjne. Pomoc jest duża, ale w całości nie zaspokaja 

potrzeb, ale nie ma sytuacji, że są braki w bieżącej działalności. 

- Anna Małecka - poruszyła temat spec ustawy, która wyłączyła prawo budowlane, 

obowiązywała przez 180 dni od marca do września. Chyba obecnie jest kolejna, która 

wprowadza wyłączenia w prawie budowlanym. Według tego w okres ie epidemii nie stosuje 

sie przepisów prawa budowlanego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

ochrony zabytków. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informował, że z takiej 

możliwości skorzystało około 5000 inwestorów. Ilu inwestorów skorzystało z tej spec ustawy 

w naszym powiecie? Czy jest prawdą, że jest pozwolenie na budowę dwóch bloków 

siedmiopiętrowych w rejonie ulicy Morawicza i Jarzębinowej i czy ma to związek z tą ustawą? 

- Paweł Calak - wicestarosta - nie jest tak, że to wyłączenie zezwala na wszystko, są zapisy 

które wprowadzają pewne regulacje, co do prowadzenia inwestycji, zezwalają na budowę 

domów czy pomieszczeń związanych z trwającą pandemią. W pierwszym wyłączeniu prawa 

budowlanego dwóch inwestorów złożyło wnioski, były braki formalne, chyba zrezygnowali 

z tego zamierzenia. Do drugiego ułatwienia nie ma żadnego inwestora. Odnośnie budowy 

dwóch bloków poinformował, że pozwolenie nie zostało jeszcze wydane. 
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- Marcin Manowski - odniósł się wypowiedzi Pani Kapałka w sprawie apelu dotyczącego 

Gminy Leoncin. Zna te drogi, przyłącza się do apelu, na tamtym terenie bardzo potrzebne są 

inwestycje drogowe. 

- Paweł Calak - Wicestarosta - poinformował, że zostały złożone wnioski do tak zwanego 

programu covidowego, powiat nie otrzymał nawet złotówki, podobnie gminy z naszego 

powiatu. Wniosek był złożony na przebudowę drogi Secymin - Leoncin 2401 na kwotę 

7,5mln.zł, rozpatrzony negatywnie, na drogę Nasielsk - Nuna na ok 2mln.zł, również 

negatywnie, na rozbudowę Starostwa na potrzeby obsługi klienta na ok 3mln.zł, na 

rozbudowę szpitala 14mln.zł również negatywna odpowiedź. Prośba do Radnych Leoncina 

aby nie zarzucali, że nie są czynione starania pozyskania środków i realizacji zadań. Do 28 

grudnia przyjmowane są kolejne wnioski, powiat również je złoży. 

- Elżbieta Kapałka – poinformowała, że próbuje się dowiedzieć jaka była przyczyna odmowy 

przydzielenia środków. Wie że informacja będzie przekazana w momencie gdy Wojewoda 

otrzyma ostateczne zatwierdzenie podziału tych środków. Jak uzyska tę informację to się nią 

podzieli. 

- Paweł Calak - wicestarosta - powiat nie otrzymał żadnej informacji w sprawie przyczyny 

odmowy, dodał, że nie ma również listy rezerwowej. 

- Anna Maliszewska - podziękowała Pani Kapałce za to zainteresowanie, również chciałaby 

wiedzieć co było przyczyną nie otrzymania przez powiat środków łącznie gminami, prosi 

o przekazanie tej informacji po jej uzyskaniu. 

- Marcin Manowski - zadał pytanie odnośnie złożonych kolejnych wniosków, na jakie drogi? 

- Paweł Calak - wicestarosta - wniosek złożony na drogę w Secyminie i Nasielsku. Górki 

przewidywane są do subwencji mostowej. 

- Jacek Kacperski - dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego - poinformował, że 

Centrum pozyskało z rezerw Agencji Materiałowej szczepionki na grypę, pacjenci mogą być 

szczepieni bezpłatnie, w przypadku pacjentów z innych POZ odpłatność będzie wynosić 13zł.  

- Przewodniczący Rady - zwrócił się, aby ta informacja została umieszczona również na 

stronie internetowej Starostwa. 

- Paweł Calak - wicestarosta - złożył podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w akcję 

"Szlachta Paczka", upominki zostały przekazane rodzinom. 

- Przewodniczący Rady - w związku ze zbliżającymi sie Świętami Bożego Narodzenia złożył 

wszystkim najserdeczniejsze życzenia. 
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- Innych głosów nie zabrano. 

8. Zamknięcie sesji. 

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

o godz. 13:49 zamknął obrady XXIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

Zdzisław Szmytkowski  

Przygotowała: Mariola Tomaszewska przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


