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Protokół Nr XLV/14
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 czerwca 2014 roku

0002

XLV sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w Starostwie Powiatowym w
Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1B.
Ad. 1
Sesję o godz. 1500 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XLV sesji
Rady Powiatu Nowodworskiego - p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 15
radnych (19 radnych - statutowy skład Rady), nieobecni: p.Sebastian Kozak, p.Barbara
Markowicz, p.Henryk Mędrecki, p.Zdzisław Szmytkowski.
P.Przewodniczący Rady przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele z p.Krzysztofem
Kapustą - starostą, pracowników starostwa, p.Piotra Ździebłowskiego - przedstawiciela
Kancelarii Prawnej oraz Panie z Biura Rady.
Ad. 2
P .Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek
Zarządu - zał. nr l do protokółu, a następnie odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2)

zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok;

3)

zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków
finansowych (wkładu własnego) na realizację projektu p.n. "Profesjonalna opieka
medyczna od poczęcia do późnej starości poprzez modernizację Oddziału
Ginekologiczno - Położniczego i utworzenie Oddziału Geriatrycznego w
Nowodworskim
Centrum Medycznym"
współfinansowanego
ze środków
Programu operacyjnego PL07 .Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia
do trendów demograficzno - epidemiologicznych" dofinansowanego ze środków
Mechanizmu
Finansowego
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego
oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014;

4)

projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych;

5)

projekt uchwały w sprawie poparcia projektu uchwały sejmowej w sprawie
ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły;

6)

projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Maz.

7)

projekt uchwały w sprawie wniesienia w roku 2014 wkładu własnego na
realizację przez PCPR w Nowym Dworze Maz. projektu systemowego "Czas na
aktywność" współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Regulaminu
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4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie sesji.
Nie zgłoszono wniosków do zaproponowanego porządku obrad, p.Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XLV sesji.
Ad. 3
Podjęcie uchwał w sprawach.
Ad. l)
P .Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
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 Samorządowej również poinformował o pozytywnej opinii
komisji.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 13 glosami za, przy l glosie wstrzymującym się i
obecności na sali obrad 14 radnych przyjęła Uchwałę Nr XLV/308/2014 zmieniającą
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego. (zał. nr
2 do protokółu)
Ad. 2)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt zmieniający uchwałę budżetową na 2014
rok. P.Przewodniczący Rady dodał, że projekt uchwały został zmieniony - wyjaśnienie do
zmiany projektu uchwały stanowi zał. nr 3 do protokółu.
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 również poinformował o pozytywnej opinii
komisji.
P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 11 głosami za, przy 3 głosach wstrzymującym się
i obecności na sali obrad 14 radnych przyjęła Uchwałę Nr XLV/309/2014 zmieniającą
uchwałę budżetową na 2014 rok (zał. nr 4 do protokółu).
Ad. 3)
P .Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych (wkładu własnego) na realizację
projektu p.n. "Profesjonalna opieka medyczna od poczęcia do późnej starości poprzez
modernizację
Oddziału
Ginekologiczno
Położniczego
i utworzenie
Oddziału
Geriatrycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym" współfinansowanego ze środków
Programu operacyjnego PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów
demograficzno
- epidemiologicznych"
dofinansowanego
ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014.
P .Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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P .Alfred Dzwonek - przewodniczący Komisji finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował o pozytywnej opinii komisji.
P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej również poinformował o pozytywnej opinii
komisji.
P .Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 12 glosami za, przy 2 glosach wstrzymującym się
i obecności na sali obrad 14 radnych przyjęła Uchwałę Nr XLV/310/2014 zmieniającą
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych (wkładu
własnego) na realizację projektu p.n. "Profesjonalna opieka medyczna od poczęcia do
późnej starości poprzez modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i
utworzenie Oddziału Geriatrycznego
w Nowodworskim
Centrum
Medycznym"
współfinansowanego ze środków Programu operacyjnego PL07 "Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trędów demograficzno - epidemiologicznych"
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Ad. 4)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych.
P.GrzegorzSzymański
- 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 10 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie
wstrzymującym się przyjęła Uchwałę Nr XLV/310/2014 w sprawie okręgów wyborczych
(zał. nr 6 do protokółu).
Ad. 5)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie poparcia projektu
uchwały sejmowej w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
P.Maria Jarząbek - przewodni.cząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformowała, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Z planowanych
zamierzeń związanych z ustanowieniem roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły nie wynikają
przedsięwzięcia, na które liczyliby mieszkańcy naszego powiatu, takie jak zadbanie o sprawy
przeciwpowodziowe.
p.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 1 głosem za, 4 głosami przeciw, przy 9 głosach
wstrzymujących nie przyjęła uchwały w sprawie poparcia projektu uchwały sejmowej w
sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
Ad. 6)
P .Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Maz.
P.Grzegorz Szymański - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował o pozytywnej opinii komisji.
P.Mariusz Dudek zadał pytanie, czy dopuszczalne jest aby część zapisów uchwały
weszła w życie z dniem llipca, a część od 18 lipca 2014 toku?
P.Piotr Ździebłowski - prawnik poinformował, że takie zapisy są dopuszczalne.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
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Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 14
radnych
przyjęła
Uchwałę Nr XLV/312/2014
zmieniającą
uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Maz. (zał. nr 7 do protokółu).
Ad. 7)
P.Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wniesienia w roku 2014
wkładu własnego na realizację przez PCPR w Nowym Dworze Maz. projektu systemowego
"Czas na aktywność" współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie.
p.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował o pozytywnej opinii komisji.
P.Alfred Dzwonek - przewodniczący
Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych również poinformował o pozytywnej opinii komisji.
P.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 14
radnych przyjęła Uchwałę Nr XLV/313/2014 w sprawie wniesienia w roku 2014 wkładu
własnego na realizację przez PCPR w Nowym Dworze Maz. projektu systemowego
"Czas na aktywność"
współfinansowanego
przez UE ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie (zał. nr 8 do protokółu).
Ad. 4
W punkcie pn. Sprawy różne p.Przewodniczący Rady poinformował, iż do Rady
Powiatu zwrócił się, p.Jan Krzyczkowski zam. w miejscowości Kikoły Gm. Pomiechówek, z
wnioskiem o wykonanie prac drogowych na odcinku drogi ok. 300m w m. Kikoły Małe.
P.Przewodniczący zaproponował przekazanie wniosku do analizy Zarządu, na co Radni nie
zgłosili sprzeciwu.
Ad. 5
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Mariusz Łaszuk - przewodniczący
Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 1530 zamknął
obrady XLV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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