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Protokół Nr XII/11
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 listopada 2011 roku.

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

Starostwa

Sesję o godz. 1000 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XII sesji Rady
Powiatu Nowodworskiego, a następnie prowadził p.Zdzisław Szmytkowski - przewodniczący
Rady Powiatu Nowodworskiego. W sesji uczestniczyło 17 radnych, (statutowy skład rady 19
radnych). P.Przewodniczący Rady serdecznie przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele z
p.Krzysztofem Kapustą- starostą, kierowników powiatowych jednostek i wydziałów,
pracowników Starostwa oraz przybyłych gości i prasę.
P.Przewodniczący
dodał, że obsługę prawną prowadzi p.Jacek Nieścior, obsługę
merytoryczną p.Mariola Tomaszewska i p.Hanna Prusek.

P .Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad dalszej części
posiedzenia, tj.:
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji:
1) IXl2011 z dnia 08.09.2011r.
2) Xl2011 z dnia 03.10.201lr
3) XII2011 z dnia 26.10.2011r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 20112019;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok;
3) uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Mazowieckim.
5. Nowodworski rynek pracy - sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
6. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska i
Rolnictwa.
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10.Zamknięcie sesji.
Do zaproponowanego porządku nie zgłoszono wniosków, P .Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie jego przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego
jednogłośnie,
17 głosami za, przyjęła
zaproponowany porządek obrad XII sesji.

W punkcie pn. przyjęcie protokołów z sesji: 002011 z dnia 08.09.201lr., Xl2011 z
dnia 03.10.2011r., XII2011 z dnia 26.10.201lr., nie zgłoszono uwag do w/w protokołów.
P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie w/w protokołów.
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sesji:
l) IXl2011 z dnia 08.09.2011r.
2) Xl2011 z dnia 03.10.2011r.
3) XI/2011 z dnia 26.10.2011r.

P.Przewodniczący Rady poprosił p.Sebastiana Kozaka - wiceprzewodniczącego
o procedowanie w kolejnym punkcie porządku obrad tj.: podjęcie uchwał.

Rady

Ad. 1)
P.Sebastian Kozak - wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2011-2019.
P .Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XII/83/2011
w sprawie
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Nowodworskiego na lata 2011-2019.
Ad. 2)
P .Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2011 rok.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja pozytywnie, jednogłośnie, zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XII/84/2011
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Ad. 3)
P.Wiceprzewodniczacy Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.
Głos zabrała p.Barbara Markowicz - przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i
Spraw Społecznych, która poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XII/85/2011
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Nowym Dworze Mazowieckim.

P.Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu w porządku obrad pn.
nowodworski rynek pracy - sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
Stwierdził, że Radni powyższe sprawozdanie otrzymali w formie pisemnej (załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu).
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Głos zabrała p.Barbara Markowicz - przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i
Spraw Społecznych, poinformowała, że w dniu 14 listopada p.Jadwiga Popielska - dyrektor
PUP na posiedzeniu komisji przedstawiła sprawozdanie z działalności PUP. Sprawozdanie
jest bardzo obszerne, p.Popielska udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytanie, jakie Radni
zgłosili na posiedzeniu.
P.Przewodniczący zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy zgłaszają uwagi lub
pytania do przedłożonego sprawozdania. W związku z ich brakiem stwierdził, że Rada
Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

P .Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu w porządku obrad pn.
informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Informacja również została udostępniona Radnym w formie pisemnej (załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu).
Głos zabrała p.Maria Jarząbek - przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i
Rolnictwa. Poinformowała, że w dniu wczorajszym, w posiedzeniu komisji w uczestniczyła
p.Regina Rudzka - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, która udzieliła
obszernych odpowiedzi na wszystkie zgłoszone pytania.
P .Przewodniczący zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy zgłaszają uwagi lub
pytania do przedłożonej informacji. W związku z ich brakiem stwierdził, że Rada Powiatu
przyjęła informację dotyczącą zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska i
Rolnictwa.

W punkcie pn. sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady głosów nie
zabrano.
Sprawozdanie z pracy Zarządu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P.Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęło pismo
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Maz. dot. dokonanej analizy i weryfikacji
oświadczeń majątkowych Radnych, stwierdzone zostały uchybienia. P .Przewodniczący Rady
poprosił Radnych o skontaktowanie się z p.Kierownik Biura Rady w celu wyjaśnienia sprawy
i ewentualnego uzupełnienia.
Do Rady wpłynęło również pismo od p.Zbigniewa Kończaka - dyrektora SZPZOZ
informujące, iż w dniu 29 października br. w Warszawie na Gali "Polska Przedsiębiorczość
2011" SZPZOZ w Nowym Dworze Maz. zdobył w Konkursie Mazowiecka Firma Roku 2011
w kategorii Medycyna II nagrodę oraz srebrną statuetkę. P .Przewodniczący pogratulował
serdecznie uzyskanego wyróżnienia, dodał, że Rada chciałby, aby to wyróżnienie przełożyło
się na podpisane kontrakty.
Następnie głos zabrała p.Maria Jarząbek, która poinformowała, że wcześniej już
zgłaszała do p.Wicestarosty sprawę ubytku w jezdni w Leoncinie, dodała, że dobiega koniec
terminu gwarancji firmy wykonującej to zadanie i należałoby wyegzekwować naprawę jezdni.
Zwróciła uwagę, że w Leoncinie w okolicy działki mieszczącej się przy ul.Partyzantów 20 22 w jezdni tworzy się lej, również należałoby dokonać naprawy.

Następnie p.Jarząbek, w związku z otrzymanymi materiałami dotyczącymi dyskusji na sesji
czerwcowej, zwróciła się do p.Starosty z prośbą o kserokopię opinii kancelarii prawnej, której
brakuje w materiałach, a na którą powołuje się p.Starosta.
p .Henryk Mędrecki - wicestarosta poinformował, że zajmie się zgłoszonymi
usterkami.
P.Krzysztof Kapusta - starosta powiedział, że p.Marii Jarząbek zostanie
udostępniona kserokopia opinii radców prawnych.
Ad. 10

W związku z wyczerpanym porządkiem obrad p.Zdzisław Szmytkowski
25
przewodniczący Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo, a następnie o godz. 10
zamknął obrady XII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska

