BR.0002.28.21 kadencja VI 2018-2023
Protokół Nr XXVIII/2021
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 marca 2021 roku
Obrady XXVIII sesji rozpoczęto 25 marca 2021 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz.
09:53 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.
XXVIII 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 XXVIII sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady XXVIII 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
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5. Mariusz Kraszewski
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 XXVIII 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 XXVI/2021 z dnia 28.01.2021r.
2) nr XXVII/2021 z dnia 25.02.2021r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
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1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
3) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
części najmu nieruchomości, na czas nieoznaczony.
5. Sprawozdanie z pracy Wydziału Architektury i Budownictwa za rok 2020.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (16)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz
Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (3)
Marcin Manowski, Grzegorz Paczewski, Kamil Szafrański
3. Przyjęcie protokołów z sesji:
1) nr XXVI/2021 z dnia 28.01.2021r.
2) nr XXVII/2021 z dnia 25.02.2021r.
Protokoły z sesji Nr XXVI/2021 z dnia 28.01.2021r. oraz Nr XXVII/2021 z dnia 25.02.2021r.
zostały przesłane na adresy mailowe Radnych Powiatu, nie zgłoszono uwag do protokołów,
Przewodniczący Rady stwierdził ich przyjęcie.
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4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 3 do
protokołu;
W dyskusji wzięli udział:
- 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: 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 XXVIII/176/2021 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
2) zmiana uchwały budżetowej na 2021 rok – zał. nr 4 do protokołu;
W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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- Anna Małecka – poprosiła o informację w sprawie kwoty 74 000zł z przeznaczeniem na
dotację dla Powiatu Białostockiego.
- Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu – na terenie Powiatu Białostockiego są umieszczone,
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dzieci z naszego powiatu.
- 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: 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 XXVIII/177/2021 zmieniającą
uchwałę budżetową na 2021 rok.
3) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – zał. nr 5 do protokołu;
W dyskusji wzięli udział:
- 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 – poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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- 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: 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 XXVIII/178/2021 w sprawie zadań, na
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
części najmu nieruchomości, na czas nieoznaczony – załącznik nr 6 do protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- 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 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy części najmu nieruchomości, na czas nieoznaczony.
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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 XXVIII/179/2021 w sprawie
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy części najmu nieruchomości, na czas nieoznaczony.
Karty głosowań imiennych załącznik nr 7 do protokołu.
5. Sprawozdanie z pracy Wydziału Architektury i Budownictwa za rok 2020 – załącznik nr
8 do protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Anna Maliszewska – zwróciła uwagę, że w porównaniu do poprzednich lat, rok 2020 był
bardzo pracowity nie tylko dla tego Wydziału. Panuje powszechna opinia, że obecnie urzędy
są pozamykane i nic się nie robi. Po podanych liczbach widać, że jest zdecydowany wzrost
załatwianych spraw. Podkreśliła jak Starostwo pracuje w porównaniu z innymi urzędami,
przykładowo Urząd Wojewody gdzie nie są przestrzegane terminy, bardzo długo czeka się na
decyzje. Należy docenić pracę pracowników Starostwa.
- Przewodniczący Rady – poinformował, że w dniu dzisiejszym policzył iż w kolejce przed
Starostwem stoi 75 osób.
- Innych głosów nie zabrano.
6. Interpelacje i zapytania.
Nie złożono interpelacji i zapytań.
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7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – załącznik nr 9 do protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Anna Maliszewska – Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym Nowodworskiego
Centrum Medycznego za 2020 rok, jest dodatni wynik finansowy. Podziękowała Dyrekcji
Nowodworskiego Centrum Medycznego i wszystkim osobom, które angażują się w pomoc
dla jednostki oraz całemu personelowi za pracę w tym trudnym czasie.
- Przewodniczący Rady – dodał, że jest członkiem Rady Społecznej, było to tematem obrad.
Podziękował również za bardzo sprawne przeprowadzenie szczepień nauczycieli i innych
pracowników uprawnionych.
- Innych głosów nie zabrano.
8. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Kręźlewicz – cieszy się, że pomimo wszystkich trudności związanych z pandemią,
szpital dobrze działa. Poprosiła Pana Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego
o zwrócenie uwagi na pracę Przychodni w Cząstkowie Mazowieckim. Pacjenci skarżą się na
duże trudności z kontaktem z tą przychodnią.
- Anna Małecka – przedstawiciele wsi Swobodnia zwrócili się prośbą o wsparcie w sprawie
mostku na drodze w tej miejscowości, jest w bardzo złym stanie, grozi zawaleniem. Jest tam
duży ruch samochodów ciężarowych dowożących towary do firmy, która tam jest
zlokalizowana, nie przestrzegają znaku ograniczającego tonaż.
- Paweł Calak – wicestarosta – temat jest znany Zarządowi, to nie jest mostek tylko przepust,
na pewno nie grozi zawaleniem. Uszkodzenia na tym przepuście są już wyremontowane.
Samochody ciężarowe nie powinny korzystać z tej drogi, jest inna możliwość dojazdu do
firmy.
- Marcin Manowski – z radną Panią Małecką byli w Liceum Ogólnokształcącym imienia
Jarosława Iwaszkiewicza, aby poznać stan i potrzeby tej szkoły, przedstawili swoje wnioski na
posiedzeniu Komisji Edukacji. Szkoła jest mocno zaniedbana, najbardziej zwraca uwagę brak
infrastruktury sportowej. W tym temacie przestawili Zarządowi i Panu Staroście propozycje
możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Ze strony środowiska szkolnego, nauczycieli,
dyrekcji jest zgłoszona potrzeba deklaracji, od podmiotu prowadzącego, ciągłości istnienia
placówki. Co roku pojawiają się informacje, prawdziwe lub nie, dotyczące jej zamknięcia.
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Pytanie, czy od momentu złożenia pisma skierowanego do Starosty, podjęte zostały jakieś
działania?
- Krzysztof Kapusta – starosta – trudno się nie zgodzić z sytuacją o której mówił Pan
Monowski, przez ostanie lata szkoła przechodziła przez trudny okres, obecnie uczy się w niej
75 uczniów. Członkowie Zarządu z Nasielska zostali upoważnieni do podjęcia rozmów
z Burmistrzem, żeby wspólnie przyjrzeć się potrzebom gminy i powiatu. W najbliższym czasie
z udziałem Burmistrza odbędzie się spotkanie w sprawie omówienia potrzeb tej szkoły. Pan
Starosta dodał, że nikt nie zamierza szkoły likwidować, postarają się zrobić wszystko żeby ją
uatrakcyjnić i sprawić, aby spełniała te funkcje, które obecnie szkoła sama wyznaczyła. Jest
w niej bardzo dużo osób, które wymagają nauki w mniejszych grupach. Ma nadzieję
wypracowania stanowiska zadawalającego dla wszystkich stron.
- Mariusz Kraszewski – dziękuje radnym Pani Maliszewski, Pani Małeckiej, Panu
Manowskiemu za ich zainteresowanie ulepszeniem funkcjonowania Liceum
Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza. Pamięta kilka miesięcy temu stanowisko
tych Państwa było odmienne, cieszy się, że uległo to zmianie i wspólnie możemy działać dla
dobra oświaty w Nasielsku.
- Monika Nojbert – również jako radna z Nasielska dziękuje Pani Małeckiej i Panu
Manowskiemu za troskę nad nasielskim liceum. Stan budynku i szkoły jest od dawna znany
Zarządowi, który podejmuje wszelkie działania i rozmowy mające na celu poprawę
funkcjonowania tej placówki. Wie, że Starostwo przygotowuje wniosek o uzyskanie środków
zewnętrznych i nie jest to wynikiem wizyty Radnych, tylko już wcześniej Zarząd taką decyzję
podjął.
- Przewodniczący Rady – pytanie do Starosty: czy w Nasielsku jest jeszcze inna szkoła
średnia?
- Krzysztof Kapusta – starosta – istnieje drugie liceum, to bardzo komplikuje sprawę w sensie
zainteresowania szkołą. Jest to za małe miasto, żeby można było w nim prowadzić dwie
placówki o tym samym profilu.
- Zbigniew Niezabitowski – poprosił o pisemne udzielenie odpowiedzi na zapytanie, które
w dniu dzisiejszym przed rozpoczęciem sesji przesłał na adres Biura Rady. Zapytanie dotyczy
wysokości nagród, jakie otrzymali pracownicy Starostwa, filii, w roku 2020.
- Przewodniczący Rady – zapytanie zostanie przekazane do Pana Starosty.
- Anna Małecka – zwróciła uwagę, że nigdy nie była za likwidacją szkoły w Nasielsku.
