Protokół Nr XXXIII/2021
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 roku
Obrady XXXIII sesji rozpoczęto 26 sierpnia 2021 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz.
09:35 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.
XXXIII 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 XXXIII sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady XXXIII 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
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6. Katarzyna Kręźlewicz
7. Anna Maliszewska
8. Anna Małecka
9. Marcin Manowski
10. Zbigniew Niezabitowski
11. Monika Nojbert
12. Grzegorz Paczewski
13. Jan Serwatka
14. Kamil Szafrański
15. Adam Szatkowski
16. Zdzisław Szmytkowski
17. Dariusz Tabęcki
18. Mariusz Torbus
19. Mariusz Ziółkowski
Lista obecności załącznik nr 1 do protokołu.
2.Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad XXXIII 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 XXXII/2021 z dnia 08.07.2021r.

4.

Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
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2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
3) powierzenia przez Powiat Miastu Nowy Dwór Mazowiecki zadania zarządzania drogami
powiatowymi położonymi na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
4) zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu nowodworskiego.
5.

Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2021/2022.

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 XXXIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
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
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXII/2021 z dnia 08.07.2021r.
Nie zgłoszono uwag, Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z sesji nr XXXII/2021
z dnia 08.07.2021r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 3 do
protokołu);
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W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
- Elżbieta Kapałka – poprosiła o krótkie omówienie czego dotyczy proponowana zmiana.
- Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu – zmiana wieloletniej prognozy finansowej łączy się ze
zmianami w budżecie, do tego dochodzi zmiana w przedsięwzięciach w załączniku numer 2
dotycząca rodzinnych domów dziecka. Ogłoszony konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia, nie
dokonano wyboru domu dziecka, który będzie pełnił funkcję rodziny zastępczej na kolejne
lata, został wydłużony okres i dokonano w związku z tym przesunięć.
- 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: 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, Adam Szatkowski,
Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
BRAK GŁOSU (1)
Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXIII/206/2021 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (załącznik nr 4 do protokołu - projekt pierwotnie
przekazany Radnym; załącznik nr 5 do protokołu – projekt uchwały z autopoprawką);
W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
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i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały wraz z autopoprawką.
- Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu – autopoprawka dotyczy punktu 3 zapisu w uchwale
budżetowej, dotyczy pokrycia deficytu. W pierwotnej uchwale były 3 punkty, które
pokrywały deficyt: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolne środki, przychody
jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków unijnych. Do tej
uchwały zostało wprowadzone 50 000zł na wydatki dla spółek wodnych, w pierwotnej wersji
zostały zapisane do rozliczenia ze środków unijnych, a powinny być przychodami jednostek
samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu
wnikających z odrębnych ustaw, czyli ustawy o ochronie środowiska (takie środki pozostały
na koniec 2020 roku).
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały
wraz z autopoprawką.
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,
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 XXXIII/207/2021 zmieniającą
uchwałę budżetową na 2021 rok.
3) powierzenia przez Powiat Miastu Nowy Dwór Mazowiecki zadania zarządzania drogami
powiatowymi położonymi na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (załącznik nr 6 do
protokołu).
W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
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uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcie uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie powierzenia przez Powiat
Miastu Nowy Dwór Mazowiecki zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na
terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
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 XXXIII/208/2021 w sprawie
powierzenia przez Powiat Miastu Nowy Dwór Mazowiecki zadania zarządzania drogami
powiatowymi położonymi na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
4) zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu nowodworskiego (załącznik nr 7 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 Rady Powiatu Nowodworskiego zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia rozkładu aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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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 XXXIII/208/2021 zmieniającą
uchwałę w sprawie określenia rozkładu aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
nowodworskiego.
Karty głosowań imiennych załącznik nr 8 do protokołu.
5. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2021/2022, w tym rekrutacja do klas pierwszych (załącznik nr 9 do protokołu)
Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja została przyjęta.
6. Interpelacje i zapytania
- Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu wczorajszym wpłynęło zapytanie Pani
Elżbiety Kapałka, zostanie przekazane do Pana Starosty w celu udzielenia odpowiedzi.
Zapytanie zostało przesłane do wszystkich Radnych naszego powiatu.
- Elżbieta Kapałka – poinformowała, że złożyła zapytanie w sprawie przebudowy obiektów
mostowych. Duża grupa mieszkańców jest zainteresowana tą przebudową. Na wcześniejszej
sesji pytała, czy ewentualne oszczędności poprzetargowe zostaną przeznaczone na remont
drogi Leoncin - Głusk, mieszkańcy też są zainteresowani drogą dojazdową do obiektu
mostowego. Wójt Gminy Leoncin wraz z Radą Gminy zaproponowali dołożenie kwoty
200 000zł na przebudowę drogi Leoncin – Głusk. Czy oprócz kwoty 2 400 000zł była
zabezpieczona jeszcze ze strony Powiatu kwota i w jakiej wysokości?
- Paweł Calak – wicestarosta - Powiat musiał zabezpieczyć połowę wartości inwestycji. Kwota
oszczędności wyniosła 2 220 000zł.
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy Sesjami Rady (załącznik nr 10 do protokołu).
W dyskusji wzięli udział:
- Marcin Manowski – w sprawozdaniu jest informacja o wcześniejszej propozycji Wójta
Gminy Leoncin dotycząca wsparcia tej inwestycji. Czy odbywały się kolejne spotkania
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z Wójtem Gminy Leoncin, czy są jakieś kolejne ustalenia w sprawie inwestycji Głusk –
Leoncin, jakie jest stanowisko Zarządu w tej sprawie odnośnie dofinansowania przez gminę
tej inwestycji?
- Krzysztof Kapusta – starosta – było spotkanie z Wójtem Gminy Leoncin, Zarząd zdecydował
o kwocie 500 000zł, która trafi bezpośrednio do gminy. Natomiast co do dołożenia kwoty
200 000zł, decyzję podejmie Pan Wójt wraz z Radą Gminy.
- Anna Małecka – poprosiła o informację w związku z upoważnieniem Pana Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji zadania w ramach resortowego
programu - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, edycja 2021. Ma pytania od
mieszkańców opuszczających domy pomocy, są niepełnosprawni, czy przysługuje im taki
asystent?
- Katarzyna Kręźlewicz – przyłącza się do powyższego pytania. Ponadto prosiłaby
o informację dla Radnych aby móc ją rozpowszechnić wśród mieszkańców.
- Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – poinformował, że
program ma niestety swoje ograniczenia, które uniemożliwiają wsparcie „ad hoc”.
Otrzymaliśmy dotację dla ośmiu mieszkańców pełnoletnich. Na rok 2021 jest już
zrekrutowanych osiem niepełnosprawnych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
które wspiera asystent, zatrudniony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Średnio
przewidziane jest około 15 godzin miesięcznie dla jednej osoby niepełnosprawnej. Wsparcie
dotyczy stałej grupy osób, w przypadku rezygnacji którejś z nich, wówczas za zgodą
Wojewody skład możemy uzupełnić o kolejną osobę.
- Przewodniczący Rady – poprosił o informację w jaki sposób przebiegała rekrutacja osób
niepełnosprawnych do tego programu oraz jaka liczba osób zgłosiła się do programu?
- Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – poinformował, że były
rozwieszone plakaty, informacja ukazała się również na stronie internetowej powiatu,
informacja na facebooku zarówno Starostwa jak i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Ponadto w związku ze współpracą z organizacjami pozarządowymi dysponują wiedzą
o osobach niepełnosprawnych, które ewentualnie takiej pomocy by wymagały.
Co jakiś czas pojawia się pytanie o otrzymanie takiego wsparcia. Wydawało się, że będzie
możliwość wsparcia większej liczby osób, natomiast po informacji od Wojewody zostało
określone, że ta grupa ośmiu osób nie może w tym roku ulec zmianie, w związku z tym
odmówione zostało wsparcie dla czterech osób.
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- Katarzyna Kręźlewicz – zadała pytanie, czy na rok 2022 będzie nowa rekrutacja?
- Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – zapisywane są
kontakty do osób, które się obecnie zgłaszają, ale to wsparcie nie może zostać im udzielone.
W następnym roku będą starali się zwiększyć do 15 liczbę osób zainteresowanych objęciem
wsparciem. Program realizowany jest, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po raz
pierwszy nie mieli wiedzy czy uda się znaleźć odpowiednią ilość osób i czy środki nie będą
musiały być zwracane. Na chwilę obecną około 15 osób sygnalizowało zainteresowanie tym
wsparciem. Było kilka sygnałów o potrzebę wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
niepełnoletnich, taka możliwość również istnieje. Nie założyli takiego wsparcia na rok 2021,
bo jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie skupiają się na pomocy osobom pełnoletnim
niepełnosprawnym. W związku z tym, że zainteresowane jest dla osób niepełnoletnich,
powiat w swoim wniosku może uwzględnić osoby niepełnoletnie.
- Krzysztof Kapusta – starosta – dodał do powyższego, że w dyskusji zwrócona została uwaga
na liczbę osób, jak również podana jest liczba godzin. Osobiście jest zwolennikiem
rozszerzenia liczby osób potrzebujących pomocy (te potrzeby są bardzo zróżnicowane),
a trzymać się budżetu godzin, żeby nie wyjść poza program. Myśli, że dzięki takiemu
podejściu można byłoby pomóc większej liczbie osób.
- Katarzyna Kręźlewicz – dziękuje za wyjaśnienia, prosi o przygotowanie informacji, która
przygotuje nabór na 2022 rok, aby dać możliwość większej liczbie osób o ubieganie się
o wsparcie asystenta.
- Przewodniczący Rady – myśli, że Zarząd przyjmie ten wniosek do realizacji w uzgodnieniu
z Panem Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
8. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Kręźlewicz – na jednej z poprzednich sesji poruszony był temat projektu
„Kampinoskie bagna II”. Ponownie prosi o informację jak wygląda kwestia zaangażowania
Powiatu w tę sprawę. Teraz w miesiącach letnich miejscowości w pobliżu Kanału Łasica
zostały zalane. Tym bardziej niepokojem napawa, że realizacja tego projektu może
zwielokrotnić te szkody. Jakie informacje uzyskał powiat związane ze wspomnianym
projektem?
- Krzysztof Kapusta – starosta – osobiście uczestniczył tylko w pierwszym spotkaniu
dotyczącym zapowiedzi uruchomienia tego projektu. Później Dyrekcja Kampinoskiego Parku
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Narodowego nie zapraszała, nie informowała o następnych spotkaniach i koniecznych
udziałach w gremiach, które realizują ten projekt.
- Anna Małecka – w informacji dotyczącej oświaty jest zapis o funkcjonowaniu
Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Żarówka”. Nigdzie
wcześniej nie zauważyła informacji o Poradni i objęciu pomocą dzieci z naszego powiatu
przez tę Poradnię. Poprosiła o przybliżenie działalności tej poradni.
- Krzysztof Kapusta – starosta – dostrzegamy problem związany ze stanem psychicznym
naszej młodzieży, a także nauczycieli. Rozpoczęłyśmy pierwsze rozmowy dotyczące
ewentualnego rozszerzenia naszych usług, myśli, że w najbliższym miesiącu odbędzie się
spotkanie z Miastem i tą Poradnią.
- Katarzyna Kręźlewicz – zwróciła się z prośbą do Pana Starosty, aby Starostwo wystosowało
do projektodawców czy też Kampinoskiego Parku Narodowego (nie wie kto kontaktował się
ze Starostwem) o aktualizację danych i z zapytaniem jak przebiegają konsultacje oraz jak
uwzględniony jest aktualny stan na tamtych terenach w związku z planowaną realizacją
projektu „Kampinoskie bagna II”.
- Przewodniczący Rady – wyraził nadzieję, że Pan Starosta ma odpowiedni wydział
w Starostwie i tą sprawą się zajmie.
- Innych głosów nie zabrano.
9. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady –
o godz. 09:35 zamknął obrady XXXIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Nowodworskiego
Zdzisław Szmytkowski
Przygotowała: Mariola Tomaszewska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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