BR.0002.25.20 kadencja VI 2018-2023
Protokół Nr XXV/2020
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2020 roku
Obrady XXV sesji rozpoczęto 29 grudnia 2020 roku o godz. 13:08, a zakończono o godz. 14:04
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.
XXV 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. 13:08
otworzył XXV 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
3. Krzysztof Kapusta
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
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
Lista obecności załącznik nr 1 do protokołu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad XXV 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: 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
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3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego - załącznik nr 3 do protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- Przewodniczący Rady porosił o zabranie głosu kolejno Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji
Finansów Publicznych , Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego.
- Mariusz Ziółkowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej - poinformował o pozytywnej
opinii komisji do projektu przedmiotowej uchwały.
- Adam Szatkowski - przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Dariusz Tabęcki - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego - również poinformował o pozytywnej opinii komisji.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poinformował, że jest również pozytywna
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowe (załącznik nr 4 do protokołu), a następnie poddał pod
głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
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 XXV/165/2020 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
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2) Uchwały Budżetowej na rok 2021 - załącznik nr 5 do protokołu;
- Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów
Publicznych, Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego.
- Mariusz Ziółkowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej - poinformował, że komisja
zapoznała sie z projektem uchwały budżetowej na rok 2021.
- Adam Szatkowski - przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Dariusz Tabęcki - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego - również poinformował o pozytywnej opinii komisji.
- Przewodniczący Rady poinformował, że omawianie projektu uchwały budżetowej powinno
być oparte na następujących punktach:
1) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
2) przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych;
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych;
5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Kapusta - starosta - rok 2021 będzie rokiem bardzo trudnym, na szczęście
finansowo stabilnym, natomiast nie znamy co nas jeszcze czeka. Poprosił o zabranie głosu
przez Panią Skarbnik.
- Ewa Kałuzińska - skarbnik - dodała do powyższego, że budżet po stronie wydatków został
zaplanowany według możliwości dochodowych powiatu, na podstawie informacji
otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Wojewody. Są to informacje szacunkowe, więc na
pewno budżet po stronie wydatków w ciągu roku będzie sie zmieniał. Ponadto powiat będzie
składał różne wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych, co też będzie miało wpływ na
kształt budżetu. Jeśli chodzi o deficyt, to został zaplanowany kredyt w wysokości 9.200.000zł.
Wysokość kredytu będzie zależała od tego na jakie inwestycje będziemy mogli pozyskać
środki zewnętrzne.
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- Katarzyna Kręźlewicz - poprosiła o informację dotyczącą załącznika 14 uchwały budżetowej
gdzie jest mowa o subwencji mostowej i wymienione dwa numery drogi. Pytanie czy jedna
z tych dróg jest w miejscowości Górki?
- Ewa Kałuzińska - skarbnik - potwierdziła, że tak, jest to droga 4134W Kampinos - Górki.
- Anna Małecka - w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
planowana jest przebudowa drogi powiatowej Paderewskiego - Morawicza okres realizacji
2020 - 2021 koszt 660.000zł. Dlaczego w budżecie na 2021 rok ta inwestycja nie została
uwzględniona?
- Ewa Kałuzińska - skarbnik - zadanie to zostało zamieszczone w załączniku nr 2 do
wieloletniej prognozy finansowej wówczas nie jest umieszczana w budżecie. W załączniku nr
14 do uchwały budżetowej umieszczane są tylko zadania jednoroczne. Natomiast w budżecie
po stronie wydatków w rozdziale 614 paragraf 605 (przedstawiony budżet nie ma podziału
na paragrafy) to kwota została uwzględniona. Kwota na wydatki drogowe przewidziana jest
w wysokości 5.310.000zł w tej kwocie zawiera się 660.000zł.
- Anna Małecka - dlaczego przewidziano rozbudowę Starostwa Powiatowego, jakie są
argumenty za tą rozbudową? Kwota 3.000.000zł na rozbudowę, kiedy mówimy, że mamy
trudne lata, jest bardzo duża.
