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Protokół Nr II/lO
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 16 grudnia 2010 roku.

II 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 uczestniczyło 17 Radnych, statutowy skład Rady19 Radnych.
P. Przewodniczący serdecznie przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele
z p.Krzysztofem Kapustą - starostą, kierowników powiatowych jednostek i wydziałów,
pracowników
Starostwa,
przybyłych
gości,
prasę,
samorządowców:
p.Grzegorza
Arciszewskiego - burmistrza Nasielska, p.Grzegorza Duchnowskiego - przewodniczącego
Rady Miejskiej w Nasieisku, p.Antoniego Kręźlewicza - wójta Gminy Czosnów, p.Wandę
Janczarek - przewodniczącą Rady Gminy Zakroczym, p.Arkadiusza Kiełbasińskiego przewodniczącego Rady Gminy Leoncin.
P.Przewodniczący
dodał, że obsługę prawną prowadzi p.Jacek Nieścior, obsługę
merytorycznąp.Mariola Tomaszewska i p.Hanna Prusek.

W punkcie pn. przyjęcie porządku obrad nie zgłoszono uwag.
P.Przewodniczący odczytał proponowany porządek dalszej części obrad II sesji:
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
l) powołania stałych komisji;
2) zmiany uchwały budżetowej na 20 l O rok;
3) uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Mazowieckim;
4) wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu
pn.: "Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;
5) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego do wydawania
w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego polecenia wyjazdu
służbowego;
6) delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie sesji.
Nie zgłoszono wniosków do zaproponowanego
Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie,
obrad II sesji.

porządku obrad, P.Przewodniczący
17 głosami za, przyjęła porządek
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P.Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły pIsma dotyczące powołania
następujących Klubów Radnych:
- Klub Radnych PSL - przewodnicząca p.Katarzyna Kręźlewicz, wiceprzewodniczący
p.Grzegorz Paczewski,
- Klub Radnych "POPiS" - przewodniczący p.Henryk Mędrecki, wiceprzewodnicząca
p.Joanna Troińska,
- Klub Radnych "WND" - przewodniczący p.Mariusz Dudek, wiceprzewodniczący
p.Krzysztof Kapusta.
Następnie p.Przewodniczący udzielił głosu p.Adamowi Łojkowi - dyrektorowi
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
P.Adam Łojek w imieniu wszystkich
dyrektorów
placówek
oświatowych
prowadzonych przez Powiat Nowodworski pogratulował wszystkim Radnym sukcesu w
wyborach. W nowej kadencji życzył sukcesów oraz z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku życzył wszelkiej pomyślności.
P.Przewodniczący Rady w imieniu wszystkich Radnych podziękował za życzenia.

Ad. l)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania stałych
komisji.
Nie zabrano głosów w sprawie powyższej uchwały w związku, z czym
p.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za przyjęła uchwałę Nr
11/7/2010 w sprawie powołania stałych komisji.
P.Przewodniczący dalsze pro cedowani e uchwał przekazał p.Mariuszowi Łaszukowi Wiceprzewodniczącemu Rady.
Ad. 2)
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2010.
Nie zabrano głosów w temacie przedmiotowej uchwały w związku z czym
p.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 11 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 2 głosach
wstrzymujących, przyjęła Uchwałę Nr 11/8/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2010 rok.
Ad. 3)
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.
Głos zabrała p.Katarzyna Kręźlewicz, która zwróciła uwagę, że zarówno w uchwale
jak i załączonym uzasadnieniu, nie ma informacji z jakimi kosztami będzie wiązała się
zmiana statutu. Jakie będzie obciążenie dla budżetu, ile ewentualnie powstanie nowych
etatów? Proponowana zmiana jest bardzo szlachetna, ale warto byłoby poznać koszty, żeby
przy głosowaniu mieć tego świadomość.
P .Marek Rączka - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformował,
że powstanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wiąże się ze zwiększeniem wydatków PCPR o
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kwotę ok. 100tys.zł. Koszty działania Ośrodka wahają się w kwocie ok. 200tys.zł. Natomiast
nie tworzymy oddzielnej jednostki. Ośrodek Interwencji Kryzysowej powstaje w ramach
PCPR i stanowi jego wydział. Kadra PCPR zostanie przeniesiona do tego wydziału, czyli
psycholog, prawnik. Kierownikiem Ośrodka zostanie pracownik PCPR, który otrzyma
dodatkowo tylko dodatek do wynagrodzenia. Kadrowa i księgowa pozostają w strukturach
PCPR, nie są wyodrębnione dla Ośrodka. Pozwoliło to na zmniejszenie kosztów do kwoty ok.
100tys.zł.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowej
uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za przyjęła uchwałę Nr
11/9/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Nowym Dworze Mazowieckim.
Ad. 4)
P.Wiceprzewodniczący
odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody i
zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn.: "Wiedza i umiejętności kluczem
do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nie zgłoszono uwag do odczytanej uchwały, p.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod
głosowanie jej podjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za przyjęła uchwałę Nr
11110/2010 w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację
projektu pn.: "Wiedza i umiejętności kłuczem do sukcesu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
P.Przewodniczący Rady poprosił o dalsze prowadzenie obrad p.Sebastiana Kozaka Wiceprzewodniczącego Rady.
Ad. 5)
P.Wiceprzewodniczący
Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Nowodworskiego do wydawania w stosunku do
Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego polecenia wyjazdu służbowego.
Głos zabrał p.Kazimierz Drabik, który zadał pytanie, czy dieta przewodniczącego rady
nie jest rekompensatą za tego typu wyjazdy? W odczuciu p.Drabika dieta jest dość znaczna i
powinna rekompensować tego typu wyjazdy, tak jak było to dotychczas.
P.Jacek Nieścior - radca prawny poinformował,
że dieta przysługująca
przewodniczącemu rady wynika z ustawy samorządowej, natomiast koszty związane z
wyjazdami służbowymi są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu
kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
P.zdzisław Szmytkowski poinformował, że w poprzedniej kadencji nie korzystał z
delegacji i jest to do sprawdzenia.
P.Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowej
uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 12 głosami za, przy 5 głosach przeciw przyjęła
uchwałę Nr 11/11/2010 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu
Nowodworskiego do wydawania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu
Nowodworskiego polecenia wyjazdu służbowego.
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Ad. 6)
P.Wiceprzewodniczący
Rady odczytał projekt uchwały w spraWie delegowania
radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
P.Starosta do składu powyższej komisji zgłosił kandydaturę p.Marii Jarząbek.
P.Maria Jarząbek wyraziła zgodę na udział w pracach komisji.
P.Starosta zgłosił, jako drugą osobę do składu komisji p.Henryka Mędreckiego.
P.Henryk Mędrecki wyraził zgodę na udział w pracach komisji.
P.Wiceprzewodniczący
Rady odczytał § l uchwały tj. "Deleguje się do składu
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowodworskiego: Panią Marię Jarząbek, Pana
Henryka Mędreckiego".
Głos zabrał p.Wacław Badzak, który zadał pytanie czy sąjakieś wymogi merytoryczne
w stosunku do członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
P.Wiceprzewodniczący
poinformował, że z tego, co jest mu wiadome nie ma
szczególnych wymogów.
P.Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowej
uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za przyjęła uchwałę Nr
11/12/2010 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W punkcie porządku obrad pn. sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady
p.Przewodniczący, jako pierwszej, udzielił głosu p.Marii Jarząbek.
P.Jarząbek, w związku z wyrażeniem przez Zarząd w dn. 30 listopada zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a firmą POLHOD, zwróciła się
o wyjaśnienie, czego dotyczy ugoda oraz jakie sąjej warunki?
Odpowiedzi udzielił pJacek Nieścior, który na wstępie zastrzegł, że nie może udzielić
informacji szczegółowej ponieważ nie ma przed sobą przedmiotowej ugody. Przed sądem
Powiat prowadził sprawę przeciwko firmie POLHILD. Firma nie wywiązywała się z dwóch
umów w związku z tym zostały złożone stosowne pozwy do sądu. W trakcie postępowania
sądowego okazało się, że firma POLHILD ma również roszczenia w stosunku do Powiatu
Nowodworskiego. Po wielokrotnych rozmowach, przedstawienia argumentów obu stron,
doszliśmy do wniosku, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie zawarcie stosownej ugody.
Strony, żeby nie toczyć długoletnich postępowań sądowych, poszły na pewnego rodzaju
kompromis. Przedstawiciele firmy POLHILD zgodzili się na warunki przedstawione przez
Zarząd Powiatu i została zawarta ugoda w wyniku, której dodatkowo na konto Powiatu
wpłynęła kwota około 160tys.zł.
P.Przewodniczący Rady zaproponował przedstawienie po sesji p.Jarząbek ugodę do
wglądu w celu zapoznania.
P.Kazimierz Drabik, w związku z podjęciem przez Zarząd decyzji w dniu 4 listopada o
unieważnieniu przetargu na przebudowę drogi Pieścirogi-Siennica z powodu niezłożenia
żadnej oferty, poprosił o rozszerzenie informacji o dalsze zamierzenia w tej sprawie, czy
zostały zabezpieczone środki na realizację tego zadania w przyszłym roku?
P .Starosta poinformował, że został ogłoszony kolejny przetarg. Do realizacji zadania
została wyłoniona firma z Tłuszcza. Warunki pogodowe pozwoliły na wykonanie tylko części
robót, czyli przepustu pod drogą. Został przygotowany aneks do umowy na przedłużenie
terminu z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe. Droga będzie dokończona zgodnie z
zawartą umową.
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Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Nowodworskiego
stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu.

pomiędzy sesjami Rady

W punkcie sprawy różne p.Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które
wpłynęły do Rady Powiatu:
- P.Maria Jarząbek zwróciła się o usunięcie barier architektonicznych przy kościele w
Leoncinie. P .Przewodniczący dodał, że sprawa ciągnie się już od pół roku.
Głos zabrał p.Henryk Mędrecki - wicestarosta, który poinformował, że sprawa jest już
załatwiona, zostały wydane odpowiednie polecenia.
- 10 grudnia 2010r. wpłynęło pismo od Radnych: p.Wacława Bodzaka, p.Pawła Calaka,
p.Kazimierza
Drabika, p.Alfreda
Dzwonka,
p.Katarzyny
Kręźlewicz,
p.Grzegorza
Paczewskiego, p.Bogdana Ruszkowskiego, p.Lesława Tuleja. W/w Radni wzywają do
usunięcia naruszenia prawa uchwałami podjętymi na I sesji Rady Powiatu. P.Przewodniczący
Rady poinformował, że pismo zostanie rozpatrzone na kolejnej sesji Rady tj. 30 grudnia
2010r.
- Wojewoda wystąpił z pismem przypominającym Staroście i Przewodniczącemu Rady o
konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.
P.Przewodniczący Rady przypomniał Radnym Powiatu, iż do pierwszego oświadczenia
majątkowego należy dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia jednostki samorządu terytorialnego, w
której uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru; radni powinni
zaprzestać prowadzenia w/w działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia
ślubowania.
- p.Alicja Olechowska - posłanka na Sejm RP, w związku z wybraniem p.Radnych do
pełnienia funkcji w Radzie Powiatu, wystosowała serdecznie gratulacje i życzenia
wytrwałości, nowych pomysłów oraz sprawnej pracy na rzecz Powiatu.
- z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzenia dla Rady Powiatu przysłano z
Domu Pomocy Społecznej Nasielsku oraz Polskiego Zawiązku Emerytów i Rencistów w
Nowym Dworze Maz.
P.Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym zostaną wydane
p.Radnym na sesję zwołaną na dzień 30 grudnia 201Or. godz.lO.
P .Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących Komisji z prośbą o odbycie
posiedzeń komisji w celu przygotowania planów pracy na rok kolejny oraz dokonanie analizy
projektu budżetu na rok 2011.
Głos zabrał p.Starosta, który w nawiązaniu do pytania Przewodniczącej Klubu
Radnych PSL z poprzedniej sesji oraz wniosku o przygotowanie informacji w przedmiocie
możliwości zmiany porządku obrad, poinformował, że posiada przygotowaną taką opinię, a
następnie wręczył ją p.Katarzynie Kręźlewicz.
Głos zabrała p.Katarzyna Kręźlewicz, która zwróciła się z prośbą o umożliwienie
Radnym otrzymywania materiałów na sesję również drogą elektroniczną. W Biurze Rady
została poinformowana, że nie jest to możliwe ze względu na brak sprzętu umożliwiającego
skanowanie większej ilości materiałów.
P.Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu wczorajszym o tej sprawie
rozmawiał z Wiceprzewodniczącymi Rady.
P .Starosta poinformował, że P.Sekretarz wraz z informatykami postarają się w jak
najkrótszym czasie rozwiązać problem w sugerowany sposób.
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P.Przewodniczący Rady udzielił głosu p.Bożenie Paradzińskiej, która poprosiła o
udzielenie informacji dotyczącej dwóch etatowych stanowisk w Zarządzie. Jaki zakres spraw
będą mieć te osoby, czym będę się zajmować?
P.Starosta poinformował, że zarówno p.Ryszard Gumiński jak i p.Agnieszka Szostak
biorą tylko udział w posiedzeniach Zarządu, nie odpowiadają personalnie za żadną dziedzinę,
ani Wydział Starostwa. W Starostwie nie będą posiadali etatu. Rozważana jest możliwość
rekompensaty za udział w posiedzeniach, taka propozycja zostanie przedstawiona 30 grudnia.
Głos zabrała p.Paradzińska, która w związku z odpowiedzią, że dwaj Członkowie
Zarządu są nieetatowymi członkami zarządu, za nic nie będą odpowiadać to po co są
powołani?
P.Starosta stwierdził, że odpowiadają w pełni za decyzje Zarządu ponieważ sąjego
członkami. Koncentrują się na działalności merytorycznej prac Zarządu.
Następnie p.Przewodniczący Rady w imieniu prezydium życzył wszystkim zdrowych i
wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Ad. 7
W związku z wyczerpanym porządkiem obrad Przewodniczący Rady - rs-Zdzisław
Szmytkowski podziękował wszystkim za uczestnictwo, a następnie o godz. 10 5 zamknął
obrady II sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska

