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Protokół Nr XL/2022 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 24 lutego 2022 roku 

Obrady XL sesji rozpoczęto 24 lutego 2022 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:45 

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. 

XL 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. 

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się, w związku z informacją przekazaną przez środki 

masowego przekazu o zaatakowaniu Ukrainy, o wspieranie ludzi tam mieszkających. Jest to 

bardzo trudna sytuacja w środku Europy, z którą musimy sobie poradzić. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Zdzisław Szmytkowski – przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, o godz. 09:00, 

otworzył XL sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady XL sesji Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło 

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

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. Adam Szatkowski 

15. Zdzisław Szmytkowski  

16. Dariusz Tabęcki 

17. Mariusz Torbus 

18. Mariusz Ziółkowski  

Nieobecny Kamil Szafrański. 

Lista obecności załącznik nr 1 do protokołu. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 2 do 

protokołu) został przekazany Radnym. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie jego przyjęcie. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcia porządku obrad XL 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, Marcin Manowski, Zbigniew 

Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, 

Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  
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NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Porządek XL sesji Rady Powiatu Nowodworskiego: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIX/2022 z dnia 27.01.2022r. 

4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok; 

3) zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum 

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

5. Informacja o realizacji zadań w roku 2021 przez Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych. 

6. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w 2021 roku. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku w Powiecie 

Nowodworskim. 

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIX/2022 z dnia 27.01.2022r. 

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

XXXIX/2022 z dnia 27.01.2022r. 

4. 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. 
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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, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew 

Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, 

Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XL/249/2022 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2022 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. 

- Anna Maliszewska – w dziale 600, wydatki rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków 

o kwotę 1mln.zł. Na co konkretnie przeznaczana jest ta kwota?  

- Ewa Kałuzińska – skarbnik - na poprzedniej sesji ta kwota została skierowana na zadanie 

inwestycyjne w związku ze składanym wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury 

o subwencję mostową. Było wówczas przyjęte założenie, że w momencie przygotowania 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok (sprawozdanie zostało złożone do 

Regionalnej Izby obrachunkowej w dniu 20 lutego) i określenia wolnych środków za 2021 rok 

zostaną uzupełnione wydatki w dziale 60014 na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. 

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

uchwały. 



5 

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 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, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew 

Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, 

Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XL/250/2022 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2022 rok. 

3) zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum 

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim – załącznik nr 5 do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Adam Szatkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Zmiana dotyczy członka 

Rady Społecznej – przedstawiciela Zakroczymia. Z takim wnioskiem wystąpił Przewodniczący 

Rady Zakroczymia w związku ze złożeniem mandatu radnego przez osobę dotychczas 

reprezentującą Gminę Zakroczym.  

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

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

Wyniki głosowania 

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

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XL/251/2022 zmieniającą uchwałę w 

sprawie powołania Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym 

Dworze Mazowieckim. 

Raport głosowań stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

5. Informacja o realizacji zadań w roku 2021 przez Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych 

– załącznik nr 7 do protokołu. 

Nie zgłoszono pytań do powyższej informacji, Przewodniczący Rady stwierdził jej przyjęcie. 

6. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w 2021 roku – załącznik nr 8 do 

protokołu. 

Nie zgłoszono pytań do powyższej informacji, Przewodniczący Rady stwierdził jej przyjęcie. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku w Powiecie 

Nowodworskim – załącznik nr 9 do protokołu. 

Nie zgłoszono pytań do powyższego sprawozdania, Przewodniczący Rady stwierdził jego 

przyjęcie. 

8. Interpelacje i zapytania. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Przewodniczący Rady – poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęła interpelacja Pani 

Anny Maliszewskiej i Pani Katarzyny Kręźlewicz w sprawie drogi Czosnów - Łomna oraz drogi 

Czosnów – Sowia Wola. Wpłynęło również zapytanie Pani Elżbiety Kapałki w sprawie drogi 

Górki – Kampinos. Powyższe pisma zostaną przekazane do Pana Starosty. 
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- Elżbieta Kapałka – zwróciła się z pytaniem: kiedy uzyska odpowiedź na zapytanie, które 

zgłosiła w dniu 28 grudnia w sprawie wynagrodzeń? 

Następnie odniosła się do zapytania, które złożyła w dniu dzisiejszym. Odnośnie drogi Górki – 

Kampinos stwierdziła, że droga jest w bardzo złym stanie, kiedy i jakie działania zostaną 

podjęte w celu zmiany tego stanu? 

Poprosiła o przesłanie na adres mailowy wszystkie skargi, prośby, jakie złożyli mieszkańcy 

w obecnej kadencji w sprawie tej drogi. Ma informacje od mieszkańców i radnych gminy, że 

wielokrotnie zwracali się do powiatu, ale nie ma informacji jakie są odpowiedzi, dlatego 

chciałaby poznać tę dokumentację. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – w sprawie drogi Górki – Kampinos powiedział, że Pani 

Kapałka ma rację, droga jest w fatalnym stanie, postarają się w najbliższym czasie 

przygotować informację dla Zarządu, myśli, że będzie to jedna z pierwszych inwestycji, po 

tych, które uda się w tym roku zrealizować. Inwestycja przewidywana byłaby w przyszłym 

roku. 

Natomiast w sprawie pytania dotyczącego wynagrodzeń, wydawało się, że ta informacja 

powinna już być na komputerze Pani Kapałki, wie, że taka informacja była przygotowywana.  

- Elżbieta Kapałka – otrzymała informację o wynagrodzeniach, ale nie na jakich stanowiskach 

te wynagrodzenia są niższe, niż te konkretne kwoty o które pytała. 

Odnośnie dróg, zwróciła się do Zarządu, aby przychylił się do próśb Radnych z poprzednich 

sesji o przeprowadzenie wizji lokalnej na drogach powiatowych z udziałem Komisji Rady. 

- Katarzyna Kręźlewicz – zwróciła uwagę, że w złożonej dziś (przez nią i Panią Maliszewską) 

interpelacji jest mowa o czyszczeniu studzienek w drodze powiatowej Sowia Wola – 

Czosnów. Mieszkańcy zwracali uwagę na brak staranności w wykonaniu tej pracy. Prosi 

o zwrócenie uwagi, aby wykonywane usługi, za które płaci powiat, były kontrolowane 

i wykonywane porządnie. 

9. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – załącznik nr 10 do protokołu. 

Głosów nie zabrano. 

10. Sprawy różne. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Marcin Manowski – podziękował za przychylne stanowisko Zarządu w sprawie, którą 

pisemnie skierował razem z Panią Kapałką i sołtysami miejscowości leżących od Leoncina 
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w kierunku Nowin. Pismo dotyczyło wpisania tej drogi do planu inwestycji strategicznych. 

Miejmy nadzieję, że pozyskamy środki. Poprosił o informacje: jaka jest przewidywana kwota 

tej inwestycji do pozyskania? 

- Krzysztof Kapusta – nie potrafi precyzyjnie udzielić odpowiedzi ponieważ wniosek 

dotyczący „Polskiego Ładu” ma swoje przedziały liczbowe. Wpisując tego rodzaju zadanie 

bierzemy tylko pod uwagę koszty własne.  

- Anna Małecka – na profilu Nowodworskiego Centrum Medycznego w dniu 13 lutego 

pojawiła się informacja, że szpital otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dwa aparaty do 

ciągłego leczenia nerkozastępczego o wartości 216 000zł. Czy te aparaty mogą być 

wykorzystywane do wykonywania dializ dla niektórych mieszkańców powiatu? 

