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Protokół Nr XLII/14
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 marca 2014 roku

0002

XLII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego
odbyła się w budynku "B"
Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego lA.
Ad. 1
Sesję o godz. 1000 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XLII sesji
Rady Powiatu Nowodworskiego - p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 18
radnych (19 radnych - statutowy skład Rady), nieobecna p.Joanna Troińska.
P.Przewodniczący Rady przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele z p.Krzysztofem
Kapustą - starostą, pracowników starostwa, przybyłych gości, prasę, p.Jacka 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:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcia protokołów z sesji:
1) XXXIX/20 13 z dnia 19 grudnia 2013 roku;
2) XLl2014 z dnia 6 lutego 2014 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok;
3) wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
stanowiącej
własność
Powiatu
nowodworskiego;
4) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
5) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów
pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego;
6) zmiany uchwały Nr XXXV/193/2005 z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zasad udzielania
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad
rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
5. Sprawozdanie z prac Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.
Głos zabrał p.Krzysztof Kapusta - starosta nowodworski, który zgłosił dwa wnioski

do porządku obrad:
1) zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXV/193/2005 z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
zajęć dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych
nauczycielom,
którym powierzono
stanowiska kierownicze
oraz zasad rozliczania
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tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego.
2) wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektów uchwał w sprawach:
a) wniesienia wkładu własnego na realizację w 2014 roku projektu systemowego pn.
"Czas na aktywność" współfinansowanego ze środków EU 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 - zał. nr 2 do protokółu;
b) zmiany uchwały nr XXXIII/24312013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13
czerwca 20l3r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego oraz szczególnych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Nowym Dworze
Maz. - zał. nr 3 do protokółu
c) współdziałania jednostek samorządu terytorialnego położonych w obrębie powiatów:
warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego w przedmiocie
wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pod nazwą
"Zintegrowana
gospodarka
wodna i zarządzanie
przestrzenią
w Powiecie
Warszawskim zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z
uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego" - zał.
nr 4 do protokołu.
P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek nr 1 o zdjęcie z porządku
obrad projektu uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się
przyjęła powyższy wniosek.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek nr 2 o wprowadzenie do
porządku obrad trzech projektów uchwał.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 18 radnycli przyjęła
powyższy wniosek.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XLII sesji Rady
Powiatu Nowodworskiego wraz z przyjętymi poprawkami tj.:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcia protokołów z sesji:
1) XXXIX/20l3 z dnia 19 grudnia 2013 roku;
2) XLl20l4 z dnia 6 lutego 2014 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok;
3) wrażenia zgody na zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Nowodworskiego;
4) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
5) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych
obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu
Nowodworskiego;
6) wniesienia wkładu własnego na realizację w 2014 roku projektu systemowego pn.
"Czas na aktywność" współfinansowanego
ze środków EU w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2
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"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie;
7) zmiany uchwały nr XXXIII/243/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13
czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego
oraz
szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w
N owym Dworze Maz.;
8) wniesienia wkładu własnego na realizację w 2014 roku projektu systemowego pn.
"Czas na aktywność" współfinansowanego
ze środków EU 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.
Sprawozdanie z prac Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła porządek
obrad XLII sesji.
Ad. 3

W punkcie porządku obrad pn. przyjęcie protokołów z sesji: nr XXXIX/2013 z dnia
19 grudnia 2013 roku oraz XL/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku, uwag nie zgłoszono. W
związku z powyższym p.Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu protokoły
przyjęła.
Ad. 4

Podjęcie uchwał w sprawach.
Ad. 1)
p .Przewodniczący

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 uchwały.
p.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji również poinformował o pozytywnej opinii komisji.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 18 radnych przyjęła
uchwałę nr XLII/286/2014 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 również poinformował o pozytywnej opinii komisji.
p .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 16 glosami za, przy 1 glosie przeciw i 1 głosie
wstrzymującym się przyjęła uchwałę nr XLII/287/2014 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2014 rok.
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Ad. 3)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wrażenia zgody na
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego.
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 również poinformował o pozytywnej opinii komisji.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 18 radnych przyjęła
uchwałę nr XLII/288/2014
w sprawie wrażenia zgody na zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego.
Ad. 4)
P .Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości.
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 również poinformował o pozytywnej opinii komisji.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 18 radnych przyjęła
uchwałę nr XLII/289/2014 w sprawie wrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Ad. 5)
P .Przewodniczący 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 uchwały.
P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji również poinformował o pozytywnej opinii komisji.
Głos zabrała p.Maria Jarząbek, poprosiła o wyjaśnienie, czy rzeczywiście rada jest
zobowiązana do podjęcia tak bezsensownej uchwały w części dotyczącej jednostek
pływających, a nie występujących na naszych wodach? Ponadto pytanie, czy przy
konieczności podjęcia takiej uchwały muszą być iluzoryczne opłaty? W przypadku
odholowania statku o długości kadłuba powyżej 20m, osoba upoważniona do takiej czynności
nie będzie chciała zrobić tego za 200zł. Kolejne pytanie, gdzie powiat będzie trzymał takie
jednostki?
P.Kazimierz Polnicki - kierownik Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności zacytował
zapis z ustawy 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych "Art. 31 pkt l. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji
zadań, o których mowa wart. 30 ust. 3, oraz koszty usuwania i przechowywania statków lub
innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze
uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych obiektów
pływających".
P.Polnicki dodał, że minister właściwy do spraw finansów publicznych
ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", maksymalne opłaty za realizację tego zadania.
P.Mariusz Dudek zwrócił uwagę, że stosujemy się do zapisów ustawy wyższego
rzędu, dotyczącej całego kraju. Ustawodawca miał na uwadze miejsca w Polsce, gdzie mają
miejsce takie zjawiska (jeziora mazurskie, pomorze).
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P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się
przyjęła uchwałę nr XLII/290/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie
statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych
położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
Ad. 6)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu
własnego na realizację w 2014 roku projektu systemowego pn. "Czas na aktywność"
współfinansowanego
ze środków EU 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.
P.Alfred Dzwonek - przewodniczący
Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
również poinformował o pozytywnej opinii komisji.
P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za przyjęła uchwałę nr
XLII/291/2014 w sprawie wniesienia wkładu własnego na realizację w 2014 roku
projektu systemowego pn. "Czas na aktywność" współfinansowanego ze środków EU 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. 7)
P .Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XXXIII/24312013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego oraz szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniu chronionym w Nowym Dworze Maz.
P .Alfred Dzwonek - przewodniczący
Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
również poinformował o pozytywnej opinii komisji.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za przyjęła uchwałę nr
XLII/292/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/24312013 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego
oraz szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
mieszkaniu chronionym w Nowym Dworze Maz.
Ad. 8)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie współdziałania jednostek
samorządu terytorialnego położonych w obrębie powiatów: warszawskiego zachodniego,
nowodworskiego
i sochaczewskiego
w przedmiocie wykonania wstępnego studium
wykonalności przyszłej inwestycji pod nazwą "Zintegrowana
gospodarka wodna i
zarządzanie
przestrzenią
w Powiecie
Warszawskim
zachodnim
oraz Powiecie
Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego
Kampinoskiego Parku Narodowego".
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P.Maria Jarząbek - przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformowała o pozytywnej opinii komisji dot. przedmiotowej uchwały.
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 również poinformował o pozytywnej opinii komisji.
Po raz kolejny głos zabrał p.Mariusz Dudek, który zwrócił uwagę, że w projekcie ujęte
są tylko dwie gminy z naszego powiatu. Zastanawia się, czy nie powinien być również Nowy
Dwór Mazowiecki, ponieważ położony jest w widłach dwóch rzek. Zadał pytanie, czy były
prowadzone rozmowy z burmistrzem?
P .Starosta poinformował, że burmistrz na każdym etapie projektu może do niego
przystąpić.
P.Maria Jarząbek zapytała, jakie jest stanowisko Kampinoskiego Parku Narodowego
do tej samorządowej inicjatywy? Ma nadzieję, że gminy zadbają o nasze wspólne interesy, że
KPN nie będzie zatapiał wszystkich wiosek będących w obrębie parku.
P.Starosta powiedział, że na spotkaniach to pytanie było stawiane. Można dzisiaj
postawić tezę, że KPN lubi mieć wszystkie zjawiska będące w obszarze parku pod kontrolą.
Zatapianie powinno występować, ale wszędzie tam, gdzie będzie ono przewidywalne,
zaplanowane i w 100% kontrolowane przez projektodawców i później odpowiedzialnych już
za utrzymanie urządzeń. Takie stanowisko było przedstawiane przez firmę, która to
omawiała. Niepokojącym jest, że KPN nie jest stroną w projekcie finansującą w jakikolwiek
sposób. Jedno z kolejnych spotkań odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie Marszałek
po zapoznaniu z projektem wyraził pozytywną opinię, ale również nie ma deklaracji
współfinansowania. Wsparcie projektu ze strony KPN-u ma być poprzez Naukową Radę
KPN. Celem jest, aby projekt był kluczowym realizowanym przez Marszałka i Ministerstwo
Ochrony Środowiska.
Z kolei p.Wicestarosta powiedział, że mamy skrajne interesy: KPN chce podnieść
wody gruntowe, natomiast mieszkańcy chcąjej obniżenia. Zadania przewidziane w projekcie
są w większości w gestii Wojewody, Marszałka i gmin. Powiat przystępuje do projektu,
ponieważ odpowiada za zarządzanie kryzysowe. Nasze gminy mają szanse złożyć wnioski o
granty, to pomimo, że nie jest to w całości nasze zadanie, opłaca nam się przystąpić do
projektu.
P.Sebastian Kozak wyraził zadowolenie, że Powiat Nowodworski uczestniczy w tym
projekcie. Przez wiele lat w tej sprawie niewiele się działo. Bardzo ważne jest, że od strony
samorządów powiatowych i gminnych wychodzą takie inicjatywy. Pokazuje to mieszkańcom,
że nie zostali pozostawieni sami sobie. Dla utrzymujących się z rolnictwa jest to być, albo nie
być, bo władze KPN chcą zatapiać te tereny. Nie zważają na fakt, że jest "szachownica"
własności, niedokończone wykupy. Jest konflikt interesów. Nie ma pieniędzy na wykupy
gruntów od rolników, bądź proponuje się skandaliczne kwoty. Za te pieniądze nie ma
możliwości kupna, czy też budowy domu w innym miejscu. Dlatego jest to bardzo ważna
inicjatywa, niezależnie od tego, co uda się uzyskać. P.Kozak dodał, że mieszka w
miejscowości, która również odczuwa skutki podnoszenia poziomu wód.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za przyjęła uchwałę nr
XLII1293/2014 w sprawie współdziałania
jednostek
samorządu
terytorialnego
położonych w obrębie powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i
sochaczewskiego w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej
inwestycji pod nazwą "Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w
Powiecie Warszawskim
zachodnim
oraz Powiecie Nowodworskim
i Powiecie
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Ad. 5
W punkcie porządku obrad pn. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami
Rady, jako pierwszy głos zabrał p.Grzegorz Paczewski, który poprosił o rozszerzenie
informacji dot. posiedzenia z dn. 15 stycznia i zapisu "Zarząd zapoznał się z protokółem
kontroli z wykonania zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 2407W w
m.Czarnowo (Stwierdzono m. in. liczne pęknięcia, wykwity, nierówności i wykruszenia na
wyremontowanej
nawierzchni jezdni, brak doszczelnień nawierzchni,
lokalnie brak
dogęszczenia, niektóre zjazdy nie spełniają warunków technicznych, brak zagęszczenia
poboczy oraz niewłaściwe spadki poprzeczne. Ponadto nie dostarczono kompletnej
dokumentacji powykonawczej,
która pozwoliłaby
potwierdzić
rodzaj wbudowanych
materiałów oraz zakres i jakość wykonania robót budowlanych. Zarząd podjął decyzję o
zaproszeniu wójta Gminy Pomiechćwek na rozmowy w przedmiotowej sprawie.) Jaka jest
możliwość wyegzekwowania wykonania drogi zgodnie z projektem? P .Paczewski dodał, że
podobna sprawa jest z gminą Nasielsk, gdzie przekazane zadanie drogowe zostało źle
wykonane.
P.Wicestarosta poinformował, że sprawa tej inwestycji jest dalej negocjowana z
Wójtem. Droga jest przekazana gminie, nie było jeszcze jej odbioru.
p .Kazimierz Drabik powiedział, że w sprawozdaniu dość często przewija się sprawa
odszkodowań od PKP za tereny zajęte pod budowę wiaduktów. Na jakim etapie jest
odzyskiwanie tych odszkodowań?
P.Wicestarosta poinformował, że zostały obrane dwie ścieżki odzyskania tych
należności. W pierwszym przypadku czekamy na decyzję Wojewody. Natomiast od decyzji
dot. odszkodowania za grunty zajęte pod wiadukt w Nasielsku zostało złożone odwołanie.
Przechodzimy na ścieżkę cywilną, muszą nam wypłacić odszkodowanie. Natomiast w ustawie
nie ma określonego terminu w jakim powinno być wypłacone odszkodowanie.
Głos zabrał p.Paweł Calak, który odniósł się do poruszonej sprawy budowy drogi
Czarnowie. Według niego ta droga jest wykonana bardzo dobrze. Wysokości zjazdów są
dobrze wykonane w stosunku do nawierzchni drogi (bardzo nisko położone są posesje), jest
zabezpieczenie przez zalewaniem. Pęknięcia na łączeniu będą zalane masą bitumiczną, co jest
kolejnym procesem technologicznym.
Zapisy w protokole, zdaniem p.Calaka, nie są
adekwatne do wykonanej pracy. Wysokości i geometria wjazdów nie mogła być zachowana,
bo są tam duże spadki nawierzchni, co jest uwarunkowane terenem. P.Calak zaprosił radnych
do obejrzenia drogi. Zakres prac został wykonany w większym zakresie, niż było to zlecone
przez powiat.
P.Grzegorz Paczewski nawiązał do porozumienia podpisanego w dn. 05.10.2009r., w
którym Wójt Pomiechówka zobowiązał się do podjęcia procedury zmierzającej do przejęcia i
zaliczenia drogi w m.Wólka Kikolska do kategorii dróg gminnych. Zadał pytanie, czy Zarząd,
przy omawianiu innych spraw przy udziale Wójta Pomiechówka, nie mógłby powrócić do tej
sprawy i spróbować ją zakończyć?
P.Wicestarosta poinformował, że Wójt nie jest zainteresowany tą sprawą. Natomiast w
kwestii drogi w Czarnowie p.Wicestarosta powiedział, że cytowany był zapis z protokołu; nie
jest to opinia Zarządu. Będą prowadzone rozmowy i usuwane usterki.
P.Barbara Markowicz w nawiązaniu do informacji o podjęciu decyzji o
przeprowadzeniu kontroli frekwencji w szkołach Centrum Kształcenia "Edukator" zadała
pytanie, czy została już przeprowadzona? Dodała, że szkoła otrzymuje dotacje w wysokości
140tys.zł.
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p .Starosta
poinformował,
że
została
przeprowadzona
kontrola,
obecnie
przygotowywany jest protokół. Po jego otrzymaniu będzie informacja o uzyskanych
ustaleniach. Szkoła prowadzi zajęcia w budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji.
P.Zdzisław Szmytkowski przytoczył zapis ze sprawozdania z pracy Zarządu, w
którym jest mowa, że przy udziale dyrekcji NCM omówiono potrzebę pilnego zakupu dwóch
respiratorów i aparatu do znieczulania, w związku z trudną sytuacją budżetu powiatu Zarząd
przychylił się do zaciągnięcia przez NCM na ten cel kredytu. P.Szmytkowski zadał pytanie,
czy na posiedzeniu Rady Społecznej NCM było omawiane wykonanie budżetu za 2013 rok,
czy jednostka wypracowała zysk?
P.Starosta poinformował, że NCM posiada zysk w wysokości 700tys.zł, Dyrektor
może nim rozporządzać. Pomimo dodatniego wyniku, p.Dyrektor NCM może nie mieć
płynności finansowej. Dlatego występował do Zarządu o pomoc, ale obecnie z perspektywy
zakończenia roku budżetowego 2013 wie, że takie zakupy może dokonać samodzielnie.
Następnie p.Szmytkowski zaproponował p.Staroście wspólny spacer chodnikiem przy
ul.Morowicza na odcinku Kaufland - stacja paliw BP.
P.Maria Jarząbek w związku z informacją o wyrażeniu zgody na zmianę w planie
finansowym PCPR tj. przeniesieniu 30.000zł ze świadczeń wypłacanych rodzinom
zastępczych na zatrudnienie psychologa, zadała pytanie, czy do tej pory w PCPR nie było
psychologa, czy jest to zwiększenie zatrudnienia? Ponadto, czy była taka nadwyżka w planie
finansowym na świadczenia dla rodzin zastępczych, że można ją było przeznaczyć na inny
cel?
P.Marek Rączka - dyrektor PCPR poinformował, że kwota 30.000zł jest tzw.
pożyczką w związku z tym, że budżet powiatu nie został zabezpieczony w należyty sposób,
jeżeli chodzi o realizację zadań związanych z pomocą specjalistyczną konieczną do realizacji
ustawowych zadań. Rodzinom świadczenia przekazywane są systematycznie w ciągu roku.
"Pożyczając" tę kwotę p.Rączka wie, że w ciągu roku będzie w stanie zorganizować ze źródeł
zewnętrznych podobną kwotę, która pozwoli na uzupełnienie tego braku.
Psycholog w PCPR wspiera realizację ustawowych zadań; był zatrudniony na umowy
zlecenia. Jest potrzeba zatrudnienia psychologa i pedagoga, ci specjaliści na umowę zlecenie
kilka godzin tygodniowo wspierają PCPR, a bezpośrednio rodziny zastępcze.
Ad. 6
W punkcie porządku obrad pn. Interpelacje i zapytania, jako pierwsza głos zabrała
p.Maria Jarząbek. Zadała pytanie, czy drogi gruntowe, które bardzo ulegają niszczeniu w
zimie, będą równane i kiedy?
P.Wicestarosta poinformował, że w przeciągu kilku dni odbędzie się przetarg.
P.Jarząbek zadała pytanie dotyczące drogi w Głusku, powiedziała, że droga jest w
bardzo złym stanie, kiedy planowana jest modernizacja?
P.Wicestarosta poinformował, że brak jest środków, być może trzeba będzie
zdecydować, czy będziemy robić chodnik, czy całą drogę. Zadanie ujęte jest w
harmonogramie, ale są próby pozyskania środków.
P.Katarzyna Kręźlewicz zadała pytanie w sprawie drogi Sowia Wola - MałociceCzosnów, a mianowicie, czy wszystkie zalecenia zawarte w protokole pokontrolnym zostały
wykonane? Mieszkańcy mają bardzo dużo uwag, droga jest spękana, co w tej sprawie robi
Zarząd Powiatu?
p .Dorota Dziedzic-Zuj - kierownik Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych
poinformowała, że jeśli chodzi o drogę 2405W, to jest ona na gwarancji. Po okresie
wiosennym odbędzie się kolejny przegląd pogwarancyjny. Usterki zgłoszone w poprzednim
protokole zostały wykonane. Gwarancja na drogę jest wydłużona do 5 lat.
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Sprawy różne.
P.Maria Jarząbek zadała pytanie do p.Starosty, czy mógłby w jakiś sposób pomóc
mieszkańcom dotkniętym brakiem komunikacji zbiorowej
w gminie Leonicn? Od lat
postępuje ograniczenie ilości kursów autobusowych. Osoby, które muszą korzystać z pomocy
medycznej w Nowym Dworze Maz. nie mają możliwości powrotu, oczekiwania są kilku
godzinne. P.Jarząbek dodała, że zdaje sobie sprawę, iż nie jest to zadanie powiatu, ale może w
jakiś sposób p.Starosta mógłby pomóc.
Kolejna sprawa poruszona przez p.Jarząbek, to drzewa rosnące przy drogach powiatowych.
Na terenie gminy Leoncin działkowicze dopatrzyli się, że wycięto jakieś drzewa nie po ich
myśli, podobno chodzi o dęby. Być może w tej sprawie zwrócą się do Zarządu.
P.Wicestarosta poinformował, że na wszystkie drzewa, które zostały usunięte były
wydane decyzje. Wyznaczane były drzewa faktycznie zagrażające bezpieczeństwu. Sprawdzi
czy były też dęby wyznaczone do wycinki.
P.Mariusz Dudek poprosił o zwrócenie uwagi i poprawienie znaków znajdujących się
przy drogach powiatowych, które powinny być w pionie, a zaczęły się chwiać.
Następnie p.Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady
Powiatu:
- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej z Cieksyna wystąpił do Starosty i Rady Powiatu o
pomoc finansową w kwocie 20.000zł na zakup samochodu pożarniczego.
- Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezes Związku Powiatów Polskich wystąpili z
propozycją prezentacji na sesji Rady Powiatu modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego
obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania na szczeblu powiatu.
Będą zobowiązani za zainteresowanie ww. współpracą i przesłanie informacji o możliwych
terminach prezentacji.
Nowy model nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego został wypracowany w
ramach projektu systemowego realizowanego w ramach POKL. W wypracowanym modelu
ważna rola została przewidziana jednostkom samorządu terytorialnego, w tym powiatom.
Ad. 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący
Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 1030 zamknął
obrady XLII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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