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Protokół Nr XXXVI/09
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 listopada 2009 roku.

XXXVI 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.
W sesji uczestniczy 15 Radnych, Statutowy skład Rady 19 Radnych.
P. Przewodniczący serdecznie przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele
z p.Krzysztofem Kapustą - starostą, kierowników powiatowych jednostek i wydziałów,
pracowników Starostwa, samorządowców, przybyłych gości, prasę.
P.Przewodniczący serdecznie powitał osoby, które podczas dzisiejszej sesji będą referować
tematy przewidziane porządkiem obrad: tj. p.Jadwigę Popielską - dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy, p.Marka Ujazdę - Komendanta Powiatowego Policji, p.Andrzeja
Hiszpańskiego - Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, p.Kazimierza
Polnickiego - kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
P.Przewodniczący dodał, że obsługę prawną prowadzi p.Piotr Ździebłowski, obsługę
merytoryczną p.Mariola Tomaszewska i p.Hanna Prusek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Przyjęcie porządku obrad
Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXV/09 z dn. 24.09.09r.
Omówienie spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego
Nowodworski rynek pracy - sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zaopiniowania wniosku Starosty Nowodworskiego o dofinansowanie ze środków
Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy
kosztów wyodrębnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze
Mazowieckim Centrum Aktywizacji Zawodowej
2) powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki
3) wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Miodowa 2 za rok 2009
4) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim
5) wyrażenia zgody na nadanie nazwy ronda "im. Gen. Józefa Hallera" dla ronda
znajdującego się w Nowym Dworze Mazowieckim na nieruchomościach stanowiących
własność Powiatu Nowodworskiego
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6) przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji projektu "Kompetentny urzędnik
- sprawny samorząd - szkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu
nowodworskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7) zmian planu finansowego zadań do realizacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
8) udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o
uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
9) zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok
7. Informacja Starosty o realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej
8. Informacja Przewodniczącego Rady o analizie oświadczeń majątkowych
9. Informacja Starosty o analizie oświadczeń majątkowych
IO.Zarządzenie o przekazaniu informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
II.Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady
12.Interpelacje i zapytania
B.Sprawy różne
14.Zamknięcie sesji
Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag.
P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, 15 głosami za, przyjęła porządek
obrad XXXVI sesji.

P.Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXV /09 z
dn. 24.09.09r.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, 15 głosami za, przyjęła protokół z
sesji Nr XXXV/09 z dn. 24.09.09r.

W punkcie pn. omówienie spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, jako
pierwszemu p.Przewodniczący udzielił głosu p.Markowi Ujazda - Komendantowi
Powiatowemu Policji, który na wstępie poinformował, że przesłał do Rady pisemne
sprawozdanie z pracy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim w
okresie styczeń- październik 2009r (załącznik nr l do niniejszego protokołu), a następnie
pokrótce poinformował, co w nim zawarł.
Głos zabrała p.Maria Jarząbek, która powiedziała, że zdaniem mieszkańców w Gminie
Leoncin, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to utrzymuje się anormalna sytuacja. Policja jest
kilkanaście km w sąsiedniej gminie, a na terenie Leoncina są sukcesy w wyłapywaniu
pijanych rowerzystów. Jest niedosyt obecności Policji i świadomość, że z każdym rokiem
rośnie zagrożenie dla dzieci i młodzieży między innymi związane z dystrybucją środków
odurzających. Czy jest szansa na uruchomienie komisariatu w Leoncinie, czy Komenda
Powiatowa i Wojewódzka widzą tę Gminę, jako tę w której trzeba coś zadziałać.
P .Marek Ujazda poinformował, że zostały podjęte działania zmierzające do
porozumienia się z Wójtem Gminy Leoncin odnośnie budynku bądź wydzierżawienia
pomieszczenia. Nie doszło do porozumienia. P.Wójt wystąpił do Komendy Stołecznej o zwrot
dla Gminy budynku posterunku. Policja twierdzi, że budynek jest jej własnością, natomiast
teren należy do samorządu. Komenda chciała budynek wyremontować i ponownie uruchomić
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tam komisariat. Natomiast Policji obecnie nie stać na samodzielny remont posterunku, więc
zwrócono się do Wójta z prośbą o pomoc, ale nie ma odpowiedzi.
P.Maria Jarząbek powiedziała, że wyjaśnienie p.Kamendata odnośnie stanu
formalnego budynku jest nie do przyjęcia. Budynek na początku lat dziewięćdziesiątych
został skomunalizowany na rzecz Gminy Leoncin. Wierzy w wyjaśnienie, że p.Komendant
nie mógł się porozumieć z p. Wójtem. Bardzo ubolewa nad tym, że bezpieczeństwo
mieszkańców zależy tylko od tak drobnej sprawy. Myśli, że jest to tylko "przykrywka" dla
braku działania ze strony Policji. Mieszkańcy Gminy Leoncin oczekują, że będą podjęte
działania związane z bezpieczeństwem na terenie Gminy.
P.Komendant stwierdził, że Policja pracuje na terenie Leoncina. Na każdej sesji gminy
jest Komendant Komisariatu i rozmawia z Radnymi odnośnie pomieszczeń i budynku dla
Policji w Leoncinie. Było to przedmiotem nie jednej rozmowy, żeby Policjanci mieli
pomieszczenie do pracy w Urzędzie Gminy, co do chwili obecnej nie przyniosło efektów.
Natomiast dysponentem budynku i mienia policyjnego jest Komendant Stołeczny i
Komendant Wojewódzki. Korespondencja jest prowadzona między Wójtem, a Komendantem
Stołecznym Policji, Komenda Powiatowa otrzymuje dokumenty do wiadomości.
P.Przewodniczący zwrócił się do p.Marii Jarząbek z prośbą, aby się zaangażowała i
jako Radna Powiatu pomogła p.Komendantowi w konsultacjach z p.Wójtem w sprawie
pozyskania i wyremontowania pomieszczeń na potrzeby Policji w Gminie Leoncin.
P.Maria Jarząbek odnośnie wypowiedzi p.Komendanta, co do obecności Policjantów
na każdej sesji stwierdziła, że w przeciwieństwie do nich uczestniczy w każdej sesji Rady
Gminy i 2-krotnie widziała tam Policję. PJarząbek zadeklarowała chęć pomocy, jeśli taka
będzie potrzebna.
P.Komendant Powiatowy Policji podziękował samorządowi powiatowemu za
wsparcie finansowe dla Komendy na zakup sprzętu. Poprosił o wsparcie również w roku
kolejnym. Dodał, że podobnie jak w całej sferze budżetowej Komenda boryka się z
problemami finansowymi, są zaległości z wypłatami dla Policjantów, które są realizowane z
budżetu Komendy Stołecznej. Wzrost wykrywalności wiąże się ze zwiększonymi kosztami,
ponieważ jest to zatrzymanie sprawcy, dowiezienie do miejsca aresztu, osądzenie, czasami
prowadzenie kilkuletnich poszukiwań. Sprawa nie wykryta po postępowaniu
przygotowawczym trafia do archiwum, w przypadku nowych okoliczności jest "odświeżana"
co 2-3 miesiące. Policja nastawia się na mocne działania prewencyjne, współpracę z
mieszkańcami, ich chęć pomocy, informowanie o nieprawidłowościach w celu zapobiegania
zdarzeniom.
P .Przewodniczący podziękował p.Komendantowi za wszystkie działania
podejmowane dla bezpieczeństwa naszego Powiatu.
Z kolei głos zabrał p.Andrzej Hiszpański - Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej, który przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego powiatu na dzień
OS.11.2009r (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
P .Hiszpański podziękował za pomoc finansową udzieloną przez Powiat w roku bieżącym.
Nadmienił, że będzie również prosił o wsparcie finansowe w roku kolejnym.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionej informacji.
P .Przewodniczący podziękował p.Komendantowi za prace wykonywaną przez Straż
Pożarną. Stwierdził, że jest to również udział w usuwaniu skutków katastrof, wypadków
samochodowych, unieszkodliwianiu środków chemicznych. P.Przewodniczący złożył
podziękowania również dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które prowadzą aktywne
działania na terenach Gmin, w tym również profilaktyczne.
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Następnie głos zabrał p.Kazimierz Polnicki - kierownik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności, który przedstawił informację dotyczącą bezpieczeństwa
publicznego na terenie Powiatu Nowodworskiego (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
P.Polnicki zwrócił uwagę na zagrożenie, które trwa do dnia dzisiejszego, czyli
rozprzestrzenianie się wirusa świńskiej grypy typu A/H 1N 1. Prowadzona jest współpraca z
Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które z kolei współpracuje ze służbami
sanitarnymi. Na bieżąco prowadzony jest monitoring i przekazywane informacje. Raport z
dnia dzisiejszego zawierający dane do 18 listopada godz. 8 ukazuje, że w Polsce
potwierdzono łącznie 309 przypadków zakażenia wirusem tego typu, w tym nastąpiły 4
zgony. Powyższe dane pochodzą od lekarzy i szpitali, dotyczą osób, które zgłosiły się do
lekarza. Natomiast nie jest znana liczba osób zakażonych, u których przebieg choroby jest
łagodny, a leczenie odbywa się w warunkach domowych. Na terenie naszego województwa
stwierdzono 16 przypadków wirusa A/H1N1, wszystkie u osób do 16 roku życia. Na terenie
naszego powiatu zgłoszony był 1 przypadek zarażenia.
Głos zabrała p.Maria Jarząbek, która zwróciła uwagę, że wał przeciwpowodziowy na
terenie Gminy Leoncin jest w złym stanie, a jego przebudowa zakończyła się w miejscowości
Sady Gm. Czosnów. Czy są plany wzmocnienia wału na odcinku od granic z Gm. Czosnów?
P.Polnicki poinformował, że konserwacja wałów przeciwpowodziowych podlega pod
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Uczestniczył w odprawie u Wojewody,
gdzie przedstawiono plany. Wał ma być modernizowany do 2015 roku.
Głos zabrała p.Bożena Borkowska - Rączka, która w sprawie choroby na grypę
A/H1N1 powiedziała, że chorują głównie dzieci i osoby młode. Uzasadnia się to tym, że ta
grypa jest mixem kilku wirusów, które były w poprzednich latach, a ostatnia duża epidemia
była w 68 roku.

W punkcie pn. nowodworski rynek pracy - sprawozdanie z działalności Powiatowego
Urzędu Pracy p.Przewodniczący udzielił głosu p.Jadwidze Popielskiej - dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy.
PJadwiga Popielska przedstawiła prezentację w powyższym temacie zgodnie z
załącznikiem nr 4 niniejszego protokołu.
W związku z projektem uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty
Nowodworskiego o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji
ministra właściwego do spraw pracy kosztów wyodrębnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Nowym Dworze Mazowieckim Centrum Aktywizacji Zawodowej, p.Popie1ska
poinformowała, że jest to zadanie związane z realizacją wytyczonych przez ustawę zadań o
promocji zatrudnienia. Celem CAZ jest wyraźne wyodrębnienie aktywizujących zadań.
Ustawodawca dąży do zwiększenia pracy, wysiłku powiatowych urzędów pracy, na rzecz
aktywizacji osób bezrobotnych. Chodzi o zwiększenie efektywności w stosowaniu aktywnych
form, ale także o wizualne wyodrębnienie CAZ. Będzie to komórka organizacyjna PUP,
odciążona od wszystkich zadań administracyjnych typu wydawanie decyzji, zaświadczeń. W
CAZ będą pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. szkoleń. Zadaniem tej
komórki będzie większa aktywizacja osób bezrobotnych.
Na zakończenie swojej wypowiedzi p.Popie1ska podziękowała Radzie, Zarządowi, za
współpracę. Szczególnie podziękowała za środki, jakie PUP otrzymał na zakup samochodu,
który jest potrzebny pracownikom PUP do sprawdzenia na miejscu u beneficjenta, czy
uzyskane środki publiczne są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
P .Przewodniczący podziękował p.J adwidze Popielskiej za profesjonalną pracę
Powiatowego Urzędu Pracy.
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P.Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła wszystkie sprawozdania
omówione powyżej.
Do powyższego stwierdzenia Radni nie zgłosili zastrzeżeń.

P.Przewodniczący po wznowieniu obrad, odczytał jako pierwszy projekt uchwały w
sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Nowodworskiego o dofinansowanie ze środków
Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy kosztów
wyodrębnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Centrum
Aktywizacji Zawodowej.
Głos zabrała P.Iwona Żak - przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych, która poinformowała, że komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała
projekt omawianej uchwały.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do projektu uchwały w związku z czym
p.Przewodniczacy poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 14
Radnych przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/232/2009 w sprawie zaopiniowania wniosku
Starosty Nowodworskiego o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających
w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy kosztów wyodrębnienia w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Centrum Aktywizacji
Zawodowej.
P.Przewodniczący przeszedł do rozpatrzenia projekt uchwały w sprawie przekazania
przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki. Poinformował, że w projekcie
uchwały przekazanej Radnym należy w § l ust. 1 w miejsce "Zarząd Powiatu" wpisać
"Powiat". Następnie odczytał projekt przedmiotowej uchwały wraz z poprawką.
Głos zabrał p.Kazimierz Drabik - przewodniczący Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji Samorządowej, który poinformował, że komisja
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
P.Maria Jarząbek zadała pytanie, czy w związku ze zmianą zapisu w uchwale: "Zarząd
Powiatu" na "Powiat przekazuje miastu ... " analogicznie będzie zmiana w porozumieniu,
gdzie § 1 mówi, iż "Zarząd Powiatu powierza ... ".?
P.Piotr Ździebłowski - radca prawny poinformował, że zmiana w uchwale nie
skutkuje zmianą w porozumieniu, ponieważ delegację do zawarcia porozumienia Rada
przekazuje Zarządowi, który zawiera porozumienie.
P.Henryk Mędrecki powiedział, że załączone porozumienie jest wzorcowe. Natomiast
prosiłby, aby kolejnym razem do porozumienia dodać załącznik, który jest w nim
wymieniony, dotyczący standardów dróg, zakresu robót, terminów odśnieżania dróg.
Nie zgłoszono innych uwag i zapytań do przedmiotowej uchwały w związku z czym
p.Przewodniczący poddał pod glosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 15
Radnych przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/233/2009 w sprawie przekazania przez Powiat
zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki.
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P .Przewodniczący przeszedł do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyboru
biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim uLMiodowa 2
za rok 2009.
Głos zabrał p.Zbigniew Kończak - dyrektor SZPZOZ w Nowym Dworze Maz., który
poinformował, że proponuje firmę ADF LIDMAR Lidia Jankowska 05-120 Legionowo, ul.
Czarnieckiego 71.
P.Przewodniczący odczytał projekt uchwały uzupełniony o nazwę firmy do badania
sprawozdania finansowego SZPZOZ.
P.Iwona Żak - przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.
p.zbigniew Kończak poinformował, że badanie sprawozdania finansowego SZPZOZ
za 2007 rok kosztowało 10tys.zł, za 2008 rok 9tys.zł, natomiast za 2009 rok będzie
kosztowało 8tys.zł.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do uchwały, w związku z czym p.Przewodniczący
poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 15
Radnych przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/234/2009
w sprawie wyboru biegłego rewidenta
do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim ul.Miodowa 2 za rok 2009.
P .Przewodniczący przeszedł do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim. P.Przewodniczący poinformował, że w
załączniku nr l do statutu SZPZOZ na str. 2 Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
wnioskowała o dopisanie pkt. 36 - "poradnia profilaktyki i chorób piersi 1458".
P.Przewodniczący odczytał treść przedmiotowej uchwały. Dodał, że do projektu
dołączona jest uchwała Rady Społecznej SZPZOZ.
Głos zabrała p.Iwona Żak - przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych, która poinformowała, że komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała
projekt powyższej uchwały.
p .Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 15
Radnych przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/235/2009
w sprawie zatwierdzenia zmian w
Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym
Dworze Mazowieckim.
P .Przewodniczący Rady dalsze prowadzenie obrad w punkcie dotyczącym podjęcia
uchwał przekazał p.Agnieszce Szostak - wiceprzewodniczącej Rady Powiatu
Nowodworskiego.
P.Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nadanie nazwy rondo "im. Gen. Józefa Hallera" dla ronda znajdującego się w Nowym
Dworze Mazowieckim na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu
Nowodworskiego.
I
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P.Kazimierz Drabik - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja pozytywnie,
jednogłośnie poparła projekt omawianej uchwały.
Głos zabrał p.Andrzej Borowski, który powiedział, że Rada wyda pozytywną opinię.
Natomiast Rada Miasta już wcześniej podjęła uchwałę nadając nazwę temu rondu. Rada
Powiatu została postawiona przed faktem dokonanym. Ponadto na sesji Rady Miejskiej była
burzliwa dyskusja, dlaczego propozycja nazwy Gen.Hallera?
Nie zgłoszono innych uwag do zaprezentowanej uchwały w związku z czym
p. Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 15
Radnych przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/236/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nadanie
nazwy rondo "im. Gen. Józefa Hallera" dla ronda znajdującego się w Nowym Dworze
Mazowieckim na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego.
P.Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu
Nowodworskiego do realizacji projektu "Kompetentny urzędnik - sprawny samorządszkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
P.Henryk Mędrecki zwrócił uwagę, że w realizacji powyższego programu nie
uczestniczą wszystkie Gminy Powiatu, a każda gmina powinna dbać o dobre przygotowanie i
kompetencje urzędników.
Głos zabrała p.Beata Duch - Kosiorek - sekretarz Powiatu, która poinformowała, że
latem tego roku Starostwo wystąpiło z zaproszeniem do wszystkich Gmin Powiatu
Nowodworskiego. Gminy: Leoncin i Nasie1sk z równych powodów nie wyraziły woli
uczestnictwa w tym programie, dodała, że te dwie gminy już realizują tego rodzaju projekty.
P.Wiesława Roszczyk - wiceprzewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.
Z kolei głos zabrała p.Iwona Żak- przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych, która poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały.
P.Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 15
Radnych przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/237/2009 w sprawie przystąpienia Powiatu
Nowodworskiego do realizacji projektu "Kompetentny urzędnik - sprawny samorząd szkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
P.Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmian planu
finansowego zadań do realizacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
P.Wiesława Roszczyk - wiceprzewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.
P.Iwona Żak- przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że komisja również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, przy obecności na sali obr~ 15
Radnych przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/238/2009 w sprawie zmian planu finans0'f~o
zadań do realizacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawt,.y h.
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P.Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania
dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na
terenie Powiatu Nowodworskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
Głos zabrał p.Henryk Mędrecki, który zadał pytanie dlaczego w § 1, ust. 2 wpisano "w
wysokości 50%", czym się motywowano. Natomiast w § 2 ust.2, pkt 3,4 wymaga się
informacji, którymi Powiat już dysponuje.
P.zdzisław Racki - kierownik Wydziału Edukacji poinformował, że wymienione 50%
jest najniższą dotacją zgodnie z ustawą o systemie oświaty, nie można dać mniej. Natomiast
odnośnie drugiego pytania powiedział, że są przypadki przechodzenia niektórych szkół z
formy wieczorowej na zaoczną. Obowiązkiem organu składającego wniosek jest złożenie do
30 września aktualnych danych. Dotacja przysługuje tylko dla szkół, które złożą wniosek do
30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
P .Henryk Mędrecki zwrócił uwagę, że w załączniku nr 1 do uchwały, w pkt. 10
brakuje zapisu o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych powodujących
wyłudzenie środków publicznych. Proponuje, aby w przyszłości pisać o konsekwencjach
podawania fałszywych danych.
P.Iwona Żak - przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że komisja pozytywnie, jednogłośnie, zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.
P.Wiesława Roszczyk - wiceprzewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju poinformowała, że komisja również pozytywnie, jednogłośne zaopiniowała
powyższą uchwałę.
Nie zabrano innych głosów w dyskusji nad uchwałą w związku z czym
p.Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 15
Radnych przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/239/2009 w sprawie udzielania i rozliczania
dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
P.Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok.
P .Maria Jarząbek powiedziała, że pytania do uchwały zadawała na posiedzeniu
Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju uzyskała niepełne odpowiedzi, a temat pozostał
niejasny, dlatego podzieli się swoimi refleksjami związanymi z tym projektem uchwały.
P.Jarząbekjest zdania, że tak prezentowana uchwała nie może być przyjęta. Chodzi głównie o
inwestycje. Z drogi powiatowej Sowia Wola - Augustówek - Czosnów na koniec listopada
zdejmuje się 1.261 tys. zł, jest to ponad połowa środków przeznaczonych w budżecie tego roku
na powyższą drogę, z czego wynika taka decyzja? Czy należy rozumieć, że na inwestycji nic
nie zrobiono, co by uzasadniało w budżecie taką kwotę i wobec czego jest zmniejszenie? Dla
p.Jarząbekjest rzecz nie do przyjęcia. Już we wrześniu nie zgadzała się ze zdjęciem środków
z drogi w Leoncinie, kiedy jeszcze cały kwartał można było wykorzystać na realizację. Jak
Zarząd Powiatu i Skarbnik mogą mówić o odpowiedzialności za wykonywanie zadań skoro są
takie decyzje? Patrząc na drugi element tej samej decyzji jest propozycja przeznaczenia w
części tej kwoty na wykup gruntów z wyjaśnieniem, że będzie dotyczył tej inwestycji. Jeśli
jest inwestycja to obejmuje ona wszelkie działania z nią związane, w tym wykup gruntów.
Tłumaczenie p.Skarbnik, że wykup jest możliwy, jeśli będzie z innego działu i paragrafu nie
wyjaśnia sprawy. Dlaczego radny podejmując decyzję w glosowaniu ma mieć zupełny
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pojęcia o czym jest mowa? Ta sytuacja się powtarza, we wrześniu była identyczna odnośnie
dyspozycji, co do środków na wykonanie nakładki w miejscowości Nuna.
Kolejne pytanie dotyczy, jak Starostwo przez miesiąc grudzień zdąży zrealizować wykupy i
wydatkować środki? W Leoncinie powiat nie był w stanie przez okres pół roku dokonać
wykupu jednej działki pod zatokę przystankową. P.Jarząbek zgłosiła kategoryczny protest
przeciw takiemu prezentowaniu uchwały i będzie głosowała przeciw.
Głos zabrał p.Zygmunt Wrzosek - członek Zarządu Powiatu, który zwrócił uwagę, że
nie są to wykupy, a odszkodowania. Jeżeli chodzi o wypłatę odszkodowań to proces
przebiega zupełnie inaczej, w tym momencie grunty są własnością powiatu. Zgodnie z ustawą
musimy tylko zapłacić odszkodowanie.
P.Krzysztof Kapusta - starosta dodał, że przepisy określają 30 dni na załatwienie
sprawy i zmuszają do szybkiego działania.
Głos zabrała p.Wiesława Roszczyk - wiceprzewodnicząca Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju, która poinformowała, że komisja pozytywnie, przy l głosie
wstrzymującym, zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Nie zabrano innych głosów w dyskusji nad uchwałą w związku z czym
p.Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego, 14 głosami za, przy 1 głosie przeciw i obecności
na sali obrad 15 Radnych przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/240/2009
w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok.
Przewodnictwo obrad przejął p.Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący Rady, a
następnie ogłosił 6 minut przerwy.

W punkcie pn. informacja Starosty o realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej
Izby Obrachunkowej nie zabrano głosów. Pisemna informacja została przekazana Radnymzałącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P.Przewodni czący odczytał informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych
Radnych Powiatu Nowodworskiego złożonych według stanu na dzień 31.12.2008r. zgodnie z
załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim po
analizie oświadczeń majątkowych radnych stwierdził uchybienie w oświadczeniu p.Teresy
Duralskiej - Szpakowskiej, sprawa została wyjaśniona.
P.Przewodniczący odczytał pismo Dyrektora Biura Ochrony Wojewody Mazowieckiego
przedstawiające wyniki analizy oświadczeń majątkowych za 2008 rok złożonych przez
p.Krzysztofa Kapustę - starostę oraz p.Zdzisława Szmytkowskiego - przewodniczącego rady
- załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Powyższe oświadczenia złożono terminowo, w
komplecie, bez uwag.
Ad. 9
P. Starosta przedstawił informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za
rok 2008 złożonych Staroście Nowodworskiemu zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszegj
protokołu.