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Wielokrotnie na sesji zwracała uwagę, że nie można pozbywać się majątku powiatu
i apelowała, żeby filie jednostek powiatowych umieścić w tym budynku. Przygnębiające
wrażenie robi boisko przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku. Budynek szkoły również
wymaga modernizacji, od lat nie był remontowany. Warto odwiedzić i zobaczyć tę szkołę.
Cieszy się, że został podjęty ten temat na posiedzeniu komisji i wszyscy Radni przedstawili
swoje pomysły na tę szkołę (otworzenie klas integracyjnych, fila Zespołu Placówek
Edukacyjnych). Z informacji pozyskanej od Pani Dyrektor liceum wynika, że przychodzą
uczniowie zainteresowani podjęciem nauki, ale zniechęca ich brak bazy sportowej.
- Marcin Manowski – w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Kraszewskiego powiedział, że
w temacie liceum w Nasielsku szkoły nie pamięta aby wypowiadał się w inny sposób, niż
czyni to obecnie. Nie zabierał głosu w sprawie tej szkoły wcześniej i na pewno nie miał
innego zdania niż obecnie.
- Mariusz Kraszewski – potwierdził, w stosunku do Pana Monowskiego, że rzeczywiście w tej
sprawie się nie wypowiadał.
- Elżbieta Kapałka – również nie wypowiadała się żeby zlikwidować tę szkołę. Były pytania do
Zarządu jakie ma plany, przez 2 lata nie uzyskali żadnej informacji.
- Radosław Kasiak – dołącza się do podziękowań Radnych z Nasielska skierowanych do Pana
Manowskiego i Pani Małeckiej. Zapewnia, że cały czas szukają najlepszego rozwiązania dla tej
szkoły. Razem z Zarządem i samorządem gminy prowadzą rozmowy w celu wypracowania jak
najlepszego rozwiązania dla tej placówki.
- Katarzyna Kręźlewicz – cieszy się, że Radni są tak bardzo zainteresowani szkołą, ale czy jako
Radni chcemy dać zły przykład naszym mieszkańcom w czasie kiedy trwa pandemia. Pytanie
do Pana Starosty: na jakiej Podstawie Państwo Radni wchodzili do szkoły, czy była jakaś
zgoda? Ma dzieci w przedszkolu i znajomych, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, nawet
rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły.
- Przewodniczący Rady – Radni nie informowali, że będą jechać do Nasielska, może działają
w oparciu, że radny ma swobodę i może wchodzić do pomieszczeń podległych Starostwu.
Dyrektor powinien poinformować Starostę, że będą osoby z zewnątrz.
- Krzysztof Kapusta – starosta – o wizycie Państwa Radnych dowiedział się podczas
posiedzenia Komisji Edukacji.
- Anna Małecka – zapytała czy są jakieś przepisy regulujące kiedy radny może wejść na teren
szkoły, czy jest zapis w statucie że musi wystąpić o zgodę? Wizyta została poprzedzona
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zapytaniem do Pani Dyrektor. Wiedzą, iż jest epidemia i wizyta przebiegła w ścisłym reżimie
sanitarnym. Czy Dyrektor ma obowiązek zgłaszania Staroście, że radni odwiedzą szkołę?
- Przewodniczący Rady – jako dyrektor szkoły może powiedzieć, że obowiązkiem jest
poinformowanie bezpośredniego przełożonego, że na terenie szkoły będą osoby z zewnątrz.
Przykładowo komisja wybierając się do szkoły informuje o tym organ nadzorujący szkołę.
- Anna Małecka – nie możemy narzucać jak w takiej sytuacji powinien zachować się
dyrektor, czy starosta, chyba, że zapiszemy to w statucie, bo obowiązujące prawo tego nie
reguluje.
- Katarzyna Kręźlewicz – prosi Pana Starostę, jako zarządzającego pracą, o odpowiedź na
piśmie na jakiej zasadzie odbyła się ta wizyta, w świetle wszystkich epidemiologicznych
obostrzeń, jakie obecnie obowiązują. Wszyscy wiemy jak obecnie wygląda praca placówek
edukacyjnych. Nawet rodzice nie mogą wchodzić do budynków. Jest to bardzo zły przykład
dla rodziców, jest to bardzo nieodpowiedzialne.
- Krzysztof Kapusta – starosta – dziwi się, że musi się wypowiadać na temat inicjatywy
Radnych, nie brał w tym udziału.
- Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że pytanie Pani Kręźlewicz nie dotyczy inicjatywy,
tylko tego czy Radni mieli prawo być na terenie obiektu szkolnego w czasie pandemii.
- Marcin Manowski – uważa, że Pani Kręźlewicz powinna merytorycznie odnieść się do
sprawy, tak jak to było na posiedzeniu Komisji Edukacji. Robienie z tego problemu jest
absurdalne. Spotkanie odbyło się w godzinach popołudniowych, głównie na zewnątrz
budynku. Zaapelował na skupieniu się na merytoryce sprawy. Dla dobra tej szkoły potrzebna
jest dobra atmosfera, wspólne działanie ponad podziałami. Jako radny powiatowy chce
wiedzieć o czym mówi, zgłasza wniosek do Starosty o pozyskanie środków zewnętrznych na
budowę boiska, to chciałby wiedzieć jak ono wygląda.
- Adam Szatkowski – jest przeciwny wizytom w podległych jednostkach w dobie epidemii.
Jest to zagrożenie dla osoby zarządzającej i osób odwiedzających. Na temat liceum
w Nasielsku rozmowy toczą się od zawsze. Należy podjąć decyzję, czy tę szkołę chcemy
uratować czy też nie. W Nasielsku nie powinno być dwóch liceów, w Nowym Dworze
Mazowieckim, które jest większym miastem jest jedno liceum. Odnowienie sekretariatu, sal,
czy samo boisko nie spowoduje napływu dużej ilości uczniów. Należy oszacować ile trzeba
zainwestować, aby ta szkoła zasługiwała na miano szkoły dwudziestego pierwszego wieku.
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- Przewodniczący Rady – łącznie z Panem Paczewskim są w Radzie Powiatu od momentu
reaktywowania powiatów. Popiera Wypowiedź Pana Szatkowskiego oraz Pani Maliszewskiej.
Trzeba pracować, aby w tamtym budynku była utworzona filia dla dzieci z orzeczeniami oraz
umieszczona filia poradni. Wówczas gromadzenie środków z różnych źródeł, dla dzieci
niepełnosprawnych, będzie bardziej dostępne. I jeżeli chcemy utrzymać, to również
prowadzić klasy liceum. Przez wszystkie kadencje wszyscy się boją podjąć decyzję, co z drugą
szkołą w Nasielsku. Powiat przejął szkołę zawodową w Nasielsku bardzo dobrze
zagospodarowaną i zarządzaną. Może funkcjonować 75 osobowe liceum, ale koszty
utrzymania będą odpowiednio duże. Proponuje, aby w sprawie szkoły zorganizować
specjalne spotkanie.
- Elżbieta Kapałka – poprosiła o informację, czy chcąc się spotkać z dyrektorem Powiatowego
Urzędu Pracy lub innej jednostki, to za każdym razem musi zapytać Starostę?
- Anna Małecka – w odpowiedzi do Pani Kręźlewicz powiedziała, że oświata to nie tylko
przedszkola, ale również szkoły ponadpodstawowe gdzie odbywa się praca, stacjonarnie
odbywały się matury próbne, wszystko w reżimie sanitarnym. Jako nauczyciel uczestniczyła
w maturze. Zgodnie z odgórnym zarządzeniem, na terenie szkoły, z zachowaniem reżimu
sanitarnego, nauczyciele mogą prowadzić konsultacje z maturzystami. W szkole w Nasielsku
byli 17 marca, kiedy nie wprowadzono jeszcze dodatkowych obostrzeń.
- Katarzyna Kręźlewicz – dziękuje Panu Przewodniczącemu za ten głos i propozycje. Są dobre
propozycje na wykorzystanie tego obiektu, zgłoszone przez Panią Maliszewską. Należy
sprawę nagłośnić, aby mieszkańcy Nasielska wiedzieli, że nie to nie jest likwidowanie czegoś
tylko tworzenie. Otrzyma odpowiedź od Starosty, po konsultacji ze Stacją Epidemiologiczną
będziemy wiedzieć czy możemy wchodzić do obiektów edukacyjnych.
- Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję na ten temat. Zwrócił się do Przewodniczącego
Komisji Edukacji, aby w porozumieniu z Zarządem, zorganizował spotkanie, aby wszyscy
mogli przedyskutować tę sprawę.
- Innych głosów nie zabrano.
- Przewodniczący Rady – w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy złożył
wszystkim najserdeczniejsze życzenia.
9. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady –
o godz. 09:53 zamknął obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
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Zdzisław Szmytkowski
Przygotowała: Mariola Tomaszewska przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

13

