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Protokół Nr XXXI/13
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

XXXI sesja Rady Powiatu Nowodworskiego
Ośrodka Kultury przy ul. Paderewskiego lA.

odbyła się w siedzibie Nowodworskiego

Ad. 1
Sesję o godz. 1000 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XXXI sesji
Rady Powiatu Nowodworskiego - p.Sebastian Kozak - wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 12
Radnych - statutowy skład Rady 19 Radnych (nieobecni: Alfred Dzwonek, p.Mariusz Łaszuk,
p.Barbara Markowicz, p.Henryk Mędrecki, p.Zdzisław Szmytkowski, p.Joanna Troińska),
P .Przewodniczący Rady przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele z p.Krzysztofem
Kapustą - starostą, przybyłych gości, p.Piotra Ździebłowksiego przedstawiciela Kancelarii
Prawnej oraz panie z Biura Rady.
P.Wiceprzewodniczący
Rady udzielił głosu p.Krzysztofowi Kapuście - staroście,
który wręczył, p.Michałowi Wiśniewskiemu - uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pomiechówku, Stypendium Starosty Nowodworskiego za szczególne osiągnięcia sportowe.
P.Michał Wiśniewski zajął w "Pucharze Polski Kadetów w Boksie" II miejsce w wadze 75kg.
Ad. 2
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad XXXI sesji.
Głos zabrał p.Grzegorz Szymański, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do
porządku projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania
Gminie Pomiechówek. P.Szymański dodał, że na wspólnych posiedzeniach komisji sprawa
była omawiana, a następnie przekazał projekt ww. uchwały p.Wiceprzewodniczącemu Radyzał. nr l do niniejszego protokołu.
Z kolei głos zabrała p.Ewa Kałuzińska - skarbnik Powiatu, która zgłosiła wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXl227/2013
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 20l3r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2013 rok - zał. nr 2 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały został wydany
p.Radnym przed rozpoczęciem sesji, omawiana była na posiedzeniu Komisji Infrastruktury
oraz Komisji Finansów.
Na pytanie p.Starosty, czy projekt uchwały zgłoszony przez p.Szymańskiego posiada
uzasadnienie? P .Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że nie posiada.
Z kolei p.Maria Jarząbek zwróciła uwagę, że projekt uchwały nie został przekazany
Radnym.
P.Grzegorz Szymański powiedział, że nie będzie uzasadnienia do uchwały, ponieważ
na poprzednim posiedzeniu komisji sprawa była wyjaśniana, zarówno p.Starosta jak i Radni
przystali na to.
P.Starosta stwierdził, że sprawa była wyjaśniana, co nie oznacza, że została
wyjaśniona. Natomiast do projektu uchwały powinno być załączone uzasadnienie.
Na pytanie P.Wiceprzewodniczącego,
czy projekt uchwały był omawiany na
posiedzeniach komisji? p.Szymański powiedział, że nie był omawiany.
P.Wiceprzewodniczący
zwrócił uwagę, że według § 26 pkt. 2 Statutu Powiatu
Nowodworskiego
- do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w
szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz

skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia. P.Wiceprzewodniczący
dodał, że po
usunięciu braków formalnych projekt uchwały będzie mógł trafić pod obrady Rady.
Głos zabrał p.Paweł Calak, powiedział, że dyskutowana uchwała i zapisane w niej
postanowienia były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji wraz z dogłębną
analizą kosztów, opinie komisji były na tak. Nie można teraz interpretować, że uchwała nie
była omawiana na posiedzeniach komisji, sprawa znana jest od roku. W związku z
powyższym proponuje wprowadzić ją do porządku obrad.
P.Piotr Ździebłowski - prawnik, powiedział, że bazuje na obowiązującym Statucie,
który mówi o inicjatywie uchwałodawczej. Projekt uchwały, aby mógł być poddany pod
obrady rady musi spełniać wymogi określone w Statucie. Jest konieczność zaopiniowania
projektu uchwały przez komisje, jak również do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie.
Jeżeli projekt uchwały zawiera braki formalne, to powinny one zostać uzupełnione, a uchwała
wprowadzona do porządku po spełnieniu wymogów statutowych.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów zwrócił uwagę, że Komisja
Finansów nie opiniowała projektu przedmiotowej uchwały. Była rozmowa o wydatkach
związanych z inwestycjami. Uchwała nie była dostarczona na posiedzenie komisji, w
związku, z czym nie była opiniowana.
P.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w takim stanie rzeczy, uchwała zostanie
zakwestionowana
przez Wojewodę.
Proponuje uzupełnienie
braków formalnych i
wprowadzenie uchwały na kolejną sesję.
P.Grzegorz Szymański,w związku z powyższym, wycofał wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania
Gminie Pomiechówek.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr XXXJ227/2013 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013
rok.
Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, 12 głosami za przyjęła powyższy
wniosek.
P.Wiceprzewodniczący
Rady zaproponował wprowadzenie powyższego projektu
uchwały w punkcie 4 porządku obrad, jako podpunkt l.
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał porządek obrad XXXI sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółów z sesji
1) Nr XXVIIV2013 z dnia 15.02.13r.
2) Nr XXIX/2013 z dnia 28.03.13r.
3) NrXXXJ2013 z dnia 05.04.13r
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr XXXl227/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia
2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;
3) zmiany uchwały budżetowej na rok 2013;
4) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów
pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego;
5) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015;
5. Informacja za rok 2012 z dokonanych umorzeń należności Powiatu Nowodworskiego oraz
przyznawanych ulg w spłacaniu tych należności.
6. Informacja dotycząca majątku trwałego stanowiącego własność Powiatu Nowodworskiego.
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7. Informacja
dotycząca realizacji zadań przez Wydział Geodezji
Gospodarki
Nieruchomościami w roku 2012.
8. Informacja na temat realizacji przetargów w roku 2012.
9. Sprawozdanie Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju z działalności w
roku 2012, w tym informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych.
10. Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji 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.
11. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Nowodworskiego pomiędzy Sesjami Rady.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
P.Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego
porządku obrad.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 12 głosami za przyjęła porządek
obrad XXXI sesji.
Ad. 3
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z sesji Nr
XXVIII/2013 z dnia 15.02.13r.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 12 głosami za, przyjęła protokół z
sesji Nr XXVIII/2013 z dnia 1S.02.13r.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z sesji Nr
XXIX/2013 z dnia 28.03.13r.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 12 głosami za, przyjęła protokół z
sesji Nr XXIX/2013 z dnia 28.03.13r.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z sesji Nr
z dnia 05.04.13r.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 12 głosami za, przyjęła protokół z
sesji Nr XXXl2013 z dnia OS.04.13r.

XXXl2013

Ad. 4
Podjęcie uchwał w sprawach.
Ad. l)
P.Wiceprzewodniczący
Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2013 rok.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
P .Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja również pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 12 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
XXXI/229/2013
zmieniającą
Uchwałę
Nr
XXXI/229/2013
Rady
Powiatu
Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2013 rok.
XXXl22712013
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Ad. 2)
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja również pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 12 glosami za przyjęła Uchwałę Nr
XXXIl230/2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowodworskiego.
Ad. 3)
P.Wiceprzewodniczący 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 przedmiotowej uchwały.
P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja również pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 12 glosami za przyjęła Uchwałę Nr
XXXI/23112013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.
Ad. 4)
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów
wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
P .Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
P.Maria Jarząbek stwierdziła, że na naszych wodach nie widać statków wodnych o
długości powyżej 20m. Natomiast gdyby przyszło do ich usunięcia, czy realna jest kwota
przewidziana na ten cel w uchwale? Ponadto gdzie powiat posiada port, w którym takie statki
mogłyby być umieszczane?
P.Kazimierz Polnicki - kierownik Wydziału Zarządzania i Ochrony Ludności
poinformował, że wysokość stawek jest corocznie określona przez Ministra Finansów. Stawki
zaproponowane w przedmiotowej uchwale są maksymalnymi. Po naszych wodach nie
pływają duże statki, w przypadku konieczności odholowania takiego byłyby problemy,
natomiast do pokonania.
P.Wacław Bodzak zwrócił uwagę, że na naszych akwenach wodnych nie ma żadnego
oznakowania szlaków wodnych.
P.Kazimierz Polnicki poinformował, że wyznaczenie i oznaczenie torów wodnych nie
należy do zadań powiatu.
P.Maria Jarząbek zaproponowała usunięcie z projektu uchwały wszystkich statków,
które nie pływają po naszych wodach.
P.Piotr Ździebłowski
prawnik, poinformował, że usunięcie, niektórych, wybranych
statków z uchwały spowoduje, że Rada nie wypełni delegacji ustawowej. Obowiązkiem
>-
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ustawowym jest uregulowanie stawek dla wszystkich rodzajów statków wskazanych zarówno
w ustawie, jak i w obwieszczeniu Ministra Finansów dotyczących tej kwestii.
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 10 głosami za, przy 2 glosach wstrzymujących się
przyjęła Uchwałę Nr XXXI/232/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie
statków i innych obiektów pływających
z obszarów wodnych
położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
Ad. 5)
P.Wiceprzewodniczący
Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015,
P.'Vacław Bodzak - wiceprzewodniczący
Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt
uchwały.
P.Mariusz Dudek zadał pytanie, na ile program zmieni bieżącą sytuację PCPR, czy
wprowadza się nowe rozwiązania?
P.Marek Rączka - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformował,
że zaproponowany program systematyzuje działania realizowane przez PCPR. Obowiązek
przyjęcia programu wprowadziła ustawa o pieczy zastępczej. Wprowadziła również pewne
działania, które nie były realizowane przez PCPR przed rokiem 2012. Co do zasady jest to
kontynuacja wcześniejszej działalności.
P.Maria Jarząbek zadała pytanie, jaką obecnie nazwę będą nosiły dotychczasowe
domy dziecka?
P.Anna W dowczyk - zastępca dyrektora PCPR poinformowała,
że ustawa
wprowadziła nowe nazewnictwo. Do tej pory placówki, które potocznie były nazywane
rodzinnymi domami dziecka obecnie będą nosiły nazwę placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego. Natomiast rodzinne domy dziecka, to dotychczasowe
rodziny wielodzietne funkcjonujące na zasadzie rodzin zastępczych, a nie pieczy
instytucj onalnej.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 12 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
XXXI/233/2013 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2013-2015.
Ad. 5
W punkcie porządku obrad pn. Informacja za rok 2012 z dokonanych umorzeń
należności Powiatu Nowodworskiego oraz przyznawanych ulg w spłacaniu tych należności,
p.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że informacja została przekazana w formie pisemnej
/zał. nr 3 do niniejszego protokółu/o
Nie zgłoszono uwag i zapytań do powyższej informacji, p.Wiceprzewodniczący Rady
stwierdził, że informacja została przyjęta.
Ad. 6
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedłożonej informacji dotyczącej majątku
trwałego stanowiącego własność Powiatu Nowodworskiego /zał. nr 4 do niniejszego
protokółu/, p.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że informacja została przyjęta.
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Ad.7
W punkcie porządku obrad pn. Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w roku 2012 /zał. li 5 do niniejszego protokołuj,
p.Maria Jarząbek poprosiła o wyjaśnienie informacji dot. wnikliwej analizy dokumentów w
związku z pismem Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie udzielenia informacji, czy w
stosunku do wymienionych działek w miejscowości Czajki prowadzone jest postępowanie w
sprawie sprzecznego z prawem przejęcia?
P.Wojciech Łęgowski - geodeta powiatowy poinformował, że Agencja nosiła się z
zamiarem sprzedaży tych gruntów, dlatego zwróciła się z takim zapytaniem.
P.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że przedłożona informacja została przyjęta.
Ad. 8
W punkcie porządku obrad pn. Informacja na temat realizacji przetargów w roku 2012
/zał. li 6 do niniejszego protokołu! pytań i uwag nie zgłoszono, p.Wiceprzewodniczący Rady
stwierdził, że Rada przyjęła informację.
Ad. 9
W punkcie porządku obrad pn. Sprawozdanie Wydziału Inwestycji, Funduszy
Zewnętrznych i Rozwoju z działalności w roku 2012, w tym informacja na temat
pozyskanych środków zewnętrznych /zał, li 7 do niniejszego protokołu!, pytań i uwag nie
zgłoszono, p.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła informację.
Ad. 10
P.Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu w porządku obrad pn.
Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji 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 /zał. li 8 do niniejszego protokołu/o
P.Katarzyna Kręźlewicz powiedziała, że jest aktywnym członkiem dwóch organizacji
pozarządowych. W jej opinii pomoc ze strony powiatu jest bardzo znikoma. Z roku na rok nie
ulega poprawie, rozumie, że jest to związane głównie z finansami. Natomiast wielokrotnie już
mówiła, że pomoc może być również poza finansowa. Wymieniona jest pomoc w postaci
nieodpłatnego udostępniania sali, czy wszystkie organizacje mają tego świadomość. W
Starostwie jest zatrudniona osoba odpowiedzialna za te zadania, mogłaby przygotować listę
pomysłów bezkosztowej pomocy.
P.Starosta poinformował, że w poniedziałki są przyjęcia interesantów, w tym
przychodzą osoby reprezentujące poszczególne stowarzyszenia, które są informowane o
możliwościach pomocy w ramach możliwości finansowych i prawnych. Takie rozmowy
odbyły się między innymi z Nowodworskim Towarzystwem Historycznym, osobami
zainteresowanymi motokrosem. Jeżeli jest taka wola Rady, to na stronie internetowej powiatu
zostanie umieszczona prośba o zwracanie się przedstawicieli stowarzyszeń do osoby
zajmującej się tymi sprawami.
p .Katarzyna Kręźlewicz dodała, że jako aktywna działaczka w stowarzyszeniach zna
ich problemy, sposób działania. Informacja na stronie internetowej jest do zaakceptowania,
natomiast lepszym rozwiązaniem byłoby wysyłanie na adresy mail owe stowarzyszeń
informacji, które mogą ich zainteresować.
P.Starosta stwierdził, że jest to bardzo dobry pomysł, będzie realizowany przez
pracownika prowadzącego sprawy dotyczące stowarzyszeń.
Nie zgłoszono innych zapytań do przedłożonego sprawozdania, w związku z czym
p.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie za
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rok 2012 z realizacji 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
Ad. II
W punkcie porządku obrad pn. sprawozdanie
z pracy Zarządu Powiatu
Nowodworskiego pomiędzy Sesjami Rady /zał. nr 9 do niniejszego protokołuj, jako pierwszy
głos zabrał p.Bogdan Ruszkowski, który poprosił o rozszerzenie informacji dotyczącej
spotkania w Urzędzie Województwa Mazowieckiego w sprawie przebiegu Legionowskiej
Trasy Mostowej, Trasy Olszynki Grochowskiej oraz nowego połączenia drogowego
Ciechanów - N asielsk.
P.Starosta poinformował, że nie było to jedyne spotkanie dotyczące przebiegu tej
trasy. Na naszym terenie jest droga nr 631 przebiegająca przez Wieliszew do Warszawy. Ze
strony służb Wojewody, Ministerstwa Infrastruktury, wyszła inicjatywa, żeby równolegle do
przebiegu tej drogi wybudować drogę Olszynka Grochowska, która łączyłaby się z drogą nr
62. Z uwagi na ogromny koszt inwestycji do dnia dzisiejszego nie podjęto decyzji w tej
sprawie, jest to etap analiz, dyskusji. Zarząd Powiatu popiera tę inicjatywę, natomiast jest
zdania, że powinien powstać jeszcze jeden most nad rzeką Narwią. Część samorządów, przez
których tereny droga miałaby przebiegać, zgłaszają swoje uwagi, protesty np., co do jej
przebiegu.
Na kolejne pytanie p.Ruszkowskiego dotyczące braku realizacji dyżurów przez część
aptek, p.Starosta poinformował, że Nadzór Farmaceutyczny potwierdził i przyznał rację, że
mamy prawo wymagać pełnienia dyżurowania aptek, sprawa będzie miała dalszy ciąg.
P .Mariusz Dudek poprosił o wyjaśnienie informacji dotyczącej planów ujęcia kwoty
200tys.zł w budżecie powiatu na termomodernizację budynków Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej.
P.Starosta przypomniał, że Komendant PPSP zwracał się do Zarządu i Rady Powiatu z
wnioskiem o dofinansowanie termomodernizacji. Zarząd jest zdania, że trzeba podjąć
wszelkie możliwe starania, żeby p.Komendant mógł na ten cel pozyskać środki zewnętrzne.
Zarząd nie jest w stanie wygenerować takiej kwoty.
Następnie głos zabrał p.Leszek Smuniewski - komendant PPSP, który poinformował,
że zwrócił się z prośbą o wsparcie zadania termomodernizacji we wrześniu ubiegłego roku,
wiedząc, że będzie można wystąpić o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prośba o wsparcie została wystosowana do wszystkich
samorządów Powiatu Nowodworskiego, część z nich zadeklarowała pomoc. Natomiast bez
pomocy powiatu inwestycji nie uda się zrealizować, jest potrzebna kwota 200tys.zł, a
samorządy gminne do chwili obecnej zdeklarowały pomoc na łączną kwotę ok. 50tys.zł.
Ad.12
W punkcie pn. Interpelacje i zapytania, jako pierwsza głos zabrała p.Katarzyna
Kręźlewicz, porosiła o poinformowanie Radnych, np. w drodze mailowej, kiedy odbędzie się
kontrola pogwarancyjna na drodze Sowia Wola - Czosnów.
P.Starosta poinformował, że odbędzie się inspekcja na całej wymienionej drodze.
Zaproponował, aby Radni również w niej uczestniczyli, informacja o terminie będzie
przekazana zgodnie z sugestią.
P .Bogdan Ruszkowski powiedział, że stan dróg powiatowych po zimie jest bardzo zły.
Środki przeznaczone na ten cel w budżecie na ten cel zostały zmniejszone w związku z
koniecznością dofinansowania akcji zimowej, zadał pytanie czy budżet będzie uzupełniony o
zdjęta kwotę?
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P.Starosta stwierdził, że jest to bardzo trudna sprawa. Jeżeli sytuacja finansowa na to
pozwoli, to stosowna korekta w budżecie zostanie zaproponowana.
P.Maria Jarząbek przypomniała o wielokrotnym, przez siebie, zwracaniu uwagi na
konieczność usuwania drzew w pasie drogowym zagrażającym bezpieczeństwu ruchu. Takie
prace rozpoczęły się na terenie Gm. Leoncin, czy wystarczy środków finansowych na
całościowe dokończenie tych prac, pozostało ok. 200 drzew do usunięcia. Ponadto może być
problem z usunięciem drzewa (stara, sypiąca się wierzba), w której jest podejrzenie siedliska
pachnicy dębowej, która jest pod ochroną. Jak finansowo przedstawia się realizacja zadania
wycinki drzew?
p .Starosta powiedział, że sprawę wycinki drzew nadzoruje p.Mędrecki, który w dniu
dzisiejszym nie może uczestniczyć w sesji. Natomiast sprawa będzie również przedstawiana
na posiedzeniu Zarządu.
P.Sebastian Kozak poprosił o poinformowanie, czy jest przyjęty hannonogram
ogłaszanych przetargów na inwestycje przyjęte do realizacji? Czy był ogłoszony przetarg na
poszerzenie poboczy przy drodze Górki - Stara Dąbrowa?
p .Starosta poinformował, że przetarg na powyższe zadanie został już ogłoszony.
Wszystko realizowane jest na bieżąco.
P.Kazimierz Drabik poruszył sprawę remontu ul. POW w Nasielsku. Powiat powierzył
realizację tego remont na odcinku 430m gminie, ale odpowiedzialność spoczywa na powiecie.
Wyznaczony objazd nie jest właściwie przygotowany, jest w bardzo złym stanie. Jakość
wykonywanej usługi przez firmę jest również niezadowalająca. Prace odbywają się w
godzinach 8-16, a w tak strategicznym punkcie dojazdu do Nasielska powinny być, co
najmniej, do godz. 22. Powiat przekazując zadanie gminie nie kontroluje inwestycji, a obecna
sytuacja w tej gminie nie zapewnia właściwej kontroli ze jej strony. Na posiedzeniach komisji
sugerował, żeby nie przekazywać tego zadania gminie.
P.Starosta powiedział, że sytuacja jest poważna. Na posiedzeniach Zarządu są
rozważania, czy opłacalne jest przekazywanie zadań do realizacji przez gminy. Zależne to jest
od zakresu robót, każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę
skomplikowanie danej inwestycji. Natomiast sprawę zgłoszoną przez p.Drabika należy
przeanalizować i np. wystąpić go Urzędu Gminy o rozważenie możliwości wydłużenia czasu
pracy przy realizacji modernizacji ul. POW.
Ad. 13
W punkcie porządku obrad pn. sprawy rozne p.Wiceprzewodniczący
Rady
poinformował, że do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego wpłynęło pismo,
skierowane również do p.Starosty, od Burmistrza Zakroczymia i Przewodniczącej Rady
Gminy. Pismo dotyczy spraw związanych z inwestycjami drogowymi, zostanie przekazane do
analizy Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.
Następne pismo wpłynęło z Nowodworskiego Centrum Medycznego, podpisane przez
p.Dorotę Poulakowską,
Jolantę Niosiobędzką
oraz p.Krzysztofa
Szczecińskiego
przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Zarządu Terenowego w
Nowym Dworze Maz. W piśmie m.innymi zawarta jest prośba o zwołanie sesji Rady Powiatu
poświęconej NCM w celu omówienia sprawy szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonywającego działalność leczniczą
oraz związane z tym plany Rady i Zarządu Powiatu. P.Wiceprzewodniczący Rady powyższe
pismo odczytał /zał. nr 10 do niniejszego protokołuJ, a następnie poinformował, że zostanie
przekazane do analizy Komisji Edukacji oraz Komisji Finansów.
P.Starosta powiedział, że sprawy poruszane w piśmie, nie są zaskoczeniem.
Wielokrotnie było omówione, że temat dotyczący finansów i wsparcia ze strony powiatu dla
NCM będzie do rozwiązania. W ostatnim spotkaniu Rady Społecznej NCM, uczestniczyli
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ordynatorzy reprezentujący środowisko lekarskie NCM, przedstawiali swoje przemyślenia i
pomysły dotyczące funkcjonowania tej jednostki mające szansę na realizacje. Jedna z
propozycji dotyczyła rozwiązania systemowego, wpisania do budżetu naszego powiatu kwoty
w wysokości 1% dochodów z przeznaczeniem na ochronę zdrowia, inwestycje w służbie
zdrowia. Poświęcenie sesji Rady Powiatu, tak istotnym sprawom związanym z życiem i
zdrowiem naszych mieszkańców, jest uzasadnione.
P.Mariusz Dudek powiedział, że uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej NCM.
Powstał wniosek o zwołanie wspólnego posiedzenia z Radą Powiatu oraz stosownych
zapisów w uchwale budżetowej. Była podnoszona również sprawa jakości pracy lekarzy i
świadczonych usług medycznych.
Ad. 14
W związku
z wyczerpanym
porządkiem
obrad
p.Sebastian
Kozak
wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie
o godz. 1130 zamknął obrady XXXI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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