Protokół Nr XXXVI/2021
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 18 listopada 2021 roku
Obrady XXXVI sesji rozpoczęto 18 listopada 2021 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz.
09:40 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.
XXXVI 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 XXXVI sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady XXXVI sesji Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło
18 radnych (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 radnych).
W posiedzeniu wzięło udział 18 członków.
Obecni:
1.

Paweł Calak

2.

Elżbieta Kapałka

3.

Krzysztof Kapusta

4.

Radosław Kasiak
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5.

Mariusz Kraszewski

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 XXXVI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 2 do
protokołu) został przekazany Radnym.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
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3)

uchwalenia programu współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
4)

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych

obiektów pływających na 2022r. na terenie Powiatu Nowodworskiego;
5)

wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Nowodworskiego

Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2021 i 2022;
6) ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Promocji i Spraw Społecznych w roku 2021.
5. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Środowiska w 2021 roku.
6. Interpelacje i zapytania
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy Sesjami Rady.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku XXXVI sesji Rady Powiatu
Nowodworskiego, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad XXXVI sesji Rady 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, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław
Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
Anna Małecka
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3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 3 do
protokołu – projekt przekazany pierwotnie w materiałach; załącznik nr 4 projekt uchwały
z autopoprawką);
W dyskusji wzięli udział:
- Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu – autopoprawka Zarządu wiąże się ze zwiększeniem
dochodów o kwotę 186 500zł z tytułu wyższych, niż zakładano refundacji koszów utrzymania
dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych od gmin
i powiatów oraz po stronie wydatków w rozdziale 85218 proponuje się zwiększyć plan
wydatków o kwotę 41 200zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w rozdziale
85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 145 300zł z przeznaczeniem na wypłatę
świadczeń rodzinnych za miesiąc grudzień 2021r.
- 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 Nowodworskiego 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, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław
Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
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NIEOBECNI (1)
Anna Małecka
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXVI/222/2021 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (załącznik nr 5 do protokołu – projekt
przekazany pierwotnie w materiałach; załącznik nr 6 projekt uchwały z autopoprawką);
W dyskusji wzięli udział:
- Ewa Kałuzińska – skarbnik – poinformowała, że wprowadzona autopoprawka dotyczy
zarówno uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jak i zmieniającej uchwałę
budżetową na 2021 rok.
- 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 Nowodworskiego 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, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław
Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
Anna Małecka
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXVI/223/2021 zmieniającą
uchwałę budżetową na 2021 rok.
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3) uchwalenia programu współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (załącznik nr 7 do
protokołu).
W dyskusji wzięli udział:
- 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 w sprawie uchwalenia programu
współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
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, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław
Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
Anna Małecka
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXVI/224/2021 w sprawie
uchwalenia programu współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
4) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających na 2022r. na terenie Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 8 do protokołu)
W dyskusji udział wzięli:
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- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Infrastruktury –
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 w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2022r. na terenie
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, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław
Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
Anna Małecka
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXVI/225/2021 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
na 2022r. na terenie Powiatu Nowodworskiego.
5) wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Nowodworskiego
Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2021 i 2022 (załącznik nr 9
do protokołu)
W dyskusji udział wzięli:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Infrastruktury –
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 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do
badania sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym
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Dworze Mazowieckim za rok 2021 i 2022.
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, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław
Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
NIEOBECNI (1)
Anna Małecka
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXVI/226/2021 w sprawie wyboru
biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum
Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2021 i 2022.
6) ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego (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 przy dwóch głosach wstrzymujących się.
- Katarzyna Kręźlewicz – Zarząd wnioskuje do Rady o przyznanie Staroście podwyżki,
wyliczyła, że jest to kwota około 4 000zł. Wypadałoby uzasadnić ten wniosek, pewne
argumenty były podane na posiedzeniu Komisji Finansów, ale dobrze byłoby gdyby to
wybrzmiało również obecnie. Uważa, że podobnie jak w przypadku diet, jeśli chodzi
o wysokość, trzeba patrzeć na budżet.
- Anna Maliszewska – zaproponowana jest maksymalna kwota jaką można przyznać
Staroście. Rozumie, że ta propozycja jednoznacznie wiąże się z oceną pracy Starosty,
wnioskujący uważają, że jest to szczyt możliwości Starosty. Ustawa wiąże się nie tylko
z podniesieniem wynagrodzenia Starosty, ale również dla innych stanowisk pracowników
samorządowych. Ma nadzieję, że z taką samą determinacją będą podwyższane
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wynagrodzenia pracowników, kierowników jednostek samorządowych i zostanie skorzystane
z możliwości maksymalnej oceny ich pracy.
- Elżbieta Kapałka – zadała pytanie: kiedy otrzyma odpowiedź na pytanie, które zadała na
poprzedniej sesji, czyli ilu pracowników i na jakich stanowiskach mają wynagrodzenie poniżej
3 400zł? Przychyla się do stanowiska i pytania Pani Maliszewskiej: czy kierownicy
poszczególnych jednostek również uzyskają podwyżki wynagrodzeń. Prosi o przekazanie na
piśmie informacji dotyczącej kierowników jednostek podlegających Staroście: jakie mają
wynagrodzenia i jakie otrzymają podwyżki wynagrodzenia.
- Paweł Calak – wicestarosta – uważają, że takie wynagrodzenie się Panu Staroście należy.
Taką możliwość daje ustawodawca. W poprzedniej kadencji to wynagrodzenie było
ustawowo zmniejszone o 20%. Od roku 2012 wynagrodzenia starostów, wójtów,
burmistrzów nie były podnoszone.
Odnośnie podwyżki dla pracowników, to w połowie obecnego roku były podnoszone
wynagrodzenia, w roku kolejnym zostaną podjęte kroki, żeby pracownikom, dyrektorom
podnieść wynagrodzenia.
Odnośnie braku odpowiedzi dla Pani Kapałki, zostanie to sprawdzone i informacja zostanie
przekazana.
- Katarzyna Kręźlewicz - zwróciła się z prośbą, aby informacja dla Pani Kapałki została
przesłana również do niej. Ponadto jeśli były jakieś podwyżki dla pracowników, kierowników
i będą jakieś planowane, jak to jest procentowo w stosunku do tego co mają, dodała, że
Starosta ma podnoszone wynagrodzenie prawie drugie tyle.
- Anna Maliszewska - wynagrodzenie miesięczne Starosty wyniesie ponad 20 000zł brutto
miesięcznie, przy przyjęciu minimalnej kwoty proponowanej przez ustawodawcę byłaby to
kwota niecałe 17 000zł. Ustawodawca zostawia do decyzji zarządu, żeby mógł ocenić pracę
poprzez ustalenie kwoty podwyżki.
- Przewodniczący Rady - powiedział, że Zarząd stoi na stanowisku, iż takie kwoty należą się