Po odwiedzinach w Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim ma sugestię 

odnośnie tablicy informacyjnej, która kiedyś była przy wejściu, dotyczącej godzin przyjęć 

poszczególnych lekarzy. Ponadto zwróciła uwagę, że nie są aktualne, umieszczone przy 

gabinetach lekarskich, dane dotyczące przyjęć lekarzy. W dwóch przypadkach, w których 

uczestniczyła, nie zgadzały się godziny przyjęć lekarza, jakie były napisane przy gabinecie 

z faktycznymi dniami i godzinami przyjęć. Ma to wpływ na ilość osób czekających do 

rejestracji. Mieszkańcy zwracają uwagę, że jest trudno dodzwonić się do rejestracji, żeby 

dowiedzieć się w jakie dni przyjmuje dany lekarz. Aktualna tablica informacja rozwiązałaby 

również problem natłoku osób przy rejestracji. 

Kolejna sprawa to prośba mieszkańców – honorowych dawców krwi, aby była informacja, że 

są przyjmowani poza kolejnością. 

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

aparaty nerkozastępcze nie służą dializowaniu, ale ratowaniu życia osób, znajdujących się na 

intensywnej terapii w momencie, kiedy funkcje nerek muszą być wspomagane przez aparat. 

Aparaty te obecnie wykorzystywane są w leczeniu chorych na covid, które są w najcięższym 

stanie pod respiratorami. 

Odnośnie tablicy informacyjnej, powiedział, że może taka zostać przygotowana. Godziny 

pracy lekarzy w przychodni często się zmieniają, bo nie jest to ich podstawowe miejsce 

pracy. Każdy pacjent przychodzący na wizytę wcześniej jest umówiony na konkretny dzień 

i godzinę, więc informacja o godzinach pracy lekarza nie ma tu wpływu na usługę medyczną. 

Porozmawia w przychodni o możliwości zainstalowania tablicy, natomiast nie przeceniałby 
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jej roli. Być może będzie to tablica wyświetlana w formie elektronicznej, łatwiej byłoby 

wprowadzać aktualizacje. 

W kwestii dodzwonienia się do rejestracji, powiedział, że mogą być przejściowe problemy, 

ale uważa, że jest zupełnie przyzwoicie. Wielokrotnie sam sprawdza możliwość 

dodzwonienia się. Jest o wiele lepiej, niż w przypadku innych podmiotów, na przykład 

placówek medycznych w Warszawie. 

- Anna Małecka – w swojej wypowiedzi dotyczącej pracy przychodni odniosła się na swoim 

doświadczeniu związanym z próbą dostania się do lekarza medycyny pracy. Informacja 

umieszczona na drzwiach o pracy lekarza w poniedziałek i piątek jest nieaktualne. Musiała 

przychodzić 3 razy, aby dostać się do lekarza, a tam nie ma zapisów. 

- Przewodniczący Rady – zasugerował, że w rozwiązaniu tego problemu mogła by pomóc 

aktualna informacja na stronie internetowej. 

- Jacek Kacperski - dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – postara się, aby ta 

informacja była. Zgadza się, że lekarz medycyny pracy jest to wyjątkowy obszar gdzie nie ma 

wcześniejszych zapisów. 

- Przewodniczący Rady – podziękował, w imieniu Zespołu Placówek Edukacyjnych, Panu 

Dyrektorowi Nowodworskiego Centrum Medycznego za pomoc w funkcjonowaniu gabinetu 

w tej placówce. 

- Mariusz Kraszewski – w związku z informacją dotyczącą inwazji Rosji na Ukrainę zadał 

pytanie: czy Powiat Nowodworski jest gotowy do przyjęcia uchodźców z Ukrainy? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – z tym pytaniem zwracają się także urzędnicy Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie. Lista miejsc, do którym mogą zostać skierowani uchodźcy, jest 

opracowywana przez wojewódzki sztab zarządzania kryzysowego. W naszym powiecie nie 

mamy tego rodzaju pomieszczeń, które byłyby w zarządzie samorządu. Natomiast myśli, że 

w takich kryzysowych sytuacjach będą uruchamiane możliwości pobytu w hotelach i 

pensjonatach prywatnych, na mocy zarządzeń kryzysowych przewidzianych przepisami 

prawa. Jest również dobrowolność przyjęcia osób do swoich domów. 

