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0002 Protokół Nr XXIV/12
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 4 grudnia 2012 roku

XXIV sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się. w siedzibie Starostwa
Powiatowego przy ul. Paderewskiego l B.

Ad. 1
Sesję o godz. 830 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XXIV sesji

Rady Powiatu Nowodworskiego - p.Mariusz Laszuk przewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 19
Radnych - statutowy skład Rady.
P.Przewodniczący Rady przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele z p.Krzysztofem
Kapustą - starostą, przedstawicieli prasy, p.Dominika Pogorzelskiego przedstawiciela
Kancelarii Prawnej.
P.Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana w związku z wnioskiem
Radnych (załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 2
P .Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad dołączony do

wniosku:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV7/20l0 Rady Powiatu

Nowodworskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie sesji.

Do zaproponowanego powyżej porządku obrad me zgłoszono uwag,
p.Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie.

Rada Powiatu Nowodworskiego 12 głosami za, przy 7 glosach przeciw przyjęła
zaproponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Ad. 3
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr

IV7/20l0 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania
stałych komisji.

Głos zabrał p.Mariusz Dudek, który na wstępie zadał pytanie skąd pośpiech w
podejmowaniu tej uchwały. Taka zmiana może być dokonana w każdej chwili, więc dziwi się,
że musiała być zwołana sesja nadzwyczajna, skoro planowana jest sesja na dzień 20 grudnia.
Następnie p.Dudek zgłosił wnioski do przedmiotowej uchwały;
- Powołać p.Wacława Bodzaka na przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych oraz na wiceprzewodniczącego p.Alfreda Bernarda Dzwonka.
- Powołać p.Barbarę Markowicz na przewodniczącą Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej oraz na wiceprzewodniczącego p.Kazimierza
Drabika.

P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pierwszy wniosek zgłoszony przez
p.Dudka.

Rada Powiatu Nowodworskiego 8 głosami za, przy 10 głosach przeciw i 1 głosie
wstrzymującym, nie przyjęła wniosku o powołanie p. Wacława Bodzaka na
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przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz p.Alfreda Dzwonka
na jej wiceprzewodniczącego.

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie drugi wniosek zgłoszony przez
p.Mariusza Dudka.

Rada Powiatu Nowodworskiego 9 głosami za, przy 10 głosach przeciw nie przyjęła
wniosku o powołanie p.Barbary Markowicz na przewodniczącą Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji Samorządowej oraz p.Kazimierza Drabika na
wiceprzewodniczącego tejże komisji.

Z kolei głos zabrała p.Katarzyna Kręźlewicz, która powiedziała, że propozycje zmian
w komisjach wynikają z opinii Radnych pracujących w różnych komisjach Rady. Ponadto do
Rady wszedł nowy Radny, było to przyczynkiem do tego, żeby zastanowić się nad kształtem i
pracą każdej komisji. Tam gdzie doceniono pracę i trud Przewodniczących nie proponowano
zmian. Nie jest to krytyka, ale próba spojrzenia przez kogoś innego na pracę komisji. Zmiany
Przewodniczących dotyczą tylko dwóch komisji.

P .Zdzisław Szmytkowski poprosił p.Mariusza Łaszuka o poinformowanie
merytorycznie, co leżało u podstaw proponowanych zmian, nie zadawała go wypowiedź
p.Kręźlewicz w tym temacie. Również chciałby usłyszeć od p.Bogdana Ziemieckiego, który
po raz drugi uczestniczy w sesji, czym motywował się podpisując wniosek o dokonanie takich
zrruan.

Głos zabrał p.Bogdan Ruszkowski, który powiedział, że Rada jest na półmetku swojej
pracy w obecnej kadencji. Co roku oceniane są wszystkie komisje, zlepek poszczególnych
opinii dał podstawę do takich zmian. Ostatnio obserwowaliśmy pracę Komisji Rewizyjnej i
rozbieżności, które pojawiły się również na sesji. Komisja wypracowała opinię, którą
przekazała na sesję, sprawa jest znana, p.Ruszkowski nie chciałby się w nią teraz zagłębiać.
Na przygotowanie propozycji zmian miało też wpływ wejście w skład Rady nowego Radnego
i konieczność uwzględnienia jego osoby w pracach komisji.

Następnie p.Barbara Markowicz powiedziała, że chciałaby usłyszeć, jakie są
merytoryczne zarzuty co do jej osoby, jako przewodniczącej komisji. Otrzymała wiadomość
od p.Przewodniczącego, że p.Drabik i p.Paczewski wnioskowali o odwołanie jej z tej funkcji,
natomiast nie sąjej członkami, więc nie wie, w jaki sposób dokonali oceny.

Głos zabrał p.Henryk Mędrecki, który powiedział, że chciałby zrezygnować z
członkowstwa w Komisji Infrastruktury na rzecz Komisji Finansów. Ten rok będzie trudny
pod względem finansowym, w związku z czym chciałby móc pracować w Komisji Finansów.
Natomiast z racji nadzoru nad inwestycjami będzie musiał uczestniczyć w posiedzeniach
Komisji Infrastruktury.

P.Barbara Markowicz zadała pytanie p.Bodzakowi, czy w dniu dzisiejszym przebywa
na zwolnieniu lekarskim? Ponadto jak p.Bodzak zamierza pełnić funkcję
wiceprzewodniczącego komisji skoro przez ostatnie kilka miesięcy nie uczestniczył w
posiedzeniach, przedstawiał do usprawiedliwienia zwolnienia lekarskie.

P.Bodzak potwierdził, że jest na zwolnieniu lekarskim. Powiedział, że wcześniej kilka
krotnie przebywał w szpitalu, po czym był na zwolnieniu lekarskim. Obecnie ma złamaną
prawą kość promieniową. Dodał, że ma chorą kość promieniową, a nie mózg, dlatego
postanowił uczestniczyć w dzisiejszej sesji. Jeśli chodzi o pracę Komisji Edukacji, Zdrowia i
Spraw Społecznych, to często godziny posiedzeń kolidowały z jego godzinami przyjęć
pacjentów w przychodni. Nie może sobie pozwolić na opuszczenie placówki z pacjentami,
żeby wziąć udział w posiedzeniu komisji. Godziny były zmieniane, wahały się od 8.30 do 14.
Podziękował za wniosek o powołanie go na przewodniczącego komisji, natomiast nie wyraża
takiej zgody. Jednym z powodów jest fakt, że ostatnio problemów z zadaniami edukacji jest
dużo więcej, niż problemów ze służbą zdrowia. Poza problemami dotyczącymi NPL w
Nasielsku, zbyt wielu problemów służby zdrowia nie było omawianych. Ponadto stan zdrowia

2



RADĄ. POWIATU
'W Nowym i)worze Mazowieckie

ul. ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

nie pozwala na przyjęcie takiego zobowiązania, mogą zdarzyć się problemy w związku z
niemożnością udziału w posiedzeniach. Jako senior w Radzie ma prawo do pewnych rzeczy.
Jeśli stan zdrowia będzie pozwalał na udział w posiedzeniach, to będzie w nich uczestniczył,
ale muszą być rozsądne godziny pracy. Jeżeli przerwie pracę w przychodni, odejdzie od
przyjmowania pacjentów, wtedy będzie do dyspozycji, niezależnie od ustalonych godzin
posiedzeń komisji. P.Bodzak dodał, że zawsze starał się uczestniczyć w sesjach Rady.

p .Barbara Markowicz zwróciła uwagę, że p.Bodzak sporadycznie uczestniczył w
posiedzeniach komisji, więc nie może ocenić, jakie sprawy były omawiane. Omawiane były
tematy zdrowia, edukacji, pomocy społecznej zgodnie z przyjętym planem pracy. Natomiast
w dalszym ciągu oczekuje na merytoryczne uwagi, jakie ma do jej pracy p.Paczewski skoro
zgłosił wniosek o jej odwołanie.

p .Katarzyna Kręźlewicz powiedziała, że jest zniesmaczona wypowiedzią p.Markowicz
w stosunku do p.Bodzaka. P.Kręźlewicz pracuje w samorządzie korporacyjnym, gdzie każdy
otrzymuje zestawienie ile razy uczestniczył w komisjach. Można takie zestawienie zrobić w
stosunku do Radnych i różnie by ono wyglądało w stosunku do różnych osób.

P .Kazimierz Drabik postawił wniosek formalny o zakończenie dyskusji nad
projektem uchwały. Może paść za dużo słów, a jeszcze 2 lata będziemy współpracować.

Rada Powiatu Nowodworskiego 10 głosami za, przy 9 głosach przeciw przyjęła
wniosek o zamknięcie dyskusji nad projektem omawianej uchwały.

p .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 10 głosami za, przy 9 głosach przeciw przyjęła

Uchwalę Nr XXIV/194/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 11/7/2010 Rady powiatu
Nowodworskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji.

Ad. 4.
W punkcie sprawy różne p.Przewodniczący Rady odnośnie pytań zadanych do niego

przy omawianiu projektu uchwały powiedział, że decyzja w sprawie zaproponowanych zmian
nie zapadła podczas ostatniego spotkania, ale ewaluowała w czasie ostatniego miesiąca. Nie
chciano zamieszania, które z tego wynika, robić na sesji wigilijnej, czyli 20 grudnia. Nie we
wszystkich komisjach wprowadzone zostały zmiany.

P.Henryk Mędrecki powiedział, że nie został przegłosowany jego wniosek o
przeniesienie do Komisji Finansów, zastanowi się, czy nie napisać o unieważnienie tej
uchwały. Wniosek nie był poddany pod głosowanie, a powinien. Przerwana została
procedura.

P.Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że nie był to wniosek formalny tylko prośba.
P.Henryk Mędrecki nie zgodził się z powyższym. Uważa, że każdy wniosek powinien

być głosowany, jeżeli nie. chce pracować w jakiejś komisji to, kto go zmusi żeby tam
pracował?

P.Przewodniczacy Rady poprosił o złożenie stosownego wniosku, zostanie on
poddany pod glosowanie na kolejnej sesji.

Następnie głos zabrał p.Starosta, który powiedział, że śmieszne są uzasadnienia do
zmian wprowadzonych podjętą uchwałą. Zmiany te nie mają nic wspólnego ze zdrowym
rozsądkiem, są tylko i wyłącznie polityczne. Większość, jaką daje 10 głosów i demokracja na
to pozwala.

p .Zdzisław Szmytkowski zadał pytanie do p.Drabika i p.Paczewskiego, w związku ze
złożoną propozycją funkcji wiceprzewodniczącego w miejsce p.Kozaka. Nie przyjął tej
propozycji. Czy gdyby przyjął propozycję, to zmiana byłaby na dzisiejszej sesji, jakie byłoby
merytoryczne uzasadnienie do takiej zmiany?

P .Kazimierz Drabik powiedział, że na to pytanie odpowiedział już p.Starosta, jeśli jest
posądzenie o uprawianie polityki, to załóżmy, że tak jest.
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P.Mariusz Dudek zadał pytanie p.Ruszkowkiemu, jak to jest z jego chęcią bycia
członkiem zarządu powiatu, czy kłopoty, jakie ma na terenie Gminy Nasielsk wiążą się z tym
zamieszani em?

P.Bogdan Ruszkowski powiedział, że nie ma żadnych kłopotów w Nasielsku, do
zarządu mu się nie spieszy. Chciałby się odnieść do zarzutów uprawiania polityki. W
Nasielsku pojawiły się 2mln.zł, poprzednimi sesjami wprowadzono 2 "schetynówki", a w
budżecie ich nie ma. Teraz są rozbieżne głosy na temat "schetynówki" dla Nasielska, Cały
czas prowadzona jest jakaś gra. Jeśli są jakieś ruchy z jednej strony, to jest wszystko w
porządku, cokolwiek zrobione po przeciwnej stronie zaraz są zarzuty robienia polityki.

P.Wicestarosta poinformował, że nie ma możliwości, aby taki wniosek o
"schetynówkę" złożył Powiat, ale może złożyć Gmina Nasielsk.

P .Starosta zapewnił, że nikt z Członków Zarządu nie uprawia żadnej polityki. Sprawy
realizacji inwestycji są dopasowane do możliwości finansowych.

P.Mariusz Dudek powiedział, że należy zwrócić uwagę, że jesteśmy radnymi
powiatowymi, nie Nasielska, czy konkretnej innej gminy, reprezentujemy interesy wszystkich
mieszkańców powiatu. Decyzje podejmowane są w zależności od posiadanych środków, a nie
od tego, co by się chciało. Nadchodzący rok będzie bardzo trudny, może się okazać, że nie
zrobimy żadnej inwestycji, tylko będzie realizowane bieżące utrzymanie.

P.Przewodniczący Rady zaproponował zakończenie dyskusji. Powiedział, że
nadchodzi bardzo duży kryzys, na pewno będą pewne zmiany, każdy powinien się liczyć z
tym, że nie jest na stałe przywiązany do pewnych miejsc.

Głos zabrał p.Władysław Ziemiecki przypomniał, że pieniądze na drogę w Czajkach
dała firma, Powiat nie dał nic. Za te pieniądze miało być zrobione więcej, niż wykonano.
Planowane było położenie 600m asfaltu. Sprawa ta będzie nagłośniona i przedstawiona
mieszkańcom. Firma dała 418tys.zł, a Powiat nawet złotówki nie wyłożył. P.liemiecki dodał,
że od 35 lat pracuje społecznie, wiele inwestycji wykonywał na terenie Gminy Nasielsk, nie
wszedł do Rady, żeby uprawiać politykę.

Następnie P.Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady:
- Krajowe Biuro Wyborcze przekazało Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w sprawie
zmiany w składzie Rady Powiatu Nowodworskiego w celu podania do publicznej wiadomości
na terenie okręgu wyborczego nr 2. Obwieszczenie zostało przekazane p.Sekretarzowi do
realizacji.
- P.Mariusz Błaszczak - poseł na Sejm RP przekazał do wiadomości kopię interpelacji
poselskiej, jaką skierował do Ministra Zdrowia w sprawie polityki NFZ w zakresie
kontraktowania świadczeń z zakresu ochrony zdrowia na rok 2013 w aglomeracji
warszawskiej.
- P .Anna Dobrzycka, w związku z zapowiedzianą przez Premiera debatą nad pracami
legislacyjnymi odnośnie procedury in vitro, przesyła popularno naukowe opracowanie
dotyczące zarówno problem aborcji, jak i in vitro. Dołącza apel 1000 pracowników służby
zdrowia w tej sprawie. Postulują całkowity zakaz in vitro, a promowanie i finansowanie z
NFZ naprotechnologii. P.Dobrzycka prosi o zainteresowanie tematem Radnych, a w
szczególności osoby zajmujące się wspieraniem rodziny.

Ad. 5
W związku z wyczerpanym porządkiem obrad p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący

Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 9°5 zamknął
obrady XXIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
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Mariola Tomaszewska


