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Protokół Nr XL/14
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 6 lutego 2014 roku

XL 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 XL sesji Rady
Powiatu Nowodworskiego
- p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący
Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 18
radnych, nieobecna p.Maria Jarząbek (19 radnych - statutowy skład Rady).
P.Przewodniczący Rady przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele z p.Krzysztofem
Kapustą - starostą, kierowników powiatowych jednostek i wydziałów, pracowników
starostwa, przybyłych gości, prasę p.J acka Nieściora - przedstawiciela Kancelarii Prawnej
oraz Panie z Biura Rady
Ad. 2
P.Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu
Powiatu Nowodworskiego - zał. nr 1 do protokołu.
P.Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
l. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok;
3) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
stanowiących drogę powiatową nr 2403W o nazwie od drogi 579-Kazuń
Polski-Czeczotki.
4. Informacja dotycząca realizacji inwestycji w roku 2013 oraz informacja o realizacji
zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w latach 2012-2014.
5. Informacja
dotycząca
zadań realizowanych
przez Wydział Architektury
i
Budownictwa w roku 2013.
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.
Proponowany porządek obrad Rada Powiatu Nowodworskiego
18 głosami za.

przyjęła jednogłośnie,

Ad. 3
Podjęcie uchwał w sprawach.
Ad. l)
P.Przewodniczący Rady, na wstępie poinformował, że Radzie została przekazana
poprawka do projektu uchwały (10 strona) - zał. nr 2 do protokołu, a następnie odczytał
projekt
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy
finansowej
powiatu
nowodworskiego.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych 1 Rozwoju
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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P .Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji
Samorządowej
poinformował,
że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
P .Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się
przyjęła uchwałę nr XL/28112014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
powiatu nowodworskiego.
Ad. 2)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2014 rok.
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 pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 4 glosach wstrzymujących się
przyjęła uchwałę nr XL/282/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Ad. 3)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących drogę powiatową nr
2403W o nazwie od drogi 579-Kazuń Polski-Czeczotki.
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 pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Głos zabrał p.Wicestarosta, który zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały jest błąd,
dot. zapisu "Decyzja Nr lli/C/ll
z dn. 08.04.20llr. (dot.dz. nr 60/i)", a powinno być
" Decyzja Nr ill/C/ll z dn. 08.04.20llr. (dot.dz. nr 60/2)".
P.Przewodniczący poprosił o naniesienie ww. poprawki.
Głos zabrał p.Piotr Rutkowski -- Zastępca Wójta Gminy Czosnów, który zwrócił się z
prośbą o podpisanie jednego aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości gruntowych
związanych z przejętą, przez gminę Czosnów, drogą nr 2403W. Nie wie, czy procedowana
obecnie uchwała będzie miała wpływ na podział tej czynności na przekazanie jednym aktem
notarialnym nieruchomości powiatu i drugim nieruchomości PAN.
P .Wicestarosta poinformował,
że uchwała nie określa w jaki sposób będą
przekazywane nieruchomości
gruntowe. Z Wójtem Czosnowa zostało ustalone, że
przekazanie będzie jednym aktem notarialnym.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za przyjęła uchwałę nr
XL/283/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości
gruntowych stanowiących drogę powiatową nr 2403W o nazwie od drogi 579-Kazuń
Polski-Czeczotki.

2

Ad. 4
P.Przewodniczący Rady przeszedł do punktu w porządku obrad pn. Informacja
dotycząca realizacji inwestycji w roku 2013 oraz informacja o realizacji zadań z zakresu
bieżącego utrzymania dróg powiatowych w latach 2012-2014.
Nie zgłoszono pytań do przedłożonej informacji, w związku z czym p.Przewodniczący
Rady stwierdził, że informację Rada przyjęła.
Ad. S
P.Przewodniczący Rady przeszedł do punktu w porządku obrad pn. Informacja
dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Architektury i Budownictwa w roku 2013.
Nie zgłoszono pytań do przedłożonej informacji, w związku z czym p.Przewodniczący
Rady stwierdził, że informację Rada przyjęła.
Ad. 6
W punkcie porządku obrad pn. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady
Powiatu głos zabrał p.Grzegorz Paczewski, który zadał pytanie dot. sprawy omawianej na
posiedzeniu Zarządu w dniu 8 stycznia 2014r. tj. wystąpienia p.Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w sprawie sytuacji finansowej i kadrowej urzędu. P .Paczewski chciałby
wiedzieć, jakie Zarząd podjął decyzje w tej sprawie?
P.Starosta poinformował, że niestety tak jak wszyscy, tak i p.Dyrektor PUP będziemy
musieli poczekać na środki finansowe z funduszu pracy. W momencie ich pozyskania Zarząd
ustosunkuje się do tej sprawy.
Ad. 7
W punkcie porządku obrad pn. Sprawy różne p.Przewodniczący Rady poinformował o
pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu:
- Do Rady Powiatu Pan Starosta złożył sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego Powiatu Nowodworskiego za rok 2013. Sprawozdanie zostało wysłane
Państwu Radnym na adresy mailowe, jak również dołączone do materiałów przekazanych na
piśmie - zał. nr 3 do protokołu.
W powyższej sprawie głos zabrał p.Starosta, który powiedział, że uzyskane informacje
i poczynione stosowne przedsięwzięcia jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
pozwalają stwierdzić, że Powiat Nowodworski jest powiatem bezpiecznym.
P.Przewodniczacy Rady stwierdził, że Rada powyższe sprawozdanie przyjęła.
- Do Rady Powiatu wystąpił z pismem p.Wojciech Mitura z Pomiechówka. Prosi o zajęcie się
sprawą złego ustalenia granic jego działki. Informuje, że od wielu lat zgłasza to staroście
nowodworskiemu, ale do dnia dzisiejszego sprawy nie załatwiono.
Powyższe pismo zostało przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu, który udzielił
p.Miturze odpowiedzi pismem z dn. 27.01.2014r.
- Do Rady Powiatu pan Starosta przekazał uchwałę nr 47712014 z dn.22.01.14r. w sprawie
sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2013 na
poszczególne stopnie awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski - zał. nr 4 do protokołu.
Powyższa uchwała zostanie przekazana do Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.
Następnie głos zabrał p.Mariusz Dudek, który zwrócił się z prośbą do p.Starosty o
udzielenie informacji na temat spotkania, które odbyło się w Nasielsku w sprawie połączenia
powiatów, czego dotyczyło i czy planowane jest następne?
P .Starosta powiedział, że kilka dni temu w Nasielsku odbyło się spotkanie dotyczące
rozważenia wątpliwości i stanowisk zaproszonych osób w sprawie połączenia powiatów. W
spotkaniu uczestniczył burmistrz Nasielska, starosta nowodworski, starosta legionowski, wójt
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Nieporętu, p.Henryk Mędrecki. P.Starosta dodał, że osoby uczestniczące w spotkaniu różnią
sposobami administracyjnego patrzenia na podjęcie takiej próby. Wspólnym mianownikiem
było stwierdzenie, że sprawa jest bardzo skomplikowana i wymaga wielu uzgodnień.
Większość osób uważa sprawę za niemożliwą do zrealizowania przy obecnych "promocjach"
ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Organizatorem spotkania był burmistrz
Nasielska, odnośnie kolejnych spotkań nic konkretnego nie ustalono.
p .Wicestarosta powiedział, że planując połączenie powiatów trzeba mieć wspólne:
tradycje i cele. Jeśli chodzi o tradycje, to wcześniej powiat był nowodworski. Jednym z
głównych rozbieżnych celów jest szpital. Legionowo dąży do budowy szpitala, nie ma dla
nich znaczenia jaka będzie jego forma własności. Natomiast dla nas będzie to konkurencja i
automatycznie może obniżyć dochody. P.Mędrecki dodał, że osobiście jest przeciwny
łączeniu z powiatem legionowskim, chyba, że będzie to dalej powiat nowodworski, taki jak
był wcześniej. Należał do niego obszar powiatu legionowskiego i Łomianki, które chętnie
widziałby w naszym powiecie.
Ad. 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący
Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 1027 zamknął
obrady XL sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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