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Protokół Nr XLVI/2022 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 25 sierpnia 2022 roku 

Obrady XLVI sesji rozpoczęto 25 sierpnia 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. 

XLVI 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 zagrożenia epidemicznego 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 XLVI sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady XLVI 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  
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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 XLVI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego przekazany Radnym 

(załącznik nr 2 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 protokołów z sesji: nr XLIV/2022 z dnia 30.06.2022r. oraz nr XLV/2022 z dnia 

07.07.2022r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok; 

3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego; 

4) zwiększenia w roku 2022 zryczałtowanej kwoty w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego 
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o wydatki związane z dofinansowaniem wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci 

w wieku od 6 do 18 roku życia; 

5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem nowodworskim 

a powiatem lipnowskim w sprawie przyjęcia przez powiat lipnowski do realizacji zadania 

powiatu nowodworskiego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia tj. domu dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; 

6) tygodniowego, obowiązkowego, wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem 

nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, a także 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowodworski; 

7) zmieniająca uchwałę nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 

września 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Nowodworski; 

8) uchylenia nadania imienia porucznika Władysława Jakubowskiego Technikum 

Zawodowemu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Górskiej 39; 

9) uchylenia nadania imienia porucznika Władysława Jakubowskiego Branżowej Szkole 

I stopnia w Dworze Mazowieckim przy ulicy Górskiej 39. 

5. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Nowodworski, do nowego roku szkolnego 2022/2023. 

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady. 

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad XLVI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

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  

3. Przyjęcie protokołów z sesji: nr XLIV/2022 z dnia 30.06.2022r. oraz nr XLV/2022 

z dnia 07.07.2022r. 

Nie zgłoszono uwag, Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołów z sesji: nr 

XLIV/2022 z dnia 30.06.2022r. oraz nr XLV/2022 z dnia 07.07.2022r. 

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 projekty 

uchwał budżetowych. 

- 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. 

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

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew 

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

Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLVI/276/2022 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (załącznik nr 4 do protokołu); 

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Małecka – poprosiła o informację dotyczącą przekazania kwoty 100tys.zł dla Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej „Żarówka”, czy jest to w ramach przekazywanej subwencji, 

czy są to środki własne powiatu? 

- Ewa Kałuzińska - skarbnik powiatu – poinformowała, że na ten moment są to środki własne 

Powiatu, ale będzie wystąpienie do Ministerstwa o zwrot przynajmniej części tych środków. 

- Anna Małecka – jeżeli są to środki własne Powiatu, to dlaczego Powiat finansuje 

niepubliczną poradnię, zadanie które wykonuje dotyczy małych dzieci. 

- Ewa Kałuzińska – skarbnik – zgodnie z przepisami powiat ma obowiązek finansowania, nie 

ma możliwości odmowy. Ilość uczestników nie zależy od powiatu, poradnia składa 

sprawozdania, musimy przekazać środki zgodnie z wskaźnikami określonymi w ustawie. 

- Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna podległa 

powiatowi, a też prowadzi badania małych dzieci, wiek nie odgrywa roli, tylko prowadzone 

działania. 

- 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. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 

rok. 
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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  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLVI/277/2022 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2022 rok.  

3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego (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, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie 

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność 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  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLVI/278/2022 wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego. 

4) zwiększenia w roku 2022 zryczałtowanej kwoty w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego 

o wydatki związane z dofinansowaniem wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci 

w wieku od 6 do 18 roku życia (załącznik nr 6 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 zwiększenia w roku 2022 

zryczałtowanej kwoty w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego 

prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego o wydatki związane z dofinansowaniem 

wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia. 

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  
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Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLVI/279/2022 zwiększenia w roku 

2022 zryczałtowanej kwoty w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego 

prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego o wydatki związane 

z dofinansowaniem wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci w wieku od 6 do 18 

roku życia. 

5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem nowodworskim, 

a powiatem lipnowskim w sprawie przyjęcia przez powiat lipnowski do realizacji zadania 

powiatu nowodworskiego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia tj. domu dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (załącznik nr 7 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 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 wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy powiatem nowodworskim a powiatem lipnowskim w sprawie 

przyjęcia przez powiat lipnowski do realizacji zadania powiatu nowodworskiego 

polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia tj. domu dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąży. 

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 XLVI/280/2022 wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem nowodworskim a powiatem lipnowskim 

w sprawie przyjęcia przez powiat lipnowski do realizacji zadania powiatu nowodworskiego 

polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia tj. domu dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąży. 

6) tygodniowego, obowiązkowego, wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem 

nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, a także 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowodworski 

(załącznik nr 8 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Przewodniczący Rady  - poinformował, że zgodnie z ustawą w uchwale został dodany 

pedagog specjalny. 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie tygodniowego, 

obowiązkowego, wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli 

zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, a także nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowodworski. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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

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

Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

BRAK GŁOSU (1) 

Anna Maliszewska  

NIEOBECNI (1) 

Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLVI/281/2022 w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie tygodniowego, 

obowiązkowego, wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli 

zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, a także nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowodworski 

7) zmieniająca uchwałę nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 

2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski 

(załącznik nr 9 do protokołu, załącznik nr 10 projekt uchwały z autopoprawką Zarządu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Krzysztof Kapusta – starosta – poinformował, że Zarząd postanowił dokonać 

systematycznych zmian w regulaminach, aby pokazać odrobinę nadziei pracującym 

w ciężkich warunkach nauczycielom. Nie jest to proces zakończony, ma nadzieję, że wszyscy 

których dotyczy ta uchwała będą zadowoleni. 

- 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 zmieniającej uchwałę nr XLIII/290/2018 
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Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski. 

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 XLVI/282/2022 zmieniającą uchwałę 

nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski. 

8) uchylenia nadania imienia porucznika Władysława Jakubowskiego Technikum 

Zawodowemu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Górskiej 39 (załącznik nr 11 do 

protokołu) 

W dyskusji udział wzięli: 

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

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 uchylenia nadania imienia 

porucznika Władysława Jakubowskiego Technikum Zawodowemu w Nowym Dworze 

Mazowieckim przy ulicy Górskiej 39. 
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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  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLVI/283/2022 Nowodworskiego 

w sprawie uchylenia nadania imienia porucznika Władysława Jakubowskiego Technikum 

Zawodowemu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Górskiej 39. 

9) uchylenia nadania imienia porucznika Władysława Jakubowskiego Branżowej Szkole I 

stopnia w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Górskiej 39 (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. 

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

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie uchylenia nadania imienia 

porucznika Władysława Jakubowskiego Branżowej Szkole I stopnia w Nowym Dworze 

Mazowieckim przy ulicy Górskiej 39. 

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 XLVI/284/2022 przyjęcia uchwały 

Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie uchylenia nadania imienia porucznika 

Władysława Jakubowskiego Branżowej Szkole I stopnia w Nowym Dworze Mazowieckim 

przy ulicy Górskiej 39. 

Raport z głosowań stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

5. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Nowodworski, do nowego roku szkolnego 2022/2023 (załącznik 

nr 14 do protokołu). 

Głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady W dyskusji wzięli udział: 

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

do sprawozdania, że wszystko jest w porządku, trzeba się cieszyć, że jest dużo uczniów.  

- Innych głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady stwierdził, że przedłożona informacja 

została przyjęta przez Radę. 

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady (załącznik nr 15 do protokołu). 

W dyskusji wzięli udział: 

- Katarzyna Kręźlewicz – odniosła się do informacji o spotkaniu Pana Starosty z Panem 

Wójtem Gminy Czosnów i Panem Burmistrzem Nowego Dworu  Mazowieckiego w sprawie 

poprawy komunikacji autobusowej pomiędzy Czosnowem, a Nowym Dworem Mazowieckim. 

