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Protokół Nr XLI/2022 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 31 marca 2022 roku 

Obrady XLI sesji rozpoczęto 31 marca 2022 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:53 

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. 

XLI 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 XLI sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady XLI 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 

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. 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 XLI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 2 do 

protokołu) został przekazany Radnym. 

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

sesji: projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Nowodworskiego do 

dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego 

w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz projektu uchwały 

w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa. 

- Innych wniosków nie zgłoszono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

wprowadzenie do porządku XLI sesji w punkcie 4, ppkt 6,7 kolejne, dwa zgłoszone projekty 

uchwał. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

wprowadzenia do porządku XLI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego projektu uchwały 

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Nowodworskiego do dokonywania zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego w celu realizacji zadań związanych 

z pomocą obywatelom Ukrainy. 
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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  

Głosowano wniosek w sprawie: 

wprowadzenia do porządku XLI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego projektu uchwały 

w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa. 

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 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XLI sesji Rady 

Powiatu Nowodworskiego po wprowadzonych poprawkach. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 
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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 

Porządek XLI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XL/2022 z dnia 24.02.2022r. 

4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok; 

3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Nowodworskiego; 

4) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych; 

5) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie Powiatu 

Nowodworskiego. 

6) upoważnienia Zarządu Powiatu Nowodworskiego do dokonywania zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego w celu realizacji zadań 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; 

7) określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

5. Sprawozdanie z pracy Wydziału Architektury i Budownictwa za rok 2021. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 
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3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XL/2022 z dnia 24.02.2022r. 

Nie zgłoszono uwag, Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z sesji nr XLI/2022 

z dnia 24.02.2022r. 

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. 

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 XLI/252/2022 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 
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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 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 XLI/253/2022 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2022 rok.  

3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Nowodworskiego – 

załącznik nr 5 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 wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości na rzecz Powiatu Nowodworskiego. 
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Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, 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) 

Krzysztof Kapusta 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLI/254/2022 w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Nowodworskiego. 

4) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych – załącznik nr 6 do protokołu; 

W dyskusji wzięli udział: 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

- 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 zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (18) 



8 

 

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 XLI/255/2022 w sprawie zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

5) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu 

nowodworskiego – załącznik nr 7 do protokołu. 

W dyskusji udział wzięli:  

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

- 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 zwiększenia wysokości środków 

finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu 

rodzinnego prowadzonych na zlecenie 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, 
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Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLI/256/2022 w sprawie zwiększenia 

wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego. 

6) upoważnienia Zarządu Powiatu Nowodworskiego do dokonywania zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego w celu realizacji zadań 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – załącznik nr 8 do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Katarzyna Kręźlewicz – zapytała: na jakim etapie jest podpisanie porozumienia z Wojewodą, 

w czym jest problem i o jakie środki chodzi? Udzielane upoważnienie jest ogólne na czas do 

końca roku, czy nie powinna być wskazana jakaś kwota? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – Wojewoda nie mógł podpisać umowy, bo nie weszła jeszcze 

ustawa, która daje mu upoważnienie do podejmowania nowych wyzwań finansowych. 

Nie wiemy, kiedy zakończy się problem uchodźczy, w jakim przedziale czasowym, dlatego 

podjęcie uchwały na czas do końca roku ułatwi podejmowanie decyzji bez konieczności 

wracania do tego tematu. 

- Innych głosów nie zabrano Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Nowodworskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Nowodworskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. 

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 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLI/257/2022 w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu Nowodworskiego do dokonywania zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego w celu realizacji zadań 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. 

7) określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa – załącznik nr 9 do protokołu. 

Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie określenia zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

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 XLI/258/2022 w sprawie określenia 

zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa. 

Raport głosowań stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

5. Sprawozdanie z pracy Wydziału Architektury i Budownictwa za rok 2021 – załącznik nr 11 

do protokołu. 

Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte. 
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6. Interpelacje i zapytania. 

Nie złożono interpelacji i zapytań.  

7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – załącznik nr 12 do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Maliszewska – w związku z informacją, iż Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na 

zabezpieczenie środków w kwocie 67 000zł, o co wnioskował wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu 

prawnego drogi Kampinos – Górki – Dabrowa, poprosiła o uzasadnienie tej decyzji. W dalszej 

części sprawozdania jest informacja o rozmowie Wójta Gminy Czosnów z Zarządem 

w sprawie tej drogi. Pani Maliszewska widzi opór Zarządu, co do remontu tej drogi, a jest ona 

w bardzo złym stanie.  Dlaczego Zarząd odrzuca propozycje współpracy w remoncie tej 

drogi? 

- Paweł Calak – wicestarosta – Zarząd uznał, że kwota 67 000zł na sporządzenie 

dokumentacji geodezyjnej regulującej własność działek jest za wysoka. Będzie podjęta próba 

przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego lub zapytania ofertowego. Jeżeli 

uda się uzyskać niższą kwotę będą starać się do końca roku przeprowadzić regulacje stanu 

prawnego tych działek.  

- Anna Maliszewska – czy Zarząd w tym roku planuje wykonanie kolejnego odcinka powyższej 

drogi?  

- Paweł Calak – wicestarosta – cały czas prowadzone są remonty, dzisiaj też tam trwają prace 

remontowe. Będą starania, w ramach bieżącego utrzymania, utrzymać drogę w jak 

najlepszym stanie. Nie jest w stanie powiedzieć czy w tym roku uda się wykonać regulacje 

stanu prawnego, ale będą starania wykonania tego. Podana kwota jest zbyt wysoka, być 

może zostanie zmniejszony zakres prac. 

- Katarzyna Kręźlewicz – dlaczego Zarząd wstrzymał się od podpisania porozumienia 

określającego zasady realizacji projektu „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku 

Narodowego”? 

- Paweł Calak – wicestarosta – do przedłożonego projektu porozumienia Zarząd ma wiele 

zapytań, zwłaszcza dotyczących dokładanego zakresu zadania i określenia kosztów jakie 

poniesie powiat. Zapytania zostały wysłane, nie ma jeszcze odpowiedzi. 

- Anna Małecka – dlaczego do programu „Polski ład” nie będzie złożony wniosek 
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o dofinansowanie modernizacji instalacji wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania 

w Liceum Ogólnokształcącym? 

- Paweł Calak – wicestarosta – Zarząd do programu „Polski ład” zgłosił inne zadania, które 

uznał za bardziej priorytetowe. Na to zadanie będą poszukiwane inne możliwości 

dofinansowania. 

- Katarzyna Kręźlewicz – Powiatowy Urząd Pracy zwrócił się do Zarządu, w związku 

z wykonywaniem zadania w zakresie aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy, o dodatkowe 

środki na zatrudnienie 3 pracowników i udostępnienie pomieszczenia w budynku Starostwa 

przy ulicy Chemików, odpowiedź Zarządu jest odmowna. 

Przeglądając ogłoszenia, w tym dotyczące powiatu, zauważyła, że powiat poszukuje 

darmowych wolontariuszy ukraińskich. Korzystne jest, aby osoby przyjeżdzające z Ukrainy 

weszły w rynek pracy. Oczekiwanie, że osoba z Ukrainy w ramach wolontariatu będzie 

pomagać jest niezrozumiałe. 

- Paweł Calak – wicestarosta – nie można oczekiwać, że każda osoba, która przybyła 

z Ukrainy od razu jest zdolna podjąć pracę. Nie jest tak, że chcemy za darmo wykorzystywać 

do wykonywania jakiejś pracy. Osoby nie posiadają pieczątki z przejścia granicznego, nie 

mają nadanego PESEL-u, przychodzą po uzyskanie informacji. Jeśli, w początkowym okresie, 

w zamian za pomoc w wolontariacie zapewnimy zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc 

lekarską, korzystając w tym zakresie również z pomocy naszych mieszkańców. Jeśli osoba zna 

język, chce i może pomóc swoim rodakom, to uznaliśmy, że taka pomoc jest potrzebna.  

Przy ulicy Chemików został udostępniony jeden pokój do obsługi przyszłych chętnych 

pracowników z Ukrainy. Są to głównie kobiety, nie jest tak, że taka osoba z trojgiem dzieci od 

razu po przyjeździe będzie zdolna do podjęcia pracy, ona oczekuje na pomoc. 

- Katarzyna Kręźlewicz – odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Czosnów w sprawie remontu 

drogi 4134W. Jakie jest podsumowanie tego spotkania? Jako radna powiatu martwi się, że 

nie będzie pomocy z Czosnowa dla jednostek powiatowych np. szpitala. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – Zarząd podjął decyzję o nie przeprowadzaniu tej inwestycji, 

mimo małego szantażu ze strony Pana Wójta, który powiedział, że jeżeli powiat nie wykona 

tej inwestycji, to wstrzyma swoją pomoc dla określonych instytucji. Zarząd starał się 

wypracować argumenty, które będą obiektywnymi i gospodarczymi, a nie szykanami ze 

strony Pana Wójta i to leżało u podstaw braku konsensusu. 

- Marcin Manowski – nie rozumie skąd takie negatywne nastawienie, dlaczego od początku 
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kadencji żadna inwestycja nie została wykonana w Gminie Czosnów? Powoli kończy się 

cierpliwość mieszkańcom i lokalnym władzom. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – okres przestoju dla Gminy Czosnów nie jest związany 

z szykanami czy niechęcią. Równie długi okres czasu, a nawet dużo dłuższy miały Gminy 

Zakroczym, Leoncin. Obecnie w tych gminach planowane są do przeprowadzenia inwestycje 

na które nas stać, wpisują się w projekty możliwe do realizacji, czyli tam gdzie jest możliwość 

pozyskania dofinansowania. 

- Katarzyna Kręźlewicz – jeśli przez kolejne lata Gmina Czosnów nie będzie dokładała swoich 

środków pomocy, to odłoży się odpowiednia kwota i przy kolejnym Zarządzie razem z Gminą 

Leoncin można będzie te inwestycje wykonać. Ta droga służy głównie mieszkańcom Gminy 

Leoncin i uderzy w Gminę Leoncina. Ta droga jest również dojazdowa do utworzonych 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, jest wiele argumentów aby nad nią się pochylić. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – odnośnie inwestycji w Gminie Czosnów powiedział, że siła 

argumentów przy omawianiu inwestycji w innych gminach jest dużo większa. Ponadto 

wymieniony odcinek drogi leży na terenie Gminy Czosnów (odcinek do starej szkoły).  

- Elżbieta Kapałka – zwróciła się do Zarządu w sprawie oznakowania drogi Morawicza, ma 

wątpliwości co do jej prawidłowego oznakowania. Jadąc do Nowego Dworu jest linia ciągła, 

kierowcy wyjeżdżają z niektórych dróg podporządkowanych, czego nie powinni robić. Prosi 

o weryfikację oznakowania. 

Następnie poprosiła o informację jakie inwestycje zostały zgłoszone do „Polskiego ładu”. 

Poinformowała, że został zgłoszony i poparty przez mieszkańców wniosek do budżetu 

obywatelskiego Mazowsza dotyczący wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi 

wojewódzkiej i krajowej w Kazuniu Nowym. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną, 

czeka na ocenę merytoryczną. Jeśli ocena merytoryczna będzie pozytywna, to prosi Zarząd 

o promocję tego projektu na stronie powiatu. 

W poniedziałek odbyło się spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku, była prośba 

od Radnych, żeby podać mieszkańcom informację, że podjęliśmy działania w celu poprawy 

warunków w tym liceum. Aby przy najbliższej rekrutacji było widoczne, czy dzięki temu 

zwiększy się zainteresowanie młodzieży nauką w tej szkole. 

- Paweł Calak – wicestarosta – do „Polskiego ładu” zostało zgłoszonych pięć wniosków. 

Obszar inwestycyjny infrastruktura społeczna: modernizacja pomieszczeń intensywnej opieki 

medycznej przy Nowodworskim Centrum Medycznym; budowa drogi powiatowej na terenie 
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Gminy Leoncin w miejscowości Secymin Polski – Nowy Leoncin; przebudowa strategicznych 

dróg powiatowych na terenie Gminy Nasielsk i Gminy Zakroczym; przebudowa drogi 

powiatowej w miejscowości Mochty Smok na terenie byłego państwowego przedsiębiorstwa 

gospodarki rolnej; przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Czajki na terenie byłego 

państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. 

Odnośnie oznaczenia ulicy Morawicza poinformował, że cały czas koordynowana jest sprawa 

tego oznakowania. Na początku inwestycji było kilka telefonów w tej sprawie, na bieżąco jest 

to weryfikowane. Natomiast niektóre zachowania kierowców są nieprzemyślane, jeżdżą „na 

pamięć”. Jeśli będą jakieś nieprawidłowości w oznaczeniu tej ulicy będzie, to na bieżąco 

poprawiane. 

Odnośnie wniosku dotyczącego Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku powiedział, że 

osobiście jeszcze nie zapoznał się z wnioskiem dotyczącym promowania tego liceum, ale jeśli 

będzie taka potrzeba nie widzi przeciwskazań. 

- Elżbieta Kapałka – poprosiła o udostępnienie na stronie internetowej informacji jakie 

inwestycje zostały złożone do programu „Polski ład”, aby mieszkańcy wiedzieli, jaka jest 

koncepcja Zarządu. 

- Paweł Calak – wicestarosta – taka informacja zostanie zamieszczona.  

- Katarzyna Kręźlewicz – do wypowiedzi Pana Starosty dotyczącej drogi 4134W fragmentu do 

starej szkoły powiedziała, że droga to nie tylko ten fragment, ale cały ciąg dla jadących do 

Leoncina, w tym również dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Poza tym, 

w realizacji inwestycji w innych gminach, powinna być wzięta pod uwagę struktura 

finansowania jak przy realizacji inwestycji na terenie Gminy Czosnów. 

- Marcin Manowski – ma podobne zdanie jak Pani Kręźlewicz. Część drogi leży na terenie 

Gminy Czosnów, ale każdy mieszkaniec jadąc do Leoncina musi ten kawałek drogi pokonać. 

W związku ze słowami Pana Starosty, że siła argumentacji dotycząca innych dróg jest bardziej 

przekonywująca, ponawia wniosek o objazdowe posiedzenie komisji po drogach 

powiatowych, wówczas wszyscy będą mieli świadomość nad jakimi inwestycjami głosujemy. 

Zobaczenie stanu drogi w Górkach nie będzie wymagało dodatkowej argumentacji, że jest 

konieczny jej remont, jest to najgorsza droga w naszym powiecie. 

- Elżbieta Kapałka – przychyla się do wniosku o przeprowadzenie objazdowego posiedzenia 

komisji po drogach powiatowych. 
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- Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że są to zadania komisji, prosi o ustalenie tego 

z Przewodniczym komisji. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – powiedział, że jest zapalonym rowerzystą, ma po tej drodze 

przejechanych około 700 kilometrów, zna na niej każdy kamień. 

8. Sprawy różne. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Przewodniczący Rady – poinformował, że wszystkie pisma wpływające do Rady 

przekazywane są na adresy mailowe Radnych. 

- Anna Małecka – oznakowanie remontowej ulicy Morawicza rzeczywiście się zmienia, myśli, 

że również mieszkańcy się przyzwyczajają do sytuacji. Zadała pytanie: czy jest kontrola 

Zarządu nad tempem wykonywanych prac? Przejeżdżając widać, że pracowników jest bardzo 

mało i nie można powiedzieć że tam „praca wre”. Czy termin do końca maja (informował Pan 

Wicestarosta) zostanie dotrzymany, a wiemy że wyznaczony jest na koniec czerwca? Ruch 

z ulicy Morawicza został przekierowany na inne ulice. Mieszkańcy ulicy Małej jak i Zielonej 

sygnalizują o bardzo niebezpiecznych zachowaniach kierowców. Informowała o tym straż 

miejską, natomiast oni nie mają uprawnień, aby zmusić kierowców do przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego. Również skierowała w tej sprawie pismo do naczelnika ruchu 

drogowego, czeka na odpowiedź. Prośba do Pana Starosty o interwencję w tej sprawie, aby 

w tych miejscach pojawiły się patrole policyjne. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – liczyli się z tego rodzaju zjawiskami, Wydział Inwestycji 

prowadzi bezpośredni nadzór i na bieżąco informuje Zarząd o sytuacji. Co do spraw 

bezpieczeństwa porozmawia z Komendantem Powiatowej Policji. Natomiast musimy sobie 

zdawać sprawę, że jeśli kierowcy będą karani, to nie będą z tego powodu zadowoleni, a 

stanowią także jakąś część wyborców Pani Małeckiej.  

- Paweł Calak – wicestarosta – odnośnie prowadzonych prac na tej drodze dodał, że do końca 

czerwca jest termin na wykonanie prac. 

- Elżbieta Kapałka – zwróciła się z prośbą do Zarządu o współpracę z Policją w sprawie 

poprawy bezpieczeństwa w związku z remontem ulicy Morawicza. Brak prawidłowego 

oznakowania może być przyczyną kolizji i wypadków. 

- Anna Małecka – w kwestii karania kierowców, potencjalnych wyborców, jednak zwraca się 

o to, aby kierowcy nieprzestrzegający przepisów i narażający na niebezpieczeństwo innych 
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uczestników ruchu byli karani mandatami, bezpieczeństwo jest najważniejsze. 

- Mariusz Ziółkowski – w pierwszych dniach rozpoczęcia inwestycji osobiście dzwonił do Pana 

Wicestarosty z prośbą o interwencję i przez pierwszych kilka dni była tam Policja. Karano 

kierowców jadących pod prąd od strony centrum miasta w kierunku Osiedla Młodych. 

Sytuacja uległa poprawie, ale uważa, że pomysł regularnych patroli Policji zarówno na ulicy 

Małej, jak i Morawicza jest wskazany. 

- Przewodniczący Rady – poinformował, że w dniu wczorajszym odbył się konkurs na wybór 

Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, konkurs 

wygrała Pani Justyna Paszkiewicz. 

Następnie Przewodniczący Rady serdecznie podziękował wszystkim Radnym angażującym się 

w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. 

Na zakończenie, w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, złożył wszystkim 

życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt. 

- Innych głosów nie zabrano. 

9. Zamknięcie sesji. 

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

o godz. 09:53 zamknął obrady XLI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

Przygotowała: Mariola Tomaszewska  

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


