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Protokół Nr XXXV/13
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 lipca 2013 roku

XXXIV sesja Rady Powiatu Nowodworskiego
Powiatowego przy ul. Paderewskiego l B.

odbyła się w siedzibie

Starostwa·

Ad. 1
Sesję o godz. 900 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XXXV sesji
Rady Powiatu Nowodworskiego - p.Mariusz Łaszuk przewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego. P.Przewodniczący Rady przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie,
a następniepoinfonnował,
że sesja została zwołana w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu
(zał. li 1 do protokołu).
P.Przewodni czący Rady stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 17
Radnych - statutowy skład Rady 19, (nieobecni: p.Alfred Dzwonek, p.Joanna Troińska).
Ad. 2
W punkcie pn. przyjęcie porządku obrad głos zabrał P.Starosta, który zgłosił wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego, będącej w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w
Pomiechówku, ozn. li nr działek 1371, 1415, obręb OOOl-Pomiechówek oraz wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (zał. nr 2 do
protokołu).
Nie zgłoszono innych wniosków do porządku obrad. P.Przewodniczący Rady
zaproponował umieszczenie projektu powyższej uchwały w punkcie 3 porządku obrad, a
następnie poddał pod głosowanie następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego, będącej w trwałym zarządzie
Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
im. gen. Władysława
Sikorskiego
w
Pomiechówku, ozn, nr nr działek 1371, 1415, obręb 000l-Pomiechówek
oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu.
4. Uchwała Rady Powiatu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Bogdana
Ruszkowskiego.
5. Sprawy różne.
6. Zamkniecie sesji.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za przyjęła porządek
obrad XXXV sesji.
Ad. 3
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego, będącej w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w
Pomiechówku, ozn. nr nr działek 1371, 1415, obręb 0001-Pomiechówek oraz wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Nie zgłoszono uwag do odczytanej uwały w związku z powyższym p.Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 glosami za przyjęła Uchwalę Nr
XXXV/245/2013 w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem części nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku, ozn. nr
nr działek 1371, 1415, obręb 0001-Pomiechówek oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Ad.4
P .Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu
.radnego Bogdana Ruszkowskiego, a następnie poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
XXXV/246/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Bogdana Ruszkowskiego.
Głos zabrał p.Bogdan Ruszkowski, na wstępie powiedział, że był radnym powiatu od
początku
jego
istnienia.
Serdecznie
podziękował
za
współpracę
"wszystkim Starostom, Wicestarostom, Przewodniczącym Rady, którzy przez te wszystkie
kadencje pełnili te funkcje, jak również wszystkim Radnym. Pracując w Radzie Powiatu był
zarówno w koalicji jak i opozycji. Obecnie będzie pełnił funkcję Burmistrza Nasielska.
Dodał, że w obecnej kadencji, dopiero w trzecim roku zaczęło coś się dziać w zakresie
inwestycji w Nasie1sku, ma nadzieję, że z pozycji burmistrza będzie mu się lepiej
współpracowało z Powiatem Nowodworskim.
Ad. 5
\V punkcie sprawy różne p.Przewodniczący

Rady zapoznał z pismami, które wpłynęły

do Rady Powiatu:
- P.Urszula Kowalewska w piśmie z dn. 07.07.13r. wystąpiła ze sprzeciwem w sprawie
wyznaczenia lokalizacji planowanej inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu
Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów komunalnych w Pomiechówku.
- do wiadomości Rady Powiatu wpłynęło pismo podpisane przez p.Hannę Michalak kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa skierowane do p.Urszuli Kowalewskiej (w
sprawie wymienionej powyżej) informujące, że do dnia 16.07.2013r. nie wpłynął żaden
wniosek dotyczący Utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Pomiechówku.
- Uchwała Nr 15~286.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXIIV238/2013
Rady Powiatu
Nowodworskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok (zał. nr 3
do protokołu).

Ad. 6
W związku z wyczerpanym porządkiem obrad p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący
Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 950 zamknął
obrady XXXV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Protokół sporządziła
Mariola Tomaszewska

