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BR.0002.7.15                                Protokół Nr VII/15 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                 z dnia 12 czerwca 2015 roku 
 

VII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.  

 

 Ad. 1 

Sesję, o godz. 13
3,0

 otworzyła wypowiadając formułę - otwieram obrady VII sesji 

Rady Powiatu Nowodworskiego – p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 16 

radnych (19 radnych statutowy skład Rady), nieobecni: p.Kazimierz Drabik, p.Jacek 

Kowalski, p.Marcin Ozdarski.       

P.Przewodnicząca Rady przywitała Radnych Powiatu, Zarząd Powiatu na czele z 

p.Magdaleną Biernacką – starostą, przedstawiciela kancelarii prawnej, pracowników 

starostwa, przybyłych gości, oraz przedstawicieli prasy.  

 

Ad. 2 

 W punkcie pn. Przyjęcie porządku obrad p.Przewodnicząca Rady złożyła wniosek o 

wprowadzenie do zaproponowanego porządku posiedzenia (zał. nr 1 do protokołu) w punkcie 

4 podpunktu 11, tj. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora 

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Skarga i projekt 

uchwały wraz z uzasadniłem został przesłany do Radnych drogą mailową.  

 P.Przewodnicząca Rady poddała powyższe pod głosowanie. 

 Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 16 Radnych, 

przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w 

Nowym Dworze Mazowieckim.  

 

 Porządek obrad VII/15 sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr VI/15 z dnia  27.04.2015r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok; 

2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok;  

3) powierzenia przez Powiat zadania inwestycyjnego Gminie Nasielsk; 

4) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego;  

5) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;  

6) rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w 

Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.; 

7) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim;  

8) przedłużenia okresu obowiązywania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w powiecie nowodworskim na lata 2007 – 2012;  

9) zmiany uchwały nr XLIV/307/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 

2014r. w sprawie  prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych;  
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10) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych,  

11) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Nowodworskiego Centrum 

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.  

5. Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum  Medycznego 

w Nowym Dworze Mazowieckim.   
6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego za lata 

2013 – 2014. 

7. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.   
8. Interpelacje i zapytania. 

9. Sprawy różne.   

10. Zamknięcie sesji.  

 

Ad. 3 

Nie zgłoszono uwag do protokołu sesji nr VI/15 z dnia 27.04.2015r., 

p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jego przyjęcie. 

 Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 16 głosami, za przyjęła protokół nr 

VI/15 z dnia 27.04.2015r.   

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwał w sprawach. 

Ad. 1) 

   P.Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2014 rok (zał. nr 2 do protokołu). 

P.Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu odczytała Uchwałę Nr Ci.132.2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015r. w 

sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok, w której wydaje się pozytywną opinię o 

przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2014 rok (zał. nr 3 do protokołu).  

P.Przewodnicząca Rady zadała pytanie, czy Radni mają uwagi do przedstawionego 

sprawozdania.  

Uwag nie zgłoszono, p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie 

uchwały.  

Rada Powiatu Nowodworskiego, jednogłośnie, przy obecności 16 Radnych przyjęła 

Uchwałę Nr VII/41/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 

rok. 

 

Ad. 2) 

P.Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby uchwałę w sprawie absolutorium 

procedować w następującym porządku: 

1. wystąpienie Starosty Powiatu, 

2. wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej: przedstawienie wniosku Komisji oraz 

odczytanie opinii RIO w sprawie ww. wniosku, 

3. wystąpienia Radnych – dyskusja, 

4. głosowanie uchwały.   

Nie zgłoszono sprzeciwu do powyższej propozycji.  

1) W imieniu Starosty głos zabrała p.Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu, która 

powiedziała, że większość z Radnych razem współtworzyła poprzedni budżet. Zadania, które 

były zaplanowane w poprzednim roku zostały w 90% wykonane. Wielkim zamierzeniem była 
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przebudowa internatu, natomiast nie udało się pozyskać środków, nie udało się sprzedać 

majątku. Myśli, że w kolejnych latach uda się wykonać to zadanie i budynek będzie 

zagospodarowany. Poza tym wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane zgodnie z 

planem.    

2) P.Renata Włodarska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że 

komisja uchwałą nr 1/2015 (zał. nr 4 do protokołu) w sprawie opinii o wykonaniu budżetu 

powiatu nowodworskiego za 2014 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu Nowodworskiego wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Powiatu 

Nowodworskiego za 2014 rok. Komisja występuje do Rady Powiatu Nowodworskiego z 

wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Nowodworskiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2014 rok.  

Następnie p.Włodarska odczytała uchwałę nr Ci.179.2015 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 5 do protokołu). 

 3) Głos zabrał p.Grzegorz Paczewski, który powiedział, że ma dylemat jak głosować 

w sprawie absolutorium. Był przy konstruowaniu budżetu i od razu wydawał mu się nierealny 

do wykonania, jak również pozyskanie środków ze sprzedaży nieruchomości i odszkodowania 

od PKP. Była również sprawa zaciągnięcia kredytu i inwestycji drogi Szpczypiorno – 

Błędowo - Borkowo. Był przeciwko tej inwestycji, ponieważ była szybko przygotowywana, 

plany były robione dopiero około wakacji. Samo wykonanie inwestycji odbyło się przed 

wyborami, inwestycja wykonana dość drogo. W tamtym okresie odcinek takiej drogi można 

było wykonać płacąc ok. 600tys.zł za km, a nie 1mln.zł. Gdyby, tak jak proponowano, 

inwestycja została wykonana przy udziale finansowym gminy Nasielsk i obiecanymi 

pieniędzmi od gminy Pomiechówek, zrobiona zostałaby cała droga, a tak to mamy część drogi 

i niewiadomą kiedy zostanie zakończona. Ponadto inwestycja została wykonana niezgodnie z 

projektem, jak również gmina Pomiechówek nie wpłaciła 100tys.zł z, co obiecywał Wójt tej 

gminy. W związku z powyższym uważa, że budżet nie został wykonany prawidłowo. Ma 

dylemat, ponieważ absolutorium udzielane jest Zarządowi obecnemu, dlatego pomimo tego, 

że powinien głosować przeciw, będzie głosował za.   

 P.Henryk Mędrecki powiedział, że należy przypomnieć, jak budżet był tworzony i 

realizowany. Myślał, że nie będzie musiał wracać do przykrych słów, które padały wcześniej. 

Poprosił, aby p.Paczewski sobie przypomniał, że przez ostatnie kilka lat Zarząd wykonywał 

uchwały Rady, między innymi Rada zmusiła do zaciągnięcia pożyczki, w innym przypadku 

67 osób musiałoby zostać zwolnionych, co uniemożliwiłoby wykonywanie zadań. Pomimo 

„sypania piasku w tryby” urząd funkcjonował. Jeżeli budżet był nierealny, to dlaczego w 90% 

został wykonany. Jednym z powodów nie zrealizowania była również niemożność wzięcia 

pożyczki, bo była wzięta już wcześniej. Inwestycja budowy drogi w Błędowie została 

wprowadzona, jako zadanie dodatkowe, przez większość w Radzie. Jeśli chodzi o wspólne jej 

wykonanie z gminą Nasielsk, to odbyły się spotkania z Burmistrzem, który powiedział, że nie 

dofinansuje projektu na kolejny odcinek tej drogi.  

Zarząd miał na celu scalenie wszystkich gmin i wykonanie jednego wspólnego projektu 

pozyskania środków, aby zrealizować zadanie w każdej gminie, niestety tego się nie udało, 

ale nie było zaniechania, była ciężka praca.  

 P.Paczewski odnośnie odmowy Burmistrza Nasielska, co do współfinansowania, 

powiedział, że inwestycja była szybko przygotowywana, a w trakcie roku budżetowego 

trudno jest znaleźć dodatkowe wolne środki na zadanie, które nie było planowane. Burmistrz 

uczciwe postawił sprawę, że nie ma pieniędzy, co jest lepsze, niż udawanie że się je ma, a 

później ich nie wpłacenie.  
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P.Przewodnicząca Rady w nawiązaniu do wypowiedzi p.Skarbnik, że większość 

Radnych brała udział w współtworzeniu budżetu, stwierdziła, że w obecnej Radzie jest dużo 

nowych osób i mogą ocenić współpracę tylko z obecnym Zarządem.  

W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówców przychyla się do tego, co powiedział 

p.Paczewski. Doskonale pamięta, jak p.Burmistrz Nasielska mówił, że w ciągu roku nie ma 

możliwości wygospodarowania środków. Tak jak p.Paczewski jest za absolutorium, bo 

popiera obecny Zarząd.  

 P.Krzysztof Kapusta przypomniał, że poprzedni Zarząd działał przy poparciu 

mniejszości, to większościowa opozycja decydowała. Zarząd nie miał możliwości 

przegłosowania swoich zamierzeń. Mówienie, że coś się nie udało i zarzucanie tego 

Zarządowi - logiki w tym nie widać.  

4) P.Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2014 rok (zał. nr 6 do protokołu) i poddała pod głosowanie jej 

przyjęcie.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 16 Radnych, 

przyjęła Uchwałę Nr VII/42/2015 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2014 rok. 

 

Ad. 3) 

P.Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie powierzenia przez 

Powiat zadania inwestycyjnego Gminie Nasielsk (zał. nr 7 do protokołu).  

P.Grzegorz Paczewski – wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował o pozytywnej opinii komisji w 

sprawie odczytanej uchwały. 

P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

również poinformowała o pozytywnej opinii komisji w sprawie odczytanej uchwały. 

P.Henryk Mędrecki jest zdania, że na przyszłość sami powinnyśmy wykonywać nasze 

inwestycje. Obiekcje ma w związku z wcześniejszymi inwestycjami. Przy wykonywaniu 

inwestycji przez powiat było wszystko w porządku, w innym przypadku zawsze są jakieś 

niedopowiedzenia, nieścisłości.  

P.Magdalena Biernacka – starosta poinformowała, że przekazanie zadania dotyczy 

jednej z dróg, które nie spełniają kategorii dróg powiatowych. Będzie przekazana gminie 

Nasielsk i jest finansowana w 50% przez gminę Nasielsk. Podpisane będzie porozumienie, w 

momencie wykonania zadania Burmistrz drogę przejmuje. Jest to powodem, dla którego 

wykonanie zadania przekazywane jest gminie.  

P.Henryk Mędrecki poprosił, aby do takiej uchwały był dostarczany projekt 

porozumienia, tak jak wcześniej domagał się tego p.Drabik i p.Paczewski.  

P.Krzysztof Kapusta powiedział, że w tym przypadku przekazanie zadania jest 

uzasadnione. Zwrócił uwagę, że w historii powiatu były już różne sytuacje, że potem 

odmawia się przyjęcia, wykazuje się błędy, które uniemożliwiają przejęcie. Żeby zawsze 

racja była po stronie Zarządu trzeba niestety wszystko zawrzeć w sposób pisemny.  

P.Ryszard Gumiński zadał pytanie, czy w projekcie porozumienia jest zapisane w 

sposób jednoznaczny, że gmina przejmie drogę po wykonaniu inwestycji?  

P.Paweł Calak – wicestarosta powiedział, że tak.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 16 Radnych, 

przyjęła Uchwałę Nr VII/43/2015 w sprawie powierzenia przez Powiat zadania 

inwestycyjnego Gminie Nasielsk.  
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Ad. 4) 

W punkcie porządku obrad w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego p.Przewodnicząca Rady poinformowała, że 

do projektu uchwały (zał. nr 8 do protokołu) Zarząd Powiatu zgłosił autopoprawkę (zał. nr 9 

do protokołu).  

P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jak również projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.  

P.Grzegorz Paczewski – wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej również poinformował o pozytywnej opinii 

komisji, co projektów uchwał w sprawach budżetu.  

P.Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego, a następnie poddała 

pod głosowanie jej przyjęcie.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 16 Radnych 

przyjęła Uchwałę Nr VII/44/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 10 do protokołu).  

 

Ad. 5) 

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2015r. – zał. nr 11do protokołu – 

został zmieniony autopoprawką Zarządu – zał. nr 12 do protokołu.    

P.Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 

2015 rok wraz z autopoprawką, a następnie poddała pod głosowanie jej podjęcie. 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 16 Radnych, przyjęła 

Uchwałę Nr VII/45/2015 zmieniającą uchwałę budżetową na 2015 rok (zał. nr 13 do 

protokołu).   

 

Ad. 6) 

 Projekt uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego 

Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 

31.12.2014r. – zał. nr 14 do protokołu. 

P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała o pozytywnej opinii komisji w sprawie omawianej uchwały. 

P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

również poinformował o pozytywnej opinii komisji.  

Nie zgłoszono zapytań do przedstawionej uchwały, p.Przewodnicząca Rady odczytała 

projekt uchwały, a następnie poddała pod głosowanie jej przyjęcie. 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 16 Radnych, 

przyjęła Uchwałę Nr VII/46/2015 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego 

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 

obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.  

  

P.Przewodnicząca Rady dalsze prowadzenie obrad przekazała p.Zdzisławowi 

Szmytkowskiemu – wiceprzewodniczącemu Rady. 

 

Ad. 7) 

 P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że nie będzie odczytywał treści uchwał. 

Skonsultował tę sprawę z radcą prawnym jest to dopuszczalne.  
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P.Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim – zał. nr 15 do 

protokołu.  

P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

P.Magdalena Biernacka – starosta poinformowała, że projekt uchwały był również 

omawiany na posiedzeniu Rady Społecznej, która do składu komisji wytypowała jej osobę, tj. 

przewodniczącą Rady Społecznej.  

P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Rada Powiatu powołuje komisję w 

składzie od 3 do 6 przedstawicieli podmiotu tworzącego. Postawił wniosek o ustalenie 6 

przedstawicieli podmiotu tworzącego.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 16 Radnych, przyjęła 

wniosek o powołanie do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora NCM w Nowym Dworze Maz. 6 przedstawicieli podmiotu tworzącego.  

P.Grzegorz Paczewski zaproponował powołanie do składu komisji konkursowej na 

wybór dyrektora NCM te same osoby, które są w składzie komisji powołanej do wyboru z-cy 

dyrektora ds. medycznych tj.: p.Zdzisław Szmytkowski – przewodniczący oraz członkowie: 

p.Paweł Calak, p.Krystian Buszta, p.Anna Łapińska, p.Radosław Kasiak, p.Dariusz Tabęcki.  

P.Henryk Mędrecki zgłosił kandydaturę p.Ryszarda Gumińskiego. 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na powołanie do komisji konkursowej.  

P.Jacek Nieścior – radca prawny poinformował, że z racji tego, że zostało zgłoszonych 

7 kandydatów, a jest 6 miejsc w komisji, to każdy z radnych może w głosowaniu oddać 6 

głosów „za”.  

P.Wiceprzewodniczący Rady poddał kolejno pod głosowanie następujące 

kandydatury:  

p.Zdzisław Szmytkowski - za głosowało 15 radnych; 

p.Paweł Calak- za głosowało 14 radnych; 

p.Krystian Buszta- za głosowało 14 radnych; 

p.Anna Łapińska- za głosowało 15 radnych; 

p.Radosław Kasiak- za głosowało 12 radnych; 

p.Dariusz Tabęcki- za głosowało 14 radnych;       

p.Ryszard Gumiński - za głosowało 3 radnych. 

P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim w składzie:  

p.Zdzisław Szmytkowski – przewodniczący, członkowie: p.Paweł Calak, p.Krystian Buszta, 

p.Anna Łapińska, p.Radosław Kasiak, p.Dariusz Tabęcki, p.Magdalena Biernacka.  

Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym, 

przyjęła Uchwałę Nr VII/47/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Nowodworskiego Centrum 

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.  

 

Ad. 8) 

 P.Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 

przedłużenia okresu obowiązywania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w powiecie nowodworskim na lata 2007 – 2012 – zał. nr 16 do protokołu.  

P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do powyższej uchwały.   
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P.Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformował, 

że okres obowiązywania przedmiotowej Strategii był już przedłużany na rok 2013-2014. 

Obecnie, w związku z ciągle trwającymi pracami nad tym dokumentem, jest wniosek o 

przedłużenie na kolejny rok ze względu na kończący się projekt systemowy realizowany 

przez PCPR. Strategia jest dokumentem powiązanym z projektem i warunkuje właściwe 

rozliczenie projektu systemowego.  

P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 16 Radnych, 

przyjęła Uchwałę Nr VII/48/2015 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania 

Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie 

nowodworskim na lata 2007 – 2012. 

 

Ad. 9) 

 P.Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr XLIV/307/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 

2014r. w sprawie  prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

– zał. nr 17 do protokołu.   

P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformował o pozytywnej opinii komisji, co do powyższej uchwały.   

P.Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformował, 

że w związku z przyjęciem uchwały o przedłużeniu okresu obowiązywania Strategii jest 

również konieczność dostosowania harmonogramu do obecnie trwających prac nad nowym 

dokumentem. Wniosek jest o wydłużenie tego okresu do października 2015 roku.  

P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 16 Radnych, 

przyjęła Uchwałę Nr VII/49/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/307/2014 Rady 

Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie  prac nad opracowaniem 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  
 

Ad. 10) 

 P.Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych – zał. nr 18 do protokołu. 

P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

również poinformował o pozytywnej opinii komisji.  

P.Marek Rączka – dyrektor PCPR poinformował, że zaproponowane zmiany mają 

charakter dostosowujący do bieżących potrzeb. Wnioski osób niepełnosprawnych wskazują 

jakie jest aktualne zapotrzebowanie.  

P.Andrzej Lenart w związku z zapisem „ dofinansowanie zadań zleconych fundacjom 

i organizacjom pozarządowym - 8000zł” poprosił o udzielenie informacji, jakie organizacje 

otrzymały dofinansowanie. 

P.Marek Rączka powiedział, że nie jest w stanie wymienić nazw organizacji, 

przygotuje pisemną informację w tej sprawie.   

P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności 15 Radnych, 

przyjęła Uchwałę Nr VII/50/2015 w sprawie zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.    
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Ad. 11) 

P.Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do rozpatrzenia uchwały w sprawie w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym 

Dworze Mazowieckim - zał. nr 19 do protokołu. Poinformował, że w dniu 28 maja 2015r. z 

upoważnienia p.Przewodniczącej Rady podpisał pismo, w którym przekazał skargę do 

rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. Komisja analizowała skargę i przygotowała propozycję 

rozpatrzenia.  

P.Henryk Mędrecki – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 

skarga zawiera trzy sprawy, na które komisja starała się odpowiedzieć. Pierwsza sprawa to 

terminowość udzielania odpowiedzi przez dyrektora, druga to udzielanie świadczeń (Skarżący 

twierdził, że świadczenia udzielane mu były niezgodnie z rozporządzeniem dotyczącym 

kombatantów), trzecia to prośba o wycofanie pisma wyjaśniającego złożonego przez lekarza 

przeprowadzającego badanie (komisja może opierać się na faktach, komisja nie rozstrzyga kto 

ma rację, były tam słowa przeciwko słowom). Komisja uznała, że skarga jest zasadna w 

części dotyczącej przekroczenia terminu udzielenia odpowiedzi, niezasadna co do 

nieudzielenia świadczeń ambulatoryjnych (pomimo uzyskiwanych telefonicznych informacji, 

że musi czekać na przyjęcie przez lekarza np. kilka miesięcy, to gdy przyszedł do przychodni 

i okazał legitymację kombatanta pomoc była mu udzielona). Natomiast sprawa wycofania 

pisma przekracza kompetencje komisji i rady. Do uchwały jest załączone uzasadnienie   

P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym, 

przyjęła Uchwałę Nr VII/51/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora 

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. 
 

 P.Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu p.Antoniemu Kręźlewiczowi – wójtowi 

gminy Czosnów, który zaprosił na uroczystość uczczenia 75 rocznicy głównego mordu 

palmirskiego, wtedy została rozstrzelana największa liczba osób, w tym marszałek sejmu, 

wiceprezydent Warszawy. Uroczystość odbędzie się w Palmirach 21 czerwca o godz. 16.  

 

P.Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 6 minut przerwy.   

 

Ad. 5 

  W punkcie pn. Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego 

Centrum  Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim – zał. nr 20 do protokołu, głosów 

nie zabrano. P.Wiceprzewodniczący Rady oznajmił, że informacja była przedstawiana 

również na posiedzeniu Rady Społecznej, jak i Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Społecznych.     

  P.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła informację dotyczącą 

bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum  Medycznego w Nowym Dworze 

Mazowieckim.   

 

Ad. 6 

W punkcie porządku obrad pn. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Nowodworskiego za lata 2013 – 2014 głos zabrał p.Andrzej Lenart – 

przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, który powiedział, że komisja nie wnosi uwag. 

Drobne uwagi, zgłoszone na posiedzeniu komisji są do wyjaśnienia, ale nie są one znaczące 

dla samego raportu.  

Nie zabrano innych głosów, p.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła  

raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego za lata 

2013 – 2014 (zał. nr 21 do protokołu).  
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Ad. 7 

 Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – stanowi zał. nr 22 do 

protokołu. 

 P.Ryszard Gumiński, w nawiązaniu do informacji o zapoznaniu się z pismem wójta 

gminy Pomiechówek w sprawie rozważenia możliwości przekazania na własność gminie całej 

nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Pomiechówku, zadał pytanie jakie są dalsze informacje w tej sprawie? 

    P.Magdalena Biernacka – starosta nowodworski poinformowała, że przekazanie 

nieruchomości jest bardzo poważną i odpowiedzialną decyzją, więc nie mogła zostać 

rozważona na jednym posiedzeniu. Zarząd polecił Wydziałowi Nieruchomości dokonanie 

wyszacowania nieruchomości, ponadto potrzebne jest uzyskanie informacji, jak będzie 

funkcjonowała dalej szkoła, jaki jest plan przyjęć. W sprawie będą dalsze spotkania i 

dyskusje, w tym również z wójtem gminy Pomiechówek. Nie została podjęta żadna decyzja w 

sprawie wniosku wójta gminy Pomiechówek.  

 P.Ryszard Gumiński poprosił o rozszerzenie informacji dotyczącej projektu 

porozumienia w sprawie nieodpłatnego zarządzania infrastrukturą – wiadukt drogowy w 

ciągu ulic Paderewskiego i Morawicza. 

 P.Paweł Calak – wicestarosta poinformował, że projekt porozumienia dotyczy PKP i 

bieżącego utrzymania wiaduktu (koszenie trawy, czyszczenie kanalizacji). 

 P.Ryszard Gumiński poprosił o rozszerzenie informacji mówiącej o zapoznaniu się 

przez Zarząd z opinią prawną dotyczącą porozumienia z PKP.  

 P.Dariusz Tabęcki – członek Zarządu Powiatu poinformował, że porozumienie w 

sprawie wiaduktów już było i obowiązywało przez 3 lata. PKP wybudowało wiadukty i 

obecnie nie jest zainteresowane ich utrzymywaniem. Osiągnęli zamierzony cel, pociągi 

osiągają odpowiednią prędkość, mogą swobodnie przejeżdżać przez miasto. Porozumienie 

podpisane przez poprzedni Zarząd straciło ważność, w związku z czym PKP przysłało projekt 

kolejnego. Porozumienie jest analizowane, Zarząd poprosił w tej sprawie o opinię prawną. 

Opinia mówi, że nie jesteśmy zobligowani do przejęcia tych wiaduktów. Natomiast należy 

zastanowić się, że jeżeli my nie będziemy opiekować się tymi wiaduktami, to kto? 

Szczególnie ważne jest zimowe utrzymanie tych wiaduktów.  

 P.Krzysztof Kapusta powiedział, że nie nad czym dyskutować, to co mówi p.Tabęcki 

jest oczywiste. Należy zwrócić uwagę, żeby w podpisanym porozumieniu nie pójść za daleko 

i nie odpowiadać za bieżącą konserwację, a to może być np. pęknięcie podstaw mostu.  

 P.Ryszard Gumiński poprosił o wyjaśnienie do informacji mówiącej o zaakceptowaniu 

wstępnego podziału działek położonych w jednostce ewidencyjnej Nowy Dwór Maz.  

 P.Wicestarosta poinformował, że są to działki przy internacie. Znajduje się tam jeden 

budynek piętrowy i część budynków parterowych. Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu do 

Rady o wyrażenie zgody na sprzedaż działek, na których znajdują się budynki parterowe. 

Środki pozyskane ze sprzedaży będą na sfinansowanie warsztatów dla Zespołu Szkół 

Zawodowych.  

 P.Ryszard Gumiński zadał pytanie, czy w dniu 8 kwietnia odbyło się posiedzenie 

Zarządu? nie ma na ten temat informacji. 

 P.Starosta poinformowała, że 8 kwietnia nie było posiedzenia Zarządu.   

 P.Andrzej Lenart w nawiązaniu do stwierdzenia, że ze sprzedaży działek będą 

pieniądze na budowę warsztatów, powiedział, że warsztaty i tak muszą być wybudowane. Nie 

możemy uzależniać tej budowy od sprzedaży tych nieruchomości.  

 P.Starosta potwierdziła powyższe, natomiast jest to propozycja finansowania.  

 P.Henryk Mędrecki poprosił o informację dotyczącą przekazania drogi nr 2407W 

przez gminę Pomiechówek (droga Czarnowo – Kikoły). 
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 P.Ewa Kałuzińska – skarbnik poinformowała, że jest to operacja księgowa, od gminy 

Pomiechówek został odebrany dokument PT-ka, wartość przebudowy tej drogi została 

wpisana do środków trwałych. Należało tak zrobić, pieniądze zostały wydane, droga jest 

dopuszczona do użytku.  

 P.Henryk Mędrecki powiedział, że PT-ką przyjmujemy majątek po zakończeniu 

inwestycji, czy były odbiory i protokoły. Na środek trwały droga jest przejmowana po 

zakończeniu i oddaniu do użytkowania. 

 P.Skarbnik dodała, że droga jest użytkowana. Dotacja została wydatkowana, również 

środki z budżetu, powstał majątek i w tym momencie jest przejmowany na wartość środków 

trwałych. Droga jest w użytkowaniu gminy Pomiechówek, to że droga jest użyczona nie 

oznacza, że nie jest własnością powiatu.     