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P.Przewodniczący W punkcie dot. zarządzenia o przekazaniu informacji o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych zwrócił uwagę, że po raz kolejny pojawia się sprawa
zakupu Toyoty Avensis. P.Przewodniczący poinformował, że Rzecznik Dyscypliny Finansów
Publicznych pismem z dnia 21.września br. przesłał postanowienie o umorzeniu
postępowania wyjaśniającego w spawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w
Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
P.Przewodniczący postawił wniosek o przegłosowanie stwierdzenia, że Rada Powiatu
Nowodworskiego, po analizie treści informacji przekazanej przez Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych pismem z dnia 28 września 2009r. i opisanych w niej okoliczności, nie
stwierdza naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Rada Powiatu Nowodworskiego, 10 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się
(2 Radnych nie wzięło udziału w głosowaniu) stwierdziła, że po analizie treści informacji
przekazanej przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych pismem z dnia 28
września 2009r. i opisanych w niej okoliczności, nie stwierdza naruszenia dyscypliny
finansów publicznych.

Po wznowieniu obrad p.Przewodniczący poinformował, że podjęta przez Radę
Powiatu uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim nie może
zawierać zmian nie zaakceptowanych przez Radę Społeczną, dot. pkt 36 w załączniku do
statutu. P.Piotr Ździebłowski - prawnik zwrócił uwagę, że dopisanie tego punktu było na
wniosek Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, natomiast wymagana jest uchwała
Rady Społecznej SZPZOZ. W związku z powyższym p.Przewodniczący zgłosił wniosek o
reasumpcję głosowania przedmiotowej uchwały i przyjęcie uchwały w wersji przed poprawką
(tj. bez pkt. 36).
Głos zabrał p.Piotr Ździebłowski, który dodał, że Rada Powiatu może zatwierdzić
tylko i wyłącznie to, co zostało uchwalone przez Radę Społeczną. Okazało się, że propozycja
dopisania pkt. 36 nie została zatwierdzona przez Radę Społeczną SZPZOZ.
Na pytanie p.Marii Jarząbek, czy w związku z powyższym wymagana jest zmiana
porządku obrad? P.Ździebłowski dodał, że reasumpcja głosowania jest wyjątkową sytuacją,
która jak gdyby wyłącza zmianę porządku obrad. Uchwała została podjęta, ale przy błędzie,
co do treści i przekonania, że Rada Społeczna zatwierdziła zmianę. Na skutek tego błędu musi
nastąpić reasumpcja i według oceny p.Ździebłowskiego nie ma potrzeby zmiany porządku
obrad.
P.Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Nowym Dworze Mazowieckim z jednoczesnym unieważnieniem jej w brzmieniu
poprzednim.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 13
Radnych przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/235/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w
Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym
Dworze Mazowieckim (w wersji przed poprawką)
Ad. 11
W punkcie sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady p.Przewodnicząc
jako pierwszej udzielił głosu p.Marii Jarząbek.
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P.Jarząbek W związku z zapisem z dn. 23.09.09r., iż Zarząd zapoznał się z pismem
mieszkańców Gminy Leoncin o zaplanowanie w budżecie na 2010 rok inwestycji dot.
przebudowy drogi powiatowej nr 4134W Kampinos-Górki-Stara Dąbrowa-Dąbrówka
przeczytała protokół z tego posiedzenia. W protokole jest zapis, że Starosta zwróci się do
Wójta Gm.Leoncin z pismem dot. tej inwestycji. Na sesji Rady Gminy dn. 28.1O.09r. Wójt
poinformował, że nie otrzymał żadnego pisma. W związku z powyższym pJarząbek zadała
pytanie do p.Starosty, czy takie pismo było wysłane, jeśli tak to kiedy? ewentualnie
przedstawienie jego treści i odpowiedzi z Gminy Leoncin.
P.Starosta poinformował, że nie wysłał żadnego pisma w tej sprawie. Żeby to uczynić
trzeba mieć pieniądze związane z możliwością realizacji. Będzie w kontakcie telefonicznym z
Wójtem, w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie o perspektywie załatwienia tej kwestii z
uwagi na małość środków finansowych w budżecie.
P.Maria Jarząbek wyraziła ogromne zdumienie. Stanowisko Zarządu było zapisane
wyraźnie, nigdzie potem w protokołach nie było ono prostowane.
Nie zgłoszono innych zapytań do sprawozdania z prac Zarządu.
Ad. 12
W punkcie interpelacje i zapytania głosów nie zabrano.
Ad. 13
W punkcie sprawy różne p.Przewodniczący poinformował, że do Rady Powiatu
Nowodworskiego wpłynęła skarga na działalność Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Przytorowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Skarga zawiera opis złych warunków, w
jakich przebywają tam pensjonariusze, podpisana jest przez Mariana W. z Nowego Dworu
Mazowieckiego. Skargę należy potraktować jako anonim, natomiast należy ją przesłać do
Wojewody, jako organu nadzorczego dla DPS przy ul. Przytorowej, aby zainteresował się
warunkami przebywających tam pensjonariuszy.
Głos zabrała P.Katarzyna Kobuszewska - pracująca na samodzielnym stanowisku ds.
zdrowia, która poinformowała, że skarga już została przekazana do Wojewody.
Następnie P.Przewodniczący odczytał skargę mieszkańca miejscowości Jabłonna,
która wpłynęła do wiadomości Przewodniczącego Rady Powiatu. Skarga dotyczy działań
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.
Skarżący zarzuca Dyrektorowi PCPR działania powodujące utrudnienia przy próbie
ustanowienia zawodowej, niespokrewnionej rodziny zastępczej.
Głos zabrał p.Marek Rączka - dyrektor PCPR, który na wstępie poinformował, że
PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim nie decyduje o utworzeniu rodziny zawodowej w
Jabłonnie, decyduje o tym PCPR w Legionowie, które podpisuje umowę z rodziną na
pełnienie takiej funkcji. PCPR w Legionowie zwróciło się z pytaniem do naszego PCPR-u,
czy zwróci ewentualnie koszty, jakie będzie ponosiło za funkcjonowanie tej rodziny w
związku z tym, że dzieci tam przebywające sąz terenu Powiatu Nowodworskiego?
Ta informacja wpłynęła po raz pierwszy w tym roku, nie jest to sprawa sprzed kilku lat.
P.Rączka poinformował, że wówczas odpowiedź była odmowna, ponieważ PCPR nie
dysponowało środkami, które mogłoby zabezpieczyć na ten cel. Ponadto ta rodzina nie
wyrażała chęci zabrania większej liczby dzieci. Rodzina otrzymywałaby wynagrodzenie,
natomiast nie wyrażała zgody na powiększenie liczby dzieci. Dodatkowo wpłynęły
/
negatywne informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowiecki, ktdry
potwierdza, że ta rodzina nie sprawuje poprawnie swojej opieki. Siostra dziewczynek
I
umieszczonych w tej rodzinie bardzo ją krytykowała, oskarżała o zaniedbania i nienależyt
wywiązywanie się z pełnionej funkcji. Mając na uwadze opinię OPS w Nowym Dworze
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Mazowieckim, również ustną opinię naj starszej siostry, która opuściła już rodzinę zastępczą,
PCPR podjął taką decyzję.
P.Henryk Mędrecki zwrócił uwagę, że są to już oskarżenia i nie powinny być
wygłoszone na sesji. Sprawa powinna być skierowana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej, są
to sprawy osobiste i tam powinny być omawiane.
p .Marek Rączka dodał, że PCPR z Legionowa wystąpiło o wyrażenie opinii, która
została przekazana jako negatywna z uwagi na negatywne sygnały o osobach, które pełnią
funkcję rodziny zastępczej. Nie jest również opłacalne finansowo dla PCPR, ponieważ
rodzina nie wyraża chęci żeby brać kolejne dzieci. Rodzina zawodowa otrzymuje
wynagrodzenie w kwocie ok. 2.500zł brutto plus pomoc finansowa na każde dziecko, do 7 lat
jest to ok. 1000zł, powyżej 7 lat 650zł.
Głos zabrała p.Anna Kaczmarek - wicestarosta, której zdaniem Komisja Rewizyjna
nie powinna zajmować się tą sprawą. Ustanowienie rodziny zastępczej na terenie Powiatu
Legionowskiego jest sprawą Starosty Legionowskiego. Rozmawiała w tej sprawie ze Starostą
Legionowskim, pracownicy socjalni tamtego urzędu mają podobne zdanie na temat tej
rodziny. Rodzina zastępcza została ustanowiona 5 lat temu i spełniała swoją funkcję,
otrzymywała środki na utrzymanie dzieci. W momencie, kiedy wprowadzono wynagrodzenie
za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodzina zgłosiła taki akces do tamtejszego
PCPR. Natomiast w przypadku rodziny zawodowej dzieci w rodzinie nie jest już troje, ale
może być nawet sześcioro. Natomiast rodzina nie wyraża chęci przyjęcia żadnego kolejnego
dziecka, oprócz tego sąjeszcze inne okoliczności, których p.Kaczmarek szczegółowo nie zna.
Skarga dotyczy Legionowa, a do nas jest podana do wiadomości w celu zainteresowania
problemem. Nasze PCPR powinno natomiast zbadać sytuację dzieci, które sąz naszego
Powiatu, a są umieszczone w tej rodzinie,
P.Andrzej Borowski powiedział, że wniosek o utworzenie zawodowej rodziny
zastępczej jego zdaniem powinien być rozpatrzony w drodze postępowania administracyjnego
Powiatu Legionowskiego. Jeśli taka rodzina powstanie, to nasz Powiat będzie musiał płacić
środki na utrzymanie dzieci, które będą z naszego terenu.
P.Henryk Mędrecki wycofał wniosek o skierowanie sprawy do Komisji Rewizyjnej.
Następnie p.Przewodniczący zapoznał Radę z pismem Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, w
którym zwracają się o przydzielenie dodatkowego lokalu na działalność związkową.
P.Przewodniczący zwrócił się do p.Starosty o udzielenie pomocy Związkowi
Nauczycielstwa Polskiego.
P.Starosta poinformował, że w tej sprawie odbyły się dwa spotkania, trwają dalsze
rozmowy i ustalenia.
P.Bogdan Ruszkowski zwrócił się do p.Starosty z prośbą o jednakowe traktowanie
wszystkich związków zawodowych. Czy należy rozumieć, że jeśli udzielimy pomocy
jednemu ze związków, to kolejny, który zwróci się o pomoc również może na nią liczyć?
P.Starosta powiedział, że dzisiaj nie potrafi odpowiedź czy każdy związek zawodowy
będzie miał takie same warunki, liczba lokali jest ograniczona. Natomiast dołożone będą
wszelkie starania, żeby każdej organizacji pomóc.
P .Henryk Mędrecki powiedział, że również jest związkowcem, ale jego związek
zawsze płacił za korzystanie z lokali, również stowarzyszenie, które jest niedochodowe
płaciło 800zł co miesiąc. W tym przypadku jeden pokój jest wystarczający. Powiat ponosi
koszty utrzymania tego lokalu, ogrzewanie. Tak liczną organizację powinno być stać na
opłaty, można zastanawiać się nad obniżeniem czynszu. Jest przewodniczącym związku
"Solidarność" w Agencji Rynku Rolnego, pomieszczenie wynajmowane jest od pracodawc

I:{ADA POWIATU
w Nowym Dworze MazowieckiM
ul. Mazowiecka 10
'.15-1 on Nowy Dwór Mazowiecki

za opłatą. Nie można nikogo wyróżniać, powinny być jednakowe zasady dla wszystkich
orgamzacJl.
Następnie p.Przewodniczący poinformował, że NFZ Mazowiecki Oddział
Wojewódzki w Warszawie w dniu 25.11.09r. odbędzie posiedzenie Rady Oddziału w
Starostwie Powiatowym przy ul. Mazowieckiej. P.Przewodniczący zaproponował, aby
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych reprezentowała Radę
Powiatu w tym spotkaniu.
Z kolei p.Przewodniczący poinformował, że jest do odbioru dla Radnych w Biurze
Rady uchwała budżetowa na 2010 rok. Zwrócił się do Przewodniczących Komisji o
zorganizowanie posiedzeń związanych z omówieniem budżetu na 2010 rok.
Sesje planowane są w dniach 10 i 29 grudnia o godz. 10.
Głos zabrała p.Maria Jarząbek, która powiedziała, że w Biurze Rady uzyskała
wystąpienie pokontrolne CBA odnośnie kontroli w szpitalu. Dokument wpłynął do Starostwa
3 lipca, dlaczego dopiero na koniec listopada umożliwiono wgląd do niego?
P.Starosta poinformował, że nie ma specjalnego powodu, dla którego po takim czasie
dokumenty trafiły do Komisji. W przerwie, na która zwróciła uwagę pJarząbek, szczegółowo
zapoznawaliśmy się z tymi materiałami, bez czego nie można nadać biegu sprawie.
P.Henryk Mędrecki przypomniał, że na ostatniej sesji Rady mówił o określeniu
kosztów i możliwości skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów. Zwrócił się z prośbą o ile
jest to możliwe o przygotowanie takiej informacji na najbliższą sesję.
Następnie p.Mędrecki zwrócił uwagę na pracę urzędu Starostwa, który w poniedziałek
pracuje do 17, ale interesantów przyjmuje się do 16. Z tego tytułu są skargi, że będąc np. o
16.30 nie są przyjmowani interesanci. Należałoby tak zorganizować pracę urzędu, żeby
interesanci byli obsługiwani do 17.
P .Przewodniczący poinformował, że uwagę p.Mędreckiego odnośnie lekarzy
specjalistów zgłosił na posiedzeniu Rady Społecznej SZPOZ gdzie temat wnikliwie został
omówiony. Zastępca dyrektora ds. medycznych obiecał zajęcie się tym problemem.
P.Przewodniczący zwrócił się do p.Dyrektora SZPZOZ o przygotowanie na kolejną sesję
informacji o którą prosi p.Mędrecki.
Głos zabrała p.Beata Duch - Kosiorek, która poinformowała, że w poniedziałek
interesanci przyjmowani są do godz. 17, jedynie Wydział Komunikacji przyjmuje od godz. 8
do godz. 16.30. Spowodowane jest to pracą kasy, gdzie zatrudniona jest jedna osoba. Osoba
pracująca w kasie pracuje od 8, kończy po 16 i musi jeszcze iść do banku. Wiąże się to z
godzinami nadliczbowymi i nie ma możliwości pozostawania po godzinach pracy w każdy
poniedziałek. Rozwiązaniem byłoby zatrudnienie drugiej osoby do kasy, jeśli jest taka wola
Rady zostanie przeprowadzona kalkulacja kosztów.
P.Mędrecki zwrócił uwagę, że nie jest tu najistotniejszy problem kasy, ponieważ
przelewy można robić poza Starostwem. Istotnym jest możliwość załatwienia sprawy do
godz. 17.
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W związku z wyczerpanym porządkiem obrad Przewodniczący Rady Zdzisław
Szmytkowski podziękował wszystkim za uczestnictwo, a następnie o godz. 132 zamknął
obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
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