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Protokół Nr XLIV/2022 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 

Obrady XLIV sesji rozpoczęto 30 czerwca 2022 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz. 

10:55 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. 

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

Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło 18 

radnych ( 19 radnych statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego). 

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 XLlV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego przekazany Radnym 

(załączniki nr 2 i 3 do protokołu). 

Do zaproponowanego porządku nie zgłoszono wniosków, Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie jego przyjęcie, tj.: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLIII/2022 z dnia 30.05.2022r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego; 

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok; 

3) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok; 

4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

5) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok; 

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

Niepełnosprawnych; 
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7) rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym 

Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

5. Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum Medycznego. 

6. Informacja dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 

w Nasielsku w 2021 roku. 

7. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji programu współpracy powiatu nowodworskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

8. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady. 

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie sesji. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad XLIV 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  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLIII/2022 z dnia 30.05.2022r. 

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

30.05.2022r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego - załącznik nr 4 do protokołu; 

- Przewodniczący Rady – poinformował, iż zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
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1998 roku o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu, co roku, do dnia 31 maja przedstawia 

Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. 

Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok został przesłany na adresy mailowe 

Radnych w dniu 31.05.2022r. oraz podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

na stronie internetowej powiatu. 

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady 

Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest 

rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu 

przeprowadza się debatę. 

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do 

Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 

mieszkańców powiatu. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na 

który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. 

Na dzień dzisiejszy, nie wpłynęło żadne zgłoszenie od mieszkańców w sprawie zabrania głosu 

w debacie. 

Przewodniczący Rady otworzył debatę Rady Powiatu nad „Raportem o stanie Powiatu 

Nowodworskiego za 2021 rok”. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Maliszewska – odniosła się kwestii zawartych w raporcie dotyczących inwestycji 

w szkołach, zostało ich wykonanych niewiele. Wykonano tylko remont poszycia dachowego 

w liceum w Nowym Dworze Mazowieckim i remont podłoża w sali lekcyjnej w liceum 

w Nasielsku. Prośba do Zarządu, aby w najbliższym czasie rozważył możliwość podjęcia 

inwestycji szczególnie w liceum w Nasielsku. Ważne jest inwestowanie w edukację, bo 

tracimy młodzież, która wybiera szkoły poza powiatem. 

Kolejny temat to modernizacja dróg, porównując raporty z poprzednich lat, za rok 2018 

raport pokazywał wydatkowanie na modernizacje ponad 30km dróg, 4km ścieżek i 6km 

chodników, a za rok 2021 jest tylko niecałe 10km dróg. W gminach powstają ścieżki 

rowerowe, powiat powinien dążyć do ich komunikacyjnego połączenia. 

- Anna Małecka – podziękowała Staroście i Wicestaroście za otwartość na wiele pomysłów, 

wspieranie ich i realizację. Ma pewne uwagi do działań Zarządu, nie jest to do końca kierunek 
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z którym się utożsamia. Myśli, podobnie jak część mieszkańców Nowego Dworu, że 

rozbudowa Starostwa, to inwestycja na wyrost. Wprawdzie pozyskaliśmy środki zewnętrzne 

3,6mnl.zł, ale trzeba będzie dołożyć również środki własne, na chwilę obecną nie jest znana 

wysokość tej  kwoty. Tak duże środki będą wydatkowane na rozbudowę Starostwa, 

a potrzeby nowodworskiego szpitala to kwota 18,5mln.zł. Zgadza się z panią Maliszewską, że 

na oświatę i remont placówek oświatowych wydawane jest niewiele. Jakie są plany 

rozbudowy i dalszego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku? Obecnie 

trwa rekrutacja do szkół średnich, jest bardzo dużo kandydatów do szkół powiatowych, czy 

mamy tyle miejsc? Myśli, że liceum w Nasielsku będzie dalej istniało. Jeśli również 

w przyszłym roku będzie tak dużo kandydatów to jest to szansa na jego rozwój. 

Jako mieszkanka Nowego Dworu Mazowieckiego dziękuje za remont ulicy Morawicza, ale są 

jeszcze inne rzeczy do wykonania np. skrzyżowanie przy wjeździe do ulicy Sienkiewicza ze 

zjazdu z wiaduktu, czy wybudowanie przejścia na ulicy Czarneckiego. 

- Katarzyna Kręźlewicz – często przez mieszkańców poruszana jest sprawa, wpisująca się 

w stan powiatu, czyli komunikacji. Prośba do Zarządu o przyjrzenie się temu tematowi, 

szczególnie w obecnym okresie charakteryzującym się wzrostem cen paliw, zastanowienie 

się nad możliwością polepszenia stanu komunikacji w naszym powiecie. Zwróciła uwagę na 

niedobory połączenia komunikacyjnego między Czosnowem, a Nowym Dworem 

Mazowieckim. 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury 

i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała raport 

o stanie Powiatu Nowodworskiego. 

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

poinformował, że opinia komisji jest również pozytywna. 

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady zamknął debatę nad Raportem o stanie 

Powiatu Nowodworskiego za rok 2021, a następnie poddał pod głosowanie przyjęcie 

uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie wotum zaufania dla Zarządu 

Powiatu Nowodworskiego. 

Wyniki głosowania 
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ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, 

Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan 

Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, 

Mariusz Ziółkowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLIV/267/2022 w sprawie wotum 

zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego. 

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok – załącznik nr 5 protokołu; 

W dyskusji udział wzięli: 

- 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 również 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 zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2021 rok. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, 

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika 
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Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz 

Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Anna Małecka 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLIV/268/2022 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. 

3) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok – zał. nr 6 do protokołu. 

Przewodniczący Rady zaproponował procedowanie w tym punkcie według następującego 

porządku: 

1. Wystąpienie Starosty Powiatu, zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu. 

2. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: przedstawienie wniosku Komisji oraz 

odczytanie opinii RIO w sprawie ww. wniosku. 

3. Wystąpienia Radnych – dyskusja. 

4. Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

Do powyższej propozycji nie zgłoszono uwag. 

ad.1) Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski – uwagi zgłoszone przez Radnych podczas 

debaty nad raportem są bardzo ważne dla Zarządu. Z tymi celami Zarząd się zgadza i nie ma 

wątpliwości, że trzeba je realizować. Aby móc tego dokonać potrzebne są pieniądze, 

a znajdujemy się w dość specyficznym czasie ekonomicznym. Nikt z Zarządu nie wyraża 

dezaprobaty dla tych idei natomiast problemem są pieniądze, o które jest coraz trudniej, 

a koszty utrzymania wszystkiego co posiadamy znacznie wzrosną. 

Następie Pan Starosta zapoznał z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr 

3.e./158/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Nowodworskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok (załącznik nr 7 do 

protokołu). Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu Nowodworskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Pan Starosta dodał, że rok 2021 był bardzo trudny dla wszystkich mieszkańców naszego 

powiatu. Mieliśmy okazję przekonać się o tym jak ważna jest inwestycja w technologie 
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informatyczne, środki przekazu i kontaktu. W naszym samorządzie nie zmieniły się wskaźniki 

zarówno dotyczące przypadku obsługi klientów, wydawanie stosownych decyzji, czy też 

realizację podjętych inwestycji. Podziękował wszystkim pracownikom i wszystkim, którzy 

wspierali i wszystkim którzy przyczynili się, że do tego, że sobie poradziliśmy. 

ad.2) Mariusz Ziółkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił wniosek Komisji 

z dnia 24 maja 2022r. o udzielenie Zarządowi Powiatu Nowodworskiego absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Komisja 6 głosami „za” przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” opowiedziała się za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu 

Nowodworskiego. (Uchwała nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2022r. - załącznik nr 

8 do protokołu; Uchwała nr 3.f.1/161/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 

1 czerwca 2022r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2022r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowodworskiego – załącznik nr 9 do 

protokołu). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pogratulował Zarządowi Powiatu, Pani 

Skarbnik, dodał, że było bardzo dużo pracy w bardzo ciężkim roku, podziękował także 

wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego. 

ad.3) W dyskusji udział wzięli: 

- Anna Maliszewska – zgadza się ze zdaniem, że Starostwo Powiatowe jest urzędem świetnie 

zorganizowanym, mogła się o tym przekonać wiele razy. Kierować takim zespołem jest dosyć 

łatwo, bo są to ludzie, którzy dokładnie wiedzą co mają robić, są kompetentni, posiadają 

wysokie umiejętności i wiedzę. Pogratulowała Zarządowi, że może pracować z takim 

zespołem pracowników. Podziękowała za pracę wszystkim pracownikom na czele 

z kierownikami. 

- Przewodniczący Rady – dodał do powyższego, że kompetencje, biegłość poruszania się po 

administracji wśród pracowników, kierowników i dyrektorów jednostek jest wyśmienita. 

Zarządowi jest łatwiej kierować taką kadrą, ale najważniejsze jest, że Zarząd nie psuje tego, 

z tego powodu gratuluje Zarządowi. 

- Katarzyna Kręźlewicz – chciałby aby Zarząd miał, przez Radnych, wyżej postawioną 

poprzeczkę. Ważne jest nie psuć tego co dobre, ale też mierzyć wyżej. 

- Przewodniczący Rady – zgadza się z powyższym. 

- Innych głosów nie zabrano. 
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ad.4) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 rok. 

Wyniki głosowania 

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

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 

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLIV/269/2022 w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego – załącznik nr 10 do 

protokołu; 

W dyskusji udział wzięli:  

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i 

Bezpieczeństwa Publicznego – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

Wyniki głosowania 
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ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, 

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Marcin Manowski, Monika Nojbert, Grzegorz 

Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz 

Torbus, Mariusz Ziółkowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Anna Małecka 

BRAK GŁOSU (1) 

Zbigniew Niezabitowski  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLIV/270/2022 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

5) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok – 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 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

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 
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NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLIV/271/2022 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2022 rok. 

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

Niepełnosprawnych – załącznik nr 12 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 również 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) 

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 XLIV/272/2022 w sprawie przyjęcia 

uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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7) rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym 

Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. – załącznik nr 13 do 

protokołu. 

W dyskusji udział wzięli:  

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

poinformował, że komisja była pod wrażeniem działań Pana Dyrektora i pracowników, 

pogratulowała wyniku, a następnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury 

i Bezpieczeństwa Publicznego – poinformował, że komisja również 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 rocznego sprawozdania 

finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za 

rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

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 XLIV/273/2022 w sprawie rocznego 

sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze 

Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

Raport z głosowań stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

5. Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum 

Medycznego – załącznik nr 15 do protokołu. 
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6. Informacja dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 

w Nasielsku w 2021 roku – załącznik nr 16 do protokołu. 

7. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji programu współpracy powiatu nowodworskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – załącznik 

nr 17 do protokołu. 

W sprawach przewidzianych w punktach 5,6,7 głosów nie zabrano, Przewodniczący 

stwierdził, że Rada złożone informacje i sprawozdanie przyjęła. 

8. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady  – załącznik nr 18 do protokołu. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Małecka – w sprawozdaniu jest zapis, iż w dniu 2 czerwca Zarząd zobowiązał Panią 

Sekretarz do oddelegowania pracowników Starostwa do pomocy w przygotowaniu 

przeprowadzenia przetargu na remont podłóg w budynku nowodworskiego liceum, na jakim 

etapie jest sprawa tego remontu? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – wynikła konieczność wsparcia umiejętności w organizacji 

przetargu w tej placówce. Organizacja tego zadania jest trudna z powodu okresu 

urlopowego, przytłoczenia ogromem pracy. Znalezienie środka, który pogodzi te dwie 

sytuacje nie było proste. Teraz nie ma tego problemu, pracownicy mają jasno wytyczone 

cele, ma nadzieję, że razem z Panią Dyrektor uda się problem rozwiązać. 

- Anna Maliszewska – Zarząd wyraził zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie dotacji na 

przygotowanie i realizację inwestycji „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego 

rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”, poprosiła o rozszerzenie tej 

informacji. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – poinformował, że razem z Wodami Polskimi podjęliśmy 

działania w sprawie modernizacji tych wałów, z uwzględnieniem rzeczy, które w dużej części 

były do wykonania przez Wody Polskie. Przez okres ostatnich dwóch lat przygotowano 

stosowne dokumenty, aby powiat mógł być partycypować w szczegółowo opisanych 

zadaniach. 

- Anna Małecka – powróciła do swojego pytania dotyczącego przetargu w liceum, poprosiła 

o informację kiedy jest planowane przeprowadzenie remontu. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – Zarządowi zależy na jak najszybszym wykonaniu remontu, po 
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rozstrzygnięciu przetargu będą się zastanawiać nad możliwością jak najszybszej realizacji nie 

przerywając nauki. 

- Katarzyna Kręźlewicz – poruszyła sprawę planów utworzenia, na terenie powiatu, placówki 

opiekuńczo – wychowawczej, poprosiła o informację: gdzie ma powstać, w jakiej formie. 

Obecnie płacimy 7 500zł za pobyt każdego dziecka w placówce w Białymstoku. Z czego 

wynikają takie koszty, czy placówki same je wyliczają, czy są jakieś regulacje z tym związane? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – koszty utrzymania dzieci są bardzo wysokie, spirala wzrostu 

kosztów zaczęła się od  rozporządzenia o rezygnacji z dużych domów opieki nad dziećmi na 

rzecz mniejszej liczby. Z 30-osobowych zmniejszono na 14-osobowe. Domy były 

przystosowane do większej liczby dzieci, przy zmniejszeniu ich liczby bardzo wzrosły koszty 

na jedno dziecko. Najlepszym wariantem byłyby w pełni przygotowane do sprawowania tej 

funkcji rodziny zastępcze. 

- Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – zasady ustalania 

kosztów pobytu dzieci ustala ustawodawca. Są określone wzory, którymi należy się kierować 

przy ustalaniu kosztów. Koszt jest wyliczany biorąc pod uwagę wydatki jakie ponosi placówka 

na utrzymanie budynku i dzieci. Średnioroczny koszt, w formie zarządzenia starosty podlega 

publikacji. Na wzrost kosztów, tak jak mówił Pan Starosta, wpływa zmiana ilości dzieci jakie 

mogę przebywać w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Do tego dochodzi obecna sytuacja na 

rynku, inflacja, wzrosty wynagrodzeń. Istnienie prawdopodobieństwo, że ten koszt będzie 

wzrastał. Nie mamy wpływu na to ile dzieci jest do umieszczenia, decyzję o tym podejmuje 

sąd. Jako powiat możemy tylko szukać tańszych rozwiązań, co nie oznacza gorszych. Jedną 

z propozycji jest skupianie się na pieczy rodzinnej, co nie jest łatwe, gdyż nie ma zbyt wielu 

chętnych. Inną formą jest utworzenie placówek typu rodzinnego, może być w nich 

umieszczonych maksymalnie 8 dzieci. Zaproponował Zarządowi, mając na uwadze koszty, 

rozważenie propozycji utworzenia kolejnej placówki typu rodzinnego. Ze wstępnej analizy 

wynika, że moglibyśmy umieścić w niej ośmioro dzieci.  Stworzenie takiej placówki wymaga 

jednorazowych dużych nakładów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie próbuje rozwijać 

współpracę z podmiotami zewnętrznymi, organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się 

w tego typu działalności. Wstępnie ustalone zostało miejsce, które byłoby dostępne jeszcze 

w tym roku. W tej sprawie jutro ma odbyć się spotkanie w celu określenia warunków 

współpracy i finansów. Jeśli negocjacje zakończą się powodzeniem, to będziemy w stanie te 
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koszty znacząco obniżyć. Po stronie organizacji pozarządowej jest utrzymanie placówki, 

powiat poniesie koszty utrzymania dzieci. 

– Katarzyna Kręźlewicz – prawodawcy powinni przyjrzeć się tym kosztom, ponieważ pokazuje 

to realnie ile polskie rodziny kosztuje utrzymanie i wychowanie dzieci. 

Natomiast sądziła, że jest określony przedział kwotowy w jakiej ta organizacja musi się 

zmieścić. Najbardziej celowe jest wspieranie rodzin, na tyle aby z tej formy jak najrzadziej 

korzystać. 

- Innych głosów nie zabrano. 

9. Interpelacje i zapytania. 

Nie złożono interpelacji i zapytań. 

10. Sprawy różne. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Elżbieta Kapałka - zwróciła się do Zarządu, aby przy okazji koszenia poboczy przy drogach 

powiatowych, oczyszczono rowy przy drogach. Mieszkańcy okolic Głuska i Grochal zwracali 

uwagę, że rowy są nieoczyszczone. Ponadto konieczne jest czyszczenie chodników oraz Pani 

Sołtys ze Starego Polesia zgłosiła konieczność usunięcia krzaków przy drodze powiatowej. 

- Anna Małecka - poruszyła temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Na podstawie 

dostępnych danych (dotyczy szkół powiatowych gminnych z terenu naszego powiatu) 

wynika, że w Nowym Dworze Mazowieckim na 400 miejsc jest już 500 chętnych. W Nasielsku 

i Pomiechówku jest przygotowanych 300 miejsc, natomiast chętnych jest 220. Po 

zsumowaniu wszystkich danych wynika, że przygotowanych miejsc jest 700, a złożonych 

podań 720. Czy powiat jest przygotowany na zwiększoną ilość uczniów?, rekrutacja jeszcze 

nie została zakończona. Liczba chętnych do naszych szkół może znacznie przewyższyć liczbę 

miejsc. 

- Krzysztof Kapusta – starosta - stwierdził, że powiat raczej może mieć problemy z 

obsadzeniem etatów nauczycieli. Z liczbą dzieci, które trzeba będzie przyjąć nie powinno być 

problemów. 

- Anna Małecka - około pól roku temu (z radnymi: Michałem Świokło i Marcinem 

Manowskim) składali pismo w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej - ulicy 

Czarnieckiego. Na to pismo nie otrzymali żadnej odpowiedzi, prosi o wyjaśnienie tej sprawy. 
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- Krzysztof Kapusta - starosta - poinformował, że jest tam problem własności drogi krajowej 

i konieczne jest porozumienie do uzyskania zgody. 

- Anna Małecka - poprosiła o pisemną odpowiedź w tej sprawie. 

Następnie poruszyła temat biura paszportowego, mieszkańcy pytają czy jest szansa 

utworzenia w Starostwie punktu wydawania paszportów? 

- Przewodniczący Rady - zajmował się tą sprawą, w powiecie nowodworskim jest małe 

zapotrzebowanie na paszporty. Urząd Wojewódzki utworzył dla naszego powiatu dwa 

punkty paszportowe: w Łomiankach i w Legionowie. 

- Krzysztof Kapusta - starosta – potwierdził powyższe, dodał, że Wojewoda, po analizie liczby 

zainteresowanych około 6 lat temu, podjął taką decyzję. 

- Anna Małecka - obecnie może wzrosło zainteresowanie, czy można liczyć na 

zainteresowanie się tym tematem? 

- Krzysztof Kapusta - starosta - zauważył kolejki w biurach paszportowych, natomiast trudno 

jest na tej podstawie określić rzeczywiste potrzeby. Po okresie covidu zwiększyła się ilość 

wydawanych paszportów, część jest wznawianych w związku z przeterminowaniem. Na 

najbliższym spotkaniu z Wojewodą lub dyrektorem wydziału do tych spraw poprosi 

o komentarz w tym temacie. 

- Marcin Manowski - również prosi o odpowiedź pisemną na pismo, o którym mówiła Pani 

Małecka, prosi o podjęcie starań aby na bieżąco odpowiadać na pytania radnych. 

- Anna Maliszewska - zapytała kiedy w Czosnowie i Leoncinie rozpocznie się koszenie traw 

przy drogach powiatowych? Trawy są wysokie, utrudniają poruszanie się i stwarzają 

zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Następnie poprosiła o informację w sprawie w jaki sposób obecnie jest wykorzystywany 

budynek po Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

- Paweł Calak - wicestarosta - koszenia poboczy już zostały zlecone. W roku obecnych 

zwiększony jest zakres prac. Koszenie będzie dwukrotne, koszona będzie skarpa 

i przeciwskarpa, przewidziane jest również czyszczenie chodników. 

Odnośnie budynku, w którym wcześniej mieściła się Poradnia poinformował, że są tam 

archiwa jednostek powiatowych (Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego). 

- Krzysztof Kapusta - starosta - budując budynek, w którym mieści się obecnie Starostwo, 

największa cześć budynku przeznaczona została na archiwum i dzisiaj niestety nie jesteśmy 
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w stanie pomóc kierownikom jednostek, aby w sposób bezpieczny, zgodny z wymogami 

archiwizacji gromadzić dokumenty. Budynek o którym mowa, na samym początku, wydawał 

się możliwy do przeznaczenia na inne cele. Jednak po spotkaniu z jednostkami doszliśmy do 

wniosku, że musimy im pomóc w tej kwestii. Utrzymywanie tego budynku na potrzeby 

archiwizacji generuje dodatkowe koszty dla powiatu, Pan Wicestarosta jest zobowiązany do 

ich monitorowania. 

- Anna Maliszewska - czy będą czyszczone chodniki i ścieżki rowerowe? 

- Paweł Calak - wicestarosta - potwierdził, że jest przewidziany również taki zakres prac. 

Dodał, że nie w całym zakresie, bo wybudowanych chodników jest bardzo dużo, a część 

z nich jest nie używana i pozarastały. Te chodniki, które są używane będą czyszczone. 

- Anna Maliszewska - zwróciła uwagę, że nie da się korzystać z chodnika, na który 

w większości wchodzą gałęzie. Była w sytuacji, że nie dało się iść takim chodnikiem, jest to 

chodnik pomiędzy Czosnowem, a Dębiną. Dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na linii 

pieszy - rowerzysta, prosi o wycięcie gałęzi, aby można było korzystać z tego chodnika. 

- Paweł Calak - wicestarosta - poinformował, że wycinka gałęzi jest przewidziana. 

- Innych głosów nie zabrano. 

11. Zamknięcie sesji. 

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

o godz. 09:55 zamknął obrady XLIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego 

/-/Zdzisław Szmytkowski  

Przygotowała: Mariola Tomaszewska  

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