 P.Krzysztof Kapusta, w związku z informacją o zapoznaniu się przez Zarząd z 

propozycją odpowiedzi na pismo firmy „CELIMPEX”, w którym stwierdza się niemożność 

zezwolenia na wnioskowaną ulgę w spłacie, poprosił o informację jaka jest łączna kwota 

zobowiązań tej firmy? 

 P.Starosta poinformowała, że odpowiedzi pisemnej udzieli Wydział Finansów.   

 

 Dalsze prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Powiatu p.Katarzyna 

Kręźlewicz.  

 

Ad. 8 

   W punkcie porządku obrad pn. interpelacje i zapytania głos zabrał p.Ryszard 

Gumiński, który zwrócił się z prośbą do Zarządu o przygotowanie informacji o liczbie 

nauczycieli z ustalonym prawem do emerytury, którzy planowani są do zatrudnienia w 

nowym roku szkolnym w naszych placówkach z wyszczególnieniem przedmiotów nauczania. 

Informacji tej nie ma w arkuszu organizacyjnym, ale taką informację można uzyskać od 

dyrektorów.  

 P.Starosta poinformowała, że planuje spotkania z dyrektorami w przyszłym tygodniu, 

myśli, że taką informację pozyska i dostarczy.  

 

Ad. 9 

  P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że p.Szmytkowski złożył ustny wniosek, aby 

po wakacjach został ustalony stały termin odbywania sesji np. drugi czwartek miesiąca.  

Następnie p.Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, które wpłynęły: 

- Do wiadomości Rady wpłynęło pismo firmy Usługi Pogrzebowe KALLA, w którym 

zgłaszają chęć aplikowania do wynajęcia pomieszczeń prosektorium przy ul. Miodowej 2 w 

Nowym Dworze Maz.  

- Do Rady wpłynęły skargi od p.Marcina Ozdarskiego – radnego Powiatu Nowodworskiego i 

p.Bożeny Paradzińskiej – wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia FORUM. Skarga skierowana 

jest do premiera p.Ewy Kopacz oraz wojewody mazowieckiego p.Jacka Kozłowskiego. 

Skarga dotyczy zaskarżenia uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 kwietnia 

2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Nowodworskim Centrum Medycznym oraz w 

sprawie uchwały nr 39/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego w sprawie odwołania Pana 

Zbigniewa Konczaka ze stanowiska dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w 

Nowym Dworze Mazowieckim.  

P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że pisma zostały przekazane zgodnie z żądaniami 

skarżących wraz z wyjaśnieniem.  

- Pismo p.Michała Borkowskiego - dyrektora Wydziału Zdrowia w Mazowieckim Urzędzie 

Wojewódzkim w związku z pismem pracowników Nowodworskiego Centrum Medycznego 
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(nie zawierające podpisów) oraz wystąpieniem mieszkańców powiatu Nowodworskiego, w 

którym zwraca się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. W sprawie pisma 

rozmawiała telefonicznie z p.Borkowskim, jakie są oczekiwania odpowiedzi, ponieważ 

sprawa nie jest w kompetencji Rady. Uzyskała odpowiedź, że oczekują jakiejkolwiek reakcji i 

odpowiedzi. Na powyższe zapytanie, w dniu 10 czerwca, odpowiedź została wysłana. 

P.Przewodnicząca Rady odczytała powyższe pismo – zał. nr 23 do protokołu.   

Wszystkie pisma są do wglądu w Biurze Rady.  

  Następnie głos zabrała p.Starosta, która poinformowała, że od dnia 1 czerwca w 

Starostwie stanowisko sekretarza powiatu zostało powierzone p.Monice Filipiak-Żmuda.      

 

Ad. 10 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Katarzyna Kręźlewicz - przewodnicząca 

Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 14
35

 

zamknęła obrady VII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 

 
Protokołowała                                                                                              Przewodniczący Rady  

Mariola Tomaszewska                                                                                 /-/ Katarzyna Kręźlewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


