Protokół Nr XXXVIII/2021
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2021 roku
Obrady XXXVIII sesji rozpoczęto 28 grudnia 2021 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz.
10:25 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.
XXXVIII 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 XXXVIII sesję wypowiadając formułę: otwieram obrady XXXVIII 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 XXXVIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 2 do
protokołu) został przekazany Radnym.
Nie wniesiono uwag, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad XXXVIII 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 XXXVIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego:
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji:
1) nr XXXV/2021 z dnia 28.10.2021r.
2) nr XXXVI/2021 z dnia 18.11.20121r.
3) nr XXXVII z dnia 14.12.2021r.
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1)

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;

2)

uchwały budżetowej na 2022 rok;

3)

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;

4)

zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;

5)

powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki;

6)

udzielenia pomocy finansowej Miastu Nowy Dwór Mazowiecki;

7)

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;

8)

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny;

9)

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny;

10) określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane
będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2022;
11) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Nowodworskiego;
12) rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim;
13) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok;
14) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2022
rok;
15) planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
7. Sprawy różne.
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8. Zamknięcie posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z sesji:
1) nr XXXV/2021 z dnia 28.10.2021r.
Nie zgłoszono uwag, Wiceprzewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z sesji nr
XXXV/2021 z dnia 28.10.2021r.
2) nr XXXVI/2021 z dnia 18.11.20121r.
Nie zgłoszono uwag, Wiceprzewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z sesji nr
XXXVI/2021 z dnia 18.11.20121r.
3) nr XXXVII z dnia 14.12.2021r.
Nie zgłoszono uwag, Wiceprzewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z sesji nr
XXXVII z dnia 14.12.2021r.
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego –
załącznik nr 3 do protokołu;
- Uchwała nr 3.h/26/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26
listopada 2021r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu
Nowodworskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej – załącznik nr 4 do
protokołu;
- autopoprawka do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego na
lata 2022 – 2028 – załącznik nr 5 do protokołu;
- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego z
autopoprawką – 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
uchwały.
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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- Ewa Kałuzińska – skarbnik – omówiła autopoprawkę do wieloletniej prognozy finansowej
zgodnie z załącznikiem nr 5 do protokołu.
- Pytań nie zgłoszono, Wiceprzewodniczący Rady Poddał pod głosowanie przyjęcie
autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
Głosowano w sprawie
przyjęcia autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
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
- Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nowodworskiego wraz z autopoprawką.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie 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, Marcin Manowski, Zbigniew
Niezabitowski, Monika Nojbert, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław
Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Grzegorz Paczewski

5

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/231/2021 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
2) uchwały budżetowej na 2022 rok;
- projekt uchwały budżetowej na rok 2022 – załącznik nr 7 do protokołu;
- Uchwała nr 3.c/28/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 26.11.2021r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu Nowodworskiego projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości
sfinansowania deficytu – załącznik 8 do protokołu;
- autopoprawka uchwały budżetowej na 2022 rok – załącznik nr 9 do protokołu;
- projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawką – załącznik nr 10 do
protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że omawianie projektu uchwały budżetowej
powinno być oparte na następujących punktach:
1) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
2) przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych;
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych;
5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
W dyskusji wzięli udział:
ad.1) Ewa Kałuzińska – skarbnik – stwierdziła, że projekt uchwały budżetowej był omawiany
na posiedzeniach komisji, poprosiła o pytania ze strony Radnych dotyczące tego projektu.
Pytań nie zadano.
ad.2) Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęły żadne wnioski od komisji i
radnych.
ad.3) Ewa Kałuzińska – skarbnik odczytała Uchwałę nr 3.c/28/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26.11.2021r. w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego projekcie uchwały budżetowej na
2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
jest pozytywna.
ad.4) Starosta poinformował, że Zarząd przyjął opinie bez uwag.
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- 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, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
ad.5) - Anna Małecka – poprosiła o informację: jakie drogi są ujęte w zadaniu inwestycyjnym
dotyczącym przebudowy dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do
centrów logistycznych, zadanie w wysokości 3 200 000zł, plan wydatków zwiększany
o 788 000zł.
- Paweł Calak – wicestarosta – na to zadanie będzie składany wniosek o dofinansowanie,
dotyczy to dróg przy strefie ekonomicznej w Pomiechówku.
- Anna Maliszewska – zadała pytanie dlaczego w budżecie nie znalazła się modernizacja drogi
w Górkach, na którą Wójtowie Gminy Czosnów i Gminy Leoncin deklarowali
dofinansowanie? Jaki wkład jest ze strony Burmistrza Nasielska do drogi Nasielsk –
Strzegocin ujętej w projekcie budżetu na 2022 rok?
- Paweł Calak – wicestarosta – odnośnie pierwszego pytania poinformował, że była
deklaracja Wójtów Czosnowa i Leoncina o zrekompensowaniu części tego zadania, natomiast
ten wniosek nie spełnia wymogów do złożenia do FOGR, gdzie priorytetem jest dojazd do
pól, a tam jest teren leśny.
W sprawie drugiego pytania poinformował, że prowadzone są rozmowy z Burmistrzem
w sprawie dofinansowania innych zadań, do tego zadania nie ma dofinansowania.
- Katarzyna Kręźlewicz – w sprawie drogi do Górek powiedziała, że po jednej stronie tej drogi
są pola i gospodarstwa, nie zgadza się z argumentacją Pana Wicestarosty. Ponadto dwa
samorządy chcą współfinansować tę inwestycję.
- Anna Maliszewska – skoro Pan Wicestarosta argumentuje nie ujęcie tej drogi w budżecie
2022 roku z powodu nie możności uzyskania środków z FOGR, to jakie środki planuje Zarząd
pozyskać na drogę Nasielsk – Strzegocin?
- Paweł Calak – wicestarosta – na tę drogę będzie składny wniosek na kwotę około 200 000zł
z FOGR.
- Ewa Kałuzińska – skarbnik – poinformowała o autopoprawce do uchwały budżetowej na
2022 rok zgodnie z załącznikiem 9 do protokołu.
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- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
autopoprawki do uchwały budżetowej na 2022 rok.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia autopoprawki do uchwały budżetowej na 2022 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Elżbieta Kapałka, Anna Małecka
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały budżetowej na 2022
rok wraz z autopoprawką.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia Uchwały budżetowej na 2022 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (13)
Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Zbigniew
Niezabitowski, Monika Nojbert, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław
Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Elżbieta Kapałka, Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski,
Grzegorz Paczewski
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę Budżetową na 2022 rok nr
XXXVIII/232/2021.
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3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego – załącznik nr 11 do
protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i
Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący 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: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Anna Maliszewska,
Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan
Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus,
Mariusz Ziółkowski
PRZECIW (1)
Anna Małecka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Elżbieta Kapałka, Katarzyna Kręźlewicz
BRAK GŁOSU (1)
Kamil Szafrański
- Anna Małecka – poinformowała, że błędnie oddała głos „przeciw”, jest „za” przyjęciem
uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/233/2021 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego.
4) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok - załącznik nr 12 do protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
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- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego zmieniającej uchwałę budżetową na 2021
rok.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Paweł Calak, 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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Kapałka
BRAK GŁOSU (1)
Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/234/2021 zmieniającą
uchwałę budżetową na 2021 rok.
5) powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki - załącznik nr 13 do
protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
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Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie powierzenia przez Powiat
zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki.
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 XXXVIII/235/2021 w sprawie
powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki.
6) udzielenia pomocy finansowej Miastu Nowy Dwór Mazowiecki - załącznik nr 14 do
protokołu;
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 informację na czym będzie polegała ta pomoc?
- Krzysztof Kapusta – starosta – będzie to dofinansowanie patroli rzecznych poprzez pomoc
przy zakupie silnika do łodzi dla jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Miastu Nowy Dwór Mazowiecki.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
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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 XXXVIII/236/2021 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Miastu Nowy Dwór Mazowiecki.
7) 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 15 do protokołu;
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 wymiennie zadań, które będą realizowane w przyszłym roku.
- Ewa Kałuzińska – skarbnik – przedstawiła zadania zgodnie z załącznikiem do przedłożonego
projektu uchwały (załącznik nr 15 do protokołu).
- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący 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: 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,
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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 XXXVIII/237/2021 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.
8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny - załącznik nr 16 do
protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt
uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości w drodze darowizny.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Paweł Calak, 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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Kapałka
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BRAK GŁOSU (1)
Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/238/2021 w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny.
9) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny - załącznik nr 17 do
protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt
uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w drodze darowizny.
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 XXXVIII/239/2021 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
10) określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane
będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2022 - załącznik nr 18 do protokołu;
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W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i
Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt
uchwały.
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych,
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Anna Małecka – w roku ubiegłym były przewidziane środki na dofinansowanie uczestnictwa
osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, w obecnym projekcie tego zadania
na chwilę obecną nie ma. Podobnie jest jeśli chodzi o sport, kulturę i rekreację osób
niepełnosprawnych. Czy znaleziono inne źródło finansowania tych zadań?
Ponadto ma pytania od rodziców dzieci niepełnosprawnych dotyczące półkolonii, czy jest
możliwość refinansowania uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych z naszego powiatu
w półkoloniach organizowanych przez stowarzyszenia czy podmioty prywatne? Czy rodzice
mogą występować o zwrot kosztów?
- Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – odnośnie projektu
uchwały poinformował, że zabezpiecza ona zadania, które muszą być realizowane w sposób
ciągły. Dofinansowanie do innych zadań, w tym wymienionych przez Panią Małecką, będą
w uchwale po otrzymaniu budżetu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rok 2022.
Nie ma możliwości funkcjonowania półkolonii. W ramach sportu, kultury i rekreacji jest
możliwość wsparcia organizacji pozarządowych, które zorganizują wypoczynek zbiorowy dla
dzieci niepełnosprawnych. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
mogą być dofinansowane wyjazdy grupowe.
- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
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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 XXXVIII/240/2021 w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą
z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2022.
11) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Nowodworskiego - załącznik nr 19 do protokołu;
W dyskusji wzięli udział:
- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych,
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Katarzyna Kręźlewicz – poprosiła o wyjaśnienie jaki jest zamysł jeśli chodzi o nocne dyżury
aptek? Poprosiła o przygotowanie komunikatu dotyczącego dyżurów aptek, który zostanie
rozpowszechniony wśród mieszkańców, szczególnie dyżurów nocnych.
- Krzysztof Kapusta – starosta – poinformował, że właściciele aptek, przy każdym spotkaniu,
stawiają pytanie: czy mają otwierać apteki kiedy nie ma klienta?, jest ich na to nie stać,
a Starostwo nie jest w stanie im tego sfinansować. Szukany jest konsensus, który pozwoli na
stworzenie harmonogramu. Kierownik Wydziału zasugerowała tygodniowe dyżury aptek, ma
to jakiś sens. Natomiast ciągle przewija się kwestia opłacalności tych dyżurów dla właścicieli
aptek.
Odnośnie drugiej części pytania, to oczywiście na stronie internetowej powiatu będzie
umieszczona stosowna informacja i przesłana na skrzynki mailowe Państwa Radnych.
- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
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Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 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 XXXVIII/241/2021 w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Nowodworskiego.
12) rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim - załącznik nr 20 do protokołu;
W dyskusji udział wzięli:
- Mariusz Torbus- przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – poinformował, że
komisja po rozpatrzeniu skargi, w związku z brakiem podjęcia działań mających na celu
wyegzekwowanie przestrzegania prawa przez dzierżawcę przyszpitalnego prosektorium,
rekomenduje Radzie Powiatu uznanie skargi za bezzasadną. Uzasadnienie takiego
rozpatrzenia skargi zostało zawarte w załączniku do projektu uchwały.
- Innych głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie
uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie
Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski,
Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika
Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz
Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Małecka
BRAK GŁOSU (1)
Kamil Szafrański
Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/242/2021 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim.
13) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2022
rok - załącznik nr 21 do protokołu;
Głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok.
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
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Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/243/2021 w sprawie
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok.
14) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na
2022 rok - załącznik nr 22 do protokołu;
Głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok.
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 XXXVIII/244/2021 w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2022
rok.
15) planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok - załącznik nr 23 do protokołu;
Głosów nie zabrano, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu
Nowodworskiego na 2022 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
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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 XXXVIII/245/2021 w sprawie planu
pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok.
Raport z głosowań imiennych załącznik nr 24 do protokołu.
5. Interpelacje i zapytania.
W dyskusji wzięli udział:
- Elżbieta Kapałka – poinformowała, że w dniu dzisiejszym pocztą mailową przesłała
zapytanie dotyczące wynagrodzeń.
- Wiceprzewodniczący Rady – zapytanie zostanie przekazane do Starosty w celu udzielenia
odpowiedzi.
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady - załącznik nr 25 do protokołu
W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Kręźlewicz – z posiedzenia w dniu 04.11.2021r. jest informacja dotycząca sprawy
Liceum Ogólnokształcącego im. Iwaszkiewicza w Nasielsku. Wynika z niej, że sprawa
przejęcia jest bardzo zaawansowana, prosi o przedstawienie na jakim jest etapie, jakie są
uzgodnienia? Od kwietnia jest prośba, aby sprawa pojawiła się na posiedzeniach komisji, co
się nie dzieje.
- Krzysztof Kapusta – starosta – nie określa tego jako zaawansowanych prac nad tym
projektem. Na każdym posiedzeniu Zarządu, który poświęca czas tej sprawie są zwykle
wysuwane nowe pomysły. Wymaga to czasu na analizę i wyliczenie kosztów. Za wcześnie
dzisiaj zdecydowanie poinformować co dalej w tej sprawie.
- Radosław Kasiak – członek zarządu – w uzupełnieniu do powyższego dodał, że w jednym
z najbliższych posiedzeń Zarządu będzie uczestniczył Pan Burmistrz, aby dopracować pewne
kwestie, aby przygotować i przedstawić konkretny projekt porozumienia.
- Anna Małecka – zapytała czy zostało już przesądzone i jest to jedyny kierunek działań
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Zarządu jeśli chodzi o przekazanie tej szkoły Gminie Nasielsk, czy rozważane są również inne
możliwości? Takie pomysły zgłaszali Radni opozycyjni, takie jak: przeniesienie Powiatowego
Urzędu Pracy, stworzenie filii Zespołu Placówek Edukacyjnych. Zwróciła uwagę, że jest
możliwość pozyskania środków na remont, rozbudowę z programu „Nowy ład”.
- Krzysztof Kapusta – starosta – poinformował, że nie jest to jedyna kwestia poruszana przez
Członków Zarządu, rozważane są również propozycje o których wspomniała Pani Małecka.
- Anna Małecka – odnośnie informacji w sprawozdaniu iż, „Zarząd przyjął do wiadomości
zawiadomienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące wydłużenia terminu na
wykonanie wymiany podłóg w Liceum Ogólnokształcącym” poprosiła o informację do kiedy
jest ten termin i kiedy będą prace związane z wykonaniem tego zadania?
- Krzysztof Kapusta – starosta – wymiana podłóg odbędzie się w miesiącach wakacyjnych.
- innych pytań nie zadano.
7. Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
- Anna Maliszewska – zadała pytanie czy Zarząd przychylił się do wniosków z poprzednich
sesji o rozpoczęcie procesu podwyżek wynagrodzeń dla kierowników instytucji podległych
powiatowi oraz pracowników, w związku z tym, że były takie podwyżki dla Zarządu, podwyżki
diet Radnych, ponadto jest coraz większa inflacja.
Następnie poruszyła temat prognozy wieloletniej i planu budżetu z czego wynika, że Zarząd
w swoich planach ominął dwie gminy pomimo tego, że osobiście oraz inni Radni składali
wnioski o remont drogi Czosnów – Łomna (w prognozie wieloletniej ujęta w 2026 roku,
a w budżecie na rok 2022 ujęte są inwestycje w Nasielsku, Pomiechówku, Zakroczymiu,
Nowym Dworze Mazowieckim).
- Paweł Calak – wicestarosta – rozumie niezadowolenie Pani Maliszewskiej i to że każdy
chciałby na swoim terenie zrobić jak najwięcej inwestycji. Zwrócił uwagę, że przez wiele lat
w Nowym Dworze Mazowieckim nic nie było zrobione. W poprzednim roku w Gminie
Czosnów zostało wykonane odwodnienie, w roku bieżącym w Leoncinie remont drogi Głusk
– Leoncin.
- Krzysztof Kapusta – starosta – odnośnie pierwszego pytania Pani Maliszewskiej,
poinformował, iż część już dostała ekwiwalenty w postaci podwyżek, część będzie dostawała,
ponadto będą wypłacone nagrody dla pracowników. Ma nadzieję, że pracownicy będą
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zadowoleni z tego, co jest dla nich przygotowywane. Prosi pamiętać, że praca w każdym
zespole ma charakter płynny, nie chce deklarować, że odtąd - dotąd będą podwyżki. Każda
osoba rozważana jest indywidulanie.
- Anna Maliszewska – zgadza się, że Nowy Dwór Mazowiecki „zasługiwał” na realizację
zadania drogowego. Przypomniała, że każda inwestycja, która była realizowana w Gminie
Czosnów, była z udziałem środków gminy. Żaden samorząd w powiecie nie dofinansował
inwestycji powiatowych w takiej wysokości jak Gmina Czosnów.
- Paweł Calak – wicestarosta – zapytał jakie podejmować decyzje jeżeli jedna gmina jest
bardzo bogata i do każdej inwestycji ma możliwości dołożenia środków, a w innej gminie
mniejszy budżet i brak takich możliwości? Czy to znaczy, że w tych rejonach, dróg należy nie
robić? Zarząd chce wykonywać inwestycje w całym powiecie, również w Leoncinie
i Czosnowie.
- Marcin Manowski – zwrócił uwagę, że Gmina Leoncin ma najmniejszy budżet w całym
powiecie. Poprosił o informację jaki odcinek drogi został wykonany na drodze Grochale –
Leoncin, jaki to był koszt? Dlaczego pieniądze zaoszczędzone z przetargów na drodze
w Górkach nie zostały przekazane na drogi w Gminie Leoncin. Bardzo niewłaściwe jest nie
