Protokół Nr XXXII/2021
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 8 lipca 2021 roku
Obrady XXXII sesji rozpoczęto 8 lipca 2021 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:23
tego samego dnia (obrady zdalne).
Mariusz Kraszewski – wiceprzewodniczący 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.
XXXII 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.
Mariusz Kraszewski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, o godz. 09:00
otworzył XXXII sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady XXXII sesji Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło 18
radnych (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 XXXII 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 24.06.2021r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
5. Informacja dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
w Nasielsku w 2020r.
6. Analiza wstępnej rekrutacji do klas I na rok szkolny 2021/2022 do szkół, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.
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7. Interpelacje i zapytania
8. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy Sesjami Rady.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (17)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew
Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Dariusz
Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
BRAK GŁOSU (1)
Zdzisław Szmytkowski
NIEOBECNI (1)
Kamil Szafrański
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXI/2021 z dnia 24.06.2021r.
Nie zgłoszono uwag, Wiceprzewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z sesji nr XXXI
z dnia 24.06.2021r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego – załącznik nr 3 do
protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- Mariusz Torbus – wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
- Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu – poinformowała, że zmiany w wieloletniej prognozie
finansowej są tożsame ze zmianami w uchwale budżetowej.
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Po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów: o kwotę 38 704,18 zł na podstawie
umowy o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój
2014 – 2020 z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację zadań polegających na wypłacie
dodatków do wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej; o kwotę 10 000 zł w
związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowe Urzędy
Pracy w 2021 roku zadania określonego ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków: o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na
dotację dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki w związku z przekazaniem miastu zadania
dotyczącego bieżącego utrzymania dróg w obrębie miasta Nowy Dwór Mazowiecki; o kwotę
37 500 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, w związku
z zaplanowaną na 2021 rok przebudową dróg powiatowych; o kwotę 38 704,18 zł na
wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku; o kwotę 10 000 zł
na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze
Mazowieckim; o kwotę 24 592,19 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.
- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nowodworskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew
Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski,
Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
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NIEOBECNI (1)
Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXII/204/2021 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
5) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok - załącznik nr 4 do protokołu;
Głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew
Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski,
Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXII/205/2021 zmieniająca uchwałę
budżetową na 2021 rok.
Karty głosowań imiennych załącznik nr 5 do protokołu.
5. Informacja dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
w Nasielsku w 2020r. – załącznik nr 6 do protokołu.
Głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że informacja została przyjęta.
6. Analiza wstępnej rekrutacji do klas I na rok szkolny 2021/2022 do szkół, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski – załącznik nr 7 do protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Kręźlewicz – poprosiła o wyjaśnienie zapisów dotyczących dwóch ostatnich
kolumn w tabeli zawierających liczbę chętnych i liczbę z pozytywnie rozpatrzonymi
wnioskami oraz czy dobrze rozumie, że w Liceum Ogólnokształcącym imienia Iwaszkiewicza
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zostało przyjętych 11 uczniów na przygotowanych 60 miejsc?
- Krzysztof Kapusta – potwierdził dane dotyczące Liceum Ogólnokształcącego imienia
Iwaszkiewicza. Następnie poprosił o traktowanie przedłożonej całej informacji jako wstępnej,
gdyż proces naboru nadal trwa. Natomiast mniejsza liczba rozpatrzonych pozytywnie
wniosków w stosunku do złożonych wynika z niespełnienia kryteriów.
7. Interpelacje i zapytania
Nie złożono interpelacji i zapytań.
8. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy Sesjami Rady – załącznik nr 8 do protokołu.
Głosów nie zabrano.
9. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że pisma, które wpłynęły do Rady zostały
przekazane na adresy mailowe Radnych.
Następnie zwrócił uwagę na pismo Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
w sprawie zmiany dyżurów aptek na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki w celu
zapewnienia codziennego, nocnego dostępu do dyżurującej apteki. Wiceprzewodniczący
Rady poinformował, że została wystosowana odpowiedź Pana Starosty, iż w obecnym stanie
prawnym, a także biorąc pod uwagę dotychczasową skuteczność przyjętych rozwiązań oraz
sytuację w kraju związaną z koronawirusem, nie przewiduje się możliwości zwiększenia
częstotliwości udziału aptek z terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki w dyżurach aptecznych.
- Elżbieta Kapałka – poprosiła o informację, czy przewidziane jest czyszczenie rowów przy
drogach powiatowych?
- Paweł Calak – wicestarosta – poinformował, że będzie jeszcze wykonywane wykaszanie,
wycinanie zakrzaczenia i wszystko porządkowane.
- Katarzyna Kręźlewicz – poprosiła o pisemną informację czy powiat w jakiś sposób
konsultuje projekt realizowany przez Kampinoski Park Narodowy zwany „Kampinoskie bagna
II”. Realizacja projektu niepokoi mieszkańców gminy Czosnów i Leoncin. Czy powiat jest
informowany o realizacji prac, czy przewidywany jest udział w planowanych konsultacjach,
czy uczestniczy w jakiś sposób w tym przedsięwzięciu? Jeśli nie uczestniczy, to czy mógłby
rozważyć przystąpienie z głosem opiniodawczym do konsultacji tego projektu.
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- Krzysztof Kapusta – starosta – poinformował, że wpłynęła informacja dotycząca tego
projektu. Z treści informacji odnosi wrażenie, że autorzy robią wszystko żeby informować,
natomiast również żeby ograniczać podmioty co do dyskusji na temat. Zdaniem Pana
Starosty temat jest bardzo ważny, w najbliższym czasie będzie rozmawiał z Dyrektorem
Kampinoskiego Parku Narodowego w tej sprawie.
- Anna Maliszewska – zwróciła się z prośbą, aby w przyszłości Zarząd wcześniej zaplanował
koszenie przy drogach powiatowych, wcześniej przeprowadził przetargi. W roku bieżącym
wykonanie tego zadania było wyjątkowo późno. Rosnąca roślinność stwarzała duże
niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg. Wielokrotnie, i mieszkańcy i Radni, zgłaszali ten
problem na sesji. W niektórych miejscach mieszkańcy sami wykosili pobocza, bo mieli bardzo
utrudniony wyjazd z posesji i poruszania się po niektórych odcinkach dróg.
- Wiceprzewodniczący Rady – zgodził się z powyższą wypowiedzią.
- Katarzyna Kręźlewicz – bardzo dziękuje, że Pan Starosta zauważył wagę problemu, który
może powstać po zmianie stosunków wodnych po realizacji projektu „Kampinoskie bagna II”.
Prosi o przekazywanie na bieżąco informacji mailowych związanych z tą sprawą.
Uczestniczyła w spotkaniach, które organizowane były w tym temacie. Myśli, że wspólnie
można zadać dobre pytania, dobre uwagi przedstawić do tego projektu. Wójt Gminy
Czosnów dokonał analizy, uwagi przedstawił w Ministerstwie. Pani Kręźlewicz prosi
o wspólne działanie w tej sprawie. Projekt może być nawet pozytywny, ale musi być
odpowiednio zrealizowany. Należy zasugerować taką formę realizacji projektu, która jak
najmniej zaszkodzi mieszkańcom, uwzględni ich interesy, a będzie korzystna dla przyrody.
10. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Mariusz Kraszewski - wiceprzewodniczący Rady
– o godz. 09:23 zamknął obrady XXXII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Nowodworskiego Mariusz Kraszewski
Przygotowała: Mariola Tomaszewska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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