Protokół Nr XXXIV/09
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

XXXIV sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa
Powiatowego przy ul. Mazowieckiej 10.
Posiedzenie sesji o godz. 1000 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady sesji Rady
Powiatu Nowodworskiego, a następnie prowadził p. Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący
Rady Powiatu Nowodworskiego. P.Przewodniczący poinformował, że listę obecności w
chwili otwarcia sesji podpisało 11 Radnych.
P.Przewodniczący
z p.Krzysztofem Kapustą
pracowników Starostwa,
P.Przewodniczący dodał,
merytoryczną: p.Mariola

serdecznie przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele
- starostą, kierowników powiatowych jednostek i wydziałów,
samorządowców, przybyłych gości, prasę.
że obsługę prawną prowadzi p.Jacek Nieścior, obsługę
Tomaszewska i p.Hanna Prusek.

P.Przewodniczący odczytał wniosek Zarządu o zwołanie w dniu dzisiejszym sesji
Rady. Wniosek z proponowanym porządkiem obrad stanowi załącznik nr l do niniejszego
protokołu.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.
P.Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad tj.
l. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
l) wygaśnięcia mandatu radnego Marka Andrzeja Rytla
2) zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok
3) rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim za okres od 1.01.2007r. do
3l.l2.2007r.
4) rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim za okres od 1.01.200gr. do
31.l2.200gr.
5) przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady
5. Interpelacje i zapytania
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie sesji
P .Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 11 Radnych
przyjęła zaproponowany porządek obrad.

zgodnie z ustawą o rachunkowości nie ma przeszkód, aby podjąć uchwałę zatwierdzającą
sprawozdanie.
Głos zabrał p.Henryk Mędrecki, który zadał pytanie w jaki sposób dobierano próbę w
badaniu, nie ma o tym mowy w sprawozdaniu. Metoda może być statystyczna,
niestatystyczna, interwał i inne.
P.Kończak - dyrektor SZPZOZ poinformował, że zarówno dyrektor jak i główna
księgowa nie brali udziału w badaniu bilansu. Badanie było przeprowadzone przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami, który zawarł w swoim sprawozdaniu w jaki sposób to robił.
p .Kończak dodał, że nie pytał rewidenta, jaką metodę i dlaczego przyjął?
p .Mędrecki stwierdził, że taka informacja jest jedną z podstawowych. Ważne jest jak
liczną próbę się dobiera, bo wówczas jest większe prawdopodobieństwo, że nie popełni się
błędów. Przypomniał, że wcześniej mówił o braku zasad polityki rachunkowości, w
sprawozdaniu w 2008 roku już jest. Rok 2007 i 2008 jest zrobiony metodą próbkowania i
powinno być zapisane, w jaki sposób. Jego zastrzeżenia nie są krytyką. Odbyło się badanie
sprawozdania przez biegłego, jest polityka rachunkowości, idzie w dobrym kierunku.
P.Kończak poinformował, że uwagę p.Mędreckiego traktuje jako wymóg formalny do
badania następnego bilansu przez biegłego rewidenta. Badanie bilansu za 2007 rok trwało pół
roku, za 2008 już miesiąc. Daje to pewien obraz, że biegła nie badała kilku dokumentów tylko
badanie przeprowadziła w sposób dokładny.
P.Borowski zaproponował, aby biegły rewident badający kolejny rok budżetowy, był
na sesji Rady podczas przyjmowania sprawozdania finansowego, aby Radni mogli zadać
pytania.
P.Przewodniczący stwierdził, że biegły będzie uczestniczył przy przyjmowaniu
sprawozdania SZPZOZ za 2009 rok.
P .Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie rocznego
sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim za okres od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, przy obecności 12 Radnych
przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/218/2009 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze
Mazowieckim za okres od l.01.2007r. do 31.12.2007r.
P .Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie
rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim za okres od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
Głos zabrał p.Kapusta - przewodniczący Rady Społecznej przy SZPZOZ, który
poinformował, że po burzliwej dyskusji, z zastrzeżeniami, Rada Społeczna przyjęła
sprawozdanie finansowe SZPZOZ za 2008 rok.
P .Rudy - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju poinformował,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.
P.Żak - przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.
Nie zgłoszono zapytań do przedłożonej uchwały, w związku z czym
p.Przewodniczący poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, przy obecności 12 Radnych
przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/219/2009 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze
Mazowieckim za okres od l.01.2008r. do 31.12.2008r.

P.Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian planu finansowego
zadań do realizacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Głos zabrała p.Żak - przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju, która
poinformowała, że komisja jednogłośnie, pozytywnie, zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.
Następnie p.Rudy - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.
Nie zgłoszono zapytań do uchwały, w związku z czym p.Przewodniczący poddał pod
głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, przy obecności 12 Radnych
przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/220/2009 w sprawie zmian planu finansowego zadań do
realizacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W punkcie porządku obrad pn. sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady
nie zabrano głosów.
Sprawozdanie z pracy Zarządu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W punkcie sprawy różne p.Przewodniczący poinformował, że wpłynęła skarga do
Rady Powiatu na działalność Starosty złożona przez mieszkańców Nowego Dworu
Mazowieckiego. Skarga dotyczy konfliktu związanego z budową przy ul. Miłej. Radcy
prawni wydali opinię, że Rada powinna przekazać skargę według właściwości do Wojewody i
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ponieważ dotyczy zadań zleconych.
P.Przewodniczący odczytał treść skargi - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
P .Borowski zadał pytanie, czy od decyzji, którą wydał Starosta osoby skarżące
odwołały się?
Głos zabrała p.Maria Matuszewska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
która powiedziała, że w sprawie jest odpowiednie postępowanie administracyjne, które
zmierza do zatwierdzenia projektu zamiennego. W obiegu nie mogą być dwie decyzje.
Decyzja pierwotna, która została wydana przez Starostę, jak i druga decyzja wydana przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego, która zatwierdza projekt zamienny. Dlatego
P .Matuszewska wystąpiła o unieważnienie tej decyzji. Osoby skarżące gdyby się nie
odwołały, w tej chwili mieliby zatwierdzony projekt zamienny, byli o tym informowani.
Zdaniem p.Borowskiego można było wydać równocześnie decyzję zatwierdzającą
projekt zamienny i uchylić decyzję pierwotną.
Na powyższe p.Matuszewska powiedziała, że każda decyzja musi się uprawomocnić,
nie można wydać dwóch decyzji jednocześnie. Od każdej decyzji każdy ma prawo się
odwołać, w tym przypadku odwołali się sami zainteresowani. Sprawa została skierowana do
Wojewody.
P.Matuszewska poinformowała, że wydane było pozwolenie na budowę, budynek został
wybudowany niezgodnie z pozwoleniem. Poziom ,,0" budynku został podniesiony o 1,40m,
nadbudowane zostało ok. 1,5m nad klatką schodową. Stworzyła się ściana w stosunku do

sąsiadów, został niezachowany warunek nieprzesłaniania. P.Matuszewska dodała, że chciała
doprowadzić do nierozebraniajuż wzniesionego budynku. Obecnie nie jest wiadome, jaką
decyzję podejmie Wojewoda, czy nie nakaże rozbiórki budynku. Kontrola wykazała dużo
odstępstw, i to, że nie było wpisu do dziennika kierownika budowy jest faktem, co zostało
udokumentowane podczas przeprowadzonej kontroli. Nie było również inspektora, budowa
była prowadzona prz~z osoby nieuprawnione. Został wykonany projekt zamienny, który
przewiduje również rozbiórkę części budynku żeby zachować właściwe odległości od strony
jednego z sąsiadów, gdzie niezachowanesą na ok 1,20m.
Na prośbę p.Rudego o udzielenie informacji, czy Rada będzie głosować, czy skarga
jest zasadna czy niezasadna? P.1acek Nieścior poinformował, że Rada nie będzie głosować
zasadności skargi tylko głosowanie będzie dotyczyć czy skarga zostanie przekazana z uwagi
na właściwość, ponieważ są to zadania zlecone z zakresu prawa budowlanego.
p .Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przekazanie powyższej skargi do
rozpatrzenia wg. właściwości tj. do Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 13 Radnych,
przyjęła wniosek o przekazanie skargi na działania Starosty z dnia 24.0S.09r. do
Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
p .Przewodniczący poinformował, że Radni Powiatu ufundowali jednorazowe
stypendium dla córki zmarłego radnego p.Marka Rytla. Jest propozycja, aby powyższe
stypendium, w imieniu Rady przekazała p. Wice starosta.
Radni Powiatu nie zgłosili zastrzeżeń do powyższej propozycji.
Następnie głos zabrał p.Kończak - dyrektor SZPZOZ, który poinformował, że 30
czerwca br. otrzymał do wiadomości pismo podpisane przez p.Michała Borkowskiego pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. Ratownictwa Medycznego. Pismo było
skierowane do Dyrektora SPZOZ w Legionowie, p.Borkowski informuje w nim, że od 24
czerwca chorzy z Powiatu Legionowskiego dotychczas wożeni do szpitala bródnowskiego
będą wożeni od tego dnia do SOR w Nowym Dworze Mazowieckim. P.Kończak
poinformował, że to pismo powstało bez udziału dyrekcji naszego SZPZOZ, o sprawie
dowiedzieli się otrzymując do wiadomości to pismo w sytuacji, kiedy już od tygodnia chorzy
byli wożeni. Na to pismo p.Kończak 2 lipca wystosował odpowiedź, był również na
rozmowie. Następnie spotkał się z przełożonym p.Borkowskiego, Dyrektorem Wydziału
Zarządzania Kryzysowego, z którym wspólnie uzgodnili, że w takiej sytuacji wystąpią z
pismem do Wojewody. Pismo takie do Wojewody, w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu,
p.Kończak wystosował 20 lipca br., do dnia dzisiejszego nie ma na nie odpowiedzi. Na temat
rzekomego porozumienia podpisanego pomiędzy Nowym Dworem i Legionowem, o jakim
między innymi pisze "Tygodnik Nowodworski" p.Kończak wyjaśnił, że jeśli chodzi o
SZPZOZ to żadnego porozumienia z Legionowem nie podpisano. Sugestia odnośnie tego, że
jest to być może następstwo pomocy, której udzielił Powiat Legionowski jest daleko idąca.
Uchwała w tej sprawie zapadła w miesiącu lutym br., natomiast SZPZOZ nie otrzymał
żadnych pieniędzy.
P.Kończak poinformował, że przez pierwsze pięć miesięcy SOR przyjmował średnio 882
chorych miesięcznie. W miesiącu czerwcu, po tygodniu działania wytej wspomnianej decyzji,
przyjętych było 990 chorych. W lipcu przyjęto 1190 chorych, czyli o 308 więcej niż
wcześniejsza średnia miesięczna. W sierpniu do dnia dzisiejszego przyjętych zostało l002
chorych. SOR otrzymuje, co miesiąc określoną kwotę pieniędzy, dzienna stawka wynosi
6.308zł, niezależnie od tego ilu chorych przebywa na tym oddziale. Średnio za pierwsze pięć
miesięcy wydatkowane było 6.500zł na leki, obecnie wydawane jest o 5tys.zł więcej tylko na
SOR. Na sprzęt jednorazowego użytku w lipcu wydane zostało l.600zł więcej. Na dodatkowe

płace dla pracowników wydane zostało ok. 4tys.zł więcej. Najbardziej w tym wszystkim
okrutne jest to, że pacjent na SOR-rze, który powinien przebywać tam 5-8 godzin i być
kierowanym do oddziału lub wypisanym do domu, często musi leżeć na SOR-rze bo na
oddziale wewnętrznym nie ma miejsc, ponadto pacjent jest pozbawiony posiłku. Tym
pacjentom trzeba było zamawiać dodatkowe posiłki w kuchni szpitalnej. Ludzie, którzy
pracują na SOR-rze, pracują obecnie w strasznych warunkach fizycznych i psychicznych. Nie
sa w stanie zapewnić właściwej opieki. Nie jest problemem zwiększenie obsady
pielęgniarskiej o jeden etat w porze nocnej i taka decyzja została podjęta, ale nie rozwiązuje
to problemu. Na SOR-rzejestjedeh lekarz, po miesiącu lipcu jest deklaracja dwóch lekarzy,
że rezygnują z pracy, bo odpowiadają za życie i zdrowie pacjentów, a nie są w stanie
jednocześnie leczyć kilku pa~ientów. SOR ma prZY.imować pacjentów w nagłych
przypadkach, natomiast codziennie jest przywożonych 2-3 nałogowych alkoholików z
powiatu legionowskiego. Na SOR-rze są zakontraktowane 3 łóżka, jest 6 łóżek faktycznych, a
11 chorych. P.Kończak otrzymał od lekarza koordynatora pouczające pismo, jest on zastępcą
ordynatora oddziału brudnowskiego, czyli tego, z którego "podrzucają" nam pacjentów.
Ponieważ tamten szpital ma się prywatyzować, to po co, ma mieć kłopoty? To te kłopoty
trzeba "zwalić" na nasz szpital. Na koniec roku może się okazać, że jest 200tys.zł
dodatkowych wydatków z tym związanych. Jest podpisany kontrakt do końca roku na SOR, i
jeżeli Wojewoda nic nie zmi~ni w tej sprawie, należało będzie z Zarządem rozważać, co dalej.
Być może trzeba będzie podjąć decyzję o zamknięciu tego oddziału. Na izbę przyjęć nie
będzie przywozić się z powiatu legionowskiego wszystkich przypadków patologicznych, a do
szpitala brudnowskiego wozi się przypadki specjalistyczne na których można zarobić.
P.Kończak poinformował, że do wtorku czeka na odpowiedź od Wojewody, po jego
otrzymaniu wystąpi z kolejnym pismem.
P .Kończak zwrócił się z prośbą, czy również Rada Powiatu nie mogłaby pisemnie wystąpić w
tej sprawie. Nie chodzi o to, że SZPZOZ nie chce przyjmować chorych, ale o to, że szpital ma
150 łóżek, a bródnowski 800 łóżek i 3 oddziały wewnętrzne, musi być jakieś równe
traktowanie.
P .Przewodniczący Rady zaproponował, aby Zarząd Powiatu przygotował odpowiednie
pismo, w którym powołałby się również na Radę Powiatu Nowodworskiego. Jeżeli Rada da
swoje upoważnienie, to p.Przewodniczący podpisze je w imieniu Rady łącznie z p.Starostą,
natomiast Radni otrzymają ksero tego pisma.
Radni nie zgłosili sprzeciwu do powyższej propozycji.

Ad. 7
W związku z wyczerpanym porządkiem obrad Przewodniczący Rady - ~. Zdzisław
Szmytkowski podziękował wszystkim za uczestnictwo, a następnie o godz. 105 zamknął
obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska

