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Protokół Nr L/2022 

z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 29 grudnia 2022 roku 

Obrady L sesji rozpoczęto 29 grudnia 2022 roku o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:59 

tego samego dnia. 

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. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Zdzisław Szmytkowski – przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, o godz. 09:00 

otworzył L sesję, wypowiadając formułę: otwieram obrady L sesji Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad, w obradach uczestniczyło 

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  

8. Anna Małecka 

9. Marcin Manowski 

10. Zbigniew Niezabitowski 

11. Monika Nojbert 

12. Grzegorz Paczewski  

13. Jan Serwatka 

14. Kamil Szafrański 

15. Adam Szatkowski 
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16. Zdzisław Szmytkowski  

17. Dariusz Tabęcki 

18. Mariusz Torbus 

19. Mariusz Ziółkowski  

Lista obecności załącznik nr 1 do protokołu.  

2.Przyjęcie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad L sesji Rady Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 2 do 

protokołu, załącznik nr 3 do protokołu proponowany porządek po rozszerzeniu 7 dni przed 

sesją). 

W dyskusji wzięli udział: 

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

uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z końcem roku jest konieczność 

dokonania korekt księgowych. 

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek, proponując 

wprowadzenie projektu uchwały jak podpunkt 14 w punkcie dotyczącym podjęcia uchwał. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

wprowadzenia do porządku obrad L sesji Rady Powiatu Nowodworskiego projektu uchwały 

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, 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, Zdzisław 

Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

NIEOBECNI (1) 

Elżbieta Kapałka 
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- Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad L sesji po 

zmianach. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad L sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Paweł Calak, 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, Zdzisław 

Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

NIEOBECNI (1) 

Elżbieta Kapałka 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLIX/2022 z dnia 24.11.2022r. 

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

z dnia 24.11.2022r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego (projekt uchwały załącznik nr 

4 do protokołu; Uchwała nr 3.h./242/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

obrachunkowej z dnia 08.12.2022r. załącznik nr 5 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury  

i Bezpieczeństwa Publicznego - poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię, co do 

projektu uchwały. 

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

poinformował, że komisja również wydała opinię pozytywną. 

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

uchwały. 
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Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Paweł Calak, Krzysztof Kapusta, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Anna Małecka, 

Zbigniew Niezabitowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil 

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

Mariusz Ziółkowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska 

BRAK GŁOSU (1) 

Marcin Manowski 

NIEOBECNI (1) 

Elżbieta Kapałka 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr L/300/2022 w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

2) uchwały budżetowej na 2023 rok (projekt uchwały załącznik nr 6 do protokołu; Uchwała 

nr 3.c./245/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej z dnia 08.12.2022r. 

załącznik nr 7 do protokołu) 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 10 Uchwały nr XLII/284/2010r. Rady 

Powiatu Nowodworskiego z dnia 23.09.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej, omawianie projektu uchwały budżetowej proponowane jest według 

następującego porządku: 

1) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

2) przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych; 

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

4) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych; 

5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie; 
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6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

ad.1) 

Krzysztof Kapusta – starosta – sytuacja budżetu jest bardzo trudna. Stoimy w obliczu 

podjęcia trudnych decyzji, i właściwie możemy liczyć tylko na to, że pojawią się możliwości 

pozyskiwania funduszy zewnętrznych, bo własnych tak naprawdę nie mamy. Trudna sytuacja 

w wielu sektorach naszego życia gospodarczego powoduje, że prawdopodobnie następny 

rok będzie rokiem wielkich wyrzeczeń, trudnych wyzwań i ciężkiej pracy. 

ad.2) 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury  

i Bezpieczeństwa Publicznego - poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię 

w sprawie projektu uchwały. 

