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Protokół Nr XXXVII/I2021 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 14 grudnia 2021 roku 

Obrady XXXVII sesji rozpoczęto 14 grudnia 2021 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz. 

09:22 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. 

XXXVII 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 XXXVII sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady XXXVII sesji Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło 

19 radnych (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 radnych). 

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 XXXVII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 2 do 

protokołu) został przekazany Radnym. Sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu. 

W dyskusji udział wzięli: 

- Krzysztof Kapusta – starosta – złożył wniosek o wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji 

projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku 

ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu 

dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. 

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, 
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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 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Manowski 

Nie zgłoszono innych wniosków, Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie przyjęcie 

porządku obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad XXXVII 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, Anna Małecka, Zbigniew Niezabitowski, Monika 

Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław 

Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

NIEOBECNI (1) 

Marcin Manowski 

Porządek XXXVII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego: 

1. Otwarcie posiedzenia 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; 

3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz 

określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie 

w następnym roku budżetowym. 

4. Interpelacje i zapytania. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 
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3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego - załącznik nr 3 do 

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 Nowodworskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 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 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Marcin Manowski 

Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła Uchwałę nr XXXVII/228/2021 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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- Przewodniczący Rady – poinformował, że do Rady wpłynęło wyjaśnienie do zmiany 

załącznika do przekazanego projektu zmiany uchwały budżetowej – załącznik nr 5 do 

protokołu. 

- Ewa Kałuzińska – skarbnik – poinformowała, że wyjaśnienie dotyczy korekty błędu, który 

dotyczy załącznika nr 2 do projektu uchwały. Korekta załącznika nr 2 „zmiana planu 

wydatków na 2021r” poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 600 rozdział 60014, 

a zwiększenie w dziale 853 rozdział 85395 w wysokości 7 367,77zł. Powyższa zmiana została 

ujęta tylko w  załączniku nr 7, a powinna również być w załączniku nr 2. 

- 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: 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 XXXVII/229/2021 zmieniającą 

uchwałę budżetową na 2021 rok. 

3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie 

w następnym roku budżetowym – załącznik nr 6 do protokołu. 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury 

i Bezpieczeństwa Publicznego – poinformował, że projekt powyższej uchwały nie był 

omawiany na posiedzeniu komisji. 
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- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie 

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu 

dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. 

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 XXXVII/230/2021 w sprawie przyjęcia 

uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu 

dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. 

Raport z głosowań załącznik nr 7 do protokołu. 

4. Interpelacje i zapytania. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Przewodniczący Rady – poinformował, że Pani Elżbieta Kapałka złożyła zapytanie, pismo 

zostanie przekazane do Pana Starosty. 

- Elżbieta Kapałka – powiedziała, że mieszkańcy od jakiegoś czasu prosili o usunięcie 

krzewów i zakrzaczeń przy drodze powiatowej Wilków Nowy – Nowiny, również zgłaszała to 

na jednej z sesji. Mieszkaniec przesłał zdjęcia, na których widoczne jest, że problem jest przy 

mijaniu się dwóch autobusów. 

- Paweł Calak – wicestarosta – z tym zakrzaczeniem będzie zrobiony porządek. 
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- Przewodniczący Rady – zwrócił się do Pani Kapałki z prośbą o sprecyzowanie swojego 

wcześniejszego zapytania dotyczącego wykazu poborów w wysokości niższej, niż 3 000zł 

i przekazanie go w formie pisemnej. 

5. Sprawy różne. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Przewodniczący Rady – poinformował, że wpłynęła z Urzędu Skarbowego analiza 

oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu. Uwagi dotyczą oświadczeń majątkowych Pana 

Pawła Calaka i Jana Serwatki. 

- Elżbieta Kapałka – na stronie internetowi powiatu nie widnieją poprzednie zamówienia 

publiczne, ma już drugie zapytanie mieszkańców w tej sprawie. Jak długo powinny być 

przechowywane informacje o przetargach? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – sprawa jest dla niego nowa, sprawdzi to, nikt nie zgłaszał 

problemów z bieżącą informacją na stronach internetowych. 

- Elżbieta Kapałka – poprosiła o informację: czy w przyszłym roku jest planowana 

kontynuacja remontu drogi Głusk – Leoncin, obecnie podjęte działania dotyczą odcinka 

800m drogi. 

- Paweł Calak – wicestarosta – na tyle, na ile było środków, wykonano remont drogi. 

Etapowe remonty wykonywane są też na pozostałych drogach. Jeżeli będą środki, to będzie 

kontynuacja. Zarząd ma priorytet zakończenie remontu drogi do Leoncina. 

- Elżbieta Kapałka – czy Zarząd Powiatu planuje złożyć wniosek do krajowego planu 

odbudowy na remont dróg powiatowych? bardzo prosi o złożenie wniosków na remont dróg 

powiatowych, szczególnie na odcinek Polesie – Nowiny. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – Zarząd będzie robił wszystko, aby tam gdzie jest to możliwe 

składać wnioski. 

- Ewa Skorel – kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych – poinformowała odnośnie 

publikacji dokumentów na stronie internetowej powiatu. Zgodnie z przepisami w Biuletynie 

Informacji Publicznej publikowane są wszelkie dokumenty dotyczące procesu udzielania 

zamówień publicznych, od momentu wszczęcia postępowania, czyli publikacji ogłoszenia do 

momentu wyboru wykonawcy i zawarcia umowy. Zgodnie z interpretacją przepisów przez 

osobę, która w Starostwie odpowiada za sprawy dotyczące RODO, postępowania są 

publikowane do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały opublikowane. Celem 
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postępowania jest wybór wykonawcy i zawarcie umowy. Po tym czasie chcąc pozyskać 

informacje należy zwrócić się do Starostwa w trybie o udzielenia informacji publicznej. 

- Elżbieta Kapałka – czy zawarte umowy są udostępnione na stronie urzędu? 

- - Ewa Skorel – kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych – na ten moment nie ma 

takiego obowiązku i umowy nie są publikowane. W przyszłym roku ma być zmiana przepisów 

w tym zakresie i pewien rejestr będzie musiał być publikowany. 

- Marcin Manowski – uważa, że jeśli są takie zapytania kierowane przez mieszkańców do Pani 

Kapałki, to znaczy, że jest potrzeba umieszczania takich informacji, niezależnie od obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa. 

Następnie poprosił o informację dotyczącą inwestycji w Górkach: na jakim etapie są prace 

oraz jaki odcinek drogi zostanie wykonany? 

- Paweł Calak – wicestarosta – jest etap końcowy remontu, wyremontowany będzie odcinek 

około 2km drogi oraz dwa mosty. 

- Przewodniczący Rady – w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia złożył 

wszystkim najserdeczniejsze życzenia. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – dołączył się do powyższych życzeń. 

- Innych głosów nie zabrano. 

9. Zamknięcie sesji. 

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

o godz. 09:22 zamknął obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

Przygotowała: Mariola Tomaszewska  

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


