BR.0002.30.21 kadencja VI 2018-2023
Protokół Nr XXX/2021
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 maja 2021 roku
Obrady XXX sesji rozpoczęto 28 maja 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.
XXX 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 odbywać 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 XXX sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady XXX 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 XXX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego przekazany Radnym
(załącznik nr 2 do protokołu).
- Krzysztof Kapusta – starosta – zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku sesji punktu
pn. Informacja za rok 2020 z dokonanych umorzeń należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowodworskiemu na podstawie
uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XLII/284/2010 z dnia 23 września 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładani na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Powiatowi Nowodworskiemu.
- Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku zgłoszonego
punktu i procedowanie, jako piątego w porządku obrad, kolejne punkty ulegną przesunięciu.
Głosowano wniosek w sprawie:
wprowadzenia do porządku obrad XXX sesji punktu pn. Informacja za rok 2020 z dokonanych
umorzeń należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Powiatowi Nowodworskiemu na podstawie uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr
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XLII/284/2010 z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładani na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowodworskiemu.
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
Nie zgłoszono innych wniosków do porządku XXX sesji, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego wraz
z przyjętą poprawką.
Głosowano wniosek w sprawie:
przyjęcia porządku obrad XXX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego wraz z przyjętą
poprawką.
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
Porządek XXX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX z dnia 29.04.2021r.
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4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
3) ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu z 2021 roku;
4) przekazania skargi.
5. Informacja za rok 2020 z dokonanych umorzeń należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowodworskiemu na podstawie uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego Nr XLII/284/2010 z dnia 23 września 2010r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładani na
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Powiatowi Nowodworskiemu.
6. Stan bezpieczeństwa publicznego, sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Powiatu
Nowodworskiego.
1) Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim za
2020 rok.
2) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze
Mazowieckim w 2020 roku.
3) Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie stanu
bezpieczeństwa na terenie powiatu za rok 2020.
4) Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu nowodworskiego w 2021 roku
7. Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
8. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji programu współpracy powiatu nowodworskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Interpelacje i zapytania.
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10. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX z dnia 29.04.2021r.
Nie zgłoszono uwag, Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX z dnia
29.04.2021r.
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 3 do
protokołu - projekt pierwotny uchwały, załącznik nr 4 do protokołu – projekt uchwały
z autopoprawką Zarządu);
W dyskusji udział wzięli:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa – 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: 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 XXX/187/2021 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
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2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (załącznik nr 5 do protokołu – projekt pierwotny
uchwały, załącznik nr 6 do protokołu – projekt uchwały z autopoprawką Zarządu);
W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Elżbieta Kapałka – poprosiła o przedstawienie proponowanych zmian w budżecie.
- Ewa Kałuzińska – skarbnik – zmiany w uchwale budżetowej przedstawione na dzisiejszej
sesji: zwiększenie dochodów w dziale 600 o kwotę 150 000zł w związku z przyznaniem
dotacji od samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania przebudowa drogi
powiatowej 2424W Nasielsk – Nuna; w dziale 758 zwiększenie dochodów o kwotę
2 408 874zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę
obiektów mostowych; w dziale 851 zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000zł
w związku z otrzymaną pomocą finansową od Gminy Legionowo z przeznaczeniem na zakup
defibratora dla Nowodworskiego Centrum Medycznego; w dziale 852 zwiększenie planu
dochodów o 31 800zł w związku z podpisaniem umowy o finansowanie działań obejmujących
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Po stronie wydatków: zwiększenie planu w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 2 558 874zł
z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionych zadań drogowych; w dziale 80051
zwiększenie o 50 000zł na zakup defibratora dla Nowodworskiego Centrum Medycznego,
ponadto ulega zmianie przeznaczenie środków w wysokości 127 800zł wprowadzonych na
poprzedniej sesji, z przeznaczeniem na zakup 3 defibratorów, na posadowienie wiaty
ocieplanej i klimatyzowanej z przyłączem elektrycznych oraz gazowym dla generatora tlenu
medycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym; w rozdziale 85202 zwiększenie
o kwotę 31 800zł na szkolenie pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku; w dziale
852 i 855 zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na
wynagrodzenia pracowników; w dziale 855 przesunięcie środków na utrzymanie dzieci
w rodzinach zastępczych (kwota 50 000zł zmiana pomiędzy paragrafami); w rozdziale 85510
zwiększenie o 241 350zł z przeznaczeniem na przekształcenie Placówki Opiekuńczo
wychowawczej Typu Rodzinnego na Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą Typu
Socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi (dotyczy placówki w Ruszkowie).
