Protokół Nr XXXI/2021
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 czerwca 2021 roku
Obrady XXXI sesji rozpoczęto 24 czerwca 2021 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz.
10:19 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.
XXXI 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 XXXI sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady XXXI 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
7. Anna Maliszewska
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8. Anna Małecka
9. Marcin Manowski
10. Zbigniew Niezabitowski
11. Monika Nojbert
12. Grzegorz Paczewski
13. Jan Serwatka
14. Kamil Szafrański
15. Adam Szatkowski
16. Zdzisław Szmytkowski
17. Dariusz Tabęcki
18. Mariusz Torbus
19. Mariusz Ziółkowski
Lista obecności załącznik nr 1 do protokołu.
2.Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego przekazany Radnym
(załącznik nr 2 do protokołu).
Do zaproponowanego porządku nie zgłoszono wniosków, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie jego przyjęcie, tj.:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXI/2021 z dnia 28.05.2021r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok;
3) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;
4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
5) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
6) zaciągnięcia długoterminowego kredytu;
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7) powierzenia przez Powiat Gminie Zakroczym zadania zarządzania drogą powiatową
nr 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi nr 62;
8) powierzenia przez Powiat Gminie Nasielsk zadania zarządzania drogami powiatowymi
położonymi na terenie Gminy Nasielsk;
9) przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2022;
10) przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie w powiecie nowodworskim na lata 2021-2022;
11) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2016 -2020;
12) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2016-2020.
13) rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w
Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
5. Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim wg. stanu na dzień 30.04.2021r.
6. Interpelacje i zapytania
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy Sesjami Rady.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
Głosowano wniosek w sprawie:
przyjęcia porządku obrad XXXI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (16)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Zbigniew Niezabitowski, Monika
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Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław
Szmytkowski, Dariusz Tabęcki
BRAK GŁOSU (2)
Marcin Manowski, Mariusz Torbus
NIEOBECNI (1)
Mariusz Ziółkowski
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXX/2021 z dnia 28.05.2021r.
Nie zgłoszono uwag, Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z sesji nr XXX z dnia
28.05.2021r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego - załącznik nr 3 do protokołu;
- Przewodniczący Rady – poinformował, iż Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu, co roku, do dnia 31 maja przedstawia
Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.
Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2020 rok został przesłany na adresy mailowe
Radnych w dniu 28.05.2021r. oraz podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
na stronie internetowej powiatu.
Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady
Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest
rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu
przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do
Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150
mieszkańców powiatu. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na
który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.
Nie wpłynęło żadne zgłoszenie od mieszkańców w sprawie zabrania głosu w debacie.
Przewodniczący Rady otworzył debatę Rady Powiatu nad „Raportem o stanie Powiatu
Nowodworskiego za 2020 rok”.
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W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Kapusta – starosta – rok 2020 był bardzo trudny, dotknięty epidemią, była
konieczność podjęcia starań jak ma pracować powiat, co można zrobić, aby pomóc
mieszkańcom. Starania podzielono na trzy etapy: zapewnienie ciągłości pracy urzędu,
wsparcie i pomoc szpitalowi, tarcza finansowa związana z pomocą przedsiębiorcom, którzy
znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.
Zarząd oraz Radni zaangażowali się w pomoc rzeczową na rzecz szpitala. Udało się
zgromadzić pomoc za kwotę około 1 300 000zł. Podziękowania dla organizacji, osób
fizycznych, firm, samorządów (nie tylko administracyjnie należących do naszego powiatu) za
ich wsparcie i pomoc.
W raporcie szczegółowo opisana jest praca urzędu, nie odnotowano nieprawidłowości,
wprost przeciwnie np. wydanych zostało o 950 więcej pozwoleń przez Wydział Architektury
i Budownictwa.
Kolejny obszar to sprawy związane z tarczą kryzysową, słowa uznania dla Powiatowego
Urzędu Pracy. Rozdysponowana została kwota 26 000 000zł.
Nie zaniechano prób pozyskiwania środków zewnętrznych, złożyliśmy 22 wnioski, na 17
otrzymaliśmy dofinansowanie na łączną kwotę 9 000 000zł.
Jedyną rzeczą, która straciła, to były relacje z organizacjami pozarządowymi, co wynikało
z sytuacji epidemii.
Podsumowując Pan Starosta stwierdził, że pomimo ogromnych kłopotów udało się
przetrwać, podziękował za pracę wszystkim pracownikom.
- Katarzyna Kręźlewicz – pogratulowała kierownikom jednostek, w szczególności Panu
Dyrektorowi Nowodworskiego Centrum Medycznego i Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy. Uważa, że te osoby najbardziej musiały stawić czoło tej trudnej sytuacji. Podziękowała
również Dyrektorom innych jednostek, którzy również w tym czasie sobie wspaniale
poradzili. Jeśli chodzi o pracę Zarządu, to martwi mała ilość kilometrów inwestycji
drogowych. Cieszy się, że Zarząd jednak, po wielu dyskusjach, głosach radnych, zdjął
inwestycję rozbudowy Starostwa.
- Monika Nojbert – bardzo cenna jest praca wymienionych Dyrektorów, uważa, że należy
również wymienić Dyrektorów szkół, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.
- Krzysztof Kapusta – starosta – w nawiązaniu do swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że
5

pominął kwestię związaną ze szkołami. W oparciu o rozmowy z Dyrektorami szkół jak i
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, może stwierdzić, że dużo czasu zabierała kwestia
żeby jak najmniej boleśnie uczniowie i nauczyciele mogli przejść przez ten trudny okres, ma
nadzieję, że się to udało.
Następnie Pan Starosta poinformował, że powiatowy Wydział Geodezji został uznany przez
Wojewódzkiego Geodetę w konkursie za najlepszy wydział, co świadczy o jakości naszej
kadry i jej zaangażowaniu w rozwiązywanie problemów administracyjnych i społecznych.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady zamknął debatę nad Raportem o stanie
Powiatu Nowodworskiego za rok 2020, a następnie poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu 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 XXXI/191/2021 w sprawie wotum
zaufania dla zarządu Powiatu Nowodworskiego.
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok – załącznik nr 4 protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych –
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 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
BRAK GŁOSU (1)
Marcin Manowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXI/192/2021 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
3) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – zał. nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady zaproponował procedowanie w tym punkcie według następującego
porządku:
1. Wystąpienie Starosty Powiatu, zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: przedstawienie wniosku Komisji
oraz odczytanie opinii RIO w sprawie ww. wniosku.
3. Wystąpienia Radnych – dyskusja.
4. Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Do powyższej propozycji nie zgłoszono uwag.
ad.1)
- Krzysztof Kapusta – starosta – poinformował, że wszystko co chciał powiedzieć przekazał
przy omawianiu Raportu powiatu. Był to bardzo trudny rok. Pan Starosta podziękował
wszystkim pracownikom, kierownikom wydziałów, dyrektorom.
- Ewa Kałuzińska – skarbnik – przedstawiła Uchwałę Nr 3.e/32/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2021r. (załącznik nr 6 do
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protokołu). Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną o przedłożonym przez
Zarząd Powiatu Nowodworskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
ad. 2)
Mariusz Ziółkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, iż komisja na
posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021r. podjęła uchwałę w sprawie opinii o wykonaniu budżetu
Powiatu Nowodworskiego za 2020 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 7 do protokołu). Komisja zapoznała się między
innymi z: sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu nowodworskiego oraz
planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za rok 2020, opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia Powiatu Nowodworskiego, sprawozdaniami
budżetowymi. Komisja brała również pod uwagę wcześniej zrealizowane kontrole.
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji, wszyscy głosowali za wydaniem pozytywnej
opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Nowodworskiego za rok 2020 i złożeniu wniosku
o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.
Uchwała Nr 3.F./319/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
z dnia 8 czerwca 2021r. stanowi złącznik nr 8 do protokołu.
ad. 3)
W dyskusji udział wzięli:
- Anna Maliszewska – przyłącza się do wcześniejszej wypowiedzi Pani Katarzyny Kręźlewicz,
jest podobnego zdania. Pomimo pandemii udało się wiele rzeczy zrealizować, między innymi
tak ważne dla Gminy Czosnów odwodnienie drogi Czosnów – Sowia Wola. Bardzo cieszy
fakt, że droga w Górkach została uwzględniona w planach inwestycyjnych, o co wielokrotnie
wnioskowali już do budżetu lat poprzednich.
Pogratulowała Nowodworskiemu Centrum Medycznemu i Powiatowemu Urzędowi Pracy
oraz pracownikom Starostwa pozyskanych środków.
- Elżbieta Kapałka – podziękowała Zarządowi za złożenie wniosku na remont drogi
w Górkach, będzie zadowolona jeżeli z zaoszczędzonych środków z remontu tej drogi
wykonana zostanie naprawa drogi między Głuskiem i Leoncinem. Zwróciła się z prośbą do
Zarządu o rozważenie remontu drogi Górki – Kampinos. Część tej drogi nawet nie jest
utwardzona, jest tam bardzo utrudniony dojazd. Szczególnie dotyczy to mieszkających tam
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rolników. Stan dróg w Gminie Leoncin jest katastrofalny, chciałaby aby doszło do wizji
lokalnej tych dróg, o co już wielokrotnie wnioskowała.
Pogratulowała Zarządowi i kierownikom jednostek samorządowych, tego jak sobie poradzili
w tym trudnym czasie pandemii.
- Innych głosów nie zabrano.
ad. 4)
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Katarzyna Kręźlewicz, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski,
Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
BRAK GŁOSU (2)
Anna Maliszewska, Jan Serwatka
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXI/193/2021 w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego – załącznik nr 9 do
protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- 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 Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
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Nowodworskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Katarzyna Kręźlewicz, 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)
Anna Maliszewska
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXI/194/2021 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
5) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok - załącznik nr 10 do protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- 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 Rady Powiatu 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,
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 XXXI/195/2021 zmieniającą uchwałę
budżetową na 2021 rok.
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6) zaciągnięcia długoterminowego kredytu – załącznik nr 11 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 – podziękowała Zarządowi, że wsłuchał się w głos wszystkich Radnych
i zrezygnował z rozbudowy Starostwa.
Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz,
Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski,
Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki,
Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Kapałka
BRAK GŁOSU (1)
Zbigniew Niezabitowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXI/196/2021 w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
7) powierzenia przez Powiat Gminie Zakroczym zadania zarządzania drogą powiatową nr
3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi nr 62 – załącznik nr 12 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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Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Gminie Zakroczym zadania
zarządzania drogą powiatową nr 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi nr
62.
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 XXXI/197/2021 w sprawie
powierzenia przez Powiat Gminie Zakroczym zadania zarządzania drogą powiatową nr
3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi nr 62.
8) powierzenia przez Powiat Gminie Nasielsk zadania zarządzania drogami powiatowymi
położonymi na terenie Gminy Nasielsk – załącznik nr 13 do protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- 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 powierzenia przez Powiat Gminie Nasielsk zadania zarządzania
drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Nasielsk.
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 XXXI/198/2021 w sprawie
powierzenia przez Powiat Gminie Nasielsk zadania zarządzania drogami powiatowymi
położonymi na terenie Gminy Nasielsk.
9) przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2022- załącznik nr 14 do protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych –
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 przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2022.
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 XXXI/199/2021 w sprawie przyjęcia
Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2021-2022.
10) przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie w powiecie nowodworskim na lata 2021-2022 – załącznik nr 15 do
protokołu;
W dyskusji wzięli udział:
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- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych –
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Anna Maliszewska – poprosiła o informację, czy powiat otrzymuje środki rządowe na
realizację tych programów.
- Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – tak, powiat otrzymuje
środki. Co roku jest organizowany konkurs, do którego powiaty mogą przystępować. Jeżeli
w naszym powiecie jest odpowiednia grupa osób, które do tego programu zostały
zakwalifikowane o takie środki się ubiegamy. Jeżeli grupa jest nieliczna, to wówczas zadanie
realizowane jest w ramach środków własnych.
- Anna Maliszewska – poprosiła o taką samą informację dotyczącą poprzedniego programu.
- Marek Rączka - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – działań dedykowanym
ofiarom przemocy jest bardzo dużo, nie ma takiego programu, który bezpośrednio można
realizować ze środków rządowych. Programów jest kilka, finansowane są również ze
środków unijnych. Nie ma jednoznacznie określonych środków zewnętrznych na ten cel,
pozyskiwane są w miarę możliwości.
- Przewodniczący Rady – zadał pytanie czy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest
zatrudniony mediator?
- Marek Rączka - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – nie posiadają
mediatora, nie współpracują z taką osobą. Jeżeli jest taka potrzeba, to klienci korzystają
z mediatorów zewnętrznych.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie nowodworskim na lata 2021-2022.
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
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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 XXXI/200/2021 w sprawie przyjęcia
Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie w powiecie nowodworskim na lata 2021-2022.
11) zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2016 -2020 – załącznik nr 16 do protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych –
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 -2020.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, 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 Torbus
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Kapałka
BRAK GŁOSU (1)
Mariusz Ziółkowski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXI/201/2021 w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 -2020.
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12) zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2016-2020 – załącznik nr 17 do protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych –
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Elżbieta Kapałka – poinformowała, że głosując za poprzednią uchwałą pomyłkowo oddała
głos „wstrzymuję się”, jest za przyjęciem uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
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, Kamil Szafrański, Adam
Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski
BRAK GŁOSU (1)
Mariusz Torbus
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXI/202/2021 w sprawie przyjęcia
Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.
13) rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym
Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. – załącznik nr 18 do
protokołu.
W dyskusji udział wzięli:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych –
poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
- Anna Maliszewska – pogratulowała Dyrekcji i wszystkim Pracownikom Nowodworskiego
Centrum Medycznego, szczególnie w tak trudnym czasie, dodatniego wyniku finansowego.
Poprosiła o informację, czy samorząd Gminy Pomiechówek udzielił jakiegoś wsparcia dla
naszego szpitala. Dodała, że wszystkie gminy wpłacają środki finansowe na rzecz szpitala.
- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – w miesiącu styczniu
Gmina Pomiechówek przekazała kwotę 50 000zł z przeznaczeniem na remonty, następnie
30 000zł na zakupy medyczne związane z pandemią.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady również dołączył się do gratulacji dla
całego zespołu Nowodworskiego Centrum Medycznego, następnie poddał pod głosowanie
przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie rocznego sprawozdania
finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za
rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
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, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski,
Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
BRAK GŁOSU (1)
Jan Serwatka
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXI/203/2021 w sprawie rocznego
sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze
Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Karty głosowań imiennych załącznik nr 19 do protokołu.
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5. Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum
Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim wg. stanu na dzień 30.04.2021r. – załącznik
nr 20 do protokołu.
Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że powyższa informacja została
przyjęta przez Radę Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania
Nie złożono interpelacji i zapytań.
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy Sesjami Rady – załącznik nr 21 do protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Anna Małecka – odnośnie informacji, iż Zarząd Powiatu postanowił podjąć decyzję
o sytuacji w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku, po omówieniu jej z udziałem Burmistrza
Nasielska, poprosiła o przedstawienie o jaką decyzję chodzi?
- Krzysztof Kapusta – starosta – Pan Burmistrz zasugerował spotkanie dotyczące analizy
kosztów utrzymania, prosił o dodatkowe dane w tej sprawie. Zarząd tę sprawę rozpatruje
dwutorowo. Pierwszy wariant związany jest z oszacowaniem kosztów modernizacji budynku
z podziałem na szkołę i coś jeszcze. Drugi wariant, który nie jest jeszcze spersonalizowany
w sensie rzeczowym. Oczekują na spotkanie z Panem Burmistrzem, aby przedstawił jakie są
jego oczekiwania i propozycje.
- Innych głosów nie zabrano.
8. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Przewodniczący Rady poinformował, że Mieszkaniec Gminy Nasielsk wystąpił z wnioskiem
o umożliwienie zabrania głosu podczas dzisiejszej sesji.
- Mieszkaniec Gminy Nasielsk – zabrał głos w sprawie pozyskiwania środków przez Starostwo
Powiatowe. Pod koniec maja, na portalu Facebook zobaczył post radnego Marcina
Manowskiego, który dziękuje za zaangażowanie w pozyskanie środków z rezerwy subwencji
ogólnej nasielskiemu radnemu Andrzejowi Pacocha oraz poseł Anicie Czerwińskiej.
Członkowie nasielskiego Klubu PIS zwrócili uwagę, że Pan Manowski przez skromność
zapomniał podziękować również sobie.
W związku z informacją o pozyskaniu środków zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa
Infrastruktury w jaki sposób odbywa się przydzielanie środków. Odpowiedź Ministerstwa
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z początku czerwca tego roku wskazywała, że w trakcie całego procesu przyznawania
środków udział biorą między innymi Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
W żadnej z tych komisji nie odnotowano obecności wcześniej wymienionych osób. Obie
informacje dotyczące sposobu pozyskania środków są sprzeczne, wobec tego pytanie do
Pana Manowskiego, kto podał informację nieprawdziwą, czy Pan Manowski, czy
Ministerstwo? Jeśli Ministerstwo podało nieprawdę to pytanie do Pana Manowskiego: jak
takie dofinansowania się załatwia, ile trzeba odbyć spotkań, jakie uprzejmości należy
wymienić? Poza tym dlaczego w tym roku było mniej pieniędzy, ponieważ w ostatnich trzech
pozyskanych subwencjach z rezerwy ogólnej Starostwo Powiatowe pozyskało 10 127 931zł,
średnio na jedną subwencję 3 375 977zł, a w tym roku była to kwota 2 408 000zł. Jeśli
Ministerstwo podało nieprawdę, to po co w Starostwie komórka do pozyskiwania środków
zewnętrznych jeśli wystarczy obecność radnego nasielskiego reprezentanta PIS, Pana
Manowskiego i Pani Czerwińskiej. Apel do Pana Manowskiego o sprostowywanie
i uwzględnienie w podziękowaniach autorów wniosków, docenionych przez stronę rządową
i przyznanie kwoty 2 408 000zł.
- Marcin Manowski – otrzymana subwencja będzie przeznaczona na Nasielsk i Górki, z czego
bardzo się cieszy, dzięki zaangażowaniu również Pani Elżbiety Kapałki. Jeździli do sejmu,
spotykali się z posłami, prosili o wspieranie naszych lokalnych potrzeb, jeżeli chodzi
o inwestycje powiatowe. Jako radni powiatowi, najpierw zachęcali do złożenia wniosków do
Ministerstwa. Następnie lobbowali wszędzie gdzie się da, byli również w sejmie. Jeżeli
publikuje coś na swoim profilu, to wynika z aktywności, że w tym temacie lobbowali na rzecz
inwestycji powiatowych. Ostateczne decyzje zapadają wyżej, czy te lobbowania miały
decydujący wpływ, czy nie, tego nie wie. Natomiast to powiat występuje z wnioskiem
o dofinansowanie.
- Elżbieta Kapałka – wielokrotnie, od kiedy jest radną powiatu, usilnie prosi aby wzmóc
wysiłki w sprawie remontu dróg. Wszystkimi możliwymi sposobami stara się lobbować na
rzecz naszego powiatu, nie ogranicza się tylko i wyłącznie do swojej gminy. Poprosiła Pana
Manowskiego o udział w spotkaniu u Pani Poseł ponieważ drogi na terenie Gminy Leoncin są
w dramatycznym stanie. Również zależy jej na pozyskiwaniu środków na komunikację
publiczną, wspiera wójtów z terenu naszego powiatu w uzyskaniu środków. Pani Poseł
dwukrotnie była zaproszona na nasz teren, aby zobaczyła w jakim stanie jest gmina, w jakim
stanie są drogi. Chcieliby, aby pomagała w uzyskiwaniu subwencji, dotacji. Pani Kapałka
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dodała, że w swoim poście podziękowała Zarządowi Powiatu, pracownikom powiatu
i osobom, które wspierają takie działania.
Następnie Pani Kapałka poinformowała, że otrzymała pytanie od mieszkanki naszego
powiatu w sprawie budowy budynku obok jej działki i wydania przez Starostę decyzji
wyrażającej zgodę na wejście na jej teren w celu wykonywania prac budowlanych przez
inwestora z sąsiedniej działki. Prośba o przybliżenie zasad stosowanych w takiej sytuacji.
Jakie zasady obowiązywały przy wydawaniu pozwolenia na budowę, a później przy
wydawaniu decyzji o umożliwieniu wejścia i wykonywania prac budowalnych z działki
sąsiedniej.
- Krzysztof Kapusta – nie zna tej sprawy, ale powinna ona być załatwiana bilateralnie, nie na
posiedzeniu sesji. Poprosił o przesłanie pytania, zapozna się ze sprawą. Wydawanych jest
około 7 tysięcy decyzji, trudno jest się odnieść do tej jednej.
- Elżbieta Kapałka – poprosiła o pisemną informację w poruszonej sprawie, aby móc udzielić
odpowiedzi osobie, która zwróciła się z tą sprawą.
- Anna Małecka – podziękowała Zarządowi za podjęcie dobrej decyzji i zrezygnowanie
z rozbudowy budynku Starostwa. Zaapelowała o to, żeby dobrze zorganizować pracę
Starostwa, aby petenci byli zadowoleni.
Od mieszkańców Nowego Dworu otrzymuje pytania dlaczego w naszym Starostwie nie
można sprawy wymiany prawa jazdy, czy dowodu rejestracyjnego załatwić online? Coś co
jest gwarantowane ustawą w naszym Starostwie nie funkcjonuje, dlaczego tak jest, czy
możemy spodziewać się zmiany. Wpłynęłoby to również na zmniejszenie liczby rzeczywistych
interesantów.
- Krzysztof Kapusta – starosta – prowadzone są rozmowy z państwową wytwórnią papierów
wartościowych, która odpowiada za ten system. Jeżeli będzie on dostępny, zostanie
błyskawicznie wdrożony. Natomiast nie zmniejszy to kolejek, dlatego bo będzie musiał być
urzędnik przy tym dokumencie, który go będzie aplikował. Czas poświęcony na załatwienie
sprawy przy okienku albo drogą elektroniczną jest bardzo podobny.
- Anna Maliszewska – podziękowała Panu z Nasielska za sugestie i spostrzeżenia, bo nie
zwróciła na to uwagi. Sadziła, że jeśli składa się wniosek do jakiegoś programu, to należy
spełnić kryteria, nie są brane pod uwagę inne sprawy, z tego wynika, że jednak tak.
Pogratulowała pracownikom skuteczności w przygotowaniu dobrego wniosku i pozyskania
środków.
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- Paweł Calak – wicestarosta – odniósł się do wypowiedzi Pani Maleckiej. Dokument prawa
jazdy można zgłosić elektronicznie. Natomiast nie da się zarejestrować samochodu w sposób
zdalny.
- Anna Małecka – jest to sprawdzone przez mieszkańców, że pewne czynności można
wykonać przez internet, natomiast w naszym urzędzie jest to niemożliwe. Petent musi się
zwolnić z pracy i pojawić w urzędzie. Coś, co gdzieś funkcjonuje online u nas nie funkcjonuje.
Może to też mieć wpływ na długość kolejek.
- Przewodniczący Rady – pewne rzeczy, podobnie jak profil zaufania, można założyć przez
internet, a musimy udać się do punktu potwierdzić swoją tożsamość, myśli, że podobnie jest
w tym przypadku.
- Elżbieta Kapałka – w I kwartale 2021 roku z Panem Manowskim rozmawiali na temat
skrzyżowania w Kazuniu Nowym, które bardzo utrudnia wyjazd z Gminy Leoncin w stronę
Nowego Dworu Mazowieckiego. Pan Manowski zaproponował skorzystanie z budżetu
obywatelskiego ogłaszanego przez samorząd województwa mazowieckiego w celu
pozyskania środków na wykonanie sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Takie światła
są potrzebne również na skrzyżowaniu przy moście (wyjazd z obwodnicy Nowego Dworu
Mazowieckiego w kierunku Warszawy). Są takie wnioski z innych powiatów i są realizowane,
może byśmy skorzystali z budżetu obywatelskiego na zasadach podobnych jak Pani Małecka,
która zaproponował udział w głosowaniu i udało się pozyskać środki. Prosi Zarząd, aby
pamiętał o tej sprawie.
- Anna Maliszewska – Gmina Czosnów i Radni występowali do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, uzyskali negatywną odpowiedź z racji tego, że ma być
przebudowywana „siódemka”. Natomiast budżet obywatelski jest to budżet tworzony przez
obywateli, każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego taki wniosek może złożyć. Nie
ma tutaj mowy, aby do budżetu obywatelskiego Starostwo składało wniosek. Zachęca Panią
Kapałkę i Pana Manowskiego do złożenia takiego wniosku. Jeśli stanowisko Dyrekcji Dróg
uległo zmianie, to wiele osób kibicuje temu, aby sytuacja na tym skrzyżowaniu uległa
zmianie.
- Krzysztof Kapusta – starota – odniósł się do wypowiedzi Mieszkańca Nasielska
i proponowania pewnych idei. Pan Starosta bardzo przestrzega wszystkich przed tego
rodzaju ingerencją. Powiat Nowodworski jest samorządem, który odczuł jak się kończą tego
rodzaju zabiegi różnych grup. Składaliśmy wnioski, aby pomóc szpitalowi w trudnym okresie,
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nie dostaliśmy wsparcia, a dostały wsparcie miejsca dbania o psy i koty. Prawdopodobnie
tego rodzaju typu mechanizmy były tam włączane.
- Marcin Manowski – odnośnie sprawy poruszanej przez Panią Kapałka i Panią Maliszewską,
to zdają sobie sprawę, że musi to być wniosek obywatelski. Natomiast dotyczy to inwestycji
województwa, chodzi o to, żeby na poziomie decyzyjnym powiatu, Generalnej Dyrekcji,
Marszałka, ustalono szczegóły, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
obywatelskiego Generalna Dyrekcja pozwoli na tę inwestycję. Jest to skrzyżowanie drogi
wojewódzkiej z krajową więc wymaga to wcześniejszych ustaleń.
- Przewodniczący Rady – „wniosek obywatelski” to sama nazwa wskazuje, jaki to jest
wniosek. Składany wniosek musi być kompletny i będą z niego wypływały jakie mają być
ustalenia. Prosi inicjatorów o złożenie wniosku, zorganizowanie osób, które za nim zagłosują.
- Marcin Manowski – mimo wszystko, w związku z tym, że dotyczy Generalnej Dyrekcji, prosi
o wsparcie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Kazuniu Nowym.
- Innych głosów nie zabrano.
9. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady –
o godz. 10:19 zamknął obrady XXXI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Przewodniczący
Rada Powiatu Nowodworskiego
Przygotowała: Mariola Tomaszewska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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