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Protokół Nr IX/H
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 8 września 2011 roku.
IX sesja Rady Powiatu Nowodworskiego
Powiatowego przy ul. Mazowieckiej 10.

odbyła

się w siedzibie

Starostwa

Przed oficjalnym otwarciem IX sesji Rady Powiatu p.Zdzisław Szmytkowski przewodniczący rady oraz p.Krzysztof Kapusta - starosta złożyli najserdeczniejsze życzenia
pJadwidze
Popielskiej - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz p.Grzegorzowi
Duchnowskiemu - dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku w związku z
jubileuszami 40 lat pracy oraz 25 lat pracy na stanowisku dyrektora szkoły.

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, samorządowców,
w tym p.Grzegorza
Arciszewskiego
burmistrza
Nasielska
oraz
p.Grzegorza
Duchnowskiego
przewodniczącego
Rady Miejskiej w Nasieisku, dyrektorów powiatowych jednostek
oświatowych, p.Agatę Busłajew - przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego
Oddział w Nowym Dworze Maz., prasę.
P.Przewodniczący
dodał, że obsługę prawną prowadzi p.Jacek Nieścior, obsługę
merytorycznąp.Mariola Tomaszewska i p.Hanna Prusek.

W punkcie pn. przYJęcIe porządku obrad p.Krzysztof Kapusta - starosta zgłosił
wniosek o rozszerzenie porządku obrad o następujące uchwały:
- zaciągnięcia długoterminowego kredytu;
- wyrażenia zgody na przystąpienie oraz realizację przez Powiat Nowodworski projektu
pn.:"Innowacyjny
program rozwojowy szkoły szansą sukcesu na rynku pracy dla
absolwentów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego;
- wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania inwestycyjnego oraz udzielenie pomocy
finansowej Gminie Pomiechówek na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa
bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz rozwój spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie
Gminy Pomiechówek" w ramach Programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój";
- zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej Nowym Dworze Mazowieckim.
Nie zgłoszono innych wniosków do porządku obrad.
P.Przewodniczący zwrócił się do Rady z pytaniem, czy zgłaszają sprzeciw, co do
wprowadzenia do porządku obrad powyższych uchwał.
Sprzeciwu nie zgłoszono, p.Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek
obrad dalszej części obrad IX sesji Rady, z uwzględnieniem wniosku p.Starosty, tj.:
2. Przyjęcie porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokołu z sesji Vm/ll z dnia 16.06.2011r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
l) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 1 Jego przechowywania na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu;
2) rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym
Dworze Mazowieckim;
3) uchwalenia wieloletniego
programu współpracy powiatu nowodworskiego
z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata
2011-2012;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 20112019;
5) zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok;
6) zaciągnięcia długoterminowego kredytu;
7) wyrażenia zgody na przystąpienie oraz realizację przez Powiat Nowodworski projektu
pn.:"lnnowacyjny program rozwojowy szkoły szansą sukcesu na rynku pracy dla
absolwentów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego;
8) wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania inwestycyjnego oraz udzielenie pomocy
finansowej Gminie Pomiechówek na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa
bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz rozwój spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na
terenie Gminy Pomiechówek" w ramach Programu wieloletniego pod nazwą
"Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój";
9) zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nowym Dworze Mazowieckim.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek
za I półrocze 2011r.
6. Ocena stanu sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za 2010 rok.
7. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2011/2012.

8. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego za lata
2009-2010.
9. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego za
lata 2009-2010.
1O.Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
11.Informacja Starosty dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
12.Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
13.Interpelacje i zapytania.
14.Sprawy różne.
15.zamknięcie sesji.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego porządku
obrad.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła porządek
obrad IX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
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P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr VIII/II z dnia
16 czerwca 2011r.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła protokół nr
VIII/ll z dnia 16 czerwca 20llr .

P.Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu w porządku obrad pn. podjęcie
uchwał.
Ad.l) P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Głos zabrał p.Grzegorz Szymański - przewodniczący
Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji Samorządowej, który poinformował, że
członkowie komisji na posiedzeniu po zapoznaniu się z projektem uchwały wstrzymali się od
głosu. Zwrócił się z prośbą o zabranie głosu w sprawie przez Zarząd i Radcę Prawnego.
P.Jacek Nieścior - radca prawny poinformował, że w związku ze zmianą przepisów
prawo o ruchu drogowym i nałożeniem obowiązku na radę powiatu corocznego uchwalania
stawek za usuwanie i przechowywanie pojazdów, projekt powyższej uchwały trafił pod
dzisiejsze obrady. Wskazane jest, aby Rada na dzisiejszej sesji przyjęła przedłożoną uchwałę.
Powoduje to rozwiązanie poprzedniego porozumienia podpisanego w 2010 roku na bazie
poprzednio obowiązujących przepisów prawo o ruchu drogowym, gdzie były określone inne
stawki. W momencie podjęcia nowej uchwały i jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym,
a następnie wejściu w życie po 14 dniach od ogłoszenia, p.Starosta zgodnie z dyspozycją
zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym ogłosi przetarg na firmę, która będzie
wykonywała czynności usuwania i przechowywania pojazdów. W porozumieniu ujęta
zostanie procedura przekazywania środków uzyskanych z tych działań na rzecz powiatu.
Określone zostaną szczegółowe zasady, w jakim trybie będzie się to odbywać, określone
terminy, procedura wydatkowania tych środków, jaka będzie płatność dla firmy wykonującej
czynności usuwania i przechowywania pojazdów. P.Nieścior dodał, że stawki zawarte w
projekcie przedmiotowej uchwały są maksymalnymi dopuszczalnymi przez ustawodawcę.
P .Katarzyna Kręźlewicz zwróciła uwagę, że działania, do których zobowiązane jest
Starostwo i wymienione przez p.Nieściora powinny być wykonane wcześniej. Na posiedzeniu
komisji były rozważania, czy obecnie funkcjonująca umowa wygasła, czy też nie. Padły różne
opinie, p.Kręźlewicz nie wie jak jest faktycznie, nie widziała tej umowy. Nie wydaje jej się
słuszne podejmowanie w tym momencie uchwały wskazującej maksymalne stawki, kiedy nie
wiemy tak naprawdę, co dalej będzie, jeśli chodzi o umowę, która będzie podpisana, chociaż
jakby idea przyświecająca tej zmianie jest dobra. Radni opozycji mają pewne uzasadnione
wątpliwości, czy na pewno zostanie to zrealizowane. P .Starosta powinien zostać zobowiązany
do przeprowadzenia wszystkich działań wymienionych przez Radcę Prawnego.
Na pytanie p.Przewodniczącego
Rady, czy problem jest w uchwale, czy w umowie?
P.Kręźlewicz powiedziała, że problem jest przede wszystkim w przygotowaniu uzasadnienia i
w sposobie przedstawienia radnym tematu. Umowa jest przeglądana dopiero tego samego
dnia przed sesją i zgłaszane pomysły.
P.Jacek Nieścior jest zdania, że nie ma niepokoju, uchwała która dzisiaj zostanie
przyjęta będzie jak najbardziej zgodna z prawem. Jeśli chodzi o umowę to zgodnie z
przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, zorganizowanie przetargu i wybranie firmy
należy do kompetencji starosty, który określa projekt umowy na bazie podjętej uchwały. Żeby
nie przedłużać w czasie Rada powinna dzisiaj podjąć uchwałę, w momencie wejścia jej w
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życie starosta uruchomi procedurę wyboru firmy. Do czasu jej wyboru, w zawartym
porozumieniu z dn. l5.02.20l0r. w § 2, ust 3 jest mowa, że w chwili podjęcia przez Radę
Powiatu uchwały w sprawie wyznaczenia nowych opłat za parkowanie podpisany zostanie
stosowny aneks do niniejszego porozumienia.
P.Katarzyna Kręźlewicz poprosiła o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy umowa
wygasła, czy też nie?
P.Jacek Nieścior powiedział, że z umowami jest kwestia interpretacji. Żeby nie było
luki prawnej między stanem od momentu wejścia w życie nowej uchwały, a dotychczasowym
porozumieniem i dotychczasową uchwałą to mamy tutaj zapisy, które pozwolą nam
zinterpretować, że to porozumienie będzie funkcjonowało do czasu rozstrzygnięcia przetargu
i podpisania nowej umowy.
Głos zabrał p.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju, który powiedział, że zgodzi się z wypowiedzią p.Kręźlewicz odnośnie trybu prac.
Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury nie przedstawiono porozumienia. Na posiedzeniu
Komisji Finansów udało się znaleźć w porozumieniu paragraf mówiący o wygaśnięciu
umowy, czyli aneksowanie nie ma sensu, trzeba będzie napisać nowe porozumienie. Inną
rzeczą jest podjęcie samej uchwały. Nie zmienia to faktu, czy przyjmiemy ją dzisiaj, czy za
miesiąc, bo będzie obowiązywać i da możliwość podpisania porozumienia na bazie tej
uchwały. Będą określone stawki i możliwość ogłoszenia przetargu. P.Dudekjest za podjęciem
uchwały na dzisiejszej sesji, a p.Starostę należy zobligować do ogłoszenia przetargu. Opinia
Komisji Finansów była pozytywna, część Radnych wstrzymała się od głosowania ze względu
na zgłoszone wątpliwości.
P.Katarzyna Kręźlewicz skierowała pytanie do p.Starosty, jak zamierza osiągnąć cel,
aby 20% z kwot określonych w uchwale wracała do powiatu na zabezpieczenie działań, które
podejmujemy w związku z tym zadaniem?
P .Starosta powiedział, że wydaje się, iż najsensowniejszym rozwiązaniem będzie
sytuacja, w której po rozstrzygnięciu przetargu całość pieniędzy będzie wpływała do
Starostwa, a w przetargu będzie określona kwota do przekazania firmie.
P.Henryk Mędrecki - wicestarosta zwrócił uwagę, że ta uchwała powoduje
rozpoczęcie dalszych działań przez Starostę. Zadanie może być przekazane, ale zgodnie z
ustawą o zamówieniach publicznych.
p .Mariusz Łaszuk stwierdził, że w porozumieniu jest termin jego obowiązywania do
2013 roku, czy w momencie podjęcia uchwały to porozumienie wygasa, czy firma po starych
stawkach świadczy dalej usługi?
P.Jacek Nieścior powiedział, że nie wiązałby zmiany wysokości stawek z terminem
obowiązywania porozumienia. W porozumieniu jest zapis, przytoczony wcześniej, że w razie
zmiany stawek stosuje się odpowiedni aneks z nowymi stawkami. Natomiast jest w
porozumieniu ust. 5 mówiący, że porozumienie wygasa, jeżeli zmienią się przepisy dotyczące
wyznaczenia parkingów strzeżonych, o których mowa w art. BOa, ust. 5 ustawy Prawo o
ruchu drogowym. Nowelizacja tej ustawy wykreśliła ust. 5. Teraz jest kwestia, czy będziemy
traktować przepisy o wyznaczeniu parkingów, jako wygasłe, czy automatycznie wygasa
porozumienie. Jeśli przyjmiemy tryb rozumowania, że porozumienie wygasa, to mamy
ustawę o zamówieniach publicznych, że w sytuacjach, których nie mogliśmy wcześniej
przewidzieć możemy zastosować tryb 67 ust. 3 lub ust. 4 i na czas określony podpisać drugie
porozumienie i w trakcie tego okresu ogłosić kolejny przetarg i podpisać umowę na bazie
nowych stawek, które ma nadzieję, ze Rada dzisiaj uchwali.
P.Bogdan Ruszkowski zadał pytanie, jakie będą konsekwencje przyjęcia uchwały na
kolejnej sesji?
P.J acek Nieścior stwierdził, że nic się nie stanie, ale z racji tego, że przepisy wyszły w
sierpniu, a dzisiaj jest sesja wskazane byłoby podjęcie uchwały, żeby środki jak najszybciej
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wpływały do budżetu powiatu i jak najszybciej można byłoby uruchomić procedurę
przetargową, która trwa określony okres czasu. Ewentualne odwołania, czy negocjacje
spowodują przesunięcie w czasie ok. 2-3 miesiące.
P.Grzegorz Szymański powiedział, że po wysłuchaniu argumentów może stwierdzić,
że należy przyjąć uchwałę i nie blokować procedur, jakie musi podjąć Starostwo.
p .Przewodni czączy Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 10 głosami za, przy 7 głosach wstrzymujących
przyjęła Uchwałę Nr IXl64/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
P.Przewodniczący zwrócił się z prośbą do p.Starosty, aby po rozstrzygnięciu przetargu
na realizację zadania usunięcia pojazdów z drogi i jego przechowywania,
Komisje:
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji Samorządowej oraz Finansów
Publicznych i Rozwoju wcześniej otrzymały projekt umowy.
Ad.2) P.Rzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.
P .Katarzyna Kręźlewicz - wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała,
że Komisja rozpatrzyła skargę. Komisja uznała skargę za bezzasadną, za czym głosowało 2
członków, l głos był wstrzymujący. Uznane zostało, że osoba skarżąca otrzymała
wystarczającą pomoc z PUP, przeszła szkolenia, a w obecnej sytuacji nie ma możliwości
kolejnego szkolenia w zdobycia nowego zawodu. PUP podał stosowne możliwe drogi
pomocy, w tym pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
P .Przewodniczączy Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IXl65/2011 w
sprawie rozpatrzenia skargi na dzialanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Nowym Dworze Mazowieckim.
Ad.3) P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2012.
Głos zabrała p.Barbara Markowicz - przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i
Spraw Społecznych, która poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
P .Katarzyna Kręźlewicz powiedziała, że chciałaby, aby w sprawie koordynowania i
współpracy z organizacjami pozarządowymi powstały konkretne pomysły jak pomóc. Na
pewno jest zapotrzebowanie i żeby to nie były tylko puste słowa, bardzo chciałaby usłyszeć
konkretne pomysły na tę współpracę. Na czym ma polegać praca osoby zajmującej się tym
zakresem?
P.Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym rozmawiał z p.Kręźlewicz na ten
temat i wydawało mu się, że jest to jasne, nie rozumie dlaczego p.Radna powtarza dwa razy te
same tematy i prosi starostę o zajęcie stanowiska?
P.Przewodniczączy Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
IXl66/2011
w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu współpracy powiatu
nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na lata 2011-2012.
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AdA) P.Przewodniczący Rady przed odczytaniem projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2011-2019, poprosił o
naniesienie poprawki w uzasadnieniu do uchwały w części: przedsięwzięcia, limity wydatków
na przedsięwzięcia bieżące, pkt 3, w miejsce kwoty 100.000zł wpisać lS0.000zł.
Nast-ępnie głos zabrał p.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju, który poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię, co do
projektu przedłożonej uchwały.
P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja również wydała
pozytywną opinię.
P.Barbara Markowicz powiedziała, że na posiedzeniu komisji głosowała za pozytywną
opinią, ale wcześniej proponowała wprowadzenie zmian i wpisanie inwestycji drogowej na ul.
POW i ul. Sikorskiego w Siennicy. P.Skarbnik i p.Starosta informowali, że w związku z tym,
iż jest przygotowywany projekt na remont ul. POW na pewno takie prace będą wykonane w
roku 2012 i będzie to uwzględnione w budżecie. P.Markowicz dodała, że przed samą sesją
dowiedziała się, że jest możliwość pozyskania środków z UE na remont tej drogi; w związku
z tym umieszczenie tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej da możliwość starania
się o te środki. W związku z tym p.Markowicz złożyła wniosek o wprowadzenie do
wieloletniej prognozy finansowej modernizację uLPOW.
Głos zabrał p.Grzegorz Arciszewski - burmistrz Nasielska, który powiedział, że
środki mogą być pozyskane z dotacji z UE jeżeli projekt zostanie złożony do S października.
P.Burmistrz nie wie, na jakim etapie jest przygotowywanie projektu, skończyły się
konsultacje, które trwały do końca sierpnia.
P.Starosta zawnioskował o ogłoszenie S minut przerwy.
Po przerwie p.Przewodniczący
Rady poinformował,
że strony doszły do
porozumienia. Nie zgłoszono innych uwag do omawianej uchwały w związku z czym
p.Przewodniczący poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 16
Radnych, przyjęła Uchwałę Nr XI/67/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2011-2019.
Ad.S)
P .Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2011 rok.
P .Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię, co do projektu odczytanej uchwały.
P.Przewodniczacy poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 16
Radnych, przyjęła Uchwałę Nr IXl68/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2011 rok.
P .Przewodniczący Rady dalsze prowadzenie obrad przekazał p.Mariuszowi Laszukowi
- wiceprzewodniczącemu rady.
Ad.6) P.Wiceprzewodniczący
Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu.
P. P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię, co do projektu odczytanej uchwały.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
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Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 16
Radnych, przyjęła Uchwałę Nr IXl69/2011 w sprawie w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu.
Ad.?) P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie oraz realizację przez Powiat Nowodworski projektu pn.:"Innowacyjny program
rozwojowy szkoły szansą sukcesu na rynku pracy dla absolwentów" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego.
P. P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię, co do projektu odczytanej uchwały.
P.Barbara Markowicz - przewodnicząca
Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, że komisja wydała również pozytywną opinię.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 16
Radnych, przyjęła Uchwałę IXl70/2011 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie oraz realizację przez Powiat Nowodworski projektu pn.:"Innowacyjny
program rozwojowy szkoły szansą sukcesu na rynku pracy dla absolwentów" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Ad.8) P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wspólną realizację zadania inwestycyjnego oraz udzielenie pomocy finansowej Gminie
Pomiechówek
na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: "Poprawa bezpieczeństwa
komunikacyjnego
oraz rozwój spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie Gminy
Pomiechówek"
w ramach Programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji
Samorządowej
poinformował,
że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju na
wstępie pochwalił p.Dorotę Dziedzic - Zuj - kierownik Wydziału Inwestycji za tak szybkie
przygotowanie materiału, tj. w przeciągu jednego niecałego dnia. Natomiast opinia komisji,
co do uchwały jest pozytywna.
P.Wiceprzewodniczacy poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 16
Radnych, przyjęła Uchwałę Nr IXl7112011 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na
wspólną realizację zadania inwestycyjnego oraz udzielenie pomocy finansowej Gminie
Pomiechówek na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa bezpieczeństwa
komunikacyjnego oraz rozwój spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie Gminy
Pomiechówek" w ramach Programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
Ad.9) P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian
w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej Nowym Dworze Mazowieckim.
P.Barbara Markowicz - przewodnicząca
Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt przedmiotowej
uchwały.
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Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 16
Radnych, przyjęła Uchwałę Nr IXl7112011 w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmian w
Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej Nowym Dworze Mazowieckim.

Ad.S.
W punkcie pn. informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostek za I półrocze 2011r. głos zabrał p.Starosta, który zwrócił się z prośbą
do Rady o przyjęcie powyższej informacji - załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Skład Orzekający RIO w Warszawie podjął uchwałę nr 273/C/2011 z dn. 07.09.2011r., w
której wydaje opinię pozytywną o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego
informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011r. - załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
powiedział, że są zadowoleni z wykonania budżetu za I półrocze. Ze zrozumieniem przyjęte
zostały problemy związane ze sprzedażą nieruchomości. Najbardziej cieszy, że dochody są na
poziomie wyższym niż planowane. Wiadome jest, że wydatki majątkowe spiętrzą się w II
półroczu.
Nie zabrano innych głosów w dyskusji, p.Przewodniczący Rady stwierdził, że
informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za
I półrocze 201lr. została przyjęta przez Radę Powiatu.

W punkcie pn. ocena stanu sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za 2010 rok,
p.Przewodniczący Rady stwierdził, że p.Andrzej Kudelski - dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Dworze Maz. złożył bardzo wyczerpującą
informację - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do złożonej informacji, p.Przewodniczący Rady
stwierdził, że informacja przez Radę Powiatu została przyjęta.

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu pn. informacja dotycząca
przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2011/2012. Podziękował
Dyrektorom za przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego, za starania i trud
włożone w pracę na rzecz kierowanych placówek. Życzył sukcesów w wykonywanej pracy i
w życiu osobistym.
Głos zabrała p.Barbara Markowicz - przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i
Spraw Społecznych, która również podziękowała Dyrektorom za wspaniałe przygotowanie
szkół do nowego roku szkolnego. Podziękowała również p.Zdzisławowi Rackiemu kierownikowi Wydziału Edukacji, dzięki któremu złożony został wniosek na środki z UE i
powiat pozyskał 250tys.zł dodatkowej subwencji oświatowej.
P.Grzegorz Duchnowski - dyrektor ZSZ w Nasielsku na wstępie swojej wypowiedzi,
podziękował za pamięć i życzenia z okazji 25-lecia pełnienia funkcji dyrektora. Podziękował
wszystkim tym, z którymi współpracował od momentu powstania powiatu, szczególnie
p.Zdzisławowi Rackiemu - kierownikowi Wydziału Edukacji, z którym współpracuje od
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samego początku. Podziękował również Zarządowi z p.Starostą, Radnym za współpracę,
szczególnie tym, z którymi również miał przyjemność współpracować od samego początku.
W ZSZ, którym kieruje, udało się wiele zrobić. W roku 1997 oddał szkołę do użytkowania,
był inwestorem. Po przyłączeniu Nasielska do powiatu nowodworskiego, powiat otrzymał
nową szkołę. Przy przychylności
i zaangażowaniu
ówczesnych władz udało się
wygospodarować kwotę 200tys.zł i pozyskać 2mln.zł na budowę sali gimnastycznej. W ten
sposób szkoła stała się nowoczesnym obiektem posiadającym wszystko to, co powinna
posiadać szkoła.
Na zakończenie podziękował wszystkim za wsparcie, za razem spędzone lata. Jako
pracownicy oświaty będą robić wszystko, aby nowodworska oświata była wzorcowa, a
wyniki osiągane z różnego rodzaju egzaminów o tym świadczą.
Głos zabrał p.Starosta, który powiedział, że współpraca z Dyrektorami placówek
oświatowych jest bardzo wysoko oceniana przez Zarząd. Serdecznie podziękował za
współpracę. Dodał, że istotne jest wsparcie placówek oświatowych przez Poradnię
Psychologiczno - Pedagogiczną zarządzaną przez p.Adama Łojka. Bardzo wiele dla
młodzieży wykonują Warsztaty Terapii Zajęciowej kierowane przez p.Elżbietę Gauza.
Nie zabrano innych głosów w dyskusji, p.Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada
przyjęła informację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2011/2012 - załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.8,9
W punktach porządku obrad pn.: raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Nowodworskiego za lata 2009-2010 oraz sprawozdanie z realizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego za lata 2009-2010, p.Przewodniczący
Rady poinformował, że całość dokumentów (załącznik nr 5 i 6 do niniejszego protokołu)
została Radnym przekazana na skrzynki mailowe, natomiast do materiałów na sesję zostały
dołączone streszczenia (załącznik nr 7 i 8 do niniejszego protokołu) przygotowane przez
p.Reginę Rudzką - kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedłożonych materiałów, p.Przewodniczący Rady
stwierdził, że Rada Powiatu Nowodworskiego przyjęła raport z wykonania Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego za lata 2009-2010 oraz sprawozdanie z
realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego za lata 2009-2010.

Ad.IO
P .Przewodniczący Rady w punkcie porządku obrad pn. informacja Przewodniczącego
Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych, poinformował, iż wszyscy Radni złożyli
swoje oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie wraz z kopią zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym 20 l O. W wyniku analizy stwierdzone zostały
niewielkie uchybienia. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oświadczeniach
majątkowych nie podjęto żadnych działań. Bez uwag oświadczenia majątkowe wypełnili:
p.Maria Jarząbek, p.Katarzyna Kręźlewicz, p.Mariusz Łaszuk. P.Przewodniczący Rady
zwrócił się do Radnych z prośbą czytelne i staranne wypełnianie oświadczeń.
Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Nowodworskiego
złożonych według stanu na dzień 31.12.2010 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
Ad. 11
P.Starosta poinformował, iż wszystkie osoby, tj. 400sób, zobowiązane do złożenia
oświadczenia majątkowego staroście wywiązały się z tego obowiązku w terminie.

W oświadczeniach stwierdzono małe uchybienia. Nie podjęto żadnych działań w związku z
tYmi nieprawidłowościami, gdyż istotne nieprawidłowości nie wystąpiły.
Ad.12
W punkcie porządku obrad pn. sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady
głosów nie zabrano.
Sprawozdanie z pracy zarządu Powiatu Nowodworskiego pomiędzy sesjami Rady stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.14
W punkcie sprawy różne p.Przewodniczący Rady poinformowała o pismach, które
wpłynęły do Rady:
- Wojewoda Mazowiecki w piśmie z dn. 30.06.2011r. zwraca uwagę na problem
nieudostępniania
przez niektóre jednostki samorządowe oświadczeń majątkowych w
Biuletynie Informacji Publicznej.
- Starosta Nowodworski pismem z dn. 27.06.2001r. informuje o przekazaniu do rozpatrzenia
skargę przekazaną przez Przewodniczącego Rady z dn.17.06.2011r. na Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z właściwością do Mazowieckiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.
- Wojewoda Mazowiecki pismem z dn. 11.07.2011r. informuje o przekazaniu zgodnie z
właściwością skarg z dn.: 19.04.2011r., 7.05.2011r., 18.05.2011r. na Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru budowlanego w Warszawie.
- Wojewoda Mazowiecki pismem z dn. 22.08.2011r. w związku z nieprawidłowościami w
uchwałach ustalających programy współpracy z organizacjami pozarządowYmi i innYmi
podmiotami prowadzącYmi działalność pożytku publicznego zwraca uwagę na zakres
niezbędnych uregulowań, jakie program powinien zawierać. Pismo zostało przekazane do
właściwych Wydziałów Starostwa.
P.Przewodniczący Rady dodał, że powyższe pisma są do wglądu zainteresowanych
Radnych w Biurze Rady.
Ad.1S
W związku z wyczerpanYm porządkiem obrad p.zdzisław
Szmytkowski przewodniczący Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo, a następnie o godz. 1125
zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska

