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Protokół Nr XLV/2022 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 7 lipca 2022 roku 

Obrady XLV sesji rozpoczęto 7 lipca 2022 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:15 

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. 

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

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

radnych ( 19 radnych statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego). 

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków. 

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. Dariusz Tabęcki 

17. Mariusz Torbus 

18. Mariusz Ziółkowski  

nieobecny Zdzisław Szmytkowski. 

Lista obecności załącznik nr 1 do protokołu.  

2.Przyjęcie porządku obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Sesja została zwołana na wniosek Zarządu 

Powiatu (załącznik nr 2 do protokołu). Proponowany porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu 

Nowodworskiego przekazany Radnym (załącznik nr 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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 

4. Interpelacje i zapytania. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie sesji. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad XLV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 
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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, Kamil Szafrański, Adam 

Szatkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (1) 

Zdzisław Szmytkowski  

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego – załącznik nr 4 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  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcie 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, Kamil Szafrański, Adam 

Szatkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  



4 

 

NIEOBECNI (1) 

Zdzisław Szmytkowski  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLV/274/2022 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

5) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok – załącznik nr 5 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 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, Kamil Szafrański, Adam 

Szatkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (1) 

Zdzisław Szmytkowski  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLV/275/2022 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2022 rok. 

Raport z głosowań XLV sesji załącznik nr 6 do protokołu.  

4. Interpelacje i zapytania. 

Nie złożono interpelacji i zapytań. 
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5. Sprawy różne. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Elżbieta Kapałka – poprosiła o przedstawienie projektu remontu drogi Głusk – Nowiny 

z wyszczególnieniem odcinków, które będą remontowane oraz w jakim okresie jest 

planowany remont.  

Następnie zwróciła się z pytaniem: kiedy będzie koszenie rowów przy drogach powiatowych? 

po poprzedniej sesji uzyskała informację, że jeszcze nie wszędzie jest koszone. 

- Paweł Calak – wicestarosta – odnośnie pierwszej sprawy poinformował, że dokładny zakres 

remontu jeszcze nie został przygotowany. Nie było to potrzebne na etapie przygotowania 

i składania wniosku. Wstępny planowany zakres to odcinek z Głuska do Leoncina, a dalej 

w miarę pozostałych środków. 

Odnośnie koszenia poinformował, że jest aktualnie wykonywane, wykonawca miał 

przejściowe problemy ze sprzętem. Do 15-20 lipca wszystkie drogi powinny być obkoszone.  

- Marcin Manowski – w rozmowie z mieszkańcami powraca temat komunikacji na terenie 

powiatu, poszczególne gminy starają się coś robić w tym zakresie. Czy Pan Starosta widzi 

w temacie lepszego skomunikowania naszego powiatu jakąś rolę powiatu? Odpowiednie 

skomunikowanie powiatu będzie służyło wszystkim mieszkańcom, a także rozwojowi 

gospodarczemu. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – poprosił o sprecyzowanie o które gminy chodzi, oraz 

sformułowania „skomunikowanie powiatu”. 

- Marcin Manowski – chodzi o połączenie komunikacyjne poszczególnych gmin z Nowym 

Dworem Mazowieckim, gminy Czosnów i Gminy Leoncin szczególnie. Także gmin z drugiej 

strony, chociaż tam mają łatwiej ze względu na dojazd pociągami. Poprawa połączenia 

byłaby korzystna chociażby ze względu na dojazd do szkół, przychodni, szpitala. Zdaje sobie 

sprawę, że główną rolę w tej dziedzinie powinni odgrywać wójtowe i burmistrzowie, ale 

pośrednictwo i wsparcie powiatu w rozwoju komunikacji byłoby bardzo korzystne również 

dla instytucji powiatowych. Ponadto duża liczba mieszkańców Nowego Dworu 

Mazowieckiego pracuje na terenie gminy Czosnów i gminy Łomianki, a od tej strony brakuje 

połączeń komunikacyjnych. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – temat jest bardzo ważny i trzeba się nim zająć. Zwrócił 

uwagę na finanse, dodał, że wszędzie tam gdzie jeszcze nie powstały linie komunikacyjne jest 

problem z ich opłacalnością. Pytanie czy dzisiaj powiat stać na dopłacanie, czyli wożenie 
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pustej przestrzeni? Pan Starosta poinformował, że poprosił o spotkanie z firmą 

odpowiedzialną za transport autobusowy z Warszawy do Czosnowa, czy nie ma możliwości 

przedłużenia tej linii. Nie ma jeszcze potwierdzenia kiedy odbędzie się to spotkanie. 

Zobaczymy jakie warunki postawi firma, nie wiemy czy jest przygotowana kadrowo, 

sprzętowo.  

- Katarzyna Kręźlewicz – przypomniała, że na poprzedniej sesji poruszała ten temat. Zwróciła 

uwagę, że to co się wydaje na początku nieopłacalne z czasem się zmienia. Jest potrzeba 

czasu na przestawienie się osób z transportu własnego na zbiorowy, musi być on na tyle 

wygodny żeby ktoś podjął taką decyzję. Nie można założyć od początku, że coś jest nie 

opłacalne, trudny jest czas przejściowy kiedy następuje zmiana przyzwyczajeń, Należy to 

mieć na uwadze przy analizach. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – zgodził się z powyższym. 

- Anna Maliszewska – poprosiła informację na temat jak wygląda nabór do szkół 

powiatowych. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – są wstępne informacje o naborze. Dodał, że wpłynęło pismo 

od Wiceprezydenta Warszawy, który sugeruje konieczność spotkania się, bo Warszawa nie 

może sobie do końca poradzić z tym problemem. W najbliższym czasie odbędzie się 

spotkanie, które będzie próbowało ewentualnie wytyczyć czy poszerzyć naszą ofertę, ale 

jeszcze za wcześnie żeby o tym mówić. 

- Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że na skrzynki mailowe Radnych zostały 

przesłane roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenie powiatu przez Nadzór 

Wodny w Mińsku Mazowieckim, w Płońsku i w Nowym Dworze Mazowieckim. 

- Innych głosów nie zabrano. 

6. Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Mariusz Kraszewski - wiceprzewodniczący Rady 

– o godz. 09:15 zamknął obrady XLV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Nowodworskiego  

Przygotowała: Mariola Tomaszewska  

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