ujęcie w budżecie modernizacji drogi do Leoncina, mieszkańcy wiele lat czekają na remont
tej drogi. Są również inne potrzeby drogowe w tej gminie.
- Paweł Calak – wicestarosta – został wykonany odcinek drogi o długości około 700m za
kwotę około 500 000zł. Odnośnie przeniesienia oszczędności poprzetargowych na inne
zadania, poinformował, że taka była decyzja Zarządu.
- Elżbieta Kapałka – zwróciła się do Zarządu o wzmożenie działań, jeżeli chodzi
o pozyskiwanie środków i informowanie Radnych o składanych wnioskach, aby mogli
wspierać inwestycje w naszym powiecie.
Następnie poruszyła temat odśnieżania dróg. Przed świętami były bardzo trudne warunki na
terenie Gminy Leoncin, a jedyna droga jaka prowadzi do gminy to droga powiatowa. Prosi
o wzmożenie wysiłków przy odśnieżaniu i podanie informacji mieszkańcom pod jaki numer
telefonu mogą zgłaszać prośby o odśnieżenie dróg powiatowych.
- Paweł Calak – wicestarosta – poinformował, że numer telefonu jest dostępny na stronie
internetowej powiatu.
- Katarzyna Kręźlewicz – odnośnie wypowiedzi Pani Kapałki, prosi o przesłanie tego
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komunikatu z numerem telefonu, aby radni mogli przekazać mieszkańcom, żeby mogli
zgłaszać problemy na drogach.
Następnie powróciła do tematu drogi do Górek. W sprawozdaniu Zarządu było o rozmowach
z Wójtami Czosnowa i Leoncina w sprawie partycypacji. Prosi o informację, w jakiej
wysokości procentowo, Zarząd oczekuje wsparcia od tych samorządów?
- Paweł Calak – wicestarosta – oczekiwania współfinansowania od samorządów są jak
największe, nawet do 100%, ale wiadomo, że jest to niemożliwe.
- Katarzyna Kręźlewicz – w nawiązaniu do powyższej odpowiedzi, stwierdziła, że jest to
bardzo nie w porządku w stosunku do mieszkańców Gminy Czosnów i Leoncin. Widzimy jak
rozkładane są inwestycje, jakie są partycypacje innych samorządów gminnych. Odniosła się
do odpowiedzi na pytanie Pana Manowskiego dotyczącej rozdysponowania środków
poprzetargowych, uważa, że odpowiedź powinna zawierać konkretne uzasadnienie, co
kierowało Zarządem przy podjęciu decyzji o skierowaniu środków do innej gminy.
- Paweł Calak – wicestarosta – tam gdzie zostały przekazane środki również są drogi
powiatowe w złym stanie, dlatego taka decyzja. Było brane pod uwagę natężenie ruchu, stan
nawierzchni, poboczy, zakrzaczenie.
- Anna Małecka – w imieniu mieszkańców podziękowała za otwarcie poradni alergologicznej,
natomiast mieszkańcy pytają od kiedy będzie poradnia endokrynologiczna?
W niedługim czasie ma nastąpić otwarcie szpitala w Legionowie. Jaki to może mieć wpływ na
funkcjonowanie naszego szpitala?
- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – odnośnie poradni
endokrynologicznej poinformował, że nie uzyskał zgody Narodowego Funduszu Zdrowia,
ponadto byłoby to bardzo trudne, jeżeli chodzi o pozyskanie specjalisty. Dodał, że stawki
lekarzy uległy bardzo dużemu zwiększeniu, a stawki za procedury w poradniach są bardzo
niskie. Nawet lekarzom proponowane są stawki w wysokości 100% tylko dlatego aby
utrzymać poradnię (nie licząc kosztów pielęgniarki, administracyjnych, badań), a okazuje się,
że jest to stawka niewystarczająca.
Jeśli chodzi o konkurencję ze strony szpitala w Legionowie w sensie leczenia pacjentów, tego
Pan Dyrektor się nie obawia. Szpital w Legionowie nie jest pełno profilowy, nie posiada
porodówki, oddziału dziecięcego. Jest to filia szpitala wojskowego, ma lepsze finansowanie
niż Nowodworskie Centrum Medyczne. Niestety jest proces „podkupywania” personelu
medycznego z innych placówek, są również wyższe stawki dla personelu pielęgniarskiego.
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Nowodworskie Centrum Medyczne nie może zaoferować stawek jak tamten szpital. Ponadto
szpital legionowski jest świetnie wyposażony, jest częścią szpitala mieszczącego się przy ulicy
Szaserów, więc lekarze myślący o rozwoju zawodowym, większym komforcie pracy, przy
podobnych stawkach również mogą wybrać szpital legionowski.
- Marcin Manowski – odniósł się do wykonywanych inwestycji, uważa, że duże koszty
inwestycji są również związane z ogłoszeniem przetargów w drugiej połowie roku, kiedy
firmy mając dużo pracy i zawyżają ceny.
- Paweł Calak – wicestarosta – chcieliby wszystkie przetargi ogłosić na początku roku, ale nie
jest to możliwe. Jeżeli składamy na przykład wniosek w styczniu, a decyzja czy środki zostaną
przyznane czy też nie jest w miesiącach lipiec – wrzesień, to nie ma możliwości wykonania
inwestycji w pierwszej połowie roku. Bieżący rok był najbardziej niestabilny inwestycyjnie,
ceny materiałów budowlanych, sprzętów znacząco wzrosły.
8. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Mariusz Kraszewski - wiceprzewodniczący Rady
– o godzinie 10:25 zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Nowodworskiego
Przygotowała: Mariola Tomaszewska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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