Panu Staroście. Radni poprzez głosowanie mogą wyrazić swoją opinię. Zwrócił uwagę, że
w poprzednich absolutoriach ocena pracy Starosty była pozytywna.
- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
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Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Starosty Nowodworskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Zbigniew
Niezabitowski, Monika Nojbert, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski,
Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Elżbieta Kapałka, Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Marcin Manowski, Grzegorz
Paczewski, Kamil Szafrański
NIEOBECNI (1)
Anna Małecka
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXVI/227/2021 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego.
Raport z głosowań imiennych załącznik nr 11 do protokołu.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Promocji i Spraw Społecznych w roku 2021
(załącznik nr 12 do protokołu).
W tym punkcie głosów nie zabrano.
5. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Środowiska w 2021 roku
(załącznik nr 13 do protokołu).
W tym punkcie głosów nie zabrano.
6. Interpelacje i zapytania
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań.
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy Sesjami Rady (załącznik nr 14 do protokołu).
W dyskusji wzięli udział:
- Anna Maliszewska - na jednym z posiedzeń Zarząd zobowiązał Dyrektora Nowodworskiego
Centrum Medycznego do składania informacji na temat stanu finansów Nowodworskiego
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Centrum Medycznego. Co było powodem takiej decyzji, czy jest coś co się dzieje
w Nowodworskim Centrum Medycznym czego radni nie wiedzą?
- Krzysztof Kapusta - starosta - decyzję Zarząd podjął kierując się koniecznością posiadania
bieżącej informacji. Życie ekonomiczne tej placówki się zmienia, ciągle mamy sytuację
covidową, zmienne decyzje dotyczące ilości łóżek covidowych, istnieją duże wahania
w realizacji kontraktów medycznych.
- Innych głosów nie zabrano.
8. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Przewodniczący Rady - poinformował, iż Wojewoda Mazowiecki dokonał analizy
oświadczeń majątkowych za 2020 rok złożonych przez Krzysztofa Kapustę - starostę
i Zdzisława Szmytkowskiego - przewodniczącego rady. Oświadczenia zostały złożone
w komplecie, wyniki analizy oświadczeń "bez uwag".
- Elżbieta Kapałka - w imieniu mieszkańców korzystających z drogi Górki - Kampinos
podziękowała w związku z rozpoczęciem prac związanych z wyrównaniem drogi. Poprosiła
o informację jaki będzie zakres tych prac? Kolejne pytanie: czy już został rozstrzygnięty
przetarg na remont dróg Głusk - Leoncin i jakie będą etapy realizacji?
- Paweł Calak - wicestarosta - na drodze Górki - Kampinos będzie tylko wyrównanie
i doziarnianie drogi. Na remont drogi Głusk - Leoncin przetarg został już rozstrzygnięty,
w tym roku będzie realizacja.
- Katarzyna Kręźlewicz - odnośnie odpowiedzi dotyczącej projektu "Kampinoskie Bagna II"
ma prośbę o przesłanie tej korespondencji do wiadomości Gminy Czosnów i Gminy Leoncin.
Uważa, że w takich kwestiach samorządy powinny współpracować. Następnie poprosiła
o udzielenie informacji dotyczącej liceum w Nasielsku: jak toczą się rozmowy, jakie są plany
Zarządu, jak to się ma do wcześniejszych propozycji, aby tam umieścić nasze jednostki (filie
mające swoje siedziby na terenie Nasielska).
- Krzysztof Kapusta - odnośnie pisma z Kampinoskiego Parku Narodowego powiedział, że
organizatorem przedsięwzięcia, razem z Radą Naukową, jest Dyrektor Kampinoskiego Parku
Narodowego, który informuje samorządy lokalne na terenie których to działa. Nie rozumie
dlaczego powiat ma tu pełnić funkcje pośrednika, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie
aby przekazywać informacje o spotkaniach, telekonferencjach.
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W sprawie szkoły w Nasielsku odbyły się trzy spotkania w obecności Burmistrza Nasielska,
który zobowiązał się do przedstawienia Zarządowi Powiatu konkretnej pisemnej oferty,
łącznie z wyceną całego majątku, potem będą negocjacje związane z rozpatrywaniem
możliwości ewentualnego przeniesienia powiatowych jednostek i propozycji jakie zgłosi Pan
Burmistrz.
- Mariusz Ziółkowski - mija trzeci rok obecnej kadencji, dziś zmieniliśmy uchwałę budżetową
przenosząc środki na przyszły rok na zadanie inwestycyjne przebudowa ulicy Morawicza.
W innych gminach inwestycje są realizowane, w Nowym Dworze Mazowieckim w bieżącym
roku nie została zrealizowana żadna powiatowa inwestycja drogowa. Kiedy wreszcie zostanie
ogłoszony przetarg, do kiedy będzie termin zakończenia tej inwestycji ? Po raz kolejny pyta
o tę inwestycję, były jakieś zapewnienia, niestety nie zostały zrealizowane, po raz kolejny
zostają przesunięte środki na kolejny rok.
- Krzysztof Kapusta - żyjemy w tak zwanym rygorze ekonomicznym, samorządy zaczynają się
zastanawiać co zrobić, aby na poszczególnych paragrafach w poszczególnych latach
rozrachunkowych wskazać określone pieniądze wobec których potem będzie naliczana
subwencja, czyli możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych.
- Paweł Calak - wicestarosta - był problem ze znalezieniem wykonawcy zaprojektowania
sygnalizacji świetlnej, był to największy problem, który spowodował opóźnienie w realizacji.
Obecnie wykonany jest cały projekt przebudowy, inwestycja będzie wykonana. Cała sytuacja:
ekonomiczna, związana z pandemią, z cenami na rynku, zmieniała się bardzo dynamicznie.
Inwestycja zostanie wykonana do końca czerwca 2022 roku. Dodatkowo będzie wykonane
odwodnienie, przełożenie chodników, ustawienie barier ochronnych.
- Mariusz Ziółkowski - odnośnie kwestii ekonomicznych i możliwości pozyskiwania środków
przyjmuje ten argument. Nie ma w Nowym Dworze Mazowieckim obiektów mostowych, nie
jest to teren wiejski, więc pozyskiwanie środków jest ograniczone. Natomiast Nowy Dwór
Mazowiecki jest częścią powiatu, nie wyobraża sobie sytuacji, że przez kolejną kadencję
będzie pozbawiony inwestycji drogowych, tym bardziej że tych dróg nie jest dużo. Środki
w budżecie były zarezerwowane od początku roku natomiast kwestie przetargowe były
podjęte dużo później, podobnie jak kwestia znalezienia projektanta. Nie uzyskał odpowiedzi
na pytanie kiedy będzie ogłoszony przetarg.
- Paweł Calak - przetarg na tę inwestycję będzie ogłoszony w ciągu kilku dni.
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- Anna Maliszewska - wróciła do tematu szkoły w Nasielsku, przypomniała Panu Staroście,
żeby wziął pod uwagę propozycję zagospodarowania tej szkoły, którą zgłaszali Radni na
posiedzeniach komisji i sesjach rady, nie bazować tylko na tym, co zaproponuje Pan
Burmistrz Nasielska. Nie rozumie dlaczego mamy czekać na propozycje Pana Burmistrza
i dlaczego ma on robić wycenę. Czy Zarząd już wie, kiedy będą podwyżki dla dyrektorów,
kierowników i pracowników, czy są już jakieś ustalenia, w związku z ustawą na mocy której
zostało dziś podniesione wynagrodzenie Starosty.
- Krzysztof Kapusta - starosta - kwestia dobrego płacenia pracownikom pracującym
z jednostkach Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim jest procesem
ciągłym. Bardzo często są rozmowy z kierownikami o sytuacji finansowej w poszczególnych
jednostkach. Starają się na bieżąco reagować tam gdzie istnieje konieczność, tam gdzie
pracownicy, czy kierownicy jednostek zgłaszają tego rodzaju wątpliwości. Odnośnie
wynagrodzenia kierowników jednostek robione jest wszystko, żeby byli zadowoleni.
Odnośnie kwestii inwestycji nowodworskich poruszonych przez Pana Ziółkowskiego,
zapewnia, że inwestycja przy ulicy Morawicza jest dla Zarządu podstawową inwestycją.
Proces ten tyle trwa, aby nie narazić się na jakąkolwiek możliwość potknięcia się.
- Anna Maliszewska - zadała pytanie: czy w ciągu najbliższych trzech - czterech miesięcy
planowane są podwyżki dla pracowników i kierowników wydziałów oraz dyrektorów
jednostek?
- Krzysztof Kapusta - nie może się zobowiązać do określenia terminu, dlatego, że ten proces
cały czas trwa, cały czas podnosi pensje pracownikom, cały czas daje dodatki, cały czas
zwiększa podstawy.
- Elżbieta Kapałka - poprosiła o informację pisemną: jaki był procentowy wzrost
wynagrodzenia kierowników jednostek samorządu terytorialnego od początku kadencji, czyli
od 2018 roku i jaki procentowy wzrost jest planowany na przyszły rok.
- Krzysztof Kapusta - jest to wszystko w oświadczeniach majątkowych dyrektorów, można
przejrzeć poszczególne lata.
- Elżbieta Kapałka - ponowiła prośbę o udzielenie informacji pisemnej.
- Przewodniczący Rady - poprosił, aby Pani Kapałka sprecyzowała prośbę na piśmie i przesłała
drogą mailową.
- Elżbieta Kapałka - napisze zapytanie w tej sprawie.
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- Innych głosów nie zabrano.
9. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady –
o godz. 09:40 zamknął obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Nowodworskiego
Przygotowała: Mariola Tomaszewska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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