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Protokół Nr XXVIII/13
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 lutego 2013 roku

XXVIII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego
Powiatowego przy ul. Paderewskiego IB.

odbyła się w siedzibie

Starostwa

Ad.!

Sesję o godz. 1000 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XXVIII sesji
Rady Powiatu Nowodworskiego - p.Mariusz Łaszuk przewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 16
Radnych - statutowy skład Rady 19 Radnych, nieobecni: p.Alfred Dzwonek, p.Maria
Jarząbek, p.Zdzisław Szmytkowski.
P .Przewodniczący Rady przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele z p.Krzysztofem
Kapustą - starostą, kierowników powiatowych jednostek i wydziałów, pracowników
Starostwa, przybyłych gości, p.Jacka Nieściora przedstawiciela Kancelarii Prawnej oraz panie
z Biura Rady.
Ad. 2

P.Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad XXVIII sesji tj.:
l. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółów z sesji
1) NrXXV12012zdnia
13.12.12r.
2) Nr XXVII2012 z dnia 20.12.12r.
3) Nr XXVII/2012 z dnia 28.12.12r
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr 1I/7/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 grudnia
2010r. w sprawie powołania stałych komisji;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 20132019;
3) zmiany Uchwały budżetowej na rok 2013;
4) zaciągnięcia długoterminowego kredytu;
5) uchylenia uchwały nr XXV1195/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13
grudnia 20l2r.;
6) powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania inwestycyjnego i jego realizacji pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk Gminie Nasie1sk;
7) wniesienia wkładu własnego na realizację w 2013 roku projektu systemowego pn.
"Czas na aktywność" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
realizowanego
w ramach
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie";
8) wprowadzenia planu przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób Ni epełno sprawnych
oraz przyjęcia
szczególnej
zasady
postępowania w przypadku dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w
turnusach rehabilitacyjnych;
5. Informacja o realizacji inwestycji w roku 2012.
6. Informacja o realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012
roku oraz koszty akcji zimowej za miesiąc styczeń 2013.

7. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Architektury i Budownictwa w
roku 2012.
8. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Nowodworskiego pomiędzy Sesjami Rady.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.
Głos zabrał p.Starosta, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
punktu pn. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku w
Powiecie Nowodworskim.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, 16 głosami za, przyjęła wniosek o

wprowadzenie do porządku obrad punktu pn. Sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku w Powiecie Nowodworskim.
P.Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie powyższego sprawozdania,
jako punktu 9, przed punktem interpelacje i zapytanie.
Nie zgłoszono sprzeciwu do powyższej propozycji.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XXVIII
sesji Rady wraz z przyjętą poprawką.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, 16 głosami za, przyjęła porządek obrad
XXVIII sesji Rady.
Ad. 3
Przyjęcie protokółów z sesji
1) Nr XXVI2012 z dnia 13.12.12r.
2) Nr XXVI/2012 z dnia 20.12.12r.
3) Nr XXVII/2012 z dnia 28.12.12r.
Nie zgłoszono uwag do przedłożonych protokołów, p.Przewodniczący
Rady
stwierdził, że Rada przyjęła protokoły: Nr XXV/2012 z dnia 13.12.12r., Nr XXVII2012 z dnia
20.12.12r., Nr XXVII/2012 z dnia 28.12.12r.
Ad. 4
Podjęcie uchwał w sprawach:
Ad. l)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
II/7/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powołania
stałych komisji.
P .Barbara Markowicz zgłosiła uwagę do przygotowanego
projektu uchwały.
Powiedziała, że przygotowana uchwała dotyczy zmiany uchwały z grudnia 2010 roku, a co z
uchwałą przyjęta w grudniu 2012 roku? Ponadto p.Markowicz zgłosiła wniosek o powołanie
p.Kazimierza Drabika na przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Uzasadniając swój
wniosek powiedziała, że obecny Przewodniczący notorycznie nie jest przygotowany do
prowadzenia komisji. P.Szymański nie wie kiedy ma uchwałę poddać pod głosowanie,
wszystkich informacji udziela mu p.Drabik. Nie zawsze udziela głosu Członkom komisji i jest

wulgarny w stosunku do jej Członków.
P .Kazimierz Drabik powiedział, że nie wyraża zgody na bycie przewodniczącym
komisji Infrastruktury.
P .Barbara Markowicz zgłosiła wniosek formalny o odwołanie p.Grzegorza
Szymński ego z funkcji przewodniczącego
Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej.
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P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
Rada Powiatu Nowodworskiego 4 głosami za, 8 głosami przeciw, przy 2 glosacb
wstrzymujących się, nie przyjęła wniosku zgłoszonego przez p. Marko wież:
Następnie p.Jacek Nieścior - radca prawny odnosząc się do treści uchwały powiedział,
że w przypadku funkcjonowania uchwały z grudnia 2012r., należy wprowadzić § 3, który
będzie mówił, że traci moc uchwała z grudnia 2012r., a obecny § 3 będzie miał nr 4.
P.Grzegorz Paczewski zwrócił się z prośbą do p.Henryka Mędreckiego, żeby jednak
pozostał w składzie Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji
Samorządowej. Jest to dość ważna komisja, a p.Mędrecki jest Członkiem Zarządu
przekazującym wiedzę z prac Zarządu. Podjęta przez p.Mędreckiego decyzja na początku
kadencji, co do udziału w pracach w tej komisji była słuszna, dobrze byłoby gdyby taka dalej
pozostała. P .Paczewski poprosił p.Mędreckiego o cofuięcie wniosku o zmianę w składzie
komisji.
P.Henryk Mędrecki powiedział, że w momencie, gdy Rada zdecydowała o
przeniesieniu kwoty 1.260tys.zł z z działu administracja, podjął decyzję o zmianie komisji.
Uważał, że w tym momencie Komisja Finansów jest najważniejszą przy realizacji takiego
budżetu. Jeśli obecnie będą podjęte uchwały prostujące tamte decyzje, to znaczy będzie
można nonna1nie pracować. Natomiast uważa, że uchwała powinna być przegłosowana; jeżeli
Rada zechce to odrzuci propozycję zmiany. P.Mędrecki dodał, że jeżeli Rada odrzuci projekt
uchwały, nikt nie będzie mógł jej zaskarżyć, bo zostanie zdjęta i nie będzie żadnych skutków
prawnych.
P.Mariusz Dudek zgłosił wniosek fonna1ny o zdjęcie omawianej uchwały z porządku
obrad.
P.Przewodniczący Rady powyższy wniosek poddał pod głosowanie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 15 glosami za, przy 1 glosie wstrzymującym się,
przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr II/7/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powołania
stałych komisji - zał. nr l do niniejszego protokołu.
Procedowanie kolejnej uchwały, p.Przewodniczący Rady przekazał p.Sebastianowi
Kozakowi - wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu.
Ad. 2)
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2019.
P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji
Samorządowej
poinformował,
że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju zgłosił
uwagę do kolejności procedowania uchwał finansowych. Uważa, że jako pierwsza powinna
być uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu, ponieważ od pozytywnego jej zaopiniowania
zależą dalsze zmiany w budżecie. Ponadto przekazanie zarządzania drogą powiatową łączy
się ze zwiększeniem środków, więc ta uchwała, zdaniem p.Dudka, powinna być omówiona i
przyjęta, jako pierwsza.
p .Ewa Kałuzińska - skarbnik Powiatu poinformowała, że zaproponowana w porządku
sesji kolejność podejmowania uchwał jest wymagana przez RIO.
P.J acek Nieścior - radca prawny dodał, że kolejność podejmowania uchwał
finansowych wynika z ustawy o finansach publicznych. Jest jednoznacznie wskazane, że
uchwała o wieloletniej prognozie finansowej podejmowana jest, jako pierwsza.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że opinia komisji, co do omawianego projektu uchwały jest pozytywna.

3

]?
'y..;,f

.:~~.
t?t~)\Y~~:~i\.Tr'tr
t.;":.v'-:.rZ'B Masowieckirs

ul. Iqn21;GQO F'aderewskiago 18
CE-'~CONowv Dwór rv~~:~O\v!(;~;~i

Natomiast uważa, że zaciągnięcie kolejnego kredytu przy obecnym zadłużeniu Powiatu nie
jest właściwym działaniem. W tej sprawie wyraził swoją opinię na posiedzeniu komisji. Ma
swoje zdanie również, co do zamierzeń realizacji budowy drogi Kikoły - Czarnowo, czyli że
nie powinna być wykonywana. Nie zostały przedstawione żadne konkrety, w tym liczbowe,
wskazujące, że ta droga ma znaczenie dla powiatu. Wprowadzenie tej inwestycji
spowodowało zamieszanie przy przyjęciu budżetu, jak również wycofanie środków z
wydatków bieżących Starostwa.
Planowany kredyt w wysokości 3mln.zł, to dodatkowy koszt, w kolejnych latach wyniesie
powyżej 800tys.zł. Proponuje wzięcie kredytu w wysokości I,Smłn.zł.
Głos zabrał p.Grzegorz Arciszewski - burmistrz Nasielska, który w swojej
wypowiedzi poruszył temat dróg powiatowych na terenie gminy Nasielsk, w szczególności
ul.POW oraz ul.Sikorskiego. Powiat powinien określić cele strategiczne dla całego Powiatu,
jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Obecnie podejmowane decyzje nie mają logicznego
uzasadnienia. W przypadku ul.POW do wykonania jest odcinek 435m drogi. Przed podjęciem
decyzji Rada powinna obejrzeć drogi powiatowe, jaki jest ich stan i które w pierwszej
kolejności modernizować. W 2012 roku było podpisane porozumienie na kwotę 1.400tys.zł,
w roku bieżącym miało być 1.600tys.zł, a jest zabezpieczone 1.139tys.zł. Przetargi, które
przeprowadziła Gmina są korzystne. Gdyby Rada dzisiaj podjęła decyzję, to kwoty z
przetargów są poniżej 50% wartości kosztorysowej. Jeżeli nie będzie decyzji o zwiększeniu o
kwotę 230tys.zł, to Gmina nie podpisze umowy i inwestycja znowu przejdzie na kolejny rok.
Na modernizację ul.Sikorskiego przekazana została do Powiatu kwota 100tys.zł. Realizacja
tych zadań miała być wykonywana kompleksowo, a są to drogi wielokrotnie przewyższające
swoją strategicznością drogę Kikoły - Czarnowo.
P .Wicestarosta zwrócił uwagę, że w dniu dzisiejszym nie omawiamy sprawy
związanej z drogą w Pomiechówku. Wójt wystąpił z pismem, rozmowy w tej sprawie będą
prowadzone później, sprawa trafi również pod obrady komisji. Należy skupić się na tematach
i uchwałach, które zostały poddane dzisiaj pod obrady.
p .Grzegorz Szymański powiedział, że p.Burmistrz nigdy nie pofatygował się na
posiedzenie Komisji Infrastruktury, gdzie od początku poruszana jest sprawa konieczności
modernizacji uLPOW i ul. Sikorskiego. Natomiast słucha p.Markowicz, która wprowadza go
w błąd. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Infrastruktury była omawiana sprawa zwiększenia
środków na u1.POW, gdzie opinia komisja była pozytywna. Komisja Infrastruktury nie
faworyzuje żadnej z Gmin, natomiast jest trudna sytuacja finansowa powiatu, co ogranicza
możliwość realizacji.
P.Kazimierz Drabik powiedział, że uczestniczył w sesji Rady Nasielskiej, gdzie
zatwierdzono dalsze prowadzenie inwestycji dotyczącej u1.P.O.W. Wskazuje to, że obie
Rady, czyli Gminy i Powiatu bardzo poważnie traktują potrzebę remontu tej ulicy.
P.Bogdan Ruszkowski zwrócił uwagę, że nie pozyskaliśmy żadnych środków ze
"schetynówki", wszystko będziemy realizować za własne środki. Natomiast bardzo duże
środki pozyskało Legionowo" a nasz powiat ma bardzo małe możliwości finansowe.
P .Barbara Markowicz zwróciła się z prośbą do p.Przewodniczącego
Rady o
upomnienie p.Szymańskiego, żeby nie mówił nieprawdy na jej temat. P .Markowicz
powiedziała, że przekazuje takie informacje, jakie uzyskuje na posiedzeniu komisji.
P.Mariusz Dudek poprosił o powrót do dyskusji nad sprawą planowanego kredytu.
Ponowił pytanie, czy jest potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 3mln.zł? Ponadto
pytanie, czy w budżecie Powiatu ma być umieszczona inwestycja, która zdaniem p.Dudka nie
powinna być realizowana. Kwota kredytu w wysokości 1,5mln.zł pozwoli na przygotowanie
budynku dla szkoły specjalnej, jak również realizację planów związanych z ul.P.O.W. i z
chodnikiem w Czosnowie.
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P .Paweł Calak popiera wyrmenione powyżej działania inwestycyjne. Natomiast
uważa, że błędem było nie danie szansy na pozyskanie dofinansowania drogi w
Pomiechówku. Droga Kikoły - Czarnowo mogła być zrobiona za wiele mniejsze środki, niż
jest przewidziane obecnie, kiedy nie ma żadnego dofinansowania. P.Calak ma zastrzeżenia do
p.Starostów, Zarządu, wszystkich, którzy o tym decydowali. Urząd Gminy w Pomiechówku
włożył ogromną pracę w przygotowanie do złożenia wniosku do "schetynówki". Przez
decyzję Zarządu straciliśmy szansę na pozyskanie kwoty 1.200tys.zł, a droga jest do
całkowitego remontu. Szkoda środków na remonty cząstkowe, które dużo kosztują, a nie
poprawiają stanu drogi na dłużej. Obecne działania, zaciąganie kredytu, są skutkiem
wcześniejszych błędów popełnionych przez Zarząd, p.Starostę i p.Wicestarostę.
P.Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy kredyt musi być wzięty w całej kwocie?
p.Skarbnik poinformowała, że w przetargu będzie wybrany bank, z którym
podpiszemy umowę na udzielenie kredytu. Natomiast w specyfikacji należy zaznaczyć, że
kredyt będziemy wykorzystywać w miarę potrzeb.
P.Wicestarosta ponowił prośbę, żeby na dzisiejszej sesji nie rozmawiać na temat drogi
w Kikołach, w tej sprawie rozmowy odbędą się później. Jeżeli wniosek uzyskał 30 lokatę
przy dofinansowaniu 30%, to nie mógł uzyskać więcej przy dofinansowaniu 50%, bo
wszystkie parametry do oceny były takie same, a wniosek przygotowywała Gmina.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 13 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 1 głosie
wstrzymującym, przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/217/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego
zmieniającą uchwalę nr XXVI/20l/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia
20.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na
lata 2013-2019.
Dalsze prowadzenie obrad przejął p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący Rady Powiatu.
Ad. 3)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w spraWie zmiany Uchwały
budżetowej na rok 2013.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Kazimierz Drabik - wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że opinia komisji jest również
pozytywna.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 13 glosami za, przy 2 glosach przeciw i 1 glosie
wstrzymującym, przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/218/2013 w sprawie zmiany Uchwały
budżetowej na rok 2013.
Ad. 4)
P .Przewodniczący
Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu.
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
poinformował o pozytywnej opinii komisji, co od oczytanej uchwały.
P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
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Rada Powiatu Nowodworskiego 12 glosami za, przy 3 głosach przeciw i 1 glosie
wstrzymującym,
przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/219/2013 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu.
Głos zabrała p.Jolanta Lesak - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, która zaprosiła
Radę Powiatu do odbycia kolejnej sesji w budynku szkoły. Będzie to jednocześnie okazja dla
p.Radnych poznania stanu technicznego budynku i warunków, w jakich przebywają dzieci.
Uważa, że Radni w większości nie są świadomi, jakie warunki posiada budynek od strony
technicznej, sanitarnej i BHP. Być może będzie to powodem podjęcia większej dyskusji w
sprawie polepszenia warunków szkoły specjalnej. Po wizytacji z kuratorium, która odbyła się
w styczniu br., pod wielkim znakiem zapytania jest, czy ten budynek od września będzie mógł
być dopuszczony do prowadzenia zajęć edukacyjno - rewalidacyjnych oraz korekcyjnych.
Obecnie na sali rekreacyjno - sportowej panuje temperatura 8°.
P.Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie w sesji uczestniczyło 15 Radnych.
Ad. 5)
p .Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr
XXV/19512012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 grudnia 2012r.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja również pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 14
Radnych, przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/220/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr
XXVI195/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 grudnia 2012r.

Ad. 6)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powierzenia przez
Powiat Nowodworski zadania inwestycyjnego i jego realizacji pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk Gminie Nasielsk.
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
poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 15
Radnych, przyjęła Uchwałę Nr XXVII1/22112013 w sprawie powierzenia przez Powiat
Nowodworski zadania inwestycyjnego i jego realizacji pn. Przebudowa
drogi
powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk Gminie Nasielsk.
Ad. 7)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu
własnego na realizację w 2013 roku projektu systemowego pn. "Czas na aktywność"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet
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VII Działanie 7.1 Poddziałani e 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie".
P.Wacław Bodzak - wiceprzewodniczący
Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych poinformował, że
komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 15
Radnych, przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/222/2013 w sprawie wniesienia wkładu własnego
na realizację w 2013 roku projektu systemowego pn. "Czas na aktywność"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie".
Ad. 8)
P .Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia planu
przychodów
i wydatków
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
oraz przyjęcia szczególnej zasady postępowania
w przypadku
dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
P.Wacław Bodzak - wiceprzewodniczący
Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 15
Radnych, przyjęła Uchwałę Nr XXVIIII223/2013 w sprawie wprowadzenia planu
przychodów
i wydatków środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
oraz przyjęcia szczególnej zasady postępowania w przypadku
dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
Ad. 5
P.Przewodruczący Rady przeszedł do punktu pn. informacja o realizacji inwestycji w
roku 2012. Informacja została przekazana Radnym w formie pisemnej - zał. nr 2 do
niniejszego protokołu.
Do powyższej informacji nie zgłoszono pytań, p.Przewodniczący Rady stwierdził, że
informacja została przyjęta.
Ad. 6
P .Przewodniczący Rady przeszedł do punktu pn. informacja o realizacji zadań z
zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2012 roku oraz koszty akcji zimowej za
miesiąc styczeń 2013. Informacja została przekazana Radnym w formie pisemnej - zał. nr 3
do niniejszego protokołu.
P .Bogdan Ruszkowski poprosił o zwrócenie większej uwagi na odśnieżanie drogi do
Pomiechówka, szczególnie w godzinach rannych, gdy są przymrozki. Jest tam zawsze ślisko,
zdarzyło się kilka wypadków, jest potrzeba wcześniejszego wyjeżdżania piaskarki.
Do powyższej informacji innych uwag nie zgłoszono, p.Przewodniczący Rady
stwierdził, że informacja została przyjęta.
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P.Pnewodniczący Rady przeszedł do punktu pn. informacja dotycząca zadań
realizowaneh przez Wydział Architektury i Budownictwa w roku 2012. Informacja została
przekazanaltadnym w formie pisemnej - zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Do "","'yższej informacji nie zgłoszono pytań, p.Przewodniczący Rady stwierdził, że
informacjazostała przyjęta.
Ad. 8
W punkcie porządku obrad pn. sprawozdanie
z pracy Zarządu Powiatu
Nowodworkiego pomiędzy sesjami Rady p.Bogdan Ruszkowski poprosił o rozszerzenie
informacji IłÓwiącej o zapoznaniu się Zarządu z pismem Dyrektora NCM skierowanym do
PINB w spawie otrzymanego zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
dot. ochrorąprzeciwpożarowej w budynku Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Maz.
p .Strosta poinformował, że nie ma wątpliwości, co do odbioru części budynku nowo
dobudowaago. Natomiast ten budynek w połączeniu z całością zmienia długość tras
ewakuacyjech. Ustalono, że przygotowane zostaną warianty rozwiązań, które umożliwią
ewentualną konieczność ewakuacji na wypadek pożaru z odcinków zagrożonych, gdzie
długość kontarzy tego wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
P.\\kestarosta dodał, że PINB wydał postanowienie, od którego odwołał się Dyrektor
NCM, sprasajest w toku.
Ad. 9
P .Pnewodniczący Rady przeszedł do punktu pn. sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeńtwa i Porządku w 2012 roku w Powiecie Nowodworskim. Sprawozdanie zostało
przekazaneladnym w formie pisemnej - zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
P .Steosta zapewnił, że ze wszystkich spotkań, które się odbyły, można stwierdzić, iż
w Powiecie poprawia się stan bezpieczeństwa zarówno dotyczącego przestępczości, jak
również z4fożeń ze strony klęsk żywiołowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Lwlności monitoruje zagrożenia klęskami żywiołowymi. P.Starosta ma nadzieję, że
ten rok niejrzyniesie żadnych niepokojących informacji.
P.J<mna Troińska zadała pytanie, czy ze strony Starostwa są przygotowane strategie
na ewentuasość przeciwdziałania zagrożeniom.
P.S~osta poinformował, że jest przyjęty program o stanie zarządzania kryzysowego,
który na bieąco jest uaktualniany i zatwierdzany przez Wojewodę Mazowieckiego.
Ad. 10
W pmkcie porządku obrad pn. interpelacje i zapytania, jako pierwszy głos zabrał
p.Mariusz IlIdek, zadał pytanie, jaki kierunek został obrany, jeśli chodzi o sprawy dotyczące
PCPR, kie<! będzie powołany nowy dyrektor tej placówki?
P .Stsosta poinformował, że jeszcze nie podjął decyzji w tym kierunku, chciałby
usłyszeć spawozdanie z pracy tej placówki złożone przez p.Barbarę Królak, co odbędzie się
w przyszłya tygodniu. Potem zostanie podjęta decyzja, o której zostanie powiadomiona
również Raił.
P.Msiusz Dudek zadał pytanie, czy w związku z trudnościami ze sprzedażą budynku
przy ul. Waszawskiej, p.Starosta prowadził rozmowy, negocjacje z konserwatorem zabytków
dotyczące vyrażenia zgody na wyburzenie budynku z zachowaniem elewacji zewnętrznej?
Budynek psiada ponad 130 letnią historię, jest pierwszym wybudowanym, poza kościołami,
budynkiemv naszym mieście. Być może należy rozważyć zamianę nieruchomości z Nowym
Dworem :Mazowieckim, budynek był pierwszym magistratem. Budynek jest chroniony przez

8

w;r;;z~;,:};,~;~;;~~tf~m
.)'-'-;

L."J

hu)', r,,}! Dwór f~ArllOV"if~Ci'i

konserwatora, .a ponadto grupa mieszkańców prowadzi działania o wpisanie budynku do
rejestru zabytków, co ograniczy jakiekolwiek działania.
P.Starosta poinformował, że ok. 5 tygodni temu odbyło się spotkanie u Wojewody w
sprawie kompleksu Twierdzy Modlin. Uczestniczył w nim konserwator wojewódzki oraz
konserwator, któremu podlega Nowy Dwór Maz. odbyła się krótka rozmowa. Trwają obecnie
rozmowy na temat ustanowienia dla Nowego Dworu Mazowieckiego własnego konserwatora
zabytków. Miasto będzie miało własnego konserwatora i skrócona zostanie droga w
rozmowach. P.Starosta dodał, że z Miastem również nawiązał kontakty w tej sprawie.
p .Barbara Markowicz w imieniu własnym i mieszkańców podziękowała za przyjęcie
uchwały związanej z modernizacją uLPOW. Następnie poprosiła o poinformowanie, na jakim
etapie jest rozpatrywanie wniosku o świadczenie usług nocnej i świątecznej pomocy
lekarskiej oraz zapewnienie, że będzie jeden punkt w Nasielsku.
p .Starosta poinformował, że otwarcie ofert jest w poniedziałek, rozstrzygnięcie do
końca lutego, złożona jest oferta na 3 punkty.
P.Wicestarosta dodał, że w ofercie jest napisane, że jeden punkt będzie w Nasielsku.
Nie można wygrać konkursu na realizację zadania i nie realizować ustaleń z oferty.
P.Grzegorz
Szymański
powrócił
do
tematu
wszczęcia
postępowania
administracyjnego dot. ochrony przeciwpożarowej
w budynku Szpitala Powiatowego.
Powiedział, że przed rozpoczęciem inwestycji wszystkie służby powiatowe: straż pożarna,
inspektor nadzoru, powinny wspólnie z dyrektorem szpitala uzgodnić jak wykonać
inwestycję, żeby nie popełnić błędu.
Następnie p.Grzegorz Szymański powiedział, że jako przewodniczący Komisji Infrastruktury
wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby znalazł w budżecie Powiatu kwotę 200tys.zł na budowę
chodnika w Wilkowie gm. Leoncin.
P.Starosta zaręczył, że spotkania, o których mówi p.Szymański odbywają się, należą
do rutynowych. Podejmowane są próby poszukiwania rozwiązań, co na pewno uda się
znaleźć, ale ża każdym kolejnym działaniem muszą iść dodatkowe pieniądze.
W przypadku poruszonej sprawy chodnika w Leoncinie, p.Starosta poinformował, że jeżeli
pojawią się wolne środki, to nic nie przeszkadza, aby taką inwestycję również wykonać.
Złożenie deklaracji w dniu dzisiejszym jest przedwczesne, ale sprawą Zarząd będzie się
zajmował.

Ad. II
W punkcie porządku obrad pn. sprawy różne p.Przewodniczący Rady poinformował o
pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu:
- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Maz. informuje, iż dokonał analizy i
weryfikacji oświadczenia majątkowego p.Bogdana Ziemieckiego, nie stwierdzono uchybień.
- Zarząd Powiatu przekazał pismem z dn. 21.01.13r. Uchwałę Nr 330/2013 z dn. 9.01.13r. w
sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku
2012 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski.
- P.Hanna Sobczyńska - przedstawiciel Pracowników Starostwa Powiatowego zwraca się z
prośbą do Rady Powiatu o podjęcie działań mających na celu przywrócenie stabilnej sytuacji
w naszej jednostce. Ogromny niepokój wśród Pracowników spowodowało zmniejszenie
środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
- Kierownictwo Nowodworskiego Centrum Medycznego z dn. 25.01.13r. zwraca się z prośbą
do Rady Powiatu o zajęcie stanowiska w sprawie rozważenia możliwości zarezerwowania
środków z budżetu powiatu na niektóre zamierzenia rozwojowe w zakresie inwestycji,
remontów i zakupów aparatury medycznej dla NCM. P.Przewodniczący Rady dodał, że
powyższe pismo przekazał do rozpatrzenia Komisji Finansów i Komisji Edukacji.

9