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

poinformował, że komisja również wydała pozytywną opinię. 

ad.3) 

Ewa Kałuzińska – skarbnik - odczytała Uchwałę nr 3.c/245/2022 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2022r. w sprawie wydania 

opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego projekcie uchwały budżetowej 

na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. Opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej jest pozytywna. 

ad.4)  

Głosów nie zabrano. 

ad.5)  

Anna Maliszewska – poinformowała, że wstrzyma się od głosu przy przyjmowaniu uchwały 

budżetowej na 2023 rok. Dziękuje, że w budżecie znalazł się remont drogi w Gminie Leoncin, 

na co zostały pozyskane środki zewnętrzne. Natomiast prawie milion złoty dokładamy do 

rozbudowy Starostwa, a żadna inwestycja, chociażby w Liceum Ogólnokształcącym 

w Nasielsku, szkole o której tyle było rozmów i próśb o plany rozwoju tej placówki, nie jest 

planowana. Zarząd cały czas zwleka, do dnia dzisiejszego nie przedstawił żadnej propozycji. 

- Katarzyna Kręźlewicz – główna uwaga do projektu budżetu na 2023 rok, to inwestycja, 

która w jej ocenie od początku była chybiona, to rozbudowa Starostwa. Pierwsze oznaki, że 

może być ciężko w szpitalu były już dużo wcześniej, Pan Dyrektor informował o wpływach 

związanych z realizacją zadań „covidowych” i że jest to sytuacja przejściowa. W pierwszej 
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kolejności należy zabezpieczyć środki na zadania związane ze zdrowiem i edukacją, a później 

na inne cele. Przy obecnym dążeniu do zdalnej obsługi interesanta rozbudowa Starosta nie 

jest najważniejsza. 

- Marcin Manowski – zadał pytanie: czy kwota zaproponowana w budżecie na przyszły rok na 

utrzymanie dróg powiatowych zapewni dwukrotne koszenie poboczy? 

- Paweł Calak – wicestarosta – poinformował, że jest przewidziane dwukrotne koszenie 

poboczy przy drogach powiatowych. 

- Mariusz Kraszewski – w odniesieniu do wypowiedzi Pani Maliszewskiej dotyczącej Liceum 

w Nasielsku przypomniał, że uczestniczyła w poprzednim Zarządzie i liceum nasielskie 

chciano wówczas zamknąć. Teraz jest zmiana o 180 stopni. 

- Katarzyna Kręźlewicz – zwróciła uwagę, że nie jest prawdą, iż były plany likwidacji Liceum 

w Nasielsku, planowane było tylko połączenie. Decyzje rządu to uniemożliwiły i teraz trzeba 

sobie z tym radzić.   

- Anna Maliszewska – również zwróciła uwagę, że nie było w planach likwidacji tylko 

przeniesienie liceum do drugiej placówki. Ponadto planowane były inwestycje, aby ten 

budynek dalej funkcjonował, aby można było czerpać korzyści na przykład z wynajmu, a nie 

po to, aby niszczał. 

- Innych głosów nie zabrano. 

Ad.6)  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia przez Radę Powiatu Nowodworskiego uchwały budżetowej na 2023 rok. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

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

Małecka, Marcin Manowski, Monika Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Adam 

Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

Katarzyna Kręźlewicz, Anna Maliszewska, Zbigniew Niezabitowski, Kamil Szafrański 
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Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę budżetową na rok 2023 nr L/301/2022. 

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 8 do 

protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury 

i Bezpieczeństwa Publicznego - poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

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

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr L/302/2022 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

4) zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok (załącznik nr 9 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury 

i Bezpieczeństwa Publicznego - poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

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

uchwały. 
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Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 

rok. 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr L/303/2022 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2022 rok. 

5) określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą 

z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w roku 2023 (załącznik nr 10 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- 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 określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023. 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr L/304/2022 w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki 

przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023. 

6) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz 

określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie 

w następnym roku budżetowym (załącznik nr 11 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury 

i Bezpieczeństwa Publicznego - poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

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

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz określenia ostatecznego terminu 

dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 
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Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr L/305/2022 w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz określenia 

ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym 

roku budżetowym. 

7) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Nowodworski oraz warunków i sposobu ich przyznawania (załącznik nr 12 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury 

i Bezpieczeństwa Publicznego - poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

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

uchwały.  

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania. 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr L/306/2022 w sprawie określenia 

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół 

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski 

oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 
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8) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego (załącznik nr 13 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

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

poinformował, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt powyższej uchwały. 

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

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

Wyniki głosowania 

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

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, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Ziółkowski 

BRAK GŁOSU (1) 

Mariusz Torbus 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr L/307/2022 w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

9) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok (załącznik nr 14 do 

protokołu) 

W dyskusji głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie 

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2023 rok. 
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Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr L/308/2022 w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok. 

10) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2023 

rok (załącznik nr 15 do protokołu) 

W dyskusji głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie 

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok. 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr L/309/2022 w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok. 

11) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok 

(załącznik nr 16 do protokołu) 
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W dyskusji głosów nie zabrano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie 

uchwały 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Paweł Calak, Elżbieta Kapałka, Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, Katarzyna Kręźlewicz, 

Anna Maliszewska, Anna Małecka, Marcin Manowski, Zbigniew Niezabitowski, Monika 

Nojbert, Grzegorz Paczewski, Jan Serwatka, Kamil Szafrański, Adam Szatkowski, Zdzisław 

Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

BRAK GŁOSU (1) 

Krzysztof Kapusta 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr L/310/2022 w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok. 

12) rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego dla ucznia Szkoły 

Podstawowej w Kazuniu Polskim oraz możliwość promowania Powiatu Nowodworskiego 

(załącznik nr 17 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Mariusz Torbus – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - poinformował, że 

komisja odrzuciła wniosek ze względu na to, że uczeń nie uczęszcza do szkoły prowadzonej 

przez powiat. 

- Anna Maliszewska – zwróciła uwagę, że główną przyczyną odrzucenia wniosku było to, że 

Rada nie jest właściwa do jego rozpatrzenia tylko Starosta. 

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

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku 
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o przyznanie stypendium sportowego dla ucznia Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim oraz 

możliwość promowania Powiatu Nowodworskiego. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Paweł Calak, 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, Zdzisław 

Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Elżbieta Kapałka 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr L/311/2022 w sprawie rozpatrzenia 

wniosku o przyznanie stypendium sportowego dla ucznia Szkoły Podstawowej w Kazuniu 

Polskim oraz możliwość promowania Powiatu Nowodworskiego. 

13) rozpatrzenia wniosku o powtórzenie procedury prawnej rozpoznania wniosku 

o odwołanie Starosty Nowodworskiego (załącznik nr 18 do protokołu) 

W dyskusji wzięli udział: 

- Mariusz Torbus – przewodniczący Komisji skarg, Wniosków i Petycji - poinformował, że 

komisja odrzuciła wniosek, jako złożony przez organ nieuprawniony. 

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

uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku 

o powtórzenie procedury prawnej rozpoznania wniosku o odwołanie Starosty 

Nowodworskiego. 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 
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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, Kamil Szafrański, Adam 

Szatkowski, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr L/312/2022 w sprawie rozpatrzenia 

wniosku o powtórzenie procedury prawnej rozpoznania wniosku o odwołanie Starosty 

Nowodworskiego. 

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

Niepełnosprawnych (załącznik nr 19 do protokołu) 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy w celu zaopiniowania projektu uchwały przez 

Komisje Rady. 

Po wznowieniu obrad w dyskusji wzięli udział: 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury 

i Bezpieczeństwa Publicznego - poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

przedmiotowej 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 zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 
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Rada Powiatu Nowodworskiego, przyjęła Uchwałę nr L/313/2022 w sprawie zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Raport z głosowań stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

5. Interpelacje i zapytania. 

Nie złożono interpelacji i zapytań. 

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady (załącznik nr 21 do protokołu). 

W dyskusji wzięli udział: 

- Anna Małecka – w sprawozdaniu są informacje dotyczące trudności Nowodworskiego 

Centrum Medycznego. Uczestniczyła w spotkaniu z lekarzami oddziału noworodkowego 

i pediatrycznego, którzy zgłaszają między innymi bardzo duże obciążenie pracą i w związku 

z tym jakość wykonywanej pracy może być niezadawalająca. Bardzo niepokojące jest 

zmniejszenie stawek personelowi lekarskiemu tego oddziału. 

Ponadto szpital prowadzi szereg inwestycji, związane z tym są potrzeby finansowe. Wszyscy 

zastanawiają się skąd te środki pozyskać (wsparcie Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, 

pożyczka). Docenia pracę Pana Dyrektora, kierowanie taką placówką jest bardzo trudne. 

Szpital jest bardzo potrzebny, ma nadzieję, że uda się uratować placówkę. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, 

będzie wprowadzona dotacja celowa (250 000 złotych) dla Nowodworskiego Centrum 

Medycznego na dofinansowanie modernizacji oraz przebudowy i doposażenia pomieszczeń 

szpitalnych po okresie leczenia pacjentów covidowych. Na co konkretnie będzie 

przeznaczona ta dotacja? 

- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – dotacja jest 

przeznaczona na modernizację i wymianę instalacji w laboratorium. Otrzymane środki 

covidowe, to około 60% wartości inwestycji, potrzebny jest duży wkład własny. Na realizację 

inwestycji brakuje środków, razem z Zarządem Powiatu podejmują działania pozyskania 

środków. W przyszłym roku również zwróci się do samorządów o wsparcie inwestycji.  

Co do innych inwestycji, to zwrócili się o wsparcie do Samorządu Wojewódzkiego oraz 

Wojewody. Dwa miesiące temu podpisana została umowa na 3 750 000zł ze środków 

ministerialnych. Zaciągnięcie kredytu, na zakończenie inwestycji, jest ostatecznością. 
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W ciągu ostatnich 7 lat wynagrodzenie lekarzy wzrosło trzykrotnie, stawki są bardzo 

przyzwoite, natomiast forma pracy nie uległa zmianie, lekarze skarżą się na obciążenie pracą. 

To obciążenie zależy od sytuacji, ilości pacjentów w danym momencie. Stawki są 

porównywalne w stosunku do lekarzy z innych oddziałów, którzy są podobnie lub bardziej 

obciążeni pracą. Zmiany stawek były niewielkie i też wynikały ze straty oddziału, w zeszłym 

roku była to kwota stosunkowo niewielka 200 000zł. W tym roku koszty znacznie wzrosły, 

oddział musi się w miarę bilansować. Oczywiście niewielkie pieniądze mogą dokładać 

z działalności innych jednostek, które są dochodowe, jak na przykład Podstawowa Opieka 

Zdrowotna, ratownictwo medyczne. Strata nie może być zbyt duża, bo zagrozi 

funkcjonowaniu szpitala, więc jako dyrektor musi patrzeć na przychody, musi to mieć 

odzwierciedlenie w wynagrodzeniach. 

- Katarzyna Kręźlewicz – sytuacja szpitala wymaga większych analiz, natomiast nie dotyczy to 

tylko finansów naszego szpitala. Pytanie do Pana Starosty: czy były jakieś spotkania 

powiatów, czy są prowadzone jakieś rozmowy?, bo jest to problem ogólnopolski. Czy są 

jakieś pomysły ogólne dotyczące tych problemów? Program naprawczy, w przypadku jakiś 

błędów w zarządzaniu, będzie pomocny, uważa że tutaj błąd jest w całym systemie, więc 

pytanie czy są rozmowy na wyższych szczeblach? 

- Krzysztof Kapusta – starosta – rozmowy dotyczące analizy bieżącej sytuacji, oceny pracy 

Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia odbywają się na różnych poziomach 

(od domów prywatnych, poprzez Rady Powiatów, Związek Powiatów Polskich) tylko 

narzędzia, którymi dysponujemy są żadne. Jedynym narzędziem jest wystąpienie do Ministra 

Zdrowia z komunikatem co nam się nie podoba i jakiego rodzaju ruchy powinny znaleźć się 

po jego stronie. 

Zarząd, Dyrektor szpitala i Starosta analizują sytuację nie tylko naszego szpitala, starają się 

również odnieść do innych. Nie chodzi o to, żeby być na początku listy instytucji mających 

problemy finansowe, niestety sytuacja naszego szpitala jest bardzo trudna. Do tego się 

sprowadzają nasze rozmowy, nasze wypracowane wnioski. Będziemy dalej pracować żeby 

godzić się z pewnymi niedomaganiami systemu, a jednocześnie nie być „w ogonie” tych 

strat. 

- Anna Maliszewska – zadała pytanie: czy Zarząd rozważa podjęcie jakiś kroków formalnych? 

Marszałek Województwa wystąpił z pismem przedsądowym do Skarbu Państwa 

i Narodowego Funduszu Zdrowia o wypłacenie 100 000 000zł, które na przestrzeni kilku lat 
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samorząd wojewódzki musiał dopłacić do mazowieckich szpitali. Czy Zarząd kontaktował się 

z innymi powiatami i czy ma propozycję przygotowania formalnej ścieżki podobnego 

wystąpienia? 

Przed pandemią, szpital zupełnie nieźle funkcjonował, miał straty głównie wynikające 

z konieczności wypłacenia dużych odszkodowań. Okres pandemii był szczególnym, udało się 

bez strat finansowych. Chyba coś zaczęło się coś psuć w systemie i należałoby 

interweniować. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – tydzień temu rozmawiał z Marszałkiem o wielu tematach, 

między innymi o stanie służby zdrowia. Zanim w tej kwestii Zarząd podejmie decyzje 

poczekają na decyzje, które zapadną w relacji Marszałek – Ministerstwo Zdrowia. 

- Katarzyna Kręźlewicz – rozstrzygnięty został konkurs na prowadzenie Środowiskowego 

Domu Samopomocy, jaki jest wynik tego konkursu? 

- Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – do konkursu 

przystąpiła jedna organizacja, wpłynęła jedna oferta Caritasu. Oferta spełnia wymogi 

formalne, Caritas dalej, przez kolejne trzy lata, będzie prowadził Środowiskowy Dom 

Samopomocy. 

7. Sprawy różne. 

W dyskusji wzięli udział: 

- Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu przez Panią Sekretarz i wprowadzenie do 

dyskusji na temat zdalnego tryby obradowania rady powiatu. 

- Magdalena Kamińska – sekretarz – jeśli chodzi o ustawę zezwalającą na pracę rady w trybie 

zdalnym uległa ona zmianie. Natomiast cały czas obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. 

Rada może obradować w trybie zdalnym, ale decyzję o tym musi podjąć na dzisiejszym 

posiedzeniu. Są dwie możliwości: decyzja, że każda kolejna sesja, w stanie zagrożenia 

epidemicznego, będzie odbywać się zdalnie lub decyzję w tej sprawie można podejmować na 

każdej kolejnej sesji w odniesieniu do sesji następnej. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – analizując pracę szpitala, wie jaka jest liczba zachorowań i jak 

to wygląda statystycznie. Zwrócił uwagę, że jest okres grypowy i ciągle są wszystkie 

zagrożenia wynikające z możliwości zarażenia się. W związku z powyższym uważa, że 

właściwym będzie odbywanie posiedzeń za pomocą elektronicznych źródeł komunikacji. 
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- Katarzyna Kręźlewicz – zadała pytanie: czy to dotyczy również posiedzeń komisji, taka 

decyzja powinna zostać podjęta? 

- Dariusz Tabęcki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury 

i Bezpieczeństwa Publicznego – poinformował, że komisja w tej sprawie podjęła już decyzję, 

komisja pozytywnie odniosła się do dalszego obradowania w trybie zdalnym. 

- Przewodniczący Rady - w związku z art. 15zzx. pkt 1 i 2 (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.), 

postawił wniosek o podjęcie decyzji o zdalnym trybie obradowania Rady Powiatu 

Nowodworskiego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

podjęcia decyzji o zdalnym trybie obradowania Rady Powiatu Nowodworskiego w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Zdzisław Szmytkowski, Dariusz Tabęcki, Mariusz Torbus, Mariusz Ziółkowski 

- Przewodniczący Rady – poinformował, że w związku z powyższym sesja w miesiącu styczniu 

odbędzie się zdalnie. Następnie poinformował, że do Biura Rady wpłynęło bardzo dużo 

życzeń świątecznych dla Radnych Powiatu, podziękował za te życzenia. 

W związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem złożył wszystkim życzenia zdrowia i szczęścia. 

- Anna Małecka – poprosiła o informację dotyczącą zakończonej przebudowy skrzyżowania 

ulicy Morawicza z drogami gminnymi, mieszkańcy czekają na uruchomienie sygnalizacji 

świetlnej. Ponadto zgłosiła, że przy ulicy Miłej przejście dla pieszych jest niedoświetlone. 

Dużo osób z niego korzysta idąc z dworca w kierunku Osiedla Młodych. Zadała pytanie: czy 

jest to zadanie gminy czy powiatu? 

- Paweł Calak – wicestarosta – odnośnie oświetlenia przejścia poinformował, że jest to 

zadanie gminy. Odnośnie sygnalizacji świetlnej poinformował, że obecnie czekamy na 
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podłączenie sygnalizacji przez zakład energetyczny. 

- Elżbieta Kapałka – poruszyła sprawę zimowego utrzymania dróg. Powiedziała, że w dniu 18 

grudnia były dość duże opady śniegu i do poniedziałku nie były odśnieżane drogi powiatowe. 

Dopiero w godzinach rannych pojawił się pierwszy pojazd odśnieżający. Następnie 20 

grudnia było bardzo ślisko, gołoledź była zapowiadana, drogi powiatowe w gminie Leoncin 

w ogóle nie były osolone. Prosi o pisemną informację kiedy wyjechały pojazdy do 

odśnieżania do gminy Leoncin w tych dniach. W te dni jechała do pracy i były bardzo trudne 

warunki na drodze. 

- Paweł Calak – wicestarosta – odpowiedź zostanie przygotowana. Poinformował, że 

odśnieżanie zimowe i utrzymanie dróg jest prowadzone. Na wszystkie urządzenia, których 

utrzymanie jest zlecone wyjechały samochody, być może było to w innych godzinach, niż 

jechała Pani Radna. 

- Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego – uzupełniając 

wypowiedź odnośnie sytuacji finansowej szpitala powiedział, że podejmują pewne działania, 

aby finansowanie było wyższe. Jako związek pracodawców nie podpisują aneksu, wymuszają 

aby ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia rozwiązania były lepsze, również jest taki 

pomysł teraz jak kończy się okres rozliczeniowy. Niestety efekty tych działań nie są duże. 

Fundusz nieznacznie w pewnych zakresach podwyższył stawki, obiecują w przyszłym 

kwartale zwiększyć finansowanie. Jest to istotne, bo koszty wzrostu różnych materiałów 

w tym medycznych szpital już poniósł. Każde zwiększenie kontraktu będzie zmniejszeniem 

straty. 

Jako zrzeszenie szpitali zastanawiają się nad pozwaniem Narodowego Funduszu Zdrowia do 

sądu w związku z tym, że nakazano dać podwyżki wynagrodzeń, które nie mają pokrycia 

w zwiększeniu kontraktu. Nie jest tak, że przez ewidentne błędy w zarządzaniu szereg szpitali 

ma straty finansowe. Natomiast podwyżka z Narodowego Funduszu Zdrowia  pokrywa 

50 - 60% kosztu wynagrodzeń. Przez ostatnie 5-7 lat szpital był na plusie lub była niewielka 

strata. 

- Krzysztof Kapusta – starosta – dołączył się do życzeń złożonych przez Pana 

Przewodniczącego Rady, podziękował za mijający rok ciężkiej pracy i zgłaszane pomysły, 

które mobilizują do działania Zarząd, jak i pracowników. Podziękowania złożył również 

Radnym Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, którzy w dniu dzisiejszym znowu przyznają 

pieniądze na rzecz naszego szpitala. 
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8. Zamknięcie sesji. 

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

o godz. 09:59 zamknął obrady L sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego 

/-/Zdzisław Szmytkowski  

Przygotowała: Mariola Tomaszewska  

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