- Przewodniczący Rady – poprosił, aby Pani Małecka jeśli ma dzisiaj czas przyszła i zobaczyła
co się dzieje pod Starostwem. Ludzie czekają w deszczu na dworze pod parasolem. Uważa, że
konieczne jest dobudowanie pomieszczenia do obsługi klientów.
- Anna Małecka - bywa w Starostwie, być może nie potrzeba aż takiej rozbudowy na taką
kwotę, może trzeba zreorganizować pracę w Starostwie, wprowadzić terminal płatniczy.
- Krzysztof Kapusta - starosta - była robiona analiza w związku z ewentualnymi zagrożeniami
i utrudnieniami w obsłudze klienta. Zmieniają się również standardy dotyczące
bezpieczeństwa w tej obsłudze. Musimy wyjść temu na przeciw. Planowana dobudowa
została skalkulowana na kwotę około 3.000.000zł. Ostateczny koszt będzie zależał od tego co
pokaże rynek. Dodał, że w Starostwie dokonane zostały konieczne zmiany w obsłudze
klienta, są równie terminale płatnicze, ale mimo to biorąc pod uwagę zagrożenia Zarząd, po
konsultacjach, podjął taką decyzję. Spowoduje to, że mieszkańcy będą obsługiwani w sposób
bezpieczny.
- Mariusz Ziółkowski - w kwestii organizacyjnej, jeśli chodzi o uchwałę budżetową na rok
2021 i wieloletnią prognozę finansową i opinię Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że opinia
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tej komisji jest ważna przy absolutorium, a budżet na rok 2021 nie był przedmiotem pracy
Komisji Rewizyjnej.
- Przewodniczący Rady - Zarząd ustosunkowuje się do wniosków komisji, dlatego padło to
pytanie, bo być może z Komisji Rewizyjnej były jakieś wnioski.
- Ewa Kałuzińska - skarbnik - odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 26.11.2020r. - załącznik nr 6 do protokołu. Regionalna Izba
Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu
Nowodworskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.
- Przewodniczący Rady - zwrócił się do Starosty z zapytaniem, czy były zgłoszone jakieś
wnioski z komisji nad którymi pracował Zarząd?
- Krzysztof Kapusta - starosta - poinformował, że z Komisji nie było wniosków do Zarządu.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2021.
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, Adam Szatkowski,
Zdzisław Szmytkowski , Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę Budżetową na rok 2021 nr
XXV/166/2020.
3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego - załącznik nr 7 do
protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
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- Dariusz Tabęcki - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego - 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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej 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, Adam Szatkowski,
Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXV/167/2020 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
4) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok - załącznik nr 8 do protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- Dariusz Tabęcki - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego - poinformował, że komisja 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: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
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 XXV/168/2020 zmieniającą uchwałę
budżetową na 2020 rok.
5) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz
określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie
w następnym roku budżetowym - załącznik nr 9 do protokołu, załącznik nr 10
z autopoprawką Zarządu;
W dyskusji udział wzięli:
- Dariusz Tabęcki - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego - 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 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku
ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.
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, Adam Szatkowski,
Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
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Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXV/169/2020 w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia
ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym
roku budżetowym.
6) wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Budowa trasy rowerowej wokół
Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą
towarzyszącą" - załącznik nr 11 do protokołu;
W dyskusji wzięli udział:
W dyskusji udział wzięli:
- Dariusz Tabęcki - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego - poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
- Elżbieta Kapałka - zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o udostępnienie, wszystkim
radnym oraz mieszkańcom, mapy planowanej trasy rowerowej. Myśli, że warto by było
udostępnić ją również w Gazecie Nowodworskiej.
- Krzysztof Kapusta - starosta - uważa, że jest to bardzo dobry pomysł, będzie taki moment
w trakcie realizacji tej inwestycji, który będzie polegał na promowaniu tego wydarzenia i to
będzie dobry moment.
- Katarzyna Kręźlewicz - prosi o przesłanie informacji, przynajmniej zarysu, co najmniej do
radnych z jej okręgu, którzy są zainteresowani zapoznaniem się z informacjami, które znane
są już obecnie.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Budowa trasy
rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi
i infrastrukturą towarzyszącą".
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
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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, Adam Szatkowski,
Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXV/170/2020 w sprawie przyjęcia
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Budowa trasy rowerowej
wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą
towarzyszącą".
Karty głosowań imiennych załącznik nr 12 do protokołu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady - załącznik nr 13 do protokołu;
W dyskusji wzięli udział:
- Przewodniczący Rady - zadał pytanie czy Zarządowi znane są miejsca szczepień dla
mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w związku z epidemią?
- Krzysztof Kapusta - poinformował, że czekają na informację w tej sprawie od Dyrektora
Nowodworskiego Centrum Medycznego, który z kolei czeka na informacje z Ministerstwa.
- Łukasz Tomasik - pełniący obowiązki zastępcy do spraw lecznictwa Nowodworskiego
Centrum Medycznego - potwierdził powyższe, poinformował, że nie wiedzą kiedy pierwsze
dawki zostaną dostarczone. Spodziewali się ich w niedzielę, jeszcze nie dotarły. Pierwsze
szczepionki będą dla personelu szpitala, przewidzianych jest 225 pierwszych dawek. Punkty
szczepień będą w Zakroczymiu, Cząstkowie, Przychodni przy ulicy Paderewskiego w Nowym
Dworze Mazowieckim. W dniu dzisiejszym zostało zgłoszone rozszerzenie o jeden punkt na
terenie Nocnej Pomocy Lekarskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Ma nadzieję, że
Narodowy Funduszu Zdrowia pozytywnie rozpatrzy ten wniosek. Wczoraj uczestniczył
w szkoleniu, jest zalecenie, aby dla osób z alergiami szczepienia przeprowadzać w pobliżu
miejsca w którym jest szpital. Każdy punkt szczepień musi być wyposażony we wszystko, co
jest niezbędne, czyli w zestaw przeciwwstrząsowy, ale lepiej jest aby było to bliżej szpitala.
Planowane jest wykonywanie szczepienia przez całą dobę w punkcie Nocnej Pomocy
Lekarskiej. Każdy pacjent przed szczepieniem musi być zbadany przez lekarza.
- Jacek Kacperski - dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego - zwrócił uwagę, że jest
wiele rzeczy niewyjaśnionych związanych z tymi szczepieniami, zasady dopiero się tworzą. Ze
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strony Nowodworskiego Centrum Medycznego może obiecać, że zrobią wszystko, aby
szczepienia były przeprowadzone w sposób sprawny i bezpieczny.
- Przewodniczący Rady - zaproponował przeniesienie dalszej dyskusji w sprawie szczepień do
punktu sprawy różne.
5. Interpelacje i zapytania.
Nie złożono interpelacji i zapytań.
6. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Anna Małecka - zadała pytanie czy szpital jest przygotowany sprzętowo na przyjęcie
większej ilości szczepionek, czy są lodówki? W przypadki większej ilości szczepionek
i potrzeby szybkiego przeprowadzenia szczepień czy planowane jest jakieś dodatkowe
zatrudnienie personelu medycznego?
- Łukasz Tomasik - pełniący obowiązki zastępcy do spraw lecznictwa Nowodworskiego
Centrum Medycznego - lodówki do przechowywania szczepionek są w posiadaniu
Nowodworskiego Centrum Medycznego. Po otrzymaniu szczepionek jest 5 dni na ich
wykorzystanie.
- Jacek Kacperski - dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego - dodał, że szczepionki
są rozmrażane poza szpitalem, w warunkach chłodniczych w temperaturze 2 - 8 stopni są
transportowe. Nowodworskie Centrum Medyczne musi zapewnić lodówki medyczne
odpowiednio monitorowane, które zapewniają taką samą temperaturę. Lodówek jest
wystarczająca ilość. Jeśli chodzi o personel również jest wystarczająca ilość.
Przekierowywany będzie personel z oddziałów gdzie obecnie jest mniejsze obłożenie
pacjentów.
- Łukasz Tomasik - pełniący obowiązki zastępcy do spraw lecznictwa Nowodworskiego
Centrum Medycznego - podjęta została decyzja o ponownym sprawdzeniu punktów sczepień
pod kątem posiada wszystkich niezbędnych środków medycznych i technicznych.
Na szkoleniu była podana informacja, Pan Tomasik wie to również ze swojej wiedzy
medycznej, że szczepionka jest bardzo bezpieczna. Firmy farmaceutyczne wyprodukowały ją
w sposób inny, niż obecne szczepionki na wirusa grypy. Szczepionka zawiera kawałek nici
RNA wirusa, która koduje białko, po wszczepieniu organizm wytwarza przeciwciała przeciwko
temu białku i nie pozwala wirusowi na namnażanie.
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- Katarzyna Kręźlewicz - poprosiła o wyjaśnienie odnośnie zagrożenia wstrząsem u osób
z alergiami.
- Łukasz Tomasik - pełniący obowiązki zastępcy do spraw lecznictwa Nowodworskiego
Centrum Medycznego - temat ten był również poruszany na szkoleniu. Na podanych do tej
pory 3.000.000 dawek wstrząs wystąpił u 10 osób, głównie u osób które wcześniej doznały
wstrząsu anafilaktycznego związanego z konkretną reakcją alergiczną. U takich osób są
przeciwwskazania. Natomiast w innych przypadkach należy zachować środki ostrożności.
Samo uczulenie nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.
- Mariusz Ziółkowski - zadał pytanie czy szczepienia będą realizowane w Przychodni przy ulicy
Mieszka Pierwszego?
- Łukasz Tomasik - pełniący obowiązki zastępcy do spraw lecznictwa Nowodworskiego
Centrum Medycznego - nie ma możliwości zgłoszenia, aż tak dużej ilości punktów szczepień.
Wybrane zostały miejsca do których jest stosunkowo łatwo dotrzeć pacjentom. Jest tu
również istotna kwestia dowozu i przechowywania szczepionek oraz personelu. Przy bardzo
dużym zapotrzebowaniu Nowodworskie Centrum Medyczne wystąpi do Narodowego
Funduszu Zdrowia o rozszerzenie punktów szczepień.
- Elżbieta Kapałka - zadała pytanie gdzie jest planowane szczepienie mieszkańców Gminy
Leoncin?, czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Leoncinie również będzie
przeprowadzał szczepienia?
- Łukasz Tomasik - pełniący obowiązki zastępcy do spraw lecznictwa Nowodworskiego
Centrum Medycznego - każdy zakład, który ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
może wystąpić o taką możliwość. Nie wie jak jest to w przypadku wymienionej przychodni.
- Jacek Kacperski - dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego - dodał, że w przypadku
Nasielska mają informację, że będą tam przeprowadzane szczepienia.
- Łukasz Tomasik - pełniący obowiązki zastępcy do spraw lecznictwa Nowodworskiego
Centrum Medycznego - poinformował, że jeżeli przychodnia w Leoncinie nie będzie
przeprowadzała szczepień, to Nowodworskie Centrum Medyczne jest w stanie obsłużyć
mieszkańców wszystkich gmin.
- Elżbieta Kapałka - szpital w Nowym Dworze Mazowieckim przeprowadza obecnie
szczepienia przeciwko grypie, ma prośbę o lepsze oznakowanie miejsca gdzie dokonuje się
opłaty w godzinach wieczornych.
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W miesiącu listopadzie na sesji Rady Powiatu otrzymała informację od Pana Starosty i Pa na
Przewodniczącego, że Sanepid w Nowym Dworze Mazowieckim nie podlega Staroście.
Sprawdziła w przepisach, wynika z nich że sanepid podlega staroście administracyjnie,
merytorycznie wojewodzie.
- Łukasz Tomasik - pełniący obowiązki zastępcy do spraw lecznictwa Nowodworskiego
Centrum Medycznego - postarają się lepiej oznaczyć punkt opłat.
- Anna Maliszewska - odnośnie działania szczepionki przeciwko covid powiedziała, że ukazało
się wiele publikacji przygotowanych przez lekarzy, chciałaby wszystkim Radnym polecić
stronę lekarza Dawida Ciemięgi, który przygotował bardzo dostępną prezentację.
Drugi poruszony temat przez Panią Maliszewską to sprawa wody na drodze Sowia Wola Dobrzyń. Mieszkanka 22 grudnia zgłosiła problem, do dnia dzisiejszego woda nie została
usunięta.
- Paweł Calak - wicestarosta - był tam dzisiaj pracownik, jeżeli zajdzie taka potrzeba woda
zostanie wypompowana. Na dzień dzisiejszy zostało ocenione, że zastoina nie uniemożliwia
przejazd i nie jest jakieś duże utrudnienie dla ruchu.
- Katarzyna Kręźlewicz - zabrała głos w powyższej sprawie, powiedziała, że na forum
mieszkańców Gminy Czosnów mieszkanka Wólki Czosnowskiej umieściła zdjęcia, prosi Pana
Wicestarostę o interwencję, bo jest taka potrzeba.
- Przewodniczący Rady - zwrócił się z prośbą do Pana Wicestarosty o zajęcie się sprawą.
- Paweł Calak - wicestarosta - poinformował, że część zastoin wodnych na tej drodze została
usunięta poprzez wykonanie przez powiat odwodnienia. 28 grudnia został rozstrzygnięty
przetarg i będzie kontynuacja tych działań.
- Anna Małecka - cieszy się, że zabezpieczono w budżecie powiatu kwotę 660.000zł na
przebudowę drogi Morawicza - Paderewskiego, ma nadzieję że w ramach tego będzie
również przebudowa skrzyżowania z drogami gminnymi ulicami Jarzębinowa i Miła. W jaki
sposób będzie przebudowa tego skrzyżowania, będą to światła czy rondo?
- Paweł Calak - wicestarosta - poinformował, że nie jest rozważana budowa ronda, będzie
sygnalizacja świetlna.
- Mariusz Ziółkowski - zwrócił się z prośbą, aby pamiętać, kiedy będzie wykonywany projekt
przebudowy tego skrzyżowania, o doświetleniu przejść dla pieszych.
- Przewodniczący Rady - poinformował, że bardzo dobrze zrobione są oświetlenia przejść dla
pieszych przy ulicy Warszawskiej, zaleca przyjrzenie się im.
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- Katarzyna Kręźlewicz - rozumie argumentację Pana Wicestarosty odnośnie zastoin na
drodze Sowia Wola - Dobrzyń, ale musimy bezpiecznie dotrwać do czasu modernizacji
odwodnienia, prosi aby pochylić się jednak dzisiaj nad tą sprawą, monitorować sprawy które
zgłaszają mieszkańcy.
- Paweł Calak - wicestarosta - poinformował, że, cały czas monitorują sytuację na drogach
powiatowych, nie siedzą w biurze. Wiedzą na bieżąco co się dzieje na drogach powiatowych.
- Krzysztof Kapusta - starosta - bardzo serdecznie podziękował Radnym za obecny rok
intensywnej pracy. Za wszystkie zgłaszane uwagi, zarówno podczas obrad jak i w kuluarach
czy spotkaniach indywidualnych. Liczy na to, że następny rok będzie zdecydowanie lepszy
i zdrowszy, czego z całego serca wszystkim życzy.
- Innych głosów nie zabrano.
7. Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady –
życząc wszystkim do siego roku, o godz. 14:04 zamknął obrady XXV sesji Rady Powiatu
Nowodworskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Nowodworskiego
Zdzisław Szmytkowski
Przygotowała: Mariola Tomaszewska

przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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