- Anna Maliszewska – jak będą podzielone środki z subwencji mostowej?
6

- Paweł Calak – wicestarosta – zgodnie z wnioskiem, na który udało się pozyskać
dofinansowanie, planowane jest wykonanie około 2km drogi w Górkach i 2 mosty oraz około
700m drogi w Chlebiotkach i 1 most.
- Elżbieta Kapałka – w jakim terminie rozpoczną się prace związane z powyższymi drogami?
- Paweł Calak – wicestarosta – przygotowany jest przetarg, jeśli uda się wyłonić wykonawcę
w pierwszym przetargu to w terminie około 1-2 miesiące powinny rozpocząć się prace.
- Katarzyna Kręźlewicz – jaki jest procentowy finansowy udział powiatu w stosunku do
otrzymanych środków, czy będzie wykonana ścieżka rowerowa?
- Paweł Calak – wicestarosta – udział własny powiatu to 50%, nie ma w zakresie robót
wykonania ścieżki rowerowej.
- Elżbieta Kapałka – prosi o podanie na stronie internetowej szczegółowej informacji kiedy
rozpocznie się budowa, jaki to będzie odcinek drogi, wszystkie informacje, którymi są
zainteresowani mieszkańcy.
- Paweł Calak – wicestarosta – taka informacja po dzisiejszej sesji się ukaże.
- Marcin Manowski – jaki jest przypuszczalny koszt inwestycji w Górkach, a jaki w Nasielsku?
- Paweł Calak – 2/3 środków z przeznaczeniem na Górki, 1/3 na Nasielsk. Może przekazać
kosztorys inwestorski jeśli Pan Manowski jest zainteresowany.
- Elżbieta Kapałka – prośba o udzielenie informacji czy jeśli pozostaną środki z subwencji
mostowej, to czy z godnie z wcześniejszymi obietnicami Panów Starostów zostanie
wyremontowana droga Głusk Leoncin? Wójt Gminy Leoncin zadeklarował partycypację
w kosztach.
- Paweł Calak – wicestarosta – jeśli zostaną środki, zobaczymy jaka kwota. Były rozmowy
z Panem Wójtem, który deklarował dofinansowanie.
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: 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,
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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 XXX/188/2021 zmieniającą uchwałę
budżetową na 2021 rok.
3) ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu z 2021 roku (załącznik nr 7 do protokołu);
W dyskusji udział wzięli:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu z 2021 roku.
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 XXX/189/2021 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu z 2021 roku.
4) przekazania skargi (załącznik nr 8 do protokołu).
W dyskusji udział wzięli:
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- Mariusz Torbus – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – poinformował, że
komisja uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi dotyczącej wydania pozwoleń na
budowę i użytkowanie obiektów budowlanych w miejscowości Stanisławowo Gmina
Pomiechówek. Skargę należy przekazać do rozpatrzenia organowi właściwemu czyli
Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie przekazania skargi.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 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
BRAK GŁOSU (1)
Elżbieta Kapałka
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXX/190/2021 w sprawie
przekazania skargi.
Karty głosowań imiennych załącznik nr 9 do protokołu.
5. Informacja za rok 2020 z dokonanych umorzeń należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowodworskiemu na podstawie
uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XLII/284/2010 z dnia 23 września 2010 rok
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Powiatowi Nowodworskiemu (załącznik nr 10 do protokołu).
W dyskusji udział wzięli:
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- Krzysztof Kapusta – starosta – poinformował, że w roku 2020 mieliśmy specyficzny okres
związany z covidem. Nie pracowały placówki oświatowe, w związku z czym w trzech
przypadkach odstąpiono od dochodzenia należności od firm, które wynajmowały
powierzchnię i nie mogły pełnić swojej działalności (dotyczy Liceum Ogólnokształcącego
imienia Iwaszkiewicza w Nasielsku, Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, Zespołu Szkół
Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim).
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja została przyjęta
przez Radę Powiatu.
6. Stan bezpieczeństwa publicznego, sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Powiatu
Nowodworskiego
1) Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim za 2020
rok (załącznik nr 11 do protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że żaden przedstawiciel Komendy Policji nie zgłosił się do
udziału w dzisiejszej sesji.
2) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze
Mazowieckim w 2020 roku (załącznik nr 12 do protokołu).
W dyskusji udział wzięli:
- Maciej Wierzchoń – Powiatowy Lekarz Weterynarii – do złożonego sprawozdania dodał, że
w sprawozdaniu jest informacja, iż dwukrotnie w roku poprzednim na terenie Powiatu
Nowodworskiego w hodowli wielkotowarowej w Gminie Leoncin stwierdzona została
salmonella drobiu. Przyszedł raport z Wielkiej Brytanii, że ten typ salmonelli stwierdzono
również wśród ludzi. Podejrzewają związek z produktami spożywczymi przewiezionymi od
nas. Rozszerzane są działania dochodzeniowe z tym związane.
3) Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie stanu
bezpieczeństwa na terenie powiatu za rok 2020 (załącznik nr 13 do protokołu).
W dyskusji wzięli udział:
- Stanisław Brzozowski – komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – przedstawił
swojego zastępcę Pana Łukasza Kochanowskiego, a następnie poprosił o umożliwienie
przedstawienia prezentacji dotyczącej działalności Komendy w roku 2020.
- Przewodniczący Rady wyraził zgodę, Pan Łukasz Kochanowski przedstawił prezentację.
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- Stanisław Brzozowski – dodał, że czas użyczenia kontenerowa, udostępnionego na potrzeby
Komendy Powiatowej od Wyższej Szkoły Pożarniczej, dobiega końca. W przyszłym roku
planują zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, prośba o przychylność Rady
i wsparcie w realizacji tego zamierzenia. Potrzeb jest dużo więcej, związane są z wymianą lub
zakupem pojazdów i sprzętu, zostało to również przedstawione w przekazanej pisemnej
informacji.
- Marcin Manowski – było podane w informacji dotyczącej Ochotniczych Straży Pożarnych, że
najważniejszym jest brak dużych wozów ratowniczo gaśniczych. Wykazane są dwie jednostki
w gminie Czosnów, w jednej jest potrzeba zakupu, a w drugiej wymiana samochodu. Czy te
potrzeby wynikają z bliskości Kampinoskiego Parku Narodowego, jakie jest uzasadnienie, że
dwa ciężkie samochody powinny znajdować się w tej gminie?
- Stanisław Brzozowski – Państwo Radni znają swoje rejony i wiedzą, że na terenie powiatu
mamy do czynienia z szeregiem bardzo różnych zagrożeń. Jest Kampinoski Park Narodowy,
są tereny zurbanizowane w znacznym zakresie, występują różnego obiekty, których
obciążenie ogniowe jest bardzo duże. Na terenie gminy Czosnów jest również problem
z zaopatrzeniem wodnym, jeżeli chodzi o sieć hydrantową. Kampinoski Park Narodowy
w bardzo ograniczonym zakresie posiada zaopatrzenie wodne. Każdy pojazd ciężki
ratowniczo – gaśniczy to wzrost bezpieczeństwa działań Komendy, bezpieczeństwa
mieszkańców. Z analizy działań operacyjnych wynikają takie potrzeby.
- Marcin Manowski – będzie namawiał Pana Wójta, bezpieczeństwo to podstawa, jak
również prośba do Powiatu o wsparcie w kosztach zakupu i wymianie samochodów.
4) Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu nowodworskiego w 2021 roku
(załącznik nr 14 do protokołu).
W dyskusji wzięli udział:
- Arkadiusz Chełstowski – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – poinformował, że
nadal, od ponad roku, utrzymuje się pandemia, starają się przeciwdziałać i zwalczać to
zjawisko. W tym celu podejmowane jest szereg działań. W ciągu ostatniej doby nie było osób
hospitalizowanych z powodu coronawirusa. W szpitalu obecnie przebywa 9 osób. Liczba
osób hospitalizowanych od początku pandemii na dzień dzisiejszy w naszym powiecie to 453
osoby, kwarantannie zostało poddanych w ciągu ostatniej doby 51 osób, od początku roku
przekroczona liczba 28 tysięcy osób. W ostatniej dobie odnotowano 2 przypadki pozytywne,
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w miesiącach marzec – kwiecień takich przypadków było około 80 dziennie, łączna liczba
ozdrowieńców od początku pandemii to prawie 5 tysięcy osób, łączna liczba zgonów 167
osób. W izolatoriach przebywało 11 osób. Prowadzone szczepienia na covid-19 przebiegają
dosyć sprawnie, sanepid monitoruje odczyny poszczepienne. Jest ich niewiele, w większości
lekkie, w sumie 11 odczynów poszczepiennych, poważnych było 3, nie zakończyły się na
szczęście czymś więcej, niż pobytem w szpitalu.
- Przewodniczący podziękował wszystkim służbom, również w imieniu oświaty
nowodworskiej, za wsparcie, pomoc, prowadzoną profilaktykę, za wykonywaną służbę. Panu
Mariuszowi Torbusowi za ozonowanie placówek oświatowych.
7. Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim (załącznik nr
15 do protokołu).
- Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że informację Rada Przyjęła.
8. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji programu współpracy powiatu nowodworskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 16 do
protokołu).
Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie Rada Przyjęła.
9. Interpelacje i zapytania.
Nie złożono interpelacji i zapytań.
10. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady (załącznik nr 17 do protokołu).
Pytań nie zgłoszono.
11. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Anna Maliszewska – mieszkańcy zgłaszają brak koszenia poboczy, kiedy to będzie
przeprowadzone na terenie powiatu i w poszczególnych gminach? Jest to ważne dla
bezpieczeństwa.
- Paweł Calak – wicestarosta – przetarg został już rozstrzygnięty, będą starania jak
najszybszego rozpoczęcia prac.
- Anna Małecka – kiedy można spodziewać się remontu ulicy Morawicza? W budżecie
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powiatu na ten cel zostało zabezpieczonych 600 000zł.
- Paweł Calak – wicestarosta – przygotowywany jest projekt przebudowy ulicy, projektowane
są światła, ma nadzieję, że do końca roku inwestycję uda się wykonać.
- Krzysztof Kapusta – starosta – dodał, że chcą aby ta inwestycja w sposób możliwie najlepszy
została zrealizowana.
- Anna Maliszewska – chciałaby szczegółowych informacji, kiedy będą koszone pobocza na
terenie Gminy Czosnów i Leoncin?
- Paweł Calak – wicestarosta – w chwili obecnej nie poda dokładnej daty, jeżeli będzie ona
już znana to udzieli takiej informacji.
- Przewodniczący Rady – poinformował, że na adresy mailowe Radnych została przesłana
informacja w sprawie „Osobowość roku 2020”. Nominację otrzymał Pan Krzysztof Kapusta starosta nowodworski, w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o rozpropagowanie tej informacji. Wie, że Pan
Starosta prosi o przekazanie pieniędzy związanych z ewentualnym głosowaniem na szpital.
Im więcej osób będzie popierało Pana Starostę, tych pieniędzy będzie więcej dla szpitala.
- Marcin Manowski – w imieniu własnym i organizatorów przekazał zaproszenie na
wydarzenie sportowe „Bieg orła” w Czosnowie, który odbędzie się 20 czerwca. Podziękował
za wsparcie wydarzenia przez starostę Nowodworskiego. Dochód zostanie przekazany na
rzecz Nowodworskiego Centrum Medycznego.
12. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady –
o godz. 09:57 zamknął obrady XXX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Przewodniczący
Rada Powiatu Nowodworskiego
Przygotowała: Mariola Tomaszewska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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