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BR.0002.26.21 kadencja VI  2018-2023 

Protokół Nr XXVI/2021 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 roku 

Obrady XXVI sesji rozpoczęto 28 stycznia 2021 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz. 

09:57 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. 

XXVI 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. 09:00 

otworzył XXVI 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).  

Obecni: 

1. Paweł Calak  

2. Elżbieta Kapałka 

3. Krzysztof Kapusta  

4. Radosław Kasiak  

5. Mariusz Kraszewski 

6. Katarzyna Kręźlewicz 

7. Anna Maliszewska  
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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 zał. nr 1 do protokołu. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

protokołu). 

- Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad. 

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji: 

1) Nr XXIV/2020 z dnia 17.12.2020r. 

2) Nr XXV/2020 z dnia 29.12.2020r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

2) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok; 

5. Informacja na temat realizacji przetargów w roku 2020. 

6. Interpelacje i zapytania. 
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7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad XXVI sesji. 

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  

3. Przyjęcie protokołów z sesji: 

1) Nr XXIV/2020 z dnia 17.12.2020r. 

2) Nr XXV/2020 z dnia 29.12.2020r. 

Protokoły z sesji Nr XXIV/2020 z dnia 17.12.2020r. oraz Nr XXV/2020 z dnia 29.12.2020r. 

zostały przesłane na adresy mailowe Radnych Powiatu, nie zgłoszono uwag do protokołów, 

Przewodniczący Rady stwierdził ich przyjęcie. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 3 do 

protokołu; 

W dyskusji wzięli udział: 
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- Przewodniczący Rady – poinformował, że w dniu wczorajszym wpłynęła poprawka do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 (zał. nr 4 do protokołu), 

poprawka jest również skierowana do Pana Starosty i Zarządu Powiatu. Poprawkę złożyli 

radni: Pani Anna Małecka oraz Pan Marcin Manowski. Pismo zostało przesłane na adresy 

mailowe Radnych Powiatu. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – poinformował, że na posiedzeniu Zarządu projekt poprawki 

nie znalazł akceptacji wśród Członków Zarządu. 

- Marcin Manowski – poprawka wynika z trudnego roku bieżącego, rozbudowa w tym czasie 

budynku Starostwa za kwotę 3mln.zł jest nieuzasadniona. Zgłoszona poprawka ma na celu 

zmniejszenie wydatków o kwotę 3mln.zł na zadanie inwestycyjne „rozbudowa budynku 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim” natomiast zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 1mln.zł z przeznaczeniem na remonty i modernizacje w placówkach 

oświatowych; planu wydatków o kwotę 1mnl.zł dla Nowodworskiego Centrum Medycznego 

na realizację inwestycji budowy budynku z przeznaczeniem na stację dializ;  planu wydatków 

o kwotę 1mln.zł na zdanie inwestycyjne „Remont drogi powiatowej nr 2401 na odcinku 

o długości 2km Głusk – Leoncin”. Pan Manowski zwrócił się do wszystkich Radnych z prośbą 

o przemyślenie i poparcie wniosku. 

- Katarzyna Kręźlewicz – wspólnie z radną Panią Maliszewską złożyły interpelację związaną 

z planowanym powiększeniem zadłużenia i rozbudową Starostwa z kredytu bez pozyskiwania 

środków zewnętrznych. Oczekują od Zarządu wyjaśnień na temat tego planu oraz sytuacji 

budżetu. W interpelacji wnioskują o zmniejszenie kredytu o kwotę 3mln.zł, w sytuacji kiedy 

nie wiemy jak się będzie kształtował budżet w związku z pandemią. Jest za tym, aby 

Starostwo rozwijało się w zakresie obsługi interesanta, ale nie wie, czy teraz jest na to dobry 

moment. Odnośnie złożonej poprawki stwierdziła, że przeprowadza się to inaczej, są komisje 

budżetowe, gdzie można porozmawiać. 

- Anna Małecka – założeniem tej poprawki było przede wszystkim zdjęcie 3mln.zł z budżetu, 

żeby nie było rozbudowy Starostwa. Uważają, że w obecnym czasie jest to zupełnie nie 

potrzebne, są pilniejsze potrzeby. Ostatnio była rozmowa, że żal jest ludzi czekających 

w deszczu pod Starostwem, żeby zarejestrować samochód, natomiast nie jest żal ludzi, 

którzy trzy razy w tygodniu są zmuszeni dojeżdżać na dializy do odległych szpitali. 

Uruchomienie takiej stacji spowodowałoby również wzrost rangi szpitala, stacja dializ 
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mogłaby również przynosić zyski. Potrzebny jest budynek o powierzchni około 200m2, na ten 

cel trzeba by zabezpieczyć w budżecie 800tys. - 1mln.zł. Jeżeli nie zabezpieczmy tej kwoty 

w budżecie na rozbudowę szpitala o pomieszczenia na ten cel, to sytuacja osób 

dializowanych na pewno się nie zmieni, a potrzeby są coraz większe. 

W poprawce zaproponowali również remont i modernizację placówek oświatowych. Ze 

sprawozdań z pracy Zarządu Powiatu widać, że Dyrektorzy wielokrotnie zgłaszali potrzeby 

remontu. Między innymi Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze 

Mazowieckim, która wielokrotnie zwracała się o wymianę podłóg PCV na pierwszym i drugim 

piętrze budynku szkoły. Do tej wymiany zobowiązała decyzja Państwowego Inspektora 

Sanitarnego już dnia 27 maja 2019 roku. Termin wymiany podłóg został wyznaczony na 31 

sierpnia 20201 roku. Kolejne pismo również Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dotyczy 

potrzeby środków na remont instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. 

Zarząd udzielił odpowiedzi, że jest świadomy potrzeb placówki, ale ze względu na trudną 

sytuację powiatu nie jest w stanie zabezpieczyć środków finansowych na ten cel. W grudniu 

2019 roku Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku 

wnioskowali o podjęcie działań mających na celu poprawę stanu nawierzchni boiska 

szkolnego oraz zakup nowego sprzętu sportowego. Na komisjach była dyskusja 

o konieczności podjęcia decyzji odnośnie budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku. 

Może warto wyremontować ten budynek i przenieść do niego siedziby filii Powiatowego 

Urzędu Pracy czy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wnioskuje o zdjęcie kwoty 

3mln.zł, a później środki między paragrafami można przesuwać. 

- Katarzyna Kręźlewicz – po stanowisku Zarządu w sprawie omawianego wniosku rozumie, że 

nie było to konsultowane z Zarządem, a czy wnioskodawcy rozmawiali z Radnymi? We 

wtorek były komisje, nie pojawiło się to tam. Na ile jest to wspólna praca Radnych, czy 

„wrzutka” aby coś mogło wybrzmieć na sesji. 

- Przewodniczący Rady – popiera powyższą wypowiedź, teraz na sesji dyskutujemy rzeczy 

merytoryczne, które mogły omówić komisje merytoryczne i wypracować stanowisko. 

Obecnie mamy stanowisko Zarządu, w dniu dzisiejszym rano nie było możliwości aby 

spotkały się komisje, dlatego omawiamy wniosek na sesji. 

- Elżbieta Kapałka – popiera zgłoszony wniosek i przesunięcia środków na cele, które są 

wskazane we wniosku. Jeżeli obecnie nie ma zgody Zarządu, to proponuje, aby Zarząd 
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rozważył przesunięcie środków. Może należy zastanowić się nad przeorganizowaniem pracy 

pracowników Starostwa. Skierowanie części na pracę zdalną i umożliwienie przebywania 

osób chcących załatwić sprawę w budynku Starostwa. 

- Anna Maliszewska – uważa, że złożony wniosek Radnych jest zbyt pochopny, wymaga 

przemyślenia. Słusznych celów do realizacji znalazłby każdy z nas. W dniu dzisiejszym razem 

z Panią Kręźlewicz złożyły interpelację, żeby Zarząd zastanowił się czy w obecnych czasach 

jest zasadne zaciąganie kredytu na sprawy, które możemy przesunąć w czasie do realizacji. 

Kredyt możemy zaciągnąć w momencie, kiedy pozyskamy jakieś środki dodatkowe. Plany 

związane z tą inwestycją powinny zostać wstrzymane do czasu ustabilizowania się sytuacji 

związanej z pandemią i trudną sytuacją w gospodarce. 

- Przewodniczący Rady – zwrócił się do wnioskodawców z pytaniem, czy po wysłuchaniu 

opinii, wycofują poprawkę do projektu uchwały budżetowej, czy wnoszą o poddanie ją pod 

głosowanie? Dodał, że tak jak wskazano w dyskusji, popiera stanowisko, że należy sprawę 

przedyskutować w szerszym gronie na komisji, ponownie przekazać do Zarządu w celu 

przeprowadzenia dogłębnej analizy. 

- Anna Małecka – w swoim imieniu może powiedzieć, że za wszelką cenę chcieli zdjąć kwotę 

3mln.zł z budżetu powiatu. 

- Marcin Manowski – bardzo poważnie podeszli do tej sprawy, nie traktowali tego jako 

„wrzutki” na sesję. Sesja również jest miejscem dyskusji, dlatego podjęli decyzję o złożeniu 

poprawki na dzisiejszej sesji. Podtrzymuje, że poprawka powinna być poddana pod 

głosowanie. Chcą zdjęcia na dzisiejszej sesji kwoty 3mln.zł, później na posiedzeniach komisji 

mogą odbyć się merytoryczne dyskusje o przeznaczeniu tej kwoty. 

- Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kto jest za przyjęciem poprawki do projektu 

uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego zgłoszonej przez radnych: Panią Annę Małecką 

i Pana Marcina Manowskiego 

Głosowano wniosek w sprawie: 

przyjęcia poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego zgłoszony przez 

radnych: Panią Annę Małecką i Pana Marcina Manowskiego. 

Wyniki głosowania 
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ZA: 4, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Elżbieta Kapałka, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski  

PRZECIW (11) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Monika Nojbert, Jan 

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

Mariusz Ziółkowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Grzegorz Paczewski  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury 

i Bezpieczeństwa Publicznego – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

- 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: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 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 
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Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz 

Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

PRZECIW (1) 

Elżbieta Kapałka 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXVI/171/2020 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

2) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok zał. nr 5 do protokołu; 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury 

i Bezpieczeństwa Publicznego – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok. 

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

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok. 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, 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 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Elżbieta Kapałka 
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BRAK GŁOSU (1) 

Radosław Kasiak 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXVI/172/2020 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2021 rok. 

Karty głosowań imiennych załącznik nr 6 do protokołu. 

5. Informacja na temat realizacji przetargów w roku 2020. 

Do Rady Powiatu Nowodworskiego została złożona informacja – załącznik nr 7 do protokołu - 

na temat realizacji postępowań, w sprawie udzielania zamówienia publicznego, 

przeprowadzonych w roku 2020 w trybach przetargowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 

Nie zgłoszono pytań, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła powyższą informację. 

6. Interpelacje i zapytania. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęła interpelacja radnych 

Pani Anny Maliszewskiej i Pani Katarzyny Kręźlewicz. Interpelacja dotyczy planowanej 

rozbudowy siedziby Starostwa. 

7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady. 

Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się ze 

sprawozdaniem – załącznik nr 8 do protokołu. 

8. Sprawy różne. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Mariusz Ziółkowski – miasto Nowy Dwór Mazowiecki kilka lat temu czyniło kroki 

zmierzające do usunięcia ekranów znajdujących się na wiadukcie kolejowym nad ulicą 

Paderewskiego – Morawicza. Ekrany bardzo zasłaniają widoczność i utrudniają wyjazd z ulicy 

Akacjowej. Demontaż tych ekranów jest możliwy, dlatego zwraca się z prośbą do Zarządu 

Powiatu o podjęcie kroków zmierzających do przynajmniej częściowego demontażu tych 

ekranów. 
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- Elżbieta Kapałka – czy odbyło się spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad 

w sprawie przebudowy drogi nr 62, było zaproszenie na takie spotkanie, jakie są ustalenia 

z tego spotkania? 

Następnie zadała pytanie: ilu pracowników Starostwa jest skierowanych do pracy zdalnej 

i w jaki sposób została przeorganizowana praca w Starostwie, prośba o informację pisemną. 

- Przewodniczący Rady – odnośnie pierwszego pytania poinformował, że Biuro Rady 

zaproszenie przekazało do wszystkich Radnych, każdy mógł się załogować i uczestniczyć 

w tym spotkaniu. 

- Krzysztof Kapusta – starosta -  nie ma informacji w sprawie spotkania organizowanego 

przez Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad ponieważ osobiście w nim nie uczestniczył. 

Uczestniczyła Kierownik Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych oraz Wicestarosta. 

- Paweł Calak – wicestarosta – poinformował, że spotkanie się odbyło, na razie nie ma 

nowych wytycznych, ani nowych ustaleń. 

- Elżbieta Kapałka – poprosiła o podanie, na Facebooku Starostwa, kontaktu do firmy 

odśnieżającej. Mieszkańcy rejonu Górki – Dąbrowa informowali, że w tamtych okolicach nie 

było dobrze odśnieżone. 

- Paweł Calak – wicestarosta – nie jest możliwe upublicznienie telefonu do firmy, jest telefon 

w Starostwie na który można zgłaszać uwagi. W Starostwie jest wyznaczona osoba, która 

podejmuje decyzje o skierowaniu samochodu. Pracownik jedzie na drogę, ocenia sytuację, 

sprawdza czy jest śliskość, zagrożenie dla ruchu i podejmuje decyzję. 

- Elżbieta Kapałka - poprosiła o udostępnienie numeru do pracownika. 

- Paweł Calak – wicestarosta – numer ten jest publikowany, ale jeszcze raz informacja będzie 

ponowiona. 

- Katarzyna Kręźlewicz – czy jest możliwe przygotowanie i promowanie wśród mieszkańców 

załatwiania spraw, tych które można, przez internet. Część mieszkańców korzystających 

z platformy epuap też nie ma wiedzy, jakie sprawy może załatwić. 

- Anna Maliszewska – może warto również przypomnieć, że jest możliwość założenia profilu 

zaufanego, taka możliwość jest już od dłuższego czasu, ale nie cieszy się zbyt dużą 

popularnością. 

- Przewodniczący Rady – dodał, że profil zaufany można potwierdzić również w bankach. Jest 

to bardzo dobre narzędzie dla funkcjonowania obywatela. Prośba do Pana Starosty, aby 
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wykonano analizę jak to wygląda terenie powiatu, żeby zajął się sprawą cyfryzacji wśród 

mieszkańców Powiatu Nowodworskiego. 

- Anna Małecka – poprosiła o informację, jakie są plany wobec budynku, który opuściła 

Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim. 

- Paweł Calak – wicestarosta – w budynku organizowane jest archiwum dla Powiatowego 

Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

- Anna Małecka – jak obecnie wygląda sytuacja w szpitalu, czy przyjmowani są pacjenci bez 

koronawirusa, czy są odsyłani? Jaki procent kadry szpitala został zaszczepiony? 

- Jacek Kacperski - dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – odnośnie szczepienia 

poinformował, że zaszczepili się wszyscy chętni i wszyscy, którzy mogli się zaszczepić, około 

80% kadry szpitala. W momencie jeżeli ktoś stosunkowo niedawno przechodził infekcję 

covid-19, to przez okres minimalnie 4 tygodni nie może się zaszczepić, a zalecane jest nawet 

do 3 miesięcy. 

Jeżeli chodzi pracę szpitala, to obecnie Oddział Ginekologiczno – Położniczy funkcjonuje 

normalnie, podobnie Oddział Dziecięcy (jest mniej pacjentów, niż w roku poprzednim). Jeśli 

chodzi o pozostałe oddziały, to internistyczny w całości jest covidowy, chirurgiczny 5 miejsc 

obserwacyjnych w momencie podejrzenia coronawirusa, pozostałe to miejsca covidowe. 

Wykonywana jest działalność niecovidowa w zakresie wykonywania zabiegów kolonoskopii, 

gastroskopii, jednodniowe zabiegi ze znieczuleniem. Pacjenci w tych przypadkach nie 

przebywają na oddziale, tylko wydzielona jest sala obserwacyjna. Szpitalny Oddział 

Ratunkowy działa normalnie, ale przyjmowani są głównie pacjenci covidowi. W przypadku 

pilnej potrzeby również pozostali pacjenci. 47% pacjentów, którzy trafiają do Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego, to pacjenci z potwierdzonym covidem, pozostali to pacjenci bez 

potwierdzonego covidu. Większość pacjentów wożona jest do sąsiednich szpitali, ponieważ 

w naszym brakuje bazy lokalowej. Pacjent po diagnostyce w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym, gdzie są tylko dwie izolatki, i tak musiałby trafić do innego szpitala, a u nas 

wystawiany byłby na niebezpieczeństwo zakażenia. 

- Mariusz Ziółkowski – poprosił o rozwinięcie informacji dotyczącej szczepień, a dotyczącej 

seniorów. Jak widziane jest rozwiązanie problemu związanego z osobami chorymi leżącymi 

w domach, które nie są w stanie dotrzeć do punktu szczepień? 

- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – problem jest 

rozwiązany, jest zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia umowa dotyczącą szczepień 
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wyjazdowych. Ustalony jest jeden dzień, kiedy będą wykonywane szczepienia wyjazdowe, już 

są zaplanowane na przyszły tydzień. Pan Kacperski dodał, że na jeden punkt szczepień 

tygodniowo NCM otrzymuje 30 szczepionek, jest to bardzo mało. Następnie poprosił 

o uzupełnienie wypowiedzi przez Panią Kierownik działu zajmującego się szczepieniami. 

-  Małgorzata Liwska - kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych – 

poinformowała, że do wczoraj każdy punkt Podstawowej Opieki Zdrowotnej przysłał listę 

podopiecznych niepełnosprawnych lub leżących. Lista wysyłana jest do Narodowego 

Funduszu Zdrowia, który połowę puli szczepień daje na zapisy wewnętrzne i połowę na 

zapisy zewnętrzne (internetowe, przez infolinię). Sczepienia wyjazdowe będą w godzinach od 

8 do 14. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – odnośnie możliwości załatwienia spraw przez internet 

powiedział, że interesanci na bieżąco są informowani o takiej możliwości. Osoby 

przychodzące do Starostwa i kontaktujące się drogą mailową informowane są przez 

kierowników i pracowników, jak mogą załatwić sprawę. Natomiast Pan Starosta podziękował 

za tę uwagę, bo to oznacza, że jeszcze trzeba zintensyfikować te kwestie, jeszcze bardziej ją 

unowocześnić, stworzyć więcej możliwości załatwienia spraw przez Internet i dać o tym 

informację. 

- Elżbieta Kapałka – odnośnie załatwiania spraw przez Internet zaproponowała wystawienie 

stanowiska na którym pracownik Starostwa udzielałby porady w jaki sposób należy logować 

się do epuap-u i od razu żeby pracownik Starostwa umożliwiał potwierdzenie profilu. 

- Katarzyna Kręźlewicz – poprosiła o informację, czy został uruchomiony dodatkowy punkt 

sczepień przy szpitalu, o którym informował na jednej z sesji Pan Dyrektor do spraw 

leczniczych. 

- Jacek Kacperski - dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – taki wniosek został 

złożony do Narodowego Funduszu Zdrowia, który około tydzień wstecz przysłał odpowiedź, 

że jest wstępna zgoda. Złożone zostały niezbędne dokumenty, obecnie oczekują na 

podpisanie umowy. Będzie to korzystne również jeżeli chodzi o ilość szczepionek, bo na ten 

punkt będzie dodatkowo 30 szczepionek. Przypomniał, że pozostałe punkty są 

w przychodniach w: Cząstkowie Mazowieckim, Zakroczymiu, Nowym Dworze Mazowieckim 

oraz dodatkowo szczepiony jest personel Nowodworskiego Centrum Medycznego. 

- Innych głosów nie zabrano. 
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9. Zamknięcie sesji. 

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

o godz. 09:57 zamknął obrady XXVI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

Zdzisław Szmytkowski  

Przygotowała: Mariola Tomaszewska przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


