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Protokół Nr XXXIV/2021 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 30 września 2021 roku 

Obrady XXXIV sesji rozpoczęto 30 września 2021 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz. 

09:46 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. 

XXXIV 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 XXXIV sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady XXXIV 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 XXXIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 2 do 

protokołu) został przekazany Radnym. 

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 XXXIII/2021 z dnia 26.08.2021r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego; 
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2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok; 

3) podniesienia wysokości wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób 

prowadzących rodzinne domy dziecka. 

5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2021r. 

6. Interpelacje i zapytania 

7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy Sesjami Rady. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku XXXIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz, 

Anna Maliszewska, 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 

NIEOBECNI (1) 

Anna Małecka 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIII/2021 z dnia 26.08.2021r. 

Nie zgłoszono uwag, Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z sesji nr 

XXXIII/2021 z dnia 26.08.2021r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 3 do 
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protokołu);  

W dyskusji wzięli udział: 

- 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 

Nowodworskiego. 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz, 

Anna Maliszewska, 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 

NIEOBECNI (1) 

Anna Małecka 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXIV/210/2021 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (załącznik nr 4 do protokołu); 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury 

i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 
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- 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: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz, 

Anna Maliszewska, 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 

NIEOBECNI (1) 

Anna Małecka 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXIV/211/2021 zmieniającą 

uchwałę budżetową na 2021 rok. 

3) podniesienia wysokości wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób 

prowadzących rodzinne domy dziecka (załącznik nr 5 do protokołu) 

- 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, iż komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie 

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla 

zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. 



6 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz, 

Anna Maliszewska, 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 

NIEOBECNI (1) 

Anna Małecka 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXIV/212/2021 w sprawie 

podniesienia wysokości wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób 

prowadzących rodzinne domy dziecka. 

Karty głosowań imiennych załącznik nr 6 do protokołu.  

5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2021r. 

(Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31.08.2021r. w sprawie przedstawienia informacji 

o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze 

półrocze 2021 roku – załącznik nr 7 do protokołu; Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 14.09.2021r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu 

Nowodworskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku 

– załącznik nr 8 do protokołu.) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu – poinformowała, że wykonanie budżetu powiatu za 

pierwsze półrocze 2021 roku kształtowało się następująco: dochody powiatu wpłynęły 

w wysokości 54,47%; wydatki dokonano w wysokości 38,59%, z tego wydatki bieżące 46,41 

%, wydatki majątkowe 2,64%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest 
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tym, że płatności za roboty inwestycyjne dokonane będą w drugim półroczu. Przychody 

i rozchody realizowane są w zaplanowanych kwotach. Po stronie dochodów jest wysokie 

wykonanie z podatku dochodowego od osób prawnych - 104,77%. Realizacja wydatków nie 

jest zagrożona. Posiadamy rezerwy na wydatki z zakresu edukacji, dotyczące wynagrodzenia 

nauczycieli (w związku z nowymi arkuszami organizacyjnymi może będą wymagały korekt). 

- Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę na przekazaną Radnym opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie, która wydała opinię pozytywną o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Nowodworskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 

2021 roku. 

- Innych głosów nie zabrano. 

6. Interpelacje i zapytania 

Nie złożono interpelacji i zapytań. 

7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy Sesjami Rady – załącznik nr 9 do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Katarzyna Kręźlewicz – poprosiła o rozwinięcie informacji w związku z zabezpieczeniem 

środków finansowych na aktualizację dokumentacji projektowej na konkurs dotyczący 

możliwości utworzenia powiatowego centrum opiekuńczo – mieszkalnego. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych 

jest pomysł rozbudowania Zespołu Placówek Edukacyjnych. 

- Katarzyna Kręźlewicz – zadała kolejne pytanie: czy to miałaby być pomocą dla uczniów, czy 

w szerszym zakresie mieszkańcom?  

- Krzysztof Kapusta – starosta – chcieliby aby z inwestycji mogli korzystać wszyscy ci, którzy 

nie będą obarczać korzystaniem ewentualnych problemów z rozliczeniem tej inwestycji. 

- Anna Maliszewska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Iwaszkiewicza zwrócił się 

do Zarządu o zgodę na zorganizowanie fakultetów maturalnych, czy Zarząd wyraził na to 

zgodę oraz czy inne szkoły również występowały z wnioskiem o zorganizowanie 

dodatkowych zajęć? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – Zarząd wyraził zgodę, inni dyrektorzy są w ciągłym kontakcie 

z Wydziałem Obsługi Szkół i Edukacji, jeżeli jest taka możliwość finansowa, to wyrażana jest 

pozytywna opinia. 

- Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że można korzystać z godzin ministerstwa, tak 
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zwanych godzin wspomagających. Poinformował Radę, że jest nowy dyrektor Zespołu 

Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. Obowiązki dyrektora pełni obecnie 

Pani Justyna Paszkiewicz. 

- Anna Maliszewska – w sprawozdaniu jest informacja o wniosku wydziału o utworzenie 

zadania inwestycyjnego „poprawa bezpieczeństwa ruchu …” (przerwane łącze internetowe)  

- Przewodniczący Rady – poprosił o informację ile osób liczy klasa maturalna w Liceum 

Ogólnokształcącym, które wnioskowało o dodatkowe godziny. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – liczba osób w tej szkole nie jest najważniejsza, istotne jest to 

że uczniowie, którzy mają ograniczenia potrzebują naszej pomocy. W klasie maturalnej jest 

7 uczniów. 

- Katarzyna Kręźlewicz – w związku z zapisem w sprawozdaniu z pracy Zarządu dotyczącym 

dofinansowania projektu „Szlakiem Nasielskiego Guzika” w wysokości 10 000zł, prosi 

o informację z ostatnich dwóch lat, ile takich organizacji dostało dofinansowanie, jaki był 

klucz wyboru zadań, kto nie otrzymał dofinansowania. 

- Krzysztof Kapusta – taka informacja zostanie przygotowana. 

- Innych głosów nie zabrano. 

8. Sprawy różne. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Przewodniczący Rady – poinformował, że Pani Katarzyna Kręźlewicz złożyła wniosek do 

budżetu i zaadresowała go prawidłowo do Zarządu Powiatu. Natomiast informuje, w związku 

z pismami kierowanymi do niego, a dotyczącymi pieniędzy, że nie opracowuje budżetu i nie 

przydziela żadnych środków. Wszystkie takie pisma, również od organizacji społecznych 

przesyła do Zarządu Powiatu. 

- Marcin Manowski – poruszył sprawę przystanku w Dębinie, temat nadal nie jest załatwiony, 

prośba o informację dlaczego? Około roku wstecz informował na temat znaku w Pieńkowie 

dotyczącym kończącej się miejscowości, został postawiony około 50 metrów od faktycznej 

granicy, była  prośba o jego przestawienie gdyż podczas odśnieżania, koszenia poboczy, czy 

innych prac, firmy wykonują prace tylko do znaku. Czy ten znak zostanie przestawiony 

i kiedy? 

- Paweł Calak – wicestarosta – za przystanki odpowiada Urząd Gminy, ta kwestia o której 

mówi Pan Radny była już kilkakrotnie poruszana. W pierwszej wersji był złożony projekt 

przez gminę, na podstawie tego projektu nie udało się zrobić miejsca na zatrzymywanie się 
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autobusów, teren nie jest przeznaczony do tego celu. Było rozważane przesunięcie miejsca 

przystankowego. Konieczna jest również zgoda przewoźnika na lokalizację przystanku, trwają 

jeszcze ustalenia Pana Wójta z przewoźnikiem. Sprawy dotyczącej znaku w Pieńkowie nie 

pamięta, sprawdzi to, w przeciągu zostanie dwóch tygodni zostanie to zrobione. 

- Anna Maliszewska – na zebraniu wiejskim Pan Wójt informował, że jest gotowy projekt na 

tę zatoczkę autobusową i przystanek oraz że jest wszystko uzgodnione i jest to tylko próba 

odwlekania przez Starostwo. 

- Paweł Calak – wicestarosta – na podstawie tego projektu nie da się zrobić wiaty 

przystankowej w tym miejscu, wiata przystankowa została zaprojektowana w rowie. Wiata 

zostanie przesunięta w stronę Czosnowa, ale jeszcze jest to uzgadniane z przewoźnikiem. 

- Marcin Manowski – jaki jest powód nieprzyjmowania pacjentów w punkcie Nocnej Pomocy 

Lekarskiej przy szpitalu i jak długo to potrwa? Następna sprawa dotyczy szpitalnego 

prosektorium, od czasu zmiany dzierżawcy praktycznie wszystkie zakłady pogrzebowe 

wspólnie piszą pisma do władz powiatowych i dyrektora szpitala w sprawie braku właściwej 

współpracy ze strony dzierżawcy prosektorium. Skarga w tej sprawie wpłynęła również do 

Izby Branży Pogrzebowej. 

Kolejna sprawa dotyczy remontu jaki miała przeprowadzić firma, która wygra przetarg, miał 

on być wykonany w przeciągu 12 miesięcy, jest to realizowane? Kolejny zapis mówił, że 

transportem zwłok ze szpitala do prosektorium zajmuje się portier, kto płaci za wykonywanie 

tych czynności?  Zwrócił uwagę, że były również kontrowersje dotyczące materiałów 

reklamowych zakładu pogrzebowego dzierżawiącego prosektorium. 

- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – poinformował, że 

Nocna Pomoc Lekarska działa. Być może dwa razy był problem z powodu choroby lekarza 

i był nieobsadzony dyżur, ale był lekarz w Nasielsku, pomoc świadczył również Szpitalny 

Oddział Ratunkowy. Takie zdarzenie miało miejsce w sierpniu, obecnie Nocna Pomoc 

Lekarska działa normalnie. 

Jeśli chodzi o prosektorium spodziewali się, że wraz ze zmianą dzierżawcy będą problemy. 

Zaczęły się już od momentu podpisania umowy. Dzierżawca chciał zmiany regulaminu, nie 

zgodzono się na to, wysłane zostało pismo informujące, że w przypadku nie podpisania 

umowy przez dzierżawcę, to straci wysokie wadium. Dzierżawca podpisanie umowy 

uzależniał od wprowadzenia zmian w regulaminie. Żadnych zmian nie wprowadzono. 
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Kilka razy spotykał się z dzierżawcą w sprawie przestrzegania regulaminu, zostało również 

wysłane pismo, iż w przypadku nieprzestrzegania regulaminu umowa będzie zerwana. 

O wyborze dzierżawcy rozstrzyga przetarg, wygrała firma, która dała najwyższą cenę, była 

dużo wyższa, niż oferta poprzedniego dzierżawcy. Odnośnie problemów sygnalizowanych 

przez pozostałe zakłady pogrzebowe, zostały one przeanalizowane. Był podnoszony również 

zarzut reklamy polegającej na umieszczonej tabliczce informującej kto jest administratorem 

prosektorium (jest nazwa firmy i numer telefonu). W ocenie prawnika Nowodworskiego 

Centrum Medycznego nie jest to reklama tylko informacja. W przypadku przekazywania 

zwłok dzierżawca niezgodnie z regulaminem żąda obecności rodziny. W rozmowie uzasadniał 

to troską, ponieważ zdarzają się zarzuty rodzin dotyczące niewłaściwego przechowywania 

zwłok. Przy odbiorze zwłok przez zakład pogrzebowy bez obecności członka rodziny, trudno 

stwierdzić gdzie miały miejsce pewne błędy czy zaniedbania. Pan Kacperski ma nadzieję, że 

sytuacja się unormuje, w innym przypadku pozostanie konieczność rozwiązania umowy. 

Odnośnie remontu, jeśli dobrze pamięta, to jest okres dziewięciu miesięcy na wykonanie, 

dzierżawa trwa drugi miesiąc. Pewne działania rozpoznawcze ze strony dzierżawcy w tym 

zakresie się rozpoczęły. 

Po zmianie zakładu pogrzebowego okazało się, że wszyscy portierzy zatrudnieni w szpitalu, 

współpracowali i dorabiali  w tej firmie. Nie mieli wpisanego do zakresu obowiązków 

transportu zwłok do prosektorium, ponieważ mieliby podwójne zatrudnienie. Zwrócili się 

z prośbą o uwzględnienie tego w wynagrodzeniu. Pensja portierów jest niewiele wyższa od 

najniższej krajowej, podjęta została decyzja o przyznaniu niewielkiego dodatku z tym 

związanego. Nie jest to duże obciążenie finansowe, znacznie mniejsze, niż różnica w czynszu 

pomiędzy tańszą, a droższą ofertą. Kwestię wynagrodzenia portierów nie wiązłby 

bezpośrednio z firmą dzierżawiącą prosektorium. 

- Marcin Manowski – w ostatnich dwóch tygodniach miał informację o problemach 

z korzystaniem z Nocnej Pomocy Lekarskiej, a Pan Dyrektor mówił o miesiącu sierpniu.  

- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – dodał, że te problemy 

były na przełomie sierpnia i września, sprawdzi to. Były to pojedyncze przypadki, zawsze był 

lekarz w Nasielsku, jak również udzielał pomocy Szpitalny Oddział Ratunkowy. Sytuacja 

kadrowa w służbie zdrowia jest trudna, jesteśmy w fazie protestów, są próby organizowania 

się aby nie brać dyżurów w różnych obszarach, również w Nocnej Pomocy Lekarskiej, dotyczy 

to także ratowników. Nowodworskie Centrum Medyczne w miarę jeszcze sobie z tym radzi, 
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sytuacja nie jest idealna, prosi o zrozumienie. 

- Anna Maliszewska – na ostaniem posiedzeniu komisji Pan Starosta informował, że 

w najbliższą środę, czyli wczoraj miało odbyć się spotkanie Zarządu podczas którego 

odbędzie się również rozmowa z Burmistrzem Nasielska na temat liceum imienia 

Iwaszkiewicza. Czy to spotkanie się odbyło, co zostało ustalone? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – zwrócił uwagę, że informował o planowanym spotkaniu na 

pierwszym posiedzeniu Zarządu w miesiącu październiku. 

- Radosław Kasiak – członek Zarządu – potwierdził, to co powyżej przekazał Pan Starosta. 

- Mariusz Ziółkowski – wrócił do tematu prosektorium, w nawiązaniu do informacji 

o problemie polegającym na tym, że w prosektorium przy odbiorze osoby zmarłej muszą być 

bliscy, którzy ją zidentyfikują, czy to zostało rozwiązane, czy zakłady pogrzebowe na 

podstawie pisemnego upoważnienia mogą odebrać ciało osoby zmarłej? 

- Jacek Kacperski - dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – ma nadzieję, że ten 

problem został rozwiązany. Wezwał dzierżawcę, polecił stosowanie zapisów regulaminu, 

który to reguluje. Dał również na piśmie żądanie stosowania regulaminu pod groźbą 

rozwiązania umowy. Ma nadzieję, że dzierżawca do tego się zastosował. Pan Kacperski 

dodał, że po zakończeniu sesji sprawdzi to. 

- Marcin Manowski – odnośnie reklamy zakładu pogrzebowego na terenie prosektorium, nie 

zgadza się, że jest to tylko wywieszona informacja dotycząca dzierżawcy, jest tam podany 

adres domu pogrzebowego. W opinii dyrektora Polskiej Izby Branży Pogrzebowej ta tabliczka 

jest reklamą. Wrócił do pytania dotyczącego portierów, dodał, że za poprzedniego 

dzierżawcy, to dzierżawca miał umowę z nimi odnośnie transportu zwłok. 

- Jacek Kacperski - dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – obecnie portierzy 

mają niewielki dodatek finansowy. Rozważa uwzględnienie tego w wynagrodzeniu 

zasadniczym. Sprawa jest od momentu zmiany dzierżawcy. Zatrudnienie pracownika 

w szpitalu i jednocześnie w zakładzie pogrzebowym może budzić pewne wątpliwości natury 

etycznej. 

- Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że sprawy pracownicze, sprawy płac należą do 

decyzji dyrektora, prosi Pana Radnego o umówienie się z Panem Dyrektorem i wyjaśnienie 

tych wątpliwości. 

- Jacek Kacperski - dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – dodał, że trudno jest 

wymagać, a by za najniższe krajowe wynagrodzenie ktoś chciał zajmować się pracą jak 
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wywożenie zwłok, a w przypadku gdy szpital był covidowy zwłok również skażonych. 

Większość pracowników, za wykonywanie dodatkowych prac otrzymuje dodatkowe 

wynagrodzenie. 

- Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję w temacie prosektorium. 

- Mariusz Torbus – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – poinformował, że 

wpłynęła skarga na dzierżawcę prosektorium, została skierowana do komisji. Prosił 

o udostępnienie komisji regulaminu prosektorium. W związku z tym, że sprawa została 

poruszona na dzisiejszej sesji, to zwraca się z prośbą do Pana Dyrektora o pisemne 

odniesienie się do punktów dzisiaj ujętych w dyskusji. 

- Anna Małecka – poinformowała, że do 10 października trwa głosowanie odnośnie budżetu 

obywatelskiego Mazowsza. Zgłoszone zostały trzy nowodworskie projekty: profilaktyka 

depresji młodzieży dla dzieci szkół podstawowych i średnich, budowa chodnika przy ulicy 

Bohaterów Modlina oraz doświetlenie trzech przejść dla pieszych (o wartości 400 000zł, 

projekt Pani Małeckiej), doświetlenie wszystkich przejść przy ulicy Modlińskiej (projekt 

radnego miejskiego). Pani Małecka zachęciła do promowania i głosowania na te projekty. 

- Innych głosów nie zabrano. 

9. Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady – 

o godz. 09:46 zamknął obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

Przygotowała: Mariola Tomaszewska  

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