- Marcin Manowski – są sygnały, że bardzo często nie jest dostępna Nocna Pomoc Lekarska 

w Nowym Dworze Mazowieckim. Problem jest też z dostępnością do opieki zdrowotnej 

w przychodni w Cząstkowie Mazowieckim. Problem jest tam z otrzymaniem recept, na co 

czeka się tydzień, trudno jest dodzwonić się do rejestracji, problem z dostępnością do 

lekarzy, pacjenci czekają pod okienkiem na zewnątrz. Również są sygnały o trudnościach 
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pacjentów w przychodni przy ulicy Mieszka I. 

- Jacek Kacperski - dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – odnośnie Nocnej 

Pomocy Lekarskiej poinformował, że zdarzają się pojedyncze sytuacje, że lekarz jest tylko 

w Nasielsku. Wynika to z różnych sytuacji, na przykład zachoruje lekarz, były sytuacje, że 

odwołał dyżur w związku z zakażeniem covid. Zaznaczył, że kiedy nie było lekarza w Nowym 

Dworze Mazowieckim zawsze był lekarz w Nasielsku. Pomoc można było również uzyskać, 

w poważniejszych przypadkach, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Sytuacja nie jest 

idealna, wszyscy wiemy jaka jest sytuacja z dostępnością kadry medycznej. 

W przychodni przy ulicy Mieszka I są problemy kadrowe, obecnie poszukują lekarza na cały 

etat. Jeden lekarz, długoletni pracownik, zmarł, drugi z pracujących tam lekarzy ma problemy 

zdrowotne. Ma nadzieję, że tą trudną sytuację uda się unormować. 

Ośrodek w Cząstkowie Mazowieckim nie jest zamknięty, pacjenci są wpuszczani do środka. 

Nie ma kilkudniowych oczekiwań pacjentów na wizytę. Nie do końca zgadza się z oceną Pana 

Manowskiego, ale sprawdzi to zgłoszenie. Dodatkowo została tam zatrudniona druga pani 

doktor, która będzie wspomagała 1-2 razy w tygodniu już od przyszłego miesiąca. 

Pan Kacperski dodał, że we wszystkich naszych POZ są problemy, ale wielokrotnie w dobie 

pandemii zdarzały się sytuacje, że korzystały z naszej pomocy osoby zapisane w innych 

poradniach. W prywatnych ośrodkach terminy oczekiwania, szczególnie do lekarza pediatry, 

były 2-4 dniowe, a pacjenci korzystali z pomocy naszych ośrodków gdzie można było dostać 

się z dnia na dzień. Sytuacja w przychodni nie jest idealna, ale nie jest tragiczna, nie zgodzi 

się z tym że ośrodek jest zamknięty i tydzień trzeba czekać na wizytę lub receptę. 

- Mariusz Ziółkowski – również ma informacje, że w przychodni przy ulicy Mieszka I 

występuje problem z dostępnością do lekarza pierwszego kontaktu. Długoletni pracownik 

lekarz zmarł, inny lekarz ma osobiste problemy zdrowotne. Kto obecnie jest kierownikiem tej 

przychodni? 

Kolejna sprawa to dostępność do lekarzy pediatrów na terenie naszego miasta (zarówno 

w podmiotach publicznych jak i prywatnych), jako rodzic może powiedzieć, że jest to 

ogromny problem. Czy jest pomysł na rozwiązanie tego problemu? 

- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – w przychodni przy 

ulicy Mieszka I w tej chwili nie ma kierownika. Poszukiwany jest lekarz do zatrudnienia na 

cały etat, wówczas on zostanie również kierownikiem. Bieżącym zarządzaniem zajmuje się 

dyrektor do spraw medycznych, również wspomaga pracę tej placówki. 
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Odnośnie pediatrów, poinformował, że na oddziale pediatrycznym w szpitalu jest kilku 

młodych lekarzy, korzystają z ich pomocy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Uważa, że 

w naszych ośrodkach ta sytuacja nie jest tragiczna. W Zakroczymiu dzieci przyjmowane są na 

bieżąco, w przychodni przy ulicy Paderewskiego również nie ma tragicznej sytuacji. Dodał, że 

z pomocy tych poradni, w czasie nasilenia pandemii, korzystały osoby, które nie mogły 

dostać się do przychodni prywatnych. Problem z dostępem dzieci do lekarza może być 

w przychodni w Cząstkowie Mazowieckim, gdzie z powodów osobistych lekarz nie 

przedłużyła umowy z dniem 1 stycznia. Obecnie jest tam jeden lekarz pediatra, od przyszłego 

miesiąca będzie dodatkowo lekarz rezydent. Pan Kacperski uważa, że sytuacja w naszych 

ośrodkach nie jest tragiczna. Zwrócił uwagę, że pacjent ma możliwość wyboru lekarza 

pierwszego kontaktu. Na podstawie rozeznania gdzie jest łatwiej uzyskać pomoc, dziecko 

można przepisać. W czasie pandemii kilkoro rodziców przepisało dzieci i siebie do naszych 

przychodni. 

- Elżbieta Kapałka – poprosiła o informacje dotyczące lekarza pulmonologa w Przychodni 

Specjalistycznej. W obecnej sytuacji związanej z pandemią dużo osób ma problemy 

zdrowotne. 

- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – jest bardzo mało 

lekarzy o specjalności pulmonologa, a zapotrzebowanie jest ogromne. Mają deklarację od 

jednego z lekarzy z terenu województwa łódzkiego, że w ograniczonym zakresie rozpocznie 

z nami współpracę w miesiącu marcu. Wówczas będzie możliwość wznowienia działalności 

poradni pulmonologicznej. 

- Marcin Manowski – zadał pytanie dotyczące drogi powiatowej Sowia Wola – Czosnów: jakie 

działania powiat zamierza podjąć powiat? Kolejne kilkaset tysięcy zostało tam 

zainwestowane w odwodnienie i woda nadal stoi na drodze. 

- Paweł Calak – wicestarosta – sprawa, o której mówi Pan Manowski, kilkakrotnie była 

poruszana. Jest tam wysoki stan wód gruntowych, wykonane odwodnienie zatrzyma cześć 

wód, ale nie tyle co przyniosły ostatnie opady. Studzienki były dokładnie wyczyszczone. 

Sytuacja związana z odwodnieniem tej drogi uległa diametralnej zmianie. W ramach 

bieżącego utrzymania nadał będą czyszczone studzienki. Woda spływająca zawiera materiał 

ziemny, który je zanieczyszcza. Częstotliwość czyszczenia studzienek zależna jest od potrzeb, 

jeżeli sytuacja będzie trudniejsza czyszczone będą częściej. 

- Mariusz Torbus – wrócił do pytania Pana Kraszewskiego dotyczącego uchodźców 
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ukraińskich. Poinformował, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 

w poprzednim tygodniu zbierała informacje, głównie od Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu naszego powiatu, czy w swoich strażnicach na jakiś określony czas mogliby przyjąć 

ewentualnych uchodźców? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – wszystko zależy od tego ile osób będzie potrzebowało takiej 

pomocy. Reakcja w zakresie pomocy ze strony powiatu będzie stosowa do potrzeb. Dziś 

o godzinie 13 odbędzie się spotkanie z Wójtami i Burmistrzami w celu omówienia tej sytuacji. 

- Elżbieta Kapałka – zadała pytanie czy ostatnie wichury spowodowały jakieś uszkodzenia 

budynków należących do powiatu? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – poinformował, że w niektórych miejscach na budynkach 

szkolnych zerwana jest papa z dachu, drobne uszkodzenia, gdzieś podlane fundamenty, ale 

poważniejszych szkód nie odnotowano. 

- Innych głosów nie zabrano. 

11. Zamknięcie sesji. 

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

o godz. 09:45 zamknął obrady XL sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

Przygotowała: Mariola Tomaszewska  

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