Prośba o przybliżenie, dla mieszkańców, jakie są plany, propozycje, czy będą kolejne 

spotkania? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – podjął się wzięcia udziału w spotkaniach, których 

uczestnikami jest Pan Kręźlewicz i Pan Kowalski. Na pierwszym spotkaniu rozmowa dotyczyła 

obecnej sytuacji i co można by zrobić. Uczestnicy spotkania zobowiązali się do zebrania 

większej ilości informacji, dokonają analizy, dziś o godzinie 15 planowane jest kolejne 

spotkanie w tej sprawie. Natomiast problemem, jak zwykle, są koszty i pieniądze niezbędne 

do skutecznego rozwiązania tego tematu. 

- Katarzyna Kręźlewicz – uważa, iż warto na tych spotkaniach podnosić, że wiele osób czeka 

na te połączenia, można to zaobserwować po wypowiedziach mieszkańców, między innymi, 
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w internecie. Dotyczy to mieszkańców Czosnowa, Leoncina, a także Nowego Dworu 

Mazowieckiego. Rozwiązaniem byłoby gdy Zarząd Transportu Miejskiego chciał przedłużyć 

trasę. 

Kolejne pytanie dotyczące sprawozdania z prac Zarządu związane jest z informacją o 

rozwiązaniu umowy z firmą na realizację zadania: bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej 

w ciągu dróg powiatowych, czy dotyczy to wykaszania? Jak to zadanie dalej jest realizowane?  

- Paweł Calak – wicestarosta – poinformował, że firma realizowała zadanie niezgodnie 

z warunkami umowy, jesteśmy w trakcie rozwiązywania umowy. Firma zajmowała się 

usuwaniem zakrzaczenia, sprzątaniem i wykonała jednokrotne wykaszanie poboczy. Będzie 

przygotowany przetarg na dalszą realizację tych zadań. 

Jeśli będzie konieczność, w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa, to jest możliwość 

zlecenia wykonania koniecznych robót. 

- Katarzyna Kręźlewicz – Zarząd nie wyraził zgody na dofinansowanie „Jarmarku 

Bożonarodzeniowego” w Nasielsku, czy ten jarmark miał zastąpić to, co było realizowane co 

roku przed Starostwem? Natomiast niepokojące jest uzasadnienie odmowy, czyli „z uwagi na 

niepewną sytuację finansową Powiatu”. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – odnośnie jarmarku w Nasielsku, nie wie czy jest to już 

ostateczna decyzja Zarządu, mieszkańcom bardzo zależy na tym wydarzeniu, chcieliby aby 

Powiat się w nie włączył. 

Odnośnie uzasadnienia, zwrócił uwagę, że bardzo łatwo wydaje się pieniądze. Żyjemy 

w czasach, gdzie najbliższy czas jest niewiadomy. Zarząd stara się bardzo analizować 

wydawane środki, bo jest świadomość wzrostu kosztów w naszych jednostkach związanych 

z utrzymaniem. Są kwestie związane ze szpitalem, z inwestycjami, utrzymaniem tej placówki. 

Sytuacja nie jest optymistyczna, stąd też to uzasadnienie. 

- Katarzyna Kręźlewicz – czy jarmark nasielski miał zastąpić wydarzenie organizowane przez 

Powiat? 

- Krzysztof Kapusta – Starosta – nie, jarmark w Nasielsku jest oddzielnym wydarzeniem. 

- Katarzyna Kręźlewicz – czy Powiat zamierza odstąpić od organizowanej grudniowej 

imprezy? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – na ten temat Zarząd jeszcze nie deliberował. 

- Elżbieta Kapałka – nawiązała do sprawy komunikacji miejskiej, przypomniała, że od 

początku jak została radną ubiega się o połączenie Nowego Dworu Mazowieckiego 
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z gminami położonymi po lewej stronie Wisy. Będzie to bardzo korzystne dla mieszkańców, 

sporo osób korzysta z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Lepiej 

zorganizowana komunikacja (przewóz osób w ramach transportu drogowego) by to ułatwiła.  

Odnośnie koszenia i usuwania zakrzaczeń, przypomniała, że miała obiecane usunięcie 

zakrzaczeń na odcinku drogi Polesie – Nowiny (cały czas przypomina o tym Pani Sołtys). 

Jeżeli firma odstępuje od umowy zawartej po przetargu, to czy będzie ponosiła jakieś koszty 

niewywiązania się z umowy? 

- Paweł Calak – wicestarosta – będą konsekwencje dla firmy z tytułu nie wywiązania się 

z umowy, nie będzie wypłacane nic więcej poza tym za to co zostało wykonane. 

- Anna Maliszewska – odnośnie dbałości o wydatkowane środki z budżetu powiatu 

i odmowie współfinansowania jarmarku, zapytała dlaczego powiat nie pozyskuje środki na 

ten cel. Sama od lat skutecznie pozyskuje środki na takie wydarzenia. Czy Powiat planuje 

wystąpić o pozyskanie środków na wydarzenia typu jarmark bożonarodzeniowy? 

- Krzysztof Kapusta – odpowiedział, że jak ma swoją energię wydatkować na zbieranie 

pieniędzy na jarmark, którego organizatorem jest gmina Nasielsk, to woli tą energię 

spożytkować w kierunku zbierania pieniędzy dla szpitala. Dodał, że Wydział Promocji 

zastanawia się skąd pozyskiwać środki na tego rodzaju przedsięwzięcia. 

- Innych głosów nie zabrano. 

7. Interpelacje i zapytania. 

Nie złożono interpelacji i zapytań. 

8. Sprawy różne. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Małecka – poprosiła o informację na temat jak wyglądają odbiory prac na ulicy 

Morawicza oraz kiedy zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna? 

- Paweł Calak – poinformował, że skrzyżowanie w ulicy Morawicza zostało wykonane 

w przewidzianym zakresie. Czekają na zakończenie realizacji, przez wykonawcę, sygnalizacji 

świetlnej. Wykonawca oczekuje na  wykonanie przyłącza przez PGE. W poniedziałek będą 

złożone pisma, które upoważniają do wejścia na budowę, będą starania jak najszybszego 

uruchomienia sygnalizacji. Jest to poza powiatem, są to umowy wykonawcy z PGE, 

podwykonawcami. Powiat rok wstecz zgłaszał, że to przyłącze będzie potrzebne. 

- Anna Małecka – temat Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku był wielokrotnie poruszany 
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przez radnych, pytanie do Zarządu Powiatu: jaki jest kierunek rozwoju tej szkoły w zakresie 

inwestycji? Czy Powiat planuje pozyskać środki zewnętrzne na ten cel? Były rozmowy 

z Burmistrzem Nasielska w sprawie przekazania tej szkoły, co dalej w tej sprawie? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – rozmowy z Panem Burmistrzem zakończyły się fiaskiem, 

wstrzymał wymianę pomysłów. Zarząd, co do strony inwestycyjnej strony tego budynku, jest 

jak najbardziej pozytywnie nastawiony, będziemy ubiegać się o środki i robić wszystko żeby 

ten budynek nabierał innego wyglądu i spełniał w sposób bardziej nowoczesny swoje 

funkcje, niż do tej pory ma szanse to robić. W roku bieżącym nabory do szkół są 

nieprawdopodobnie duże. Po spotkaniu i rozmowach jest deklaracja ze strony Dyrekcji tego 

liceum, że szkoła zaczyna spełniać bardzo ważną funkcję dla uczniów, którzy wymagają 

specjalnego podejścia pedagogicznego. 

- Mariusz Ziółkowski – wyraził podziękowanie dla Zarządu Powiatu za inwestycję przebudowy 

ulicy Morawicza (dodał, że inwestycja wymaga pewnych poprawek, otrzymał zapewnienie, 

że zostaną usunięte). Wie, że wykonanie przyłącza nie jest zależne od Powiatu, ale czynione 

są starania aby ten czas maksymalnie skrócić. 

Następnie poruszył temat dotyczący prosektorium mieszczącego się w Nowodworskim 

Centrum Medycznym. Swego czasu Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji zajmowały się tą kwestią. 26 lipca minął rok od zawarcia umowy z nowym najemcą, 

minął też czas na wykonanie remontu, do którego zobowiązał się najemca. Czy umowa była 

aneksowana, czy uległy zmianie jej zapisy, czy inwestycja została już zrealizowana? 

- Łukasz Tomasik – zastępca dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego – 

poinformował, że cały proces dotyczący remontu jest w trakcie realizacji. Została wykonana 

część remontu, sukcesywnie jest on kontynuowany. Realizacja przeciągnie się o kilka 

miesięcy. 

- Elżbieta Kapałka – przypomniała, że na poprzedniej sesji pytała o projekt remontu drogi 

Leoncin – Nowiny, czy już są zarysy tego projektu, do kiedy powinien zostać zrealizowany 

żeby wykorzystać środki przekazane w ramach „Polskiego ładu”? 

- Paweł Calak – wicestarosta – jesteśmy przygotowani do zakresu jaki będziemy tam 

wykonywać, ale na dzień dzisiejszy z tą dokumentacją nie ruszyliśmy. Dokumentacja będzie 

przygotowywana do realizacji w ramach pozwolenia na wykonanie - na zgłoszenie. 

Zakończone zostaną prowadzone obecnie inwestycje i rozpoczęta ta, o której mówi Pani 

Kapałka. 
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- Elżbieta Kapałka – czy realizacja tego zadania będzie zintegrowana z usuwaniem 

zakrzaczeń, które między innymi występują przy tej drodze. Ponadto czy nie stracimy 

środków jeżeli nie zrealizujemy w pewnym terminie tej inwestycji? 

- Paweł Calak – wicestarosta – nie ulega wątpliwości, że zadanie zostanie zrealizowane 

w terminie. Natomiast jeżeli chodzi o zakrzaczenia, to usuwane są w ramach innej umowy. 

Jeżeli przy wykonywaniu drogi, chodnika, rowów zakrzaczenie będzie kolidować to zostanie 

usunięte przez wykonawcę inwestycji. 

- Elżbieta Kapałka – jeden z mieszkańców zwrócił się z pytaniem: czy byłaby szansa na 

montaż słupków odblaskowych przy drodze powiatowej w miejscowości Głusk, zaznaczające 

gdzie znajduje się pobocze, gdzie jest granica drogi? Zdarzyły się tam dwa duże wypadki, 

samochody wypadły z drogi, wjechały na teren sąsiadującej z drogą posesji. 

- Paweł Calak – wicestarosta – jeżeli chodzi o drobne remonty, oznakowanie poziome czy 

pionowe, to jest możliwe do wykonania w tym roku. Nie zna zakresu koniecznych prac do 

wykonania tego zgłoszenia, aby poprawić bezpieczeństwo w tamtym miejscu. Sprawę należy 

przeanalizować. 

- Elżbieta Kapałka – w imieniu jednego z mieszkańców zadała pytanie: czy byłaby możliwość 

wyłożenia petycji, w sprawie wzrostu renty inwalidzkiej, w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, w celu jej rozpropagowania? 

- Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – odpowiedział, że nie 

jest to problemem, starają się wspierać wszystkie inicjatywy, które pomagają osobom 

potrzebującym, w przedstawionym zakresie również będą wspierać. 

- Mariusz Torbus – w temacie prosektorium, zwrócił uwagę, że paragraf 8 umowy mówi, iż 

niewykonanie zapisów umowy może skutkować jej rozwiązaniem z dzierżawcą prosektorium. 

W zapytaniu ofertowym też była informacja o konieczności wykonania remontu w ciągu 12 

miesięcy od dnia podpisania umowy. Najemca nie wywiązuje się z umowy, a nadzór nad tym 

„kuleje”. Prosi Dyrekcję Nowodworskiego Centrum Medycznego o szczegółową odpowiedź 

co jest tego przyczyną? 

9. Zamknięcie sesji. 

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego 
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/-/Zdzisław Szmytkowski  

Przygotowała: Mariola Tomaszewska  

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


