BR.0002.29.21 kadencja VI 2018-2023
Protokół Nr XXIX/2021
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
Obrady XXIX sesji rozpoczęto 29 kwietnia 2021 roku o godz. 09:05, a zakończono o godz.
10:07 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.
XXIX 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. 09:05
otworzył XXIX sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady XXIX sesji Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło 19
radnych - statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego.
Obecni:
1. Paweł Calak
2. Elżbieta Kapałka
3. Krzysztof Kapusta
4. Radosław Kasiak
5. Mariusz Kraszewski
6. Katarzyna Kręźlewicz
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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 przekazany
Radnym - załącznik nr 2 do protokołu.
- Krzysztof Kapusta – starosta – zgłosił wnioski do porządku obrad, dotyczące punktu
przyjęcia uchwał, tj.:
1) zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego;
2) wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę części użytkowej budynku Szpitala o powierzchni 20m2 i przyległych gruntów
o powierzchni do 100m2 Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze
Mazowieckim na okres 12 lat pod pracownię rezonansu magnetycznego;
3) wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę budynku prosektorium Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 o powierzchni 129m2 na okres 5 lat;
4) wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 30,5m2 w budynku A Przychodni Specjalistycznej przy
ul. Paderewskiego 7 na okres 5 lat pod Pracownię Protetyczną.
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- Innych wniosków nie zgłoszono, Przewodniczący Rady zgłoszone wnioski poddał kolejno
pod głosowanie.
Głosowano wniosek w sprawie:
zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
Głosowano wniosek w sprawie:
wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę części użytkowej budynku Szpitala o powierzchni 20m2 i przyległych gruntów
o powierzchni do 100m2 Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze
Mazowieckim na okres 12 lat pod pracownię rezonansu magnetycznego.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław
Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski
PRZECIW (1)
Mariusz Torbus
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Kapałka
Głosowano wniosek w sprawie:
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wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę budynku prosektorium Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 o powierzchni 129m2 na okres 5 lat.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz,
Anna Maliszewska, Anna Małecka, Zbigniew Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz
Paczewski , Jan Serwatka, Kamil Szafrański , Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz
Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
PRZECIW (1)
Elżbieta Kapałka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marcin Manowski
Głosowano wniosek w sprawie:
wprowadzenia do porządku sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
pomieszczeń o powierzchni 30,5m2 w budynku A Przychodni Specjalistycznej przy ul.
Paderewskiego 7 na okres 5 lat pod Pracownię Protetyczną.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław
Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marcin Manowski
Porządek XXIX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego po zmianach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
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2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVIII z dnia 25.03.2021r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
3) zmiany uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego nr X/63/2015 z dnia 15 października
2015r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Nowodworskiego w charakterze
Partnera do uczestnictwa w projekcie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla
aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014- 2020;
4) rozpatrzenia petycji.
5) wyrażenia zgody na dzierżawę części użytkowej budynku Szpitala o powierzchni 20m2
i przyległych gruntów o powierzchni do 100m2 Nowodworskiego Centrum Medycznego w
Nowym Dworze Mazowieckim na okres 12 lat pod pracownię rezonansu magnetycznego;
6) wyrażenia zgody na dzierżawę budynku prosektorium Nowodworskiego Centrum
Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 o powierzchni 129m2 na
okres 5 lat;
7) wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 30,5m2 w budynku A
Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 na okres 5 lat pod Pracownię
Protetyczną.
5.

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021.

6.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020rok.

7.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim za rok 2020.
8.

Interpelacje i zapytania.

9.

Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.

10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVIII z dnia 25.03.2021r.
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Protokół z sesji Nr XXVIII z dnia 25.04.2021r. został przesłany na adresy mailowe Radnych
Powiatu, nie zgłoszono uwag do protokołu, Przewodniczący Rady stwierdził jego przyjęcie.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego – załącznik 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.
- Marcin Manowski – po raz kolejny nie ma jakichkolwiek środków w budżecie na inwestycje
w Gminie Leoncin, gmina ta jest wykluczona z inwestycji powiatowych, prosi o wyjaśnienie
tej sytuacji.
- Paweł Calak – wicestarosta – nieprawdą jest to, co powiedział Pan Manowski, zostały
złożone wnioski na remont dwóch mostów w Górkach i remont drogi. Informacja o tym już
była wcześniej podawana.
- Elżbieta Kapałka – zwróciła uwagę, że przez dwa lata żadne konkretne remonty nie zostały
zrealizowane na terenie gminy Leoncin. Bardzo prosi o zintensyfikowanie prac, żeby
wspierać tą Gminę.
- 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: 15, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz,
Anna Maliszewska, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański,
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Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz
Ziółkowski
PRZECIW (3)
Elżbieta Kapałka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Małecka
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIX/180/2021 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – załącznik 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.
- Anna Maliszewska – z dzisiejszej sesji została zdjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia
kredytu, jaki ma to wpływ na uchwałę budżetową?
- Ewa Kałuzińska – skarbnik – nie ma żadnego wpływu, kredyt został wpisany już do pierwszej
uchwały budżetowej.
- Anna Małecka – prosi o przybliżenie sprawy związanej ze zwiększeniem dochodów o kwotę
406tys.zł w związku z wynagrodzeniem dotyczącym umowy ustanowienia służebności
gruntowej na nieruchomości ze Spółką „Sklepy Doroty Plus” przy ulicy Paderewskiego.
- Krzysztof Kapusta – starosta – bardzo długo trwały negocjacje, zgłaszał pomysł dotyczący
użyczenia firmie przejazdu i przechodu pomiędzy Przychodnią Specjalistyczną,
a sąsiadującym drewnianym budynkiem. Firma za użyczenie zapłaciła tą kwotę, prowadzą
działalność deweloperską, chcą wybudować mieszkania.
- Katarzyna Kręźlewicz – czy zaproponowane zmiany do omawianego projektu uchwały są
zmianami porządkującymi, aby powiat mógł płynnie funkcjonować? Prosi Zarząd
o wyjaśnienie, co jest powodem zdjęcia zaproponowanej wcześniej uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu.
- Ewa Kałuzińska – skarbnik – zmiany przedstawione w projekcie wieloletniej prognozy
finansowej i uchwały budżetowej nie są związane z kredytem i zdjętą z porządku uchwałą.
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Wprowadzamy dochody, które przeznaczamy na wydatki, a pozostałe wydatki są pokryte
z wolnych środków. Kredyt nie wpływa na zwiększenie wydatków w przedstawionej uchwale.
- Krzysztof Kapusta – starosta – poprosił o zdjęcie uchwały w sprawie kredytu ponieważ
chciałby, aby uchwała o przyjęciu tego zobowiązania była podjęta większością głosów
w Radzie. Poprosił Zarząd o takie rozwiązanie, żeby było więcej czasu na dostarczenie
wszystkich argumentów co do sensowności takich działań.
- 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: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (16)
Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz,
Anna Maliszewska, Anna Małecka, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil
Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus,
Mariusz Ziółkowski
PRZECIW (3)
Elżbieta Kapałka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIX/181/2021 zmieniającą uchwałę
budżetową na 2021 rok.
3) zmiany uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego nr X/63/2015 z dnia 15 października
2015r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Nowodworskiego w charakterze
Partnera do uczestnictwa w projekcie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla
aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014- 2020 – załącznik nr 5 do protokołu;
W dyskusji udział wzięli:

8

- 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 uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego nr X/63/2015
z dnia 15 października 2015r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Nowodworskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „Regionalne
partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na alta 2014- 2020.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIX/182/2021 w sprawie zmiany
uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego nr X/63/2015 z dnia 15 października 2015r
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Nowodworskiego w charakterze
Partnera do uczestnictwa w projekcie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza
dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014- 2020
4) rozpatrzenia petycji – załącznik nr 6 do protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- Mariusz Torbus – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – komisja rozpatrzyła
petycję z dnia 3 marca 2021r. dotyczącą podjęcia uchwały zakazującej na terenie Powiatu
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Nowodworskiego sprzedaży towarów i płynów w jednorazowych plastikowych
opakowaniach, uznała petycję za niezasadną. Uzasadniła decyzję, że w ten sposób
skierowana petycja jest ominięciem przepisów inicjatywy uchwałodawczej, w szczególności
art. 42a ustawy o samorządzie powiatowym oraz Statutu Powiatu Nowodworskiego, który
określa inicjatywę uchwałodawczą.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (16)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Katarzyna Kręźlewicz,
Anna Maliszewska, Zbigniew Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan
Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki,
Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Mariusz Kraszewski, Anna Małecka, Marcin Manowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIX/183/2021 w sprawie
rozpatrzenia petycji.
5) wyrażenia zgody na dzierżawę części użytkowej budynku Szpitala o powierzchni 20m2
i przyległych gruntów o powierzchni do 100m2 Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim na okres 12 lat pod pracownię rezonansu magnetycznego –
załącznik nr 7 do protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała
wszystkie trzy projekty uchwał dotyczące zgody na dzierżawę nieruchomości
Nowodworskiego Centrum Medycznego.
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- Marcin Manowski – zadał pytanie czy zawarcie umów na najem pomieszczeń ma się odbyć
w formie bezprzetargowej? Przypomniał, że w styczniu wpływały do Rady Powiatu pisma
firm zainteresowanych dzierżawą prosektorium.
- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – złożone zostało dnia
22.04.2021r. pismo o wyrażenie zgody na zawarcie umowy w trybie przetargowym. Obecna
miesięczna opłata dzierżawy wynosi około 10 000zł, dodał, że w sąsiednim Powiecie
Płońskim dzierżawca płaci około 3 500zł.
- Marcin Manowski – nie widzi w uchwale zapisu o przetargowym trybie zawarcia umowy
dzierżawy.
- Dariusz Tabęcki - zwrócił uwagę, że ostatnie zdanie uzasadnienia do uchwały mówi o tym,
że dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.
- Marcin Manowski – rozumie, że nie ma konieczności robienia takiego zapisu w treści
uchwały.
- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – stwierdził, że
w uchwale jest odniesienie do przepisów, które regulują sposób dzierżawy i jest wskazane
postępowanie przetargowe. Z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie
podpisana umowa dzierżawy.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części użytkowej budynku
Szpitala o powierzchni 20m2 i przyległych gruntów o powierzchni do 100m2 Nowodworskiego
Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na okres 12 lat pod pracownię
rezonansu magnetycznego.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław
Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski
PRZECIW (1)
Mariusz Torbus
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Kapałka
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIX/184/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę części użytkowej budynku Szpitala o powierzchni 20m 2 i przyległych
gruntów o powierzchni do 100m2 Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym
Dworze Mazowieckim na okres 12 lat pod pracownię rezonansu magnetycznego.
6) wyrażenia zgody na dzierżawę budynku prosektorium Nowodworskiego Centrum
Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 o powierzchni 129m 2 na
okres 5 lat – załącznik nr 8 do protokołu.
- Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę budynku prosektorium
Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej
2 o powierzchni 129m2 na okres 5 lat.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz,
Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław
Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Kapałka
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIX/185/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę budynku prosektorium Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 o powierzchni 129m2 na okres 5 lat.
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7) wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 30,5m 2 w budynku A
Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 na okres 5 lat pod Pracownię
Protetyczną – załącznik nr 9 do protokołu.
- Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni
30,5m2 w budynku A Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 na okres 5 lat pod
Pracownię Protetyczną.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXIX/186/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 30,5m2 w budynku A Przychodni
Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 na okres 5 lat pod Pracownię Protetyczną.
Karty głosowań imiennych załącznik nr 10 do protokołu.
5. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 –
załącznik nr 11 do protokołu.
- Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja została przyjęta.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020rok – załącznik nr 12 do protokołu.
- Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja została przyjęta.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Mazowieckim za rok 2020 – załącznik nr 13 do protokołu.
- Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja została przyjęta.
8. Interpelacje i zapytania.
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Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła interpelacja Pani Anny Maliszewskiej i Pani
Katarzyny Kręźlewicz, zgodnie z obowiązującymi przepisami niezwłocznie zostanie
przekazana do Pana Starosty.
9. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – załącznik nr 14 do protokołu.
Głosów nie zabrano.
10. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Kręźlewicz – na posiedzeniu komisji były omawiane projekty uchwał dotyczących
Nowodworskiego Centrum Medycznego, podziękowała że podejmowane są inicjatywy
szukania inwestorów (rezonans magnetyczny), co będzie służyć mieszkańcom i pacjentom
szpitala.
W sprawie zaciągnięcia kredytu dziękuje za dyskusję na posiedzeniu Komisji Finansów,
większość Radnych brała w niej udział. Różne są zdania mieszkańców związane z planowaną
budową punktu obsługi interesanta. W dyskusji było podnoszone, że w obecnej dobie
informatyzacji może się okazać, że za rok lub dwa, może być program na przykład do obsługi
komunikacji, że nie będzie potrzeby osobistej obsługi interesantów.
- Elżbieta Kapałka – poprosiła o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie
rozpoczną się pierwsze prace związane z letnim utrzymaniem dróg, koszenie poboczy? Prosi
o naprawę chodnika przy drodze powiatowej w Gminie Leoncin w miejscowości Stanisławów
oraz udzielenie informacji ile wyniósł koszt naprawy dróg w Gminach Leoncin i Czosnów
(prośba o informację w postaci tabeli dotyczącą utrzymania bieżącego, łatania dziur, a nie
kładzenia nowych nawierzchni). Jakie Zarząd, po ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji,
zamierza podjąć działania na rzecz rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku.
Zarząd podjął decyzję o wzięciu kredytu na budowę punktu obsługi interesanta w Starostwie,
wcześniej wnioskowała o przeorganizowanie pracy w Starostowie. Podczas posiedzenia
komisji Pan Starosta informował, że powiat nie ma środków na inwestycje w budynek Liceum
w Nasielsku, poprosiła o odniesienie się przez Zarząd do sprawy wydatkowania środków na
punkt obsługi klienta, a niszczenia budynku, który jest użytkowany przez Liceum w Nasielsku.
- Przewodniczący Rady – zasugerował aby pytania, na które Pani Kapałka oczekuje pisemnej
odpowiedzi, również złożyła w formie pisemnej.
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Następnie zaproponował nie wracanie do tematu uchwały, która została wycofana z porządku
obrad. Pan Starosta już odniósł się do tego tematu.
- Krzysztof Kapusta – starosta – jeżeli chodzi o Liceum Ogólnokształcące, to na dzisiaj nie
mamy stuprocentowych rozwiązań, które mogłyby być oficjalnie przedstawione. Szukają tych
rozwiązań, telefonicznie rozmawiał z Burmistrzem Nasielska. Po wypracowaniu rozwiązań,
postara się wszystko przedstawić w najbliższym czasie.
- Anna Małecka – otrzymała sygnały od mieszkańców, którzy z powodu choroby covid byli
leczeniu w szpitalu nowodworskim, że są sale niewyposażone w wc i toalety. Rozumie, że
sytuacja jest bardzo ciężka, ale wie również, że w innych szpitalach sprawa wygląda inaczej.
Na przykład w szpitalu w Przasnyszu w pokoju dwuosobowym, było to zapewnione. Ile
w naszym szpitalu na oddziale covidowym jest obecnie takich sal, które nie spełniają
standardów?
- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – niestety nie wszystkie
sale na chirurgii, bo na oddziale wewnętrznym nie ma tego problemu, mają łazienki. Dodał,
że obecnie Nowodworskie Centrum Medyczne jest na etapie pozyskiwania środków na
dobudowę bloku, remont chirurgii i budowę nowego OJOM-u. Będą sukcesywne
przeprowadzane remonty. Przed trzecią falą covidu została przygotowana dodatkowa
łazienka na oddziale chirurgii, ale nie wszystkie sale mają łazienki.
- Łukasz Tomasik – zastępca dyrektora do spraw medycznych Nowodworskiego Centrum
Medycznego – dodał, że był w szpitalu w Przasnyszu, szpital wygląda bardzo ładnie, ale jest
to szpital nowo wybudowany. Nasz szpital jest z 1956 roku, w miarę możliwości jest
modernizowany.
- Jacek Kacperski – przypomniał, że Starostwo dwukrotnie złożyło wnioski tak zwane
covidowe na remont, niestety zostały negatywnie rozpatrzone. Natomiast niektóre bardzo
ważne inwestycje jak boiska, drogi, oświetlenia ulic, dostały dofinansowania z tych środków.
Wcześniej udało się pozyskać środki w wysokości 4mln.zł z Urzędu Marszałkowskiego. Liczą
również na środki covidowe, które będą rozdzielane nie centralnie, tylko przez samorząd
Mazowsza (przeznaczenie na modernizację chirurgii, bloku operacyjnego, OJOM-u
i sterylizatorni).
- Anna Małecka – rozumie Pana Dyrektora, prosi nie traktowanie wypowiedzi jako ataku,
widzi, że składane są wnioski o dofinansowanie, natomiast to są zapytania mieszkańców, nie
wie co na nie odpowiedzieć.
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- Jacek Kacperski – proponuje przeanalizowanie ile udało się Nowodworskiemu Centrum
Medycznemu, dzięki wsparciu organu założycielskiego i samorządom lokalnym, zrobić przez
ostatnie lata. Nie jest wszystko zrobione, ale cały czas są próby pozyskania środków na
modernizacje. Sądzi, że potrwa to kilka lat.
- Łukasz Tomasik – bardzo istotna jest poruszona sprawa, myśli, że jeszcze aspektem
nadrzędnym jest fakt posiadania kadry medycznej. W przypadku przytoczonego Przasnysza
trudniej jest ją pozyskać i mają z tym problemy. Rozumie, że warunki socjalne są ważne,
natomiast nie ma możliwości od razu zrobienia wszystkiego. Szpital cały czasz jest
modernizowany.
- Jacek Kacperski – dodał, że pomimo trwającej pandemii i tego, że szpital został szpitalem
covidowym, w tym tygodniu kończona jest termomodernizacja, wymieniony został dach,
piony kanalizacyjne, założone nowe grzejniki. Był to ogromny wysiłek, a najłatwiej z uwagi na
sytuację byłoby remont zawiesić.
- Katarzyna Kręźlewicz – przetarg na remonty dróg został rozstrzygnięty, myśli że Pan
Starosta widział drogę, którą zgłaszała jako konieczną do remontu, drogę od Pieńkowa do
Czosnowa.
- Paweł Calak – wicestarosta – przetarg jest rozstrzygnięty, będą realizowane remonty
cząstkowe.
- Anna Małecka – docenia wszystkie starania i widzi ile pieniędzy inwestowane jest w nasz
szpital, natomiast zraziła ją sytuacja o której wspomniała, że w XXI wieku nie ma toalety w
pokoju. Może Rada Powiatu powinna pochylić się i rozważyć wsparcie szpitala, żeby toalety
były na salach dla chorych w szpitalu.
- Marcin Manowski – powrócił do sprawy kredytu, liceum w Nasielsku, bardzo prosi aby Pan
Starosta przedstawił jakieś propozycje. Widzimy ile jest potrzeb, cały czas o tym
rozmawiamy, analizujemy, ale na tym się kończy. Z Panią Małecką proponowali złożenie
wniosku o dofinansowanie infrastruktury sportowej z programu „Sportowa Polska”. Prośba
o większą mobilizację w podjęciu decyzji w sprawie przyszłości tej szkoły, a ewentualny
kredyt przeznaczyć na ratowanie tej szkoły, pomoc szpitalowi.
- Krzysztof Kapusta – starosta – niczego nie zaniedbujemy, kwestia strategii pozyskiwania
pieniędzy jest analizowana, przynajmniej dwa razy z tygodniu analizowane to jest
z pracownikami wydziału. Jeżeli czegoś nie podejmujemy, wynika to z kalkulacji finansowej.
Odnośnie apelu Państwa Radnych o wspieranie szpitala, cały czas monitorowana jest
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sytuacja w szpitalu. Nawiązywana jest współpraca również z samorządami nie należącymi do
naszego powiatu, monitujemy o to żeby nas wspierali. Dziękuje Dyrekcji szpitala za ciężką
pracę.
- Anna Maliszewska – wielokrotnie podkreślała i powtarzała swoje podziękowanie dla całego
zespołu i Dyrekcji Nowodworskiego Centrum Medycznego, za ogromną pracę wkładaną
w realizacje inwestycji, pozyskania nowych lekarzy, co w obecnych czasach wydaje się rzeczą
prawie niemożliwą. Wielu mieszkańców też to widzi i docenia. Warto pochwalić się tym co
udało się osiągnąć, ma prośbę żeby przygotowana została informacja ile zostało zrobione
pomimo panującej pandemii i dodatkowych zadań, które są nakładane na szpital.
- Przewodniczący Rady – myśli, że Wydział Promocji pomoże w opracowaniu tych informacji.
- Katarzyna Kręźlewicz – podczas ostatniej rozmowy z Panem Dyrektorem słyszała ile
środków i pomocy rzeczowej udało się pozyskać od firm, należy podkreślić i pokazać co
szpital zrobił przez ostatnie lata i poinformować o tym. Również prosi, aby Wydział Promocji
we współpracy z Nowodworskim Centrum Medycznym przygotował taką informację, aby
pokazać ogrom pracy, który został włożony, szczególnie w ostatnim roku, który był bardzo
ciężki.
- Krzysztof Kapusta – starosta – podziękował za te głosy, natomiast przypomina, że niedawno
były Państwa wnioski, aby nasza gazeta powiatowa wychodziła raz na kwartał nie co miesiąc,
z tego wynika okrojona możliwość publikacji pewnych materiałów, ale postarają się
obszerniejsze materiały podawać do publicznej wiadomości.
- Katarzyna Kręźlewicz – uważa, że obecnie jest taka współpraca z lokalnymi samorządami,
rozwój profili na Facebooku i naszej stronie internetowej, że bez ponoszenia dodatkowych
kosztów na papierowe wydania można te informacje rozpropagować.
- Marcin Manowski – jako ostatnie swoje zdanie podczas dzisiejszej sesji chciałby powiedzieć,
że należy zacząć inwestować w Gminę Leoncin.
- Przewodniczący Rady – poinformował o życzeniach świątecznych, jakie wpłynęły jeszcze do
Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 28 maja 2021r. w piątek.
- Innych głosów nie zabrano.
11. Zamknięcie sesji.
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady –
o godz. 10:07 zamknął obrady XXIX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Przewodniczący
Rada Powiatu Nowodworskiego
Przygotowała: Mariola Tomaszewska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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