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w Nowym Dworz!! Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
0)-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Protokół Nr Xlll
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 3 października 2011 roku.

X sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej 10.

Posiedzenie sesji o godz. 1600 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady X
sesji Rady Powiatu Nowodworskiego, a następnie prowadził p.Zdzisław Szmytkowski -
przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego. W sesji uczestniczyło 19 radnych -
statutowy skład rady.

P.Przewodniczący Rady odczytał wniosek Zarządu o zwołanie na dzień dzisiejszy
sesji. Wniosek stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu.

P. Przewodniczący Rady serdecznie przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele
z p.Krzysztofem Kapustą - starostą oraz przybyłych gości.

P.Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad dalszej części
posiedzenia, tj.:

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

l) powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania zarządzania drogą powiatową
Gminie Pomiechówek;

2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nowodworskiego;

3) przekazania przez powiat zadania gminie Leoncin;
4) przekazania przez powiat zadania miastu Nowy Dwór Mazowiecki;
5) przekazania przez powiat zadania miastu Zakroczym;
6) przekazania przez powiat zadania gminie Czosnów;
7) przekazania przez powiat zadania gminie Pomiechówek.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie sesji.

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego porządku
obrad.

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za, przyjęła porządek
obrad X sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

W punkcie pn. podjęcie uchwał w sprawach, p.Przewodniczący Rady poinformował,
że w dniu dzisiejszym, nad projektami uchwał przewidzianymi w porządku obrad, pracowały
Komisje: Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji Samorządowej oraz
Finansów Publicznych i Rozwoju. P.Przewodniczący Rady zaproponował, aby
Przewodniczący w/w Komisji przedstawili opinie do wszystkich zaproponowanych uchwał.
Następnie Zarząd udzieli odpowiedzi na ewentualne pytania, odbędzie się dyskusja i
głosowanie poszczególnych uchwał.

Nie zgłoszono sprzeciwu do powyższej propozycji, w związku z czym
p.Przewodniczacy Rady uznał, że została przyjęta.
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Głos zabrał p.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji Samorządowej, który poinformował, że
wszystkie projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad dzisiejszej sesji komisja
zaopiniowała pozytywnie, przy kilku osobach wstrzymujących się.

P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że również przy kilku głosach wstrzymujących się, projekty uchwał uzyskały
pozytywną opinię komisji. Przy omawianiu projektu uchwały w sprawie przekazania zadania
zarządzania drogą powiatową przez gminę Pomiechówek wyrażona została sugestia, czy nie
można byłoby przekazać tej drogi na stałe, szkoda, że w sesji nie uczestniczy przedstawiciel
Gminy Pomiechówek.

Nie zgłoszono pytań do projektów przedmiotowych uchwał.

Ad. l)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powierzenia przez

Powiat Nowodworski zadania zarządzania drogą powiatową Gminie Pomiechówek, a
następnie poddał pod głosowanie jej przyjęcie.

Rada Powiatu Nowodworskiego 17 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących
się przyjęła Uchwałę Nr X/73/2011 w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski
zadania zarządzania drogą powiatową Gminie Pomiechówek.

Ad. 2)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego, a następnie poddał
pod głosowanie jej przyjęcie.

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
X/74/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Nowodworskiego.

Ad. 3)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania przez powiat

zadania Gminie Leoncin, a następnie poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za przyjęła Uchwałę Nr

X/75/2011 w sprawie przekazania przez powiat zadania Gminie Leoncin.

Ad. 4)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania przez powiat

zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki, a następnie poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za przyjęła Uchwałę Nr

X/76/2011 w sprawie przekazania przez powiat zadania Miastu Nowy Dwór
Mazowiecki.

Ad. 5)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania przez powiat

zadania Gminie Zakroczym.
Głos zabrał p.Henryk Mędrecki - wicestarosta, który zwrócił się do Rady z prośbą o

głosowanie przeciwko podjęciu uchwały. Przed chwilą uzyskał informację, że Gmina
Zakroczym nie przejmuje zakresu obowiązków zimowego utrzymania dróg.

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowej uchwały.
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Rada Powiatu Nowodworskiego Ogłosami za, 16 głosami przeciw, przy 3 głosach
wstrzymujących się nie przyjęła uchwały w sprawie przekazania przez powiat zadania
Gminie Zakroczym.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 6)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania przez powiat

zadania Gminie Czosnów, a następnie poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za przyjęła Uchwałę Nr

X/77/2011 w sprawie przekazania przez powiat zadania Gminie Czosnów.

Ad. 7)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania przez powiat

zadania Gminie Pomiechówek, a następnie poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za przyjęła Uchwałę Nr

X/78/2011 w sprawie przekazania przez powiat zadania Gminie Pomiechówek.

W punkcie porządku obrad pn. sprawy różne p.Przewodniczący Rady poinformował,
że wpłynęły do Zarządu Powiatu pisma Wójta Gminy Czosnów, które otrzymał również
Przewodniczący Rady oraz Radni reprezentujący Gminę Czosnów.
Wójt Gminy ponawia wniosek o przejęcie drogi powiatowej nr 2403W Kazuń Nowy-Kazuń
Bielany-Kazuń Polski-Ceczotki - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W kolejnym piśmie Wójt zwraca się z prośbą o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2012
rok najpilniejszych zadań inwestycyjnych do wykonania na terenie Gminy Czosnów, tj.
wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej nr 2420W na odcinku Lomna Las - Pieńków,
opracowanie dokumentacji na chodnik w drodze powiatowej 2404W w miejscowości Dębina
i uzupełnienie poboczy tej drogi na odcinku Dębina - Kazuń Bielany, opracowanie
dokumentacji na chodnik na drodze powiatowej nr 2403W na odcinku do drogi 579 do końca
Czeczotek. Wójt deklaruje, że gmina Czosnów wesprze finansowo w/w inwestycje
analogicznie, jak przy wcześniej budowanych chodnikach, czy opracowywanych
dokumentacjach. Pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P.Starosta stwierdził, że jest to okres, kiedy napływają do Starostwa wnioski z różnych
gmin o umieszczenie poszczególnych zadań inwestycyjnych w budżecie. Dzisiaj jest za
wcześnie, żeby powiedzieć czy zostaną uwzględnione. Po zebraniu całości materiału Zarząd
przedstawi Radzie możliwość realizacji na miarę możliwości finansowych Powiatu.
Ostateczny kształt budżetu będzie wypracowany razem z Radą Powiatu.

Głos zabrał p.Sebastian Kozak, który podziękował p.Wójtowi za aktywność. Wniosek
o przejęcie przez gminę Czosnów drogi powiatowej Kazuń Nowy-Kazuń Bielany-Kazuń
Polski-Ceczotki jest bardzo ważny. P.Kozak poinformował, że w połowie sierpnia wystąpił
do p.Wójta z prośbą o wystąpienie do Zarządu Powiatu o przejęcie tej drogi. P.Kozak po
zasięgnięciu opinii mieszkańców uznał, że jest to droga obecnie spełniająca funkcje
wewnętrzne, a nie powiatowe. Budżet Gminy Czosnów jest w lepszej sytuacji, niż powiatu, a
wybudowanie zarówno chodnika jak i poprawa stanu tej drogi jest niezbędne.
Odnośnie kolejnego pisma wystosowanego przez p.Wójta, p.Kozak poinformował, że w
sierpniu również złożył pismo do Zarządu Powiatu podnosząc sprawę konieczności tych
inwestycji i przekazał je do wiadomości p.Wójta. Sprawa chodnika w miejscowościach
Lomna Las-Pieńków ciągnie się od wielu lat. P.Wójt zobowiązał się do dofinansowania tej
inwestycji. Mieszkańcom należy się, żeby pewne środki finansowe były wydatkowane na
potrzebne inwestycje, w tym chodniki, a nie zawsze tak było. Podobnie jest z potrzebą



budowy chodnika w miejscowości Dębina, o czym również p.Kozak składał wniosek do
Zarządu z powiadomieniem p.Wójta. Cieszy się, że p.Wójt podjął działania w tych sprawach i
ma nadzieję, że będziemy pracować nad tymi inwestycjami.

p .Katarzyna Kręźlewicz chciałaby sprostować powyższą wypowiedź. Z tego, co się
dowiedziała od p.Wójta, problem drogi szczególnie w miejscowości Kazuń jest podnoszony
od kilku lat. Problemem jest brak uregulowania stanu prawnego tej drogi i w związku z tym
brak możliwości przekazania jej przez powiat. Przed rozmowami z mieszkańcami należało
sprawdzić stan prawny danej rzeczy, której własność chce się przenieść.

P.Sebastian Kozak powiedział, że przez ostatnie lata inwestycje były przeprowadzane
nie do końca według potrzeb mieszkańców i wydawano znaczne środki na inwestycje, które
okazały się nietrafne. Jeśli od kilku lat były zabiegi o sfinalizowanie tych działań, to dlaczego
dopiero teraz ta sprawa jest poruszana? Należy sobie przypomnieć, kto rządził w poprzedniej
kadencji. Nie należy przeciągać spraw i zasłaniać się prawem.

P.Katarzyna Kręźlewicz zwróciła się z prośbą do p.Starosty o poinformowanie, jaki
jest stan prawny przedmiotowej drogi?

P.Starosta poinformował, że wszystkie dokumenty zostały przekazane do Wydziału,
którego zadaniem jest przygotowanie strony prawnej. Nie można się spierać, co do terminu
rozpoczęcia takich, czy innych inicjatyw. Najważniejsze jest, że powiat się rozwija i na tym
trzeba się skoncentrować.

P.Wicestarosta zwrócił uwagę, że uchwałę o przekazaniu drogi można podjąć do
końca września, ten termin już minął, a jej moc obowiązująca jest od 1 stycznia roku
następnego. Przejęcie drogi może nastąpić dopiero w przyszłym roku. Natomiast nie
wszystkie grunty są własnością powiatu i nie można przekazać drogi. P.Wójt wielokrotnie
poruszał temat przejęcia tej drogi. Jak zostaną przygotowane dokumenty, zostanie
przygotowana uchwała do podjęcia przez Radę. P.Wicestarosta ma nadzieję, że z dniem 1
stycznia 2013 będzie to droga gminna. Wniosek o przekazanie tej drogi gminie jest zasadny,
bo posiada ona znamiona drogi lokalnej.

P.Grzegorz Szymański zwrócił się z prośbą o przekazywanie tego typu pism do
Komisji Infrastruktury, gdzie można sprawy będące w zakresie kompetencji tej komisji,
przedyskutować i nie byłoby takiego zamieszania na sesji.

P.Adam Szatkowski w imieniu mieszkańców Nowego Modlina i Radnych z terenu
Pomiechówka podziękował za podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat
Nowodworski zadania zarządzania drogą powiatową Gminie Pomiechówek.

W związku z wyczerpanym porządkiem obrad p.Zdzisław Szmytkowski -
przewodniczący Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo, a następnie o godz. 1630

zamknął obrady X sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska


