
0002 Protokół Nr XXXIV /13
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 10 lipca 2013 roku

XXXIV sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła SIę w siedzibie Starostwa
Powiatowego przy ul. Paderewskiego IB.

Ad. 1
Sesję o godz. 900 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XXXIV sesji

Rady Powiatu Nowodworskiego - p.Mariusz Łaszuk przewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego. P.Przewodniczący Rady przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie,
a następnie poinformował, że sesja została zwołana w związku z wnioskiem Radnych Powiatu
(zał. nr I do protokołu).

Ad. 2
P.Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. W chwili otwarcia obrad w

sesji uczestniczyło 10 Radnych, w trakcie obrad przybyło 2 Radnych - statutowy skład Rady
19, (nieobecni: p.Krzysztof Kapusta, p.Sebastian Kozak, p.Barbara Markowicz, p.Henryk
Mędrecki, p.Adam Szatkowski, p.Zdzisław Szmytkowski, p.Joarina Troińska.

Ad. 3
P.Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad dołączony do

wniosku:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Zgłoszenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Nowodworskiego.
5. Sprawy rożne.
6. Zamknięcie sesji.

P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku
obrad.

Rada Powiatu Nowodworskiego 9 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się
przyjęła porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Ad.4
P.Grzegorz Paczewski - wiceprzewodniczący Rady odczytał wniosek o odwołanie

Starosty Powiatu Nowodworskiego - zał. nr 2 do protokołu. W uzasadnieniu do wniosku o
odwołanie Starosty napisano "z powodu niewłaściwego w naszej ocenie wykonywania zadań
iobowiązków ustawowych, a w szczególności:
1. braku współpracy z większością Rady Powiatu.
2. wycofanie się zarządu powiatu z porozumienia zawartego z gminą Pomiechówek, poprzez
co utracona została możliwość uzyskania dotacji z Narodowego Programu Budowy Dróg
Lokalnych.
3. bardzo wiele nieprawidłowości w zakresie nadzoru nad realizacją budżetu powiatu,
gospodarką finansową oraz gospodarką mieniem. Powyższe potwierdza wystąpienie
pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2013r., które
zawiera 41 nieprawidłowości oraz zapis, że za nieprawidłowości wykazane w wystąpieniu
pokontrolnym odpowiedzialny jest Starosta Powiatu, jako kierownik Urzędu.
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4. bnik ~~i·M~iet;,~działań zmierzających do poprawy sytuacji budżetowej powiatu poza
lakonicznymi, a bardzo częstymi stwierdzeniami starosty i członków zarządu o bardzo złej
sytuacji finansowej powiatu. "
Wniosek został podpisany przez 8 Radnych.

p .Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie
powiatowym powyższy wniosek, automatycznie, skierowany jest do Komisji Rewizyjnej w
celu wydania opinii.

Ad. 5
\V punkcie sprawy różne, jako pierwszy głos zabrał p.Marek Rączka - dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W nawiązaniu do podjętej przez Radę Powiatu dn.
13 czerwca 2013r. uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego oraz
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Nowym
Dworze Mazowieckim, powiedział, że w uchwale jest zapis o powołaniu zespołu
konsultacyjnego opiniującego wnioski osób, które będą chciały skorzystać z takiego
mieszkania. Członkiem zespołu ma być również przedstawiciel Rady Powiatu. W związku z
powyższym p.Rączka zgłosił kandydaturę p.Mariusza Łaszuka i zwrócił się do Rady ojej
poparcie i wytypowanie do prac w przedmiotowym zespole. P .Rączka dodał, iż p.Dudek od
początku angażował się w tworzenie mieszkań chronionych.

P.Mariusz Dudek wyraził zgodę na pracę w zespole i poprosił Radę o poparcie jego
kandydatury. Powiedział, że na posiedzeniu Komisji Finansów padł pomysł rozwiązania
Centrum Interwencji Kryzysowej, ale wspólnie z p.Dyrektorem zostały znalezione sposoby na
rozwiązanie sprawy mieszkań chronionych. Ten temat jest mu dobrze znany, spotykał się z
młodzieżą i chciałby zakończyć te działania uczestnicząc w pracach komisji.

Na pytanie p.Przewodniczącego Rady czy są inne kandydatury, nikt nie zabrał głosu.
Nie zgłoszono również sprzeciwów do kandydatury p.Mariusza Dudka.

P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę p.Mariuszka Dudka do
składu zespołu konsultacyjnego opiniującego wnioski o przyznanie pobytu w mieszkaniu
chronionym.

Rada Powiatu Nowodworskiego 11glosami za, przy 1 glosie wstrzymującym się
poparła powyższy wniosek.

Z kolei głos zabrał p.Bogdan Ruszkowski, który zwrócił uwagę, że na poboczach
wszystkich dróg powiatowych nie zostały wykonane koszenia traw. Jest to bardzo ważne,
szczególnie na łukach i skrzyżowaniach, gdzie roślinność znacznie ogranicza widoczność.
Rozmawiał z Kierownikiem Wydziału Dróg Powiatowych, który informował, że złożył
ponownie pismo w tej sprawie do Zarządu. Należy dokonać przesunięć w budżecie na to
działanie, ponieważ ten stan powoduje olbrzymie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu na
drogach.

P.Mariusz Dudek poinformował, że w dniu dzisiejszym rozmawiał z Członkami
Zarządu, ten temat będzie dzisiaj omawiany na posiedzeniu Zarządu.

P.Bogdan Ziemiecki poruszył sprawę drogi w m. Czajki, gdzie z FOGR przyszła
dotacja w wysokości 600tys.zł, a pozostała kwota 217tys.zł. Pytanie, w jaki sposób zostanie
wykorzystana?

W związku z brakiem przedstawicieli Zarządu na sesji Rady, p.Przewodniczący
poprosił p.Ziemieckiego o osobiste przekazanie pytania do Zarządu.

Następnie p.Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady
Powiatu:

- RIO w Warszawie pismem z dnia 04.07.13r. przekazało Uchwałę Składu
Orzekającego RIO w Warszawie Nr Ci.219.2013 w sprawie zaopiniowania uchwały Nr
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XXXIII123812013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok - zał. nr 3 do protokołu.
Rada Powiatu z treścią powyższego pisma została zapoznana.

- RIO w Warszawie pismem z dnia 03.07.2013r. informuje, iż w dniu 16lipca 2013r. o
godz. 1030 na posiedzeniu Kolegium RIO - Warszawa rozpatrywane będą Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim podjęte w dniu 13 czerwca 2013 roku:
Nr XXXIII/23 7/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz
Nr XXXIII/238/2013 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Zgodnie z zapisami ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium
ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana - zał. nr 4
do protokołu.

- Do wiadomości Rady wpłynęło pismo Wójta gminy Pomiechówek adresowane do
Zarządu Powiatu. W nawiązaniu do uchwały Nr XXXIII1236/2013 Rady Powiatu
Nowodworskiego w sprawie przekazania przez Powiat zadania zarządzania drogą powiatową
nr 2407W na odcinku 4,04krn oraz zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr
2407W na odcinku 1,34km gmina Pomiechówek informuje, iż w dniu 21 czerwca Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie przejęcia ww. zadania. W związku z powyższym p.Wójt
zwraca się z prośbą o zawarcie stosownego porozumienia i priorytetowe potraktowanie
sprawy umożliwiające zakończenie robót drogowych do końca sierpnia br.
P.Wójt prosi również o informację o przyczynach nieogłoszenia do dnia dzisiejszego
przetargu na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę drogi
powiatowej nr 2411 W na odcinku ok. 3krn na terenie gminy Pomiechówek w
miejscowościach Kosewko - Szczypiomo - Błędowo.

Ad. 6
W związku z wyczerpanym porządkiem obrad p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący

Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 920 zamknął
obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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