BR.0002.27.21 kadencja VI 2018-2023
Protokół Nr XXVII/2021
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 lutego 2021 roku
Obrady XXVII sesji rozpoczęto 25 lutego 2021 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:27
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.
XXVII 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 XXVII sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady XXVII 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
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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 XXVII 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 protokołu z sesji nr XXVI/2021 z dnia 28.01.2021r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
3) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.
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5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku w Powiecie
Nowodworskim.
6. Informacja o realizacji zadań w roku 2020 przez Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych.
7. Informacja o złożonych wnioskach, pozyskanych środkach oraz przyznanych dotacjach
z funduszy zewnętrznych w 2020 roku.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad XXVII sesji Rady 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
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVI/2021 z dnia 28.01.2021r.
Punkt niezrealizowany.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 3 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
wszystkie projekty uchwał przewidziane porządkiem dzisiejszej sesji.
- 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: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 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
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz
Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Kapałka
NIEOBECNI (1)
Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXVII/173/2021 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – zał. nr 4 do protokołu.
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:
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ZA (16)
Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz,
Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz
Torbus, Mariusz Ziółkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Kapałka
BRAK GŁOSU (1)
Grzegorz Paczewski
NIEOBECNI (1)
Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXVII/174/2021 zmieniającą uchwałę
budżetową na 2021 rok.
3) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych – zał. nr 5 do
protokołu.
Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości
gruntowych.
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)
5

Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXVII/175/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.
Karty głosowań imiennych załącznik nr 6 do protokołu.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku w Powiecie
Nowodworskim – zał. nr 7 do protokołu.
Głosów nie zabrano.
6. Informacja o realizacji zadań w roku 2020 przez Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
– zał. nr 8 do protokołu.
Głosów nie zabrano.
7. Informacja o złożonych wnioskach, pozyskanych środkach oraz przyznanych dotacjach z
funduszy zewnętrznych w 2020 roku – zał. nr 9 do protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Anna Małecka – do Prezesa Rady Ministrów został złożony wniosek o uzyskanie środków
z funduszu przeciwdziałania covid na rozbudowę budynku Starostwa, wnioskowana kwota
2 400 000zł. Pytanie kiedy wniosek został złożony i kiedy można się spodziewać jego oceny?
Kolejne pytanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego dla szkół, jest to zakup ze środków
Urzędu Marszałkowskiego. Czy szkoła w Nasielsku, która pozyskała te środki już otrzymała
sprzęt? W Przekazanej informacji nie ma kwoty uzyskanej pomocy.
- Krzysztof Kapusta – starosta – odnośnie szkoły w Nasielsku poinformował, że wszystko
zostało zrealizowane zgodnie z zamierzeniami, nie ma żadnych negatywnych informacji.
- Ewa Kałuzińska – skarbnik – projekt związany z zakupem sprzętu komputerowego był
realizowany przez Marszałka. Powiat składał zapotrzebowanie na sprzęt, który sukcesywnie
otrzymujemy, nie było wystąpienia o środki. Projekt jeszcze nie został zakończony,
kontynuacja będzie w roku bieżącym.
- Krzysztof Kapusta – starosta – sytuacja w związku z epidemią ulega ciągłym zmianom,
decyzje od Premiera również bywają w różnym czasie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć
kiedy będzie informacja. Z tego co pamięta wniosek został złożony na początku bieżacego
roku.
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- Ewa Kałuzińska – skarbnik – uzupełniła, że jest to drugi wniosek, pierwszy był złożony
w drugiej połowie ubiegłego roku.
- Innych głosów nie zabrano.
8. Interpelacje i zapytania.
Nie złożono interpelacji i zapytań.
9. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 10 do protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Kręźlewicz – na jednym z posiedzeń Zarząd było zobowiązanie Dyrektora
Nowodworskiego Centrum Medycznego do udzielenia odpowiedzi w sprawie stacji dializ,
poprosiła o przesłanie jej na adres mailowy.
- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – stacja dializ jest
niewątpliwie potrzebna, ponieważ wiązałoby się to z większym komfortem pacjentów.
Obecnie, jeśli chodzi o ośrodki finansowe szpitala, to trwa rozbudowa bloku operacyjnego,
chirurgii i oddziału intensywnej opieki medycznej. Jeśli nie dokończymy tej inwestycji grozi to
zamknięciem szpitala przez Sanepid. Planowane jest wystąpienie o środki unijne na budowę
nowego budynku, w którym planowana jest powierzchnia na stację dializ. Na razie jeśli
chodzi o zaangażowanie finansowe i organizacyjne, to skupione jest na inwestycjach
rozpoczętych. Przypomniał, że na budowę bloku operacyjnego i sterylizacji szpital nie ma
w pełni zabezpieczonych środków finansowych. Było dwukrotne wystąpienie o tak zwane
środki covidowe. Za pierwszym razem wniosek nie został uwzględniony, w tej chwili
rozpatrywany jest drugi wniosek. Było również wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego
o wsparcie finansowe, nie jest wiadome czy je szpital w tym roku pozyska.
Odnośnie stacji dializ dodał, że są one usytuowane w sąsiednich powiatach. Z wiedzy którą
posiada, to nie ma problemu z dostępnością do tej procedury medycznej lecz pacjent ma
dłuższą drogę dojazdu.
- Anna Maliszewska – poprosiła o informację dotyczącą budynku przy ulicy bohaterów
Modlina 40 (budynek w którym mieściła się Poradnia). Jakie są plany dotyczące
zagospodarowania tego budynku?
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Następnie poprosiła o informacje związane z przekształceniem placówki opiekuńczo –
wychowawczej typu rodzinnego w placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu
socjalizacyjnego. W sprawozdaniu z prac Zarządu jest również informacja, że Zarząd
zobowiązał do podjęcia działań mających na celu utworzenie własnej placówki w budynku
przy ulicy Bohaterów Modlina 40, również prośba o rozszerzenie informacji zawartej
w sprawozdaniu.
Ostatnie pytanie dotyczy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie. Z budżetu powiatu
do tych Warsztatów Zarząd był zmuszony dołożyć kwotę 86 800zł, czy te pieniądze wrócą do
budżetu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Jak to się stało, że
posiadamy miejsca w naszych placówkach, a przekazujemy taką kwotę na dodatkowe
miejsca w Warsztatach w sąsiednim powiecie?
- Krzysztof Kapusta – starosta – Zarząd podjął decyzję tymczasową, aby w budynku przy ulicy
Bohaterów Modlina zlokalizować, ciągle brakujące, archiwa. Jest to stan przejściowy,
planowane jest rozwiązanie problemu związanego z archiwami, nie dotyczy to tylko
Starostwa, ale również jednostek. Po znalezieniu rozwiązania i przeniesieniu archiwum,
planowane jest przeznaczenie tego budynku dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na
zorganizowanie miejsca pobytu dzieci.
- Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – odnośnie placówki
opiekuńczo – wychowawczej, która będzie podlegała przekształceniu poinformował, że
wpłynęła propozycja od fundacji, która prowadzi placówki rodzinne w Ruszkowie.
Zaproponowali zwiększenie liczby miejsc z 8 do 14 i przekształcenie placówki na
socjalizacyjno - interwencyjną. Ze względu na dużą ilość umieszczeń dzieci z naszego powiatu
w pieczy zastępczej w roku 2020 (wzrost o 100%) propozycja fundacji jest godna rozważenia.
Na jednym z ostatnich posiedzeń Zarządu wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Bardzo
cenne jest również to, że placówka wyraża zgodę na utworzenie w niej 3 miejsc
interwencyjnych.
Na posiedzeniu Zarządu była również mowa o powstaniu placówki opiekuńczo
wychowawczej na terenie naszego powiatu. Wszystkie prowadzone obecnie są poza
terenem Powiatu Nowodworskiego. Poza terenem naszego powiatu przebywa ponad 30
dzieci z naszego powiatu. Do tej pory nie dysponowaliśmy żadnymi rezerwami lokalowymi,
które by pozwalały na utworzenie placówki. Na ten cel Zarząd zaproponował budynek przy
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ulicy Bohaterów Modlina. Należy przeprowadzić rozeznanie czy ten budynek będzie właściwy
do tego celu, czy uda się w nim spełnić standardy, które narzuca Wojewoda do utworzenia
placówki. Jest to obecnie bardzo wstępny etap analizy, czy koszty przekształcenia tego
budynku oraz jego gabaryty będą pozwalały na utworzenie całodobowej placówki.
- Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że budynek jest w zabudowie szeregowej, czy była
brana pod uwagę sprawa sąsiadów?
- Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – poinformował, że
jeszcze nie. Dodał, że jest to bardzo wstępny etap. Obecnie chcą się zorientować czy
budynek pozwala na zlokalizowanie tam tego typu placówki. Jeżeli analiza wykaże, że jest to
możliwe, wówczas takie konsultacje będą realizowane. Ze współpracy z innymi powiatami
ma doświadczenie, że tego typu placówki nie spotykają się raczej z nieakceptacją społeczną.
Niemniej jednak warto zwrócić na to uwagę i takie konsultacje przeprowadzić.
- Marcin Manowski – poprosił o informację, czy Zarząd jednogłośnie odrzucił zaproponowane
poprawki do projektu uchwały budżetowej. Była tam również poprawka dotycząca
przeniesienia środków z rozbudowy Starostwa na utworzenie stacji dializ.
- Krzysztof Kapusta – starosta – udzielił odpowiedzi, że tak jednogłośnie.
- Marcin Manowski – przytoczył zapis z posiedzenia Zarządu z dnia 29.01.21r. dotyczący stacji
dializ. Zadał pytanie: czy podmiot zewnętrzny zainteresowany prowadzeniem stacji dializ
zapewnia personel? Odnośnie trudności z uzyskaniem kontraktu na usługi, to ten
prowadzący podmiot ma już kontrakt, a stacja dializ z Nowym Dworze Mazowieckim będzie
prowadzona w ramach tego kontraktu, czy właściwie to rozumie? prosi o informację.
- Krzysztof Kapusta – starosta – firma, która prowadzi usługi w tym zakresie cyklicznie
startuje w konkursie o przydział nowych kontraktów i każda nowa placówka to nowy
kontrakt. Firma dysponuje personelem również w ramach istniejących kontraktów. Jest
bardzo duży problem z pozyskiwaniem specjalistów nefrologii.
- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – powstanie nowej
stacji dializ jest bardzo trudnym tematem. W ciągu ostatnich lat nie powstała w Polsce żadna
nowa stacja dializ. W 2018 roku powstała stacja w Krakowie, która przez 2 lata nie uzyskała
kontraktu. Firma z którą podjął rozmowy, jeżeli udostępnimy im powierzchnie być może
uruchomi stację dializ, ale nie chcieli podpisać żadnej umowy ramowej, żadnego
9

zobowiązania. Firma miała sytuację w jednej z lokalizacji, że przez 3 lata nie uzyskano
kontraktu. Oczywiście firma musi uzyskać kontralt w nowej lokalizacji. Jeżeli chodzi
o możliwość samodzielnego prowadzenia stacji przez szpital, to niestety środki, które trzeba
by wyłożyć są ogromne, a opłacalność żadna. W przypadku sieci ceny materiałów, urządzeń
są 30% niższe, niż te, co musiałby zapłacić szpital. Co najważniejsze, to należy wziąć pod
uwagę brak wykwalifikowanego personelu, pozyskanie takiego graniczy z cudem. Podkreślił,
że pacjenci mają dostęp do dializ w sąsiednich powiatach, dotarcie do nich wiąże się
z pewnym dyskomfortem, dłuższym transportem.
- Marcin Manowski – z informacji zawartych w sprawozdaniu Zarządu, pism wynika, że
powiat robi wszystko, aby stacja dializ powstała. Czy Pan Starosta deklaruje dalszą wolę
prowadzenia działań mających na celu powstanie stacji?
- Krzysztof Kapusta – starosta – zapewnił, że jeżeli się tylko pojawi jakakolwiek szansa, to ten
projekt będzie na bieżąco analizowany.
- Katarzyna Kręźlewicz - odnośnie tematu dializ, poprosiła o pisemną szacunkową informację
jakie jest zapotrzebowanie na taką usługę medyczną, ile osób jej potrzebuje? Musimy dbać
o potrzeby wszystkich mieszkańców, wielu mieszkańców cierpi z powodu rzadkich chorób.
Nawet przekazanie wszystkich środków z dróg nie pozwoli na pomoc dla wszystkich. Dlatego
musimy to dobrze rozważyć.
Kolejna sprawa to Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie, jaka jest realna możliwość,
aby osoby nierokujące podjęcia zatrudnienia korzystające z Warsztatów Terapii Zajęciowej
w innym powiecie, co generuje koszty, mogły zostać skierowane do Środowiskowego Domu
Samopomocy?
- Krzysztof Kapusta- Starosta – uczestnictwo części osób w danej placówce związane jest
z uczestnictwem w nich osób znajomych. Bardzo ciężko jest zaingerować w tego rodzaju
związki pomiędzy ludźmi. W sprawie zwiększania liczby uczestników z naszego powiatu
podejmowane są rozmowy przez Członków Zarządu, Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.
- Marek Rączka - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - poinformował, że
Warsztat Terapii Zajęciowej w Świeszewie wystąpił do Powiatu Pułtuskiego, na terenie
którego funkcjonuje, z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc o 10, z tego 9 osób pochodzi
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z terenu naszego powiatu. Pani Kierownik tamtejszych Warsztatów zostało zasygnalizowane,
że przebywa tam grupa osób, między innymi z powiatu nowodworskiego (ponad 20 osób),
która przebywa w Warsztacie ponad 20 lat, co w naszej ocenie wskazywałoby na to, że te
osoby mają niewielkie szanse na aktywizację zawodową. Pani Kierownik została
poinformowana, że z pośród tych osób powinna wskazać te, które powinny trafić do
Środowiskowego Domu Samopomocy, który skupia się głównie na aktywizacji społecznej. Nie
mamy realnego wpływu na działania podejmowane przez Kierownika Warsztatów, która tę
sytuację ocenia inaczej. Z rozmowy z rodzicami i samymi uczestnikami wynika, że ze względu
na długoletni pobyt nie chcą dokonywać jakichkolwiek zmian. W przypadku osób
niepełnosprawnych zmiany ich miejsca pobytu są dużo trudniejsze. Wszystkie podejmowane
próby bez współpracy Kierownika Warsztatów w Świeszewie, okazały się nieefektywne.
Następnie pan Rączka poinformował, w odniesieniu do dużych oporów niektórych Radnych
przy tworzeniu Warsztatach Terapii Zajęciowej w Górkach, że w chwili obecnej przebywa
tam 26 osób, czyli tyle ile było miejsc. Natomiast w Środowiskowym Domu Samopomocy
obecnie jest umieszczonych ponad 30 osób (na planowanych 40). Sądzi, że w ciągu
najbliższych 2-3 miesięcy wszystkie miejsca będą zajęte. Pandemia w bardzo dużym stopniu
utrudniła rekrutację do tej placówki.
- Przewodniczący Rady – dodał do powyższego, że posiada wiedzę, iż w Warsztatach
w Górkach prowadzone są bardzo ciekawe zajęcia dla uczestników, którzy są zadowoleni z
tej formy zajęć.
- Katarzyna Kręźlewicz - po wypowiedzi Pana Rączki uważa, że podejmowane działania są
nielogiczne. Skoro niewiele brakuje do zapełnienia miejsc w Środkowym Domu, a do
Warsztatów w Górkach nikt z Nasielska nie będzie dojeżdżał, to może było koniecznością
zwiększenie ilości miejsc w Świeszewie.
- Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie - w momencie
wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby uczestników w Warsztatach w Świeszewie o 10
miejsc (jesień 2020 rok), dysponowaliśmy odpowiednią liczbą miejsc, aby 9 osób (z pośród
20, które są mieszkańcami powiatu nowodworskiego) przyjąć do Środowiskowego Domu
Samopomocy.
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- Marcin Manowski – dyskusja pokazuje jak ważne i mądre było posunięcie było utworzenie
Warsztatów w Górkach. Zapewne będzie również konieczność finansowania Warsztatów
w Świeszewie, nie przekonywamy mieszkańców Nasielska do zmiany miejsca.
- Anna Maliszewska – przypomniała, że nie uzyskała informacji dotyczącej kwoty 86 800zł,
która została przekazana na Warsztaty w Świeszewie?
- Ewa Kałuzińska – skarbnik – wkład własny powiatu to kwota 16 881zł, pozostała część
będzie pokryta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Katarzyna Kręźlewicz – kto w przypadku rozbieżnych zdań, co do rodzaju zajęć dla osób
niepełnosprawnych, czy ma to być udział w Warsztatach czy w Środowiskowym Domu, może
interweniować? w przypadku na przykład edukacji jest to kuratorium.
- Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – działalność
Warsztatów Terapii Zajęciowej w 90% finansuje Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i to on kontroluje tę działalność. Fundusz może zwrócić uwagę na to, czy
wszystkie podejmowane działania przez Warsztat są zasadne, a ideą tego typu placówki jest
przede wszystkim aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
- Anna Małecka – odnośnie informacji, iż Zarząd Powiatu wyraził zgodę na regulacje stanu
prawnego gruntów zajętych pod drogę 2431W w Nowym Dworze Mazowieckim, na odcinku
500m przy ulicy Morawicza, poprosiła o doprecyzowanie czy jest to regulacja pomiędzy
powiatem, a gminą, czy Skarbem Państwa i o jakie grunty chodzi? Głównie pytanie dotyczy
działek przy ulicy Morawicza.
- Paweł Calak – wicestarosta – dotyczy niewielkich działek przy ulicy Marii Skłodowskiej z tyłu
internatu, do uregulowania ze Skarbem Państwa, jest związane z planowaną inwestycją
modernizacji tej drogi.
- Anna Małecka – interesuje ją regulacja związana z drogą - ulica Morawicza.
- Paweł Calak – wicestarosta – odpowiedź zostanie udzielona na piśmie, podany zostanie
również zarys tych działek z numerami.
- Innych głosów nie zabrano.
10. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
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- Elżbieta Kapałka – zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie inwentaryzacji dróg
powiatowych na terenie Gminy Leoncin. Pojawiły się dziury, mieszkańcy zwracają uwagę, że
są dość duże. Prosi o informację zwrotną jaka będzie wycena, jak duże wymagane naprawy.
- Anna Małecka – zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Edukacji o rozpoczęcie
posiedzeń wyjazdowych do placówek edukacyjnych w celu zapoznania się z ich problemami
i potrzebami, wnioskuje o pojechanie do placówek w Nasielsku.
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych – uważa,
że w związku z ciągłym zagrożeniem epidemiologicznym należy się zastanowić nad
wyjazdami. Skoro nie chodzimy do szkoły, nie chodzimy do różnych miejsc związanych
z kulturą, to powinnyśmy jeszcze poczekać.
- Anna Małecka – wydaje się, że sytuacja epidemiczna nie jest aż takim strasznym
problemem, bo ludzie również pracują. Kilka osób w reżymie sanitarnym mogłoby tę szkołę
odwiedzić.
- Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że należy ustalić z dyrektorem placówki, bo może
mieć odmienne zdanie.
- Marcin Manowski – jako członek Komisji Edukacji przychyla się do wniosku Pani Małeckiej.
Ponadto łatwiejsze do realizacji będzie posiedzenie wyjazdowe Komisji Infrastruktury w celu
zapoznania się ze stanem dróg powiatowych. Ponawia prośbę do Przewodniczącego Komisji
o zorganizowanie takiego posiedzenia.
- Katarzyna Kręźlewicz – ma odmienne zdanie, należy bardzo uważać, miała przykład
w rodzinie, że jest to bardzo istotne, takie spotkanie może doprowadzić do czyjegoś
nieszczęścia. Zaproponowała, aby Przewodniczący Komisji rozważyli rozwiązanie
polegającego na nagraniu przez Dyrektorów szkół filmików z problemami, nawet za pomocą
telefonu można to zrobić. Po wcześniejszym obejrzeniu filmów spotkajmy się z nimi online.
Uważa, że wówczas nawet więcej Radnych, z innych komisji, będzie mogło wziąć udział
w takim posiedzeniu.
Następnie poruszyła temat zalegającej wody na drogach, czy była ona wypompowywana?
- Przewodniczący Rady – popiera propozycję Pani Kręźlewicz odnośnie sposobu
przeprowadzenia posiedzenia komisji.
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- Paweł Calak – wicestarosta – nie było wypompowywanej wody, jest to woda po roztopach,
część ziemi jest jeszcze zamarznięta, obecnie woda zeszła i jest o wiele lepiej.
- Elżbieta Kapałka – popiera wniosek Pana Manowskiego odnośnie wizji lokalnej dróg
powiatowych. Jest to możliwe do przeprowadzenia z zachowaniem reżimu sanitarnego.
- Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że tak jak proponowała Pani Kręźlewicz również
można zrobić filmiki przy pomocy telefonu i przedstawić na posiedzeniu.
- Elżbieta Kapałka – przypomniała, że przesyłała już zdjęcia, jednak osobista wizja więcej
daje.
- Marcin Manowski – poprosił o informację czy są zapewnione środki finansowe na
realizowane inwestycje w szpitalu?
- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – proces inwestycyjny
jest procesem wieloletnim. Obecnie środki są częściowo zapewnione ze strony Urzędu
Marszałkowskiego i powiatu. Do dokończenia inwestycji brakuje około 8-10mln.zł (cena
szacunkowa według projektu, postępowania przetargowe to weryfikują). Został złożony już
drugi wniosek, tak zwany covidowy, pierwszy został rozpatrzony negatywnie. Czynią starania,
aby pozyskać środki na zakończenie całego projektu. W tym roku na prace budowlane jest
zapewnione finansowanie z powiatu oraz budżetu Mazowsza. Brakuje środków na
wyposażenie. Wspólnie z Zarządem Powiatu i Burmistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego,
który stara się pomóc, szukają źródeł skąd pozyskać środki. Sądzi, że w ciągu 2-3 lat uda się
dokończyć tę inwestycję.
- Marcin Manowski – wypowiedź Pana Dyrektora, jak również zalecenia Sanepidu, co do
warunków w szkołach, pokazują że są ważniejsze inwestycje, niż rozbudowa Starostwa.
Zachęca do ponownej analizy, myśli, że jest jeszcze czas na wycofanie się z tej decyzji.
- Anna Maliszewska – odnośnie rozbudowy Starostwa była dość burzliwa dyskusja na
posiedzeniu komisji, przedstawione były różne propozycje. Czy decyzja Zarządu
o rozbudowie Starostwa jest już ostateczna? Dodała, że odbiór społeczny jest bardzo
negatywny.
- Krzysztof Kapusta – starosta – poprosił, aby nie wprowadzać mieszkańców w błąd, nie jest
planowana rozbudowa Starostwa, budowany jest tylko covidowy punkt przyjęć interesanta.
Pozwoli to na bezpieczne funkcjonowanie w tych trudnych czasach. Oczywiście w jakimś
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niewielkim procencie dotyczy to pracowników, ale w ogromnym procencie dotyczy rzeszy
osób, które wyczekują przed Starostwem. Wśród tych ludzi także staramy się prowadzić
rozmowy, co do zasadności tej decyzji i najczęściej jest potwierdzenie jej słuszności. Ludzie są
zmęczeni długim wyczekiwaniem przed budynkiem Starostwa, szczególnie rano, niektórzy od
7 rano. Taki stan rzeczy nie może zostać na stałe, a czy ktoś potrafi powiedzieć jak długo
jeszcze potrwa sytuacja covidowa? Może to jeszcze trwać latami, a my będziemy musieli
przyzwyczaić się do życia w zupełnie innych warunkach.
W budżecie została wskazana kwota na ten cel, ale będą starania zoptymalizowania
wydatków i pozyskania środków zewnętrznych.
- Marcin Manowski – nikt nie jest w stanie powiedzieć ile to jeszcze potrwa, ale nie możemy
również stwierdzić, że potrwa kilka lat. Zaczęły się szczepienia, okaże się, że szczepionki są
skuteczne, wydamy 3mln.zł, a sytuacja na przykład za rok się unormuje i będziemy żałowali
że zostały takie pieniądze wydane. Uważa, że ta decyzja jest błędem.
- Anna Maliszewska – zwróciła uwagę Panu Staroście, że taka jest nazwa zadania
„Rozbudowa Starostwa”, to nie jest wymysł Radnych, którzy wprowadzają w błąd. Ponadto
szczegółowe informacje, na temat jaki jest zakres prac, zostały przekazane Radnym dopiero
wczoraj na adresy mailowe.
- Krzysztof Kapusta – starosta – stwierdził, że Pani Maliszewka ma rację, źle zostało to
nazwane rozbudową Starostwa, była to nazwa robocza, która pozostała. Przeprasza, że
dopiero teraz została przekazana informacja. Od osób, które pracują nad tym projektem,
oczekiwali szczegółów, uzyskane zostały niedawno i dlatego wysłane zostały dopiero
wczoraj.
- Anna Małecka – powtórzyła to, co powiedziała Pani Maliszewska, że takie zadanie
„rozbudowa” było podane dlatego funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Warto jeszcze
zastanowić się nad rozbudową Starostwa, bo może warto zreorganizować pracę, może
w poszczególne dni wydłużyć godziny otwarcia na przykład do godziny 19. Zachęcać
mieszkańców, żeby nie czekali przed drzwiami, załatwiali sprawy za pośrednictwem epuap-u.
- Przewodniczący Rady – odnośnie epuap-u uważa, że należałoby zbadać jak mieszkańcy
korzystają z tej możliwości, wie, że mają ogromne z tym problemy. Wydłużenie pracy do 19
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też nie przyniesienie rozwiązania. Pełniąc dyżury może powiedzieć, że nikt nie przychodzi
w takich godzinach. Wszyscy chcą załatwić sprawy w czasie pracy.
- Anna Małecka – widzi to inaczej, bo część osób niestety jest zmuszona brać dzień wolny
z pracy, żeby coś załatwić w Starostwie. Uważa, że wydłużenie pracy do godziny 19 byłoby
wyjściem w stronę interesanta.
- Przewodniczący Rady – dodał, że można przez miesiąc spróbować sprawdzić, jakie będą
wyniki, jaki dało to rezultat, ale za organizację pracy Starostwa odpowiada Starosta.
- Krzysztof Kapusta – starosta – zgadza się, że można pilotażowo spróbować pracy w takich
godzinach. Podejmowane są próby organizacji załatwiania spraw przez telefon. Nie chodzi tu
tylko o załatwianie spraw w wydziale komunikacji. Są ogromne problemy z ludźmi, którzy
przychodzą na przykład prośbą o pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Często są to
sprawy związane z ich rodzinnymi historiami. Nie mamy miejsca, w którym takie sprawy
mogą być poruszane, a musimy zapewnić maksymalną dyskrecję. W sprawach geodezyjnych
trwają rozmowy w sprawach podziału gruntów, ludzie opowiadają historie swoich rodzin.
Ten stan rzeczy dłużej nie może być tolerowany. W tych przypadkach nic drogą elektroniczną
się nie załatwi, ludzie chcą mieć kontakt z żywym pracownikiem. Rozpatrywany jest wariant
umawiania interesantów na konkretne godziny, możliwe jest również wydłużenie pracy, ale
jest tu kwestia bezpieczeństwa i pracowników i innych stanowisk pracy.
- Przewodniczący Rady – zasugerował, żeby przyspieszyć wprowadzanie nowych rozwiązań,
nie rozciągać tego na cały marzec.
- Paweł Calak – wicestarosta – w całości popiera wypowiedź Pana Starosty. Dodał, że obsługa
klienta u nas nie ma nic wspólnego z przepisami, które obecnie obowiązują. Klienci
wypełniają wnioski na zewnątrz podczas deszczu, wiatru. Nie spełnia to żadnych standardów,
a punkt obsługi nie spełnia wymogów sanitarnych. Mamy czekać z decyzją, aż coś się stanie,
jak dzięki nam rozniesie się epidemia? Codziennie rano widzi pod Starostwem 20-30
oczekujących osób, a nie ma miejsca żeby ich wpuścić. Mówione jest o komentarzach na
temat planów budowy, zaprasza do swojego pokoju i posłuchania komentarzy osób
stojących po Starostwem. Odnośnie załatwiania spraw przez Internet, przypomniał, że zapisy
na szczepienia covidowe miały odbywać się przez Internet, a co się działo przed punktami
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szczepień? Rejestracja samochodu, pozwolenie na budowę, sprawy geodezyjne, togo nie
załatwi się przez Internet. Zarząd uważa, że jest to słuszna decyzja i ludzie tego oczekują.
Przesłane projekty zostały przekazane dopiero teraz, bo cały czas trwały nad nimi prace.
Będą zapewnione właściwe warunki obsługi, dystans, zainstalowany system kolejkowy
(obecnie nie ma miejsca na jego instalację). Będzie to latami służyło klientom, a kiedy się
skończy pandemia nie wiemy.
- Innych głosów nie zabrano.
11. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady –
o godz. 10:27 zamknął obrady XXVII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Nowodworskiego
Zdzisław Szmytkowski
Przygotowała: Mariola Tomaszewska (przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl)
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