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Protokół Nr XLVII/2022 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 29 września 2022 roku 

Obrady XLVII sesji rozpoczęto 29 września 2022 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz. 

09:34 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. 

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

Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło 

17 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. Monika Nojbert 

11. Grzegorz Paczewski  

12. Jan Serwatka 

13. Adam Szatkowski 

14. Zdzisław Szmytkowski  

15. Dariusz Tabęcki 

16. Mariusz Torbus 

17. Mariusz Ziółkowski  

Nieobecni: Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański. 

Lista obecności załącznik nr 1 do protokołu.  

2.Przyjęcie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad XLVII 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 protokołu z sesji nr XLVI/2022 z dnia 25.08.2022r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok; 

3) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających na rok 2023 na terenie Powiatu Nowodworskiego; 

4) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu w 2023 roku; 
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5) powierzenia przez Powiat Gminie Pomiechówek zadania zarządzania drogami 

powiatowymi położonymi na terenie Gminy Pomiechówek w związku z realizacją projektu 

„Rozwój zrównoważony multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze 

funkcjonalnym Warszawy”. 

5. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2022r. 

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady. 

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad XLVII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Monika Nojbert, Grzegorz 

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

Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (3) 

Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVI/2022 z dnia 25.03.2022r. 

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

z dnia 25.08.2022r. 

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 
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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. 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Monika Nojbert, Grzegorz 

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

Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (3) 

Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr XLVII/285/2022 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

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

W przedmiocie powyższej uchwały głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie jej przyjęcie. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 

rok. 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Monika Nojbert, Grzegorz 
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Paczewski, Jan Serwatka, Adam Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz 

Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (3) 

Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański  

Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła Uchwałę nr XLVII/286/2022 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2022 rok.  

3) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających na rok 2023 na terenie 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 kolejne, 

przewidziane w porządku obrad, trzy projekty uchwał. 

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

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023 na 

terenie Powiatu Nowodworskiego. 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Monika Nojbert, Grzegorz 

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

Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (3) 

Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański 
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Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła Uchwałę nr XLVII/287/2022 w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

na rok 2023 na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

4) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu w 2023 roku (załącznik nr 6 do protokołu) 

W przedmiocie powyższej uchwały głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie jej przyjęcie. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 roku. 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Anna Małecka, Monika Nojbert, Grzegorz 

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

Torbus, Mariusz Ziółkowski  

NIEOBECNI (3) 

Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański 

Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła Uchwałę nr XLVII/288/2022 w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu w 2023 roku. 

5) powierzenia przez Powiat Gminie Pomiechówek zadania zarządzania drogami 

powiatowymi położonymi na terenie Gminy Pomiechówek w związku z realizacją projektu 

„Rozwój zrównoważony multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze 

funkcjonalnym Warszawy” (załącznik nr 7 do protokołu) 
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W przedmiocie powyższej uchwały głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie jej przyjęcie. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie powierzenia przez Powiat 

Gminie Pomiechówek zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie 

Gminy Pomiechówek w związku z realizacją projektu „Rozwój zrównoważony multimodalnej 

mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”. 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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

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

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

Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański 

Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła Uchwałę nr XLVII/289/2022 w sprawie przyjęcia 

uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Gminie 

Pomiechówek zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy 

Pomiechówek w związku z realizacją projektu „Rozwój zrównoważony multimodalnej 

mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”. 

Raport z głosowań stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

5. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2022r. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Krzysztof Kapusta – starosta – wszystkie informacje dotyczące wykonanie budżetu za 

pierwsze półrocze 2022 roku zostały przedstawione w przekazanych dokumentach. Dodał, że 

pozytywnie ocenia wynik pracy Zarządu i Rady w minionym półroczu, należy zwrócić uwagę 

na trudne uwarunkowania w jakich budżet był wykonywany. 

- Przewodniczący Rady – poinformował, że została przekazana Radnym Uchwała nr 

3.d./42/2022 składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 września 2022r. 
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wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego informacji 

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku (załącznik nr 9 do protokołu) 

– opinia jest pozytywna oraz Uchwała Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 489/2022 z dnia 

24 sierpnia 2022r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półroczne (załącznik nr 10 do 

protokołu). 

 - Innych głosów nie zabrano. 

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady (załącznik nr 11 do protokołu). 

W dyskusji wzięli udział: 

- Katarzyna Kręźlewicz – w dniu 24 sierpnia Zarząd zajmował się protestem – petycją 

mieszkańców w sprawie sprzeciwu do decyzji o wynajęciu i lokalizacji mobilnego obiektu 

handlowego w pasie grogi powiatowej w Czosnowie, wymiona jest również miejscowość 

Kazuń Nowy, czy to znaczy że był drugi protest? Czy petycja była już rozpatrywana przez 

komisję lub będzie? W zapisów ze sprawozdania wynika, że Zarząd nie przychylił się do 

petycji. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – sprawa dotyczy umieszczenia w pasie drogowym mobilnego 

punktu sprzedaży pieczywa. Zarząd uznał, że nie zagraża to bezpieczeństwu. 

- Paweł Calak – wicestarosta – dodał, że wymienione miejscowości Czosnów – Kazuń Nowy 

związane jest z relacją drogi, przy której umieszczony jest ten punkt. Natomiast punkt 

sprzedaży pieczywa zlokalizowany jest w Czosnowie. Według przedsiębiorców, którzy 

prowadzą tam działalność handlową usytuowana tam budka z pieczywem zagraża 

bezpieczeństwu ruchu. Po kontroli zostało uznane, że nie ma takiego zagrożenia. Jest 

podpisana umowa na okres roku. Zarząd nie uwzględnił tej petycji. 

- Katarzyna Kręźlewicz – zadała pytanie: czy petycja była rozpatrywana przez Komisję skarg, 

Wniosków i Petycji? 

- Paweł Calak – wicestarosta – poinformował, że petycja była rozpatrywana tylko przez 

Zarząd Powiatu i Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych. 

- Katarzyna Kręźlewicz – poprosiła o informację dotyczącą rozwiązania umów z firmą, która 

zajmowała się bieżącym utrzymaniem przydrożnej zieleni. Czy powiat otrzyma 

odszkodowanie w związku z niewywiązaniem się z umowy przez firmę? 
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- Paweł Calak – wicestarosta – poinformował, że z firmą TIP-TOP były zawarte trzy umowy, 

z dwóch firma się wycofała. Wpłynęło pismo o rozwiązanie umów za porozumieniem stron 

związanych ze sprzątaniem i usuwania zakrzewień. Trzecia umowa dotyczyła wykaszania 

rowów i poboczy. Z tej umowy, jeżeli zapisy prawne pozwolą, będziemy chcieli pobrać opłaty 

związane z nienależytym wykonaniem. Obecnie został przeprowadzony przetarg, jest w fazie 

rozstrzygnięcia, na te zadania. 

- Katarzyna Kręźlewicz – co było przyczyną, że firma rozwiązała umowy? 

- Paweł Calak – wicestarosta – są to wewnętrzne problemy firmy, nie chce się do nich 

odnosić. 

- Katarzyna Kręźlewicz – poprosiła o rozszerzenie informacji dotyczącej zawiadomienia, 

między innymi przez firmę ILS, o uszkodzeniach na drodze powiatowej Stara Wrona -  

Wojszczyce – Zakroczym. Droga była remontowana na początku obecnej kadencji, dlaczego 

powstały już uszkodzenia? 

- Paweł Calak – wicestarosta – w momencie budowania drogi jej wykorzystanie było inne niż 

obecnie. Otwierają się nowe firmy, zwiększają swoją działalność, co przekłada się na 

zwiększenie ruchu. Droga była wykonana zgodnie z warunkami technicznymi, ale nie 

przystosowana do ruchu, który jest teraz. Przewidziany był ruch dla 200 samochodów, 

a teraz jeździ około 400 samochodów. Prowadzone są budowy, jeździ ciężki sprzęt 

budowlany. Będą rozmowy z tymi firmami o wsparcie, bo to one w 90% korzystają z tej 

drogi. Są również wnioski o zmianę organizacji ruchu na tej drodze. Sprawa jest na etapie 

projektów i rozmów, żeby poprawić stan drogi. 

- Katarzyna Kręźlewicz – Zarząd odbył rozmowy z Komendantem Powiatowej Policji 

w sprawie organizacji ruchu, jakie są ewentualne wnioski i plany na przyszłość? 

- Paweł Calak – są starania poprawy sytuacji. W przypadku wypadków, kolizji, Policja kieruje 

objazdy na drogi najbliższe, które nie zawsze są przygotowane do takiego ruchu. Ma być 

wypracowany wspólnie z Panem Komendantem jakiś plan, aby po naszych drogach, które nie 

są przystosowane do ciężkiego ruchu, ten ruch był jak najmniej kierowany. 

- Krzysztof Kapusta – zwrócił uwagę, że ważną kwestią jest przebudowa trasy szybkiego 

ruchu, z rozmów z wykonawcami wynika, że we wstępnej fazie mogą wystąpić spore 

utrudnienia w ruchu. Natomiast do tego, aby na nasze drogi nie był kierowany bardzo ciężki 

ruch samochodowy, w związku z objazdami związanymi z wypadkami drogowymi, musi być 
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współpraca policji płońskiej i nowodworskiej. Ma nadzieję, że we współpracy tych instytucji 

te problemy uda się zminimalizować, bo rozwiązać całkowicie na pewno nie. 

7. Interpelacje i zapytania. 

Nie złożono interpelacji i zapytań. 

8. Sprawy różne. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Maliszewska – odbyło się spotkanie Wójta gminy Czosnów, Burmistrza Nowego 

Dworu Mazowieckiego, Starosty w sprawie przedłużenia autobusowej linii 750. Jakie są 

efekty tych rozmów? Przedłużenie tej linii jest bardzo ważną sprawą dla całego powiatu. 

Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego do Warszawy nie tylko dojeżdżają pociągiem 

i od strony Jabłonny, ale wiele osób pracuje w Łomiankach i z tej strony Warszawy. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – było kilka spotkań dotyczących rozwiązania tego problemu. 

Wójt Gminy Czosnów zadeklarował przygotowanie, we wspólnym imieniu, pisma do ZTM, 

pismo zostało przygotowane. Wszyscy są zdania, że takie rozwiązanie byłoby ze wszech miar 

uzasadnione. Natomiast wszystko zależy od pieniędzy, od tego jaką kwotę przedstawi ZTM. 

- Anna Maliszewska – czyli należy rozumieć, że jest przychylność ze strony Burmistrza 

Nowego Dworu Mazowieckiego w partycypowaniu w kosztach? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – koszty nie są jeszcze znane, po przekazaniu przez ZTM 

kalkulacji będą podjęte decyzje. Natomiast co do potrzeby przedłużenia linii nikt nie ma 

wątpliwości. 

- Elżbieta Kapałka – poprosiła o informację w sprawie remontu drogi z Górek do Kampinosu, 

jest mowa o remoncie drogi w Gminie Zakroczym, która niedawno była zrobiona. Była 

obietnica Zarządu Powiatu, że pod koniec tego roku będą podjęte działania, aby 

wyasfaltować drogę do Kampinosu. Jest to chyba jedyna droga w powiecie 

niewyasfaltowana. 

- Paweł Calak – wicestarosta – zwrócił uwagę, że Pani Kapałka nie zna stanu wszystkich dróg 

powiatowych. 

- Elżbieta Kapałka – przypomniała, że były prośby o wizję lokalną wszystkich dróg 

powiatowych. 

- Paweł Calak – wicestarosta – kontynuując swoją wypowiedź poinformował, że w ramach 

bieżącego utrzymania ta droga będzie naprawiana, w tym roku nie będzie asfaltowana. 
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- Katarzyna Kręźlewicz – odniosła się do tematu przedłużenia linii 750. Zapewne koszty będą 

znaczne. Natomiast dzięki przedłużeniu linii 750 komfort życia dużej grupy mieszkańców, 

również Nowego Dworu Mazowieckiego, ulegnie poprawie. Część mieszkańców przesiądzie 

się na transport zbiorowy, biorąc pod uwagę duże koszty poruszania się prywatnymi 

samochodami. 

- Elżbieta Kapałka – zwróciła się do Zarządu o wykonanie przepustu, już w tej sprawie 

rozmawiała z Panem Calakiem, przy drodze powiatowej w Głusku, aby można było 

zamontować przystanek autobusowy. Z panem Mannowskim uczestniczyli w zebraniach 

sołeckich gdzie mieszkańcy zgłosili taki problem. Ma wniosek aby przebudowę tego pobocza 

zawrzeć na ten rok albo na przyszły. 

Ponadto na zebraniach sołeckich mieszkańcy zwracali uwagę, że przy drodze powiatowej 

chodniki miejscami mają szerokość 10cm, są tak zarośnięte. Prosi o inwentaryzację i naprawę 

poboczy oraz chodników. W miejscowości Stanisławów pobocze jest bardzo rozjeżdżone, 

prośba o naprawę. 

Przychyla się również do stanowiska Wójta Gminy Czosnów odnośnie zorganizowania 

transportu zbiorowego, szczególnie biorąc pod uwagę, że będzie zmieniona organizacja 

ruchu w związku z budową drogi S7 i duże utrudnienia z dojazdem do Nowego Dworu 

Mazowieckiego i innych miejscowości. 

- Paweł Calak – wicestarosta – poinformował, że udadzą się wizję lokalną wspomnianych 

dróg, wówczas będzie można ocenić co można zrobić.  

- Przewodniczący Rady – zwrócił się do Pani Kapałki w sprawie wizji dróg powiatowych, że 

o to należy zwrócić się do Przewodniczącego merytorycznej komisji. 

- Anna Maliszewska – powiedziała, że w Czosnowie w okolicach wiaduktu miał być 

zlokalizowany przystanek, postawić miał go powiat. Co dzieje się w tej sprawie?  

- Paweł Calak – wicestarosta – zwrócił uwagę, że za punkty przystankowe odpowiada gmina, 

która decyduje w których miejscach mają zostać zlokalizowane. Na dzień dzisiejszy w sprawie 

nic się nie dzieje, natomiast powiat mógłby udzielić pomocy w przygotowaniu miejsca 

przystankowego. ZTM ma konkretne wymagania, co do wyglądu przystanku. Wójt Gminy 

Czosnów miał omówić te kwestie z przewoźnikiem. 

- Anna Maliszewska – przystanek jest zlokalizowany przy drodze powiatowej, jeśli ZTM miał 

jakieś uwagi co do zmiany wyglądu tego miejsca, z tego co pamięta, to były rozmowy między 

gminą i powiatem. 
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- Paweł Calak – wicestarosta – jeżeli będzie decyzja i chęć postawienia przystanku, to nie 

będzie problemu. 

9. Zamknięcie sesji. 

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

o godz. 09:34 zamknął obrady XLVII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego 

/-/Zdzisław Szmytkowski  

Przygotowała: Mariola Tomaszewska  

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


