BR.0002.8.15

Protokół Nr VIII/15
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 7 sierpnia 2015 roku

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

Sesję o godz. 1500 otworzyła, wypowiadając formułę - otwieram obrady VIII sesji
Rady Powiatu Nowodworskiego – p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 12
radnych (19 radnych statutowy skład Rady), nieobecni: p.Paweł Calak, p.Radosław Kasiak,
p.Jacek Kościk, p.Andrzej Lenart, p.Anna Łapińska, p.Zdzisław Szmytkowski, p.Renata
Włodarska.
P.Przewodnicząca Rady przywitała Radnych Powiatu, Zarząd Powiatu na czele z
p.Magdaleną Biernacką – starostą, przedstawiciela kancelarii prawnej, przybyłych gości, oraz
przedstawicieli prasy.
Głos zabrał p.Marcin Ozdarski, który poinformował, że w dniu 1 sierpnia 2015r. przed
południem w Oddziale Chorób Wewnętrznych naszego powiatowego szpitala zmarła dr Pani
Maria Sielska. Zmarła w szpitalu i w oddziale z którym związała się od pierwszego dnia
swojej zawodowej kariery. Pracowała jako asystent, przez lata odważnie, z oddaniem
tworzyła wizerunek oddziału pełniąc obowiązki ordynatora naprzemiennie z obowiązkami
jego zastępcy. Nie zmieniła miejsca pracy nawet wówczas, kiedy oddział przeżywał kadrową
zapaść. Odeszła od nas wspaniała mieszkanka naszego powiatu, dobry człowiek, mądry i
rozsądny, chętny do pomocy, szczery i otwarty lekarz, odszedł godny naśladowania internista.
Trudno zliczyć tych, którym pomogła. Dyżurowała w oddziale, w pogotowiu, w Nocnej
Pomocy Lekarskiej w Nowym Dworze Maz. i w Nasielsku. Do ostatnich dni pracowała przy
łóżku chorego w Nowodworskim Centrum Medycznym. Pozostawiła swoich uczniów, którzy
dzisiaj dalej pracują. Dwukrotnie ubiegała się o mandat radnej powiatu nowodworskiego z
okręgu obejmującego gminę Nowy Dwór Maz., w 2006 i 2010 roku uzyskując dobre wyniki.
Kochała swoją pracę i oddział. Jej pogrzeb odbył się 5 sierpnia 2015r.
P.Ozdarski dodał, że miał ogromny zaszczyt uczyć się od Pani Doktor i współpracować.
Dzisiaj reprezentując w radzie powiatu środowisko medyczne poprosił, aby Rada Powiatu
oddała minutą ciszy należyty szacunek i hołd śp. Marii Sielskiej, która swoją zawodową
karierę związała z naszą powiatową placówką.
Radni Powiatu Nowodworskiego powstali i minutą ciszy oddali hołd pamięci śp. Pani
Marii Sielskiej.
Ad. 2
P.Przewodnicząca poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu
Powiatu (wniosek stanowi zał. nr 1 do protokołu).
P.Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad (zał. nