BR.0002.4.15

Protokół Nr IV/15
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 4 lutego 2015 roku

IV sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.
Ad. 1

Sesję o godz. 1400 otworzyła, wypowiadając formułę - otwieram obrady IV sesji Rady
Powiatu Nowodworskiego – p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 19
radnych (statutowy skład Rady).
P.Przewodnicząca Rady przywitała Radnych Powiatu, Zarząd Powiatu na czele z p.Magdaleną
Biernacką – starostą, p.Jacka Nieściora – radcę prawnego, pracowników starostwa i jednostek
powiatowych, przybyłych gości, w tym p.Krzysztofa Padewskiego nowego komendanta
Komendy Powiatowej Policji oraz przedstawicieli prasy.
Ad. 2
P.Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad (zał. nr 1 do
protokołu) tj.:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ślubowanie radnej - p.Anny Maliszewskiej.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr III/14 z dnia 30.12.2014r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) powołania stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
3) zmiany uchwały budżetowej na rok 2015;
4) desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich;
5) form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
w 2015r.;
6) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Nowodworskiego.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku w powiecie
nowodworskim.
7. Informacja o realizacji inwestycji i remontów w roku 2014 oraz zimowego utrzymania
dróg powiatowych w sezonie 2014/2015.
8. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Architektury i Budownictwa w
roku 2014.
9. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego
porządku obrad.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za przyjęła porządek
obrad IV/15 sesji.
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Ad. 3
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisarz Wyborczy przesłał
postanowienie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Powiatu
Nowodworskiego. W miejsce wygasłego mandatu p.Piotra Rutkowskiego wstępuje p.Anna
Maliszewska (zał. nr 2 do protokołu).
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz. 595 z późń.
zm.) radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Ślubowanie może być złożone z
dodaniem formuły „Tak mi dopomóż Bóg”.
P.Przewodnicząca Rady odczytała rotę ślubowania: „ Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie
wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa
Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i
dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
P.Anna Maliszewska wypowiedziała słowa „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
Ad. 4
Nie zgłoszono uwag do protokołu sesji nr III/14 z dnia 30.12.2014r. P.Przewodnicząca
Rady poddała pod głosowanie jego przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za przyjęła protokół nr
III/14 z dnia 30.12.2014r.
Ad. 5
Podjęcie uchwał w sprawach.
Ad. 1)
Głos zabrał p.Ryszard Gumiński, który zgłosił wniosek, do uchwały w sprawie
powołania stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego, o wprowadzenie p.Jacka
Kowalskiego do składu Komisji Rewizyjnej. Obecnie w skład komisji wchodzi 5 osób, więc
dodatkowa osoba, która mogłaby merytorycznie wnieść duży wkład w pracę komisji byłaby
wskazana.
P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie powyższy wniosek.
Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 2 głosach
wstrzymujących się przyjęła wniosek o wprowadzenia p.Jacka Kowalskiego do składu
Komisji Rewizyjnej.
Innych wniosków nie zgłoszono.
P.Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie powołania stałych
komisji Rady Powiatu Nowodworskiego (wraz z naniesioną poprawką).
Rada Powiatu Nowodworskiego 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr IV/24/2015 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu
Nowodworskiego (zał. nr 3 do protokołu).
Ad. 2,3)
P.Przewodniczaca Rady zaproponowała wspólną dyskusję nad projektami uchwał w
sprawach budżetu, tj.: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego
oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
Nie zgłoszono sprzeciwu do powyższego.
Głosów w dyskusji nie zabrano.
P.Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała o pozytywnej opinii komisji, co do projektu odczytanej uchwały.
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P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja również zaopiniowała
projekt powyższej uchwały, jak również projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na
2015 rok.
P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 17 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się
przyjęła Uchwałę Nr IV/25/2015 zmieniającą uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej powiatu nowodworskiego (zał. nr 4 do protokołu).
P.Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na 2015
rok.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju poinformowała,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
IV/26/2015 zmieniającą uchwalę budżetową na 2015 rok (zał. nr 5 do protokołu).
Ad. 4)
P.Przewodnicząca Rady przeszła do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
Głos zabrał p.Henryk Mędrecki, zadał pytanie, jaki jest koszt uczestnictwa w Związku
Powiatów Polskich? P.Agata Januszewska – sekretarz powiatu poinformowała, że ok. 10tys.zł
rocznie.
Zdaniem p.Mędreckiego powiat powinien zrezygnować z uczestnictwa w ZPP.
Płacimy 10tys.zł, tak naprawdę, za nic. Nie podejmuje się tam żadnych decyzji. Jako powiat
mamy tyle problemów, że organizując jakieś spotkanie z innymi powiatami możemy więcej
osiągnąć, niż wchodząc w ZPP, gdzie praktycznie decydują względy polityczne, czyli grupa
która jest przy władzy, a nie zgromadzenie starostów.
P.Magdalena Biernacka – starosta powiedziała, że zastanawia się dlaczego p.Mędrecki
wcześniej nie podjął takich decyzji. Dodała, że na dzień dzisiejszy po wstępnej analizie
członkostwa powiatu nowodworskiego w ZPP widzi pozytywne strony udziału. Odbywają się
spotkania, jest możliwa wymiana doświadczeń między starostami, a jest dużo problemów. W
obecnej chwili jest ogromny ogólnopolski problem z geodetami. Sami jako powiat nie
jesteśmy w stanie tego problemu rozwiązać.
P.Mędrecki powiedział, że wcześniej jako członek zarządu wypowiadał się w imieniu
zarządu, chociaż jego poglądy nie zawsze były takie jak zarządu. Zawsze był zdania, że
powinnyśmy zrezygnować z uczestnictwa w ZPP. Uczestniczył w jednym z takich spotkań,
gdzie omawiana była sprawa przejęcia przez powiat zadań Agencji Nieruchomości Rolnych.
Nikt sobie nie zadał pytania, czym ta Agencja się zajmuje, a zajmuje się również stadninami,
do których należało dokładać środki. Zawsze był zdania, że uczestnictwo w tym
zgromadzeniu nie jest potrzebne. Możemy wspólnie występować z powiatami ościennymi i
więcej osiągniemy drogą polityczną, niż udziałem w tak dużym zgromadzeniu, gdzie jest
wymiana poglądów, ale nie za taki, zbyt duży, wkład finansowy.
Głos zabrał p.Kazimierz Drabik, który powiedział, że dla niego decydującym głosem
w tej sprawie jest zdanie p.Starosty. Postawił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
P.Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że przez 4 lata poprzedniej kadencji ani razu
nie słyszała takiego komentarza, przychyla się do głosu p.Starosty, że nasza obecność, jest
potrzebna, aby w wielu aspektach móc wymieniać się opiniami, doświadczeniami.
Szczególnie ze starostwami, które radzą sobie lepiej z problemami, które my również mamy.
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Tak jest np. z wydatkami na edukację. Dostaliśmy pismo z ministerstwa, że są powiaty, które
wydają mniej.
P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji.
Rada Powiatu Nowodworskiego 17 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie
wstrzymującym się przyjęła wniosek o zamknięcie dyskusji w omawianym temacie.
P.Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie desygnowania delegata na
Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, a następnie poddała pod głosowanie jej
przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 17 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się
przyjęła Uchwałę Nr IV/27/2015 w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie
Ogólne Związku Powiatów Polskich (zał. nr 6 do protokołu).
Ad. 5)
P.Przewodnicząca Rady przeszła do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie form
kształcenia objętych dofinansowaniem oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2015r.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poddała pod
głosowanie jej podjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
IV/28/2015 w sprawie form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli w 2015r. (zał. nr 7 do protokołu).
Ad. 6)
P.Przewodnicząca Rady przeszła do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie skargi
na działanie Starosty Nowodworskiego. Poinformowała, że Skarżący złożył dodatkowe pismo
dnia 2 lutego 2015r., już po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, zostało przesłane na adresy
mailowe Państwa Radnych.
P.Renata Włodarska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że
komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.
Nie zabrano innych głosów w sprawie.
P.Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poddała pod
głosowanie jej podjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 17 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących
się przyjęła Uchwałę Nr IV/29/2015 w sprawie skargi na działanie Starosty
Nowodworskiego. (zał. nr 8 do protokołu).
Ad. 6)
W punkcie porządku obrad pn. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku w 2014 roku w powiecie nowodworskim, głos zabrał p.Ryszard Gumiński. Zadał
pytanie, czy w związku z brakiem możliwości powiatu do samodzielnego opanowania
ewentualnego zagrożenia epidemiologicznego, poinformowane zostały służby Wojewody?
P.Kazimierz Polnicki – kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności poinformował, że wnioski z posiedzenia komisji w tej sprawie zostały wysłane do
Wojewody Mazowieckiego, do dnia dzisiejszego nie ma żadnej odpowiedzi.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku w
powiecie nowodworskim stanowi zał. nr 9 do protokołu.
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Ad. 7)
W punkcie porządku obrad pn. Informacja o realizacji inwestycji i remontów w roku
2014 oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015, głosów nie
zabrano – informacja stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 8)
W punkcie porządku obrad pn. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez
Wydział Architektury i Budownictwa w roku 2014, głosów nie zabrano – informacja stanowi
zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 9 )
W punkcie porządku obrad pn. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady
głos zabrał p.Ryszard Gumiński. Poprosił o wyjaśnienie jakiej drogi dotyczy informacja o
zwiększeniu w dziale transport i łączność o kwotę 3tys.zł w związku z koniecznością
oczyszczenia i pogłębienia rowu wzdłuż drogi powiatowej w celu poprawy przepustowości.
P.Dorota Dziedzic – Zuj – kierownik Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych
poinformowała, że sprawa dotyczy rowu przy drodze powiatowej nr 2422W Nasielsk
Strzegocin.
Kolejne pytanie p.Gumińskiego dotyczyło zmniejszenia budżetu placówek
edukacyjnych o kwotę 548zł w Zespole Placówek Edukacyjnych oraz ok. 3.400zł w Zespole
Szkół Zawodowych w Nasielsku. Z doniesień prasowych dowiedział się o zdjęciu środków
również z LO w Nowym Dworze Maz. Prośba o wyjaśnienie, czy faktycznie była taka
zmiana?
P.Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu poinformowała, że na koniec roku nie było
żadnych cięć w budżetach szkół. Były regulacje, ze szkół gdzie zostały środki były
przeniesienia do innych placówek, do tych którym brakowało. Zmiany te były za wiedzą i
zgodą Dyrektorów, w ramach wykonania planów finansowych na koniec roku.
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu nowodworskiego pomiędzy sesjami rady
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10)
W punkcie pn. Interpelacje i zapytania, jako pierwszy głos zabrał p.Kazimierz Drabik.
Powiedział, że przy omawianiu projektu uchwały w sprawie desygnowania delegata do
Związku Powiatów Polskich poruszono sprawę dot. oceny oświaty w naszym powiecie i
sformułowania, że w innych powiatach jest lepiej. Poprosił o rozszerzenie tej informacji.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że miała taką informację od p.Starosty, że
były rozmowy w ministerstwie, gdzie jedna osoba wskazała, że jest naście powiatów, które
mają dodatnie budżety jeśli chodzi o wykorzystanie subwencji.
P.Drabik jest zdania, że należy to potraktować, jako materiał do analizy, jakiś wzorzec,
na bazie którego będziemy pracować.
P.Krzysztof Kapusta poinformował, że kilkakrotnie brał udział w posiedzeniach
Związku Powiatów Polskich. Tematy oświatowe były poruszane. Sytuacja jest bardzo prosta,
jest to kwestia ilości posiadanych szkół. Sprawa sprowadza się do ograniczenia liczby szkół
wobec zapotrzebowania, koncertowanie uczniów w kilku szkołach, tym samym zmniejszenia
kosztów prowadzenia. W powiatach, gdzie nie dokładają do oświaty jest więcej dzieci w
mniejszej liczbie szkół. My mamy dużo szkół i mało dzieci. W Nasielsku są 2 licea
ogólnokształcące. Należy postawić pytanie, czy jest sens prowadzenia dwóch placówek o
takim samym poziomie kształcenia, gdzie jest niewielka liczba zainteresowanych i bardzo
duże koszty?
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Z kolei głos zabrał p.Henryk Mędrecki, którego zdaniem nie należy brać pod uwagę
opinii, które są wygłaszane, a nie zapisane. To podobnie, jak porównanie naszych dróg z
drogami w powiecie legionowskim, gdzie my mamy dwa razy tyle dróg, a oni większe
dochody. Należy prowadzić analizę własnych potrzeb i możliwości.
P.Andrzej Lenart zwrócił się do radcy prawnego p.Jacka Nieściora w związku z
obietnicą dostarczenia orzeczenia sądu w sprawie podejmowania uchwał dotyczących
zatwierdzenia głosowań.
P.Jacek Nieścior powiedział, że posiada przy sobie wyrok sądu, dostarczy go
p.Lenartowi zaraz po zakończeniu sesji. Odczytał konkluzję wyroku „Brak podjęcia na tej
samej sesji uchwały stwierdzającej wybór osoby, która w glosowaniu tajnym uzyskała
wymaganą większość głosów nie powoduje unieważnienia aktu wyboru potwierdzonego
protokołem komisji skrutacyjnej ani dopuszczalności ponowienia od początku całej procedury
wyborczej. W takiej sytuacji należy w możliwie najkrótszym terminie podjąć brakującą
uchwałę rady gminy, a powstała zwłoka w doręczeniu jej wojewodzie wpływa tylko na sposób
liczenia terminu wykorzystania jego uprawnień nadzorczych”.
Ad. 11)
Sprawy różne.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu:
- Pismo p.Zygmunta Jung (przekazane zostało do Prokuratury Rejonowej, z treści pisma
wynika, iż mogło dojść do popełnienia przestępstwa w stosunku do osoby wnioskodawcy).
- P.Starosta zwróciła się do Rady Powiatu o delegowanie przedstawiciela do Powiatowej Rady
Zatrudnienia.
P.Andrzej Lenart zgłosił kandydaturę p.Krystiana Buszty – przewodniczącego Komisji
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.
P.Krystian Buszta wyraził zgodę.
Nie zgłoszono uwag i sprzeciwów do kandydatury p.Krystiana Buszty oraz nie
zgłoszono innych kandydatów na przedstawiciela Rady Powiatu do Powiatowej Rady
Zatrudnienia.
- Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich w
związku z wypracowanym, w ramach projektu systemowego Opracowanie kompleksowych i
trwałych mechanizmów wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, nowego
modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego zwraca się o możliwość jego
prezentacji na sesji rady powiatu. Z uwagi na ograniczony czas trwania projektu proszą o
wskazanie terminów w okresie styczeń-luty.
P.Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, czy Rada jest zainteresowana prezentacją
powyższego? Dodała, że osobiście nie widzi roli radnych w tych działaniach. Większa
zasadność byłaby jeśli chodzi o pracowników urzędów lub jednostek samorządowych. W
związku z brakiem głosów za przeprowadzeniem prezentacji, p.Przewodnicząca Rady uznała,
że Rada nie jest zainteresowana tematem.
- Pismo Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy zwracające się z apelem o
prowadzenie w 2015 roku lokalnych programów profilaktyki raka szyjki macicy. Pismo
zostanie przekazane do Zarządu Powiatu.
- Zarząd Powiatu Nowodworskiego przekazał uchwałę nr 12/2015 z dnia 29 stycznia 2015
roku w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w
roku 2014 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski.
P.Przewodnicząca poinformowała, że wszystkie zaprezentowane pisma są do wglądu
Radnych w Biurze Rady i Zarządu.
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Głos zabrał p.Krzysztof Kapusta, który powiedział, że z przeprowadzonej kontroli
dotyczącej Wydziału Ochrony Środowiska wynikła konieczność sprawy tworzenia mapy
osuwiska na terenie powiatu nowodworskiego, zadał pytanie, kiedy ten problem zostanie
rozwiązany? Stworzenie tego dokumentu pomoże wójtom i burmistrzom, na terenie których
gmin znajduje się tego rodzaju zjawisko geologiczne, w uzyskiwaniu środków zewnętrznych.
P.Magdalena Biernacka – starosta poinformowała, że sprawa ta była omawiana na
dzisiejszym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzona została oferta złożona przez Państwowy
Instytut Geologiczny, w najbliższym czasie będzie podpisana umowa na wykonanie mapy.
P.Ryszard Gumiński zadał pytanie, czy została rozwiązana sprawa dotycząca dzieci
pozostawianych w szpitalu? O regulacje w tej sprawie występowało Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.
P.Marek Rączka – dyrektor PCPR poinformował, że cały czas trwa dyskusja o
szczegółach tych rozwiązań. Przygotowane zostało porozumienie, a następnie przekazane do
Nowodworskiego Centrum Medycznego celem analizy. P.Rączka uważa, że najważniejsze
kwestie zostały ustalone.
P.Starosta dodała, że z inicjatywy Zarządu były podjęte rozmowy pomiędzy
Dyrektorami PCPR i NCM, są już formalne ustalenia, co do sposobu rozwiązania sprawy.
P.Zbigniew Kończak – dyrektor NCM potwierdził, że przedwczoraj wpłynął projekt
porozumienia.
P.Henryk Mędrecki zwrócił się z prośbą do Zarządu, aby sprawdzone zostały stany
techniczne dachów na budynkach Powiatowego Urzędu Pracy, Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Były tam zacieki, należy sprawdzić, czy ich stan nie uległ pogorszeniu.
Następnie p.Kazimierz Drabik powiedział, że do p.Wicestarosty zgłosił, iż w drodze
powiatowej jest duży ubytek. Czas biegnie, może dojść do wypadku, prosi o pilne zajęcie się
sprawą.
P.Jacek Kowalski poprosił o informację na jakim etapie są rozmowy z PKP w sprawie
rekompensaty za grunty należące do powiatu, na których posadowione zostały wiadukty.
P.Starosta poinformowała, że zostało wystawione wezwanie do zapłaty na tą większą
kwotę. Inna procedura dotyczyła mniejszej kwoty, tj. 250tys.zł. Jeżeli PKP nie odpowie na
wezwanie do zapłaty wystąpimy do Urzędu Skarbowego o ściągnięcie.
P.Kowalski powiedział, że nie został zrozumiany. Kwoty do zapłaty przez PKP to ok.
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P.Paweł Calak – wicestarosta poinformował, że mniejsza kwota dotyczy wiaduktu w
Nasielsku, a większa w Nowym Dworze Maz. Wysłaliśmy do PKP wezwanie do zapłaty, a
następnie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o egzekucję tej większej kwoty. Druga kwota,
mniejsza jest w procedowaniu kancelarii prawnej.
Kolejne pytanie p.Jacka Kowalskiego dotyczyło planów przeznaczenia uzyskanej
kwoty? Jego propozycja to przeznaczenie jej na pokrycie zadłużenia naszego powiatu.
P.Ewa Kałuzińska – skarbnik poinformowała, że kwota będzie musiała być
wprowadzona do budżetu, a następnie zagospodarowana po stronie wydatków lub rozchodów.
Decyzję w tej sprawie będzie podejmowała cała Rada, Zarząd ewentualnie przygotuje swoją
propozycje, weźmie pod uwagę propozycje, ale decyzja należy do Rady.
P.Ryszard Gumiński poprosił o informację na jakim etapie jest sprzedaż
nieruchomości przy ul. Słowackiego i ul. Bohaterów Modlin?
P.Wicestarosta poinformował, że otrzymaliśmy negatywną odpowiedź z tzw. funduszy
norweskich przewidzianych na termomodernizację internatu. Na dzisiejszym posiedzeniu
Zarządu została podjęta decyzja o wstrzymaniu sprzedaży tych nieruchomości.
P.Krzysztof Kapusta powiedział, że początek roku to dla ministerstw okres, kiedy są
planowane pieniądze dedykowane dla różnego rodzaju podmiotów i różne działania. Pytanie
do Zarządu, czy pracownicy odpowiedzialni za poszczególne sektory w swoich wydziałach
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śledzą tego rodzaju ogłoszenia? Mankamentem tego rodzaju ogłoszeń jest to, że funkcjonują
przez 30 dni i jest bardzo krotki czas na ewentualne zgłoszenie.
P.Starosta poinformowała, że pracownicy mają takie polecenie i śledzą ogłoszenia na
stronach ministerialnych.
P.Kapusta zadał pytanie, co w takim razie z aplikacjami na inwestycje związane z
infrastrukturą szkolną przeznaczoną dla sportu kwalifikowanego i półkwalifikowanego.
P.Starosta powiedziała, że nie jest przygotowana na tak szczegółowe pytania, ale jeśli
p.Radny sobie życzy odpowiedź może być udzielona na piśmie.
Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Katarzyna Kręźlewicz przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o
godz. 1500 zamknęła obrady IV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska

Przewodniczący Rady
/-/ Katarzyna Kręźlewicz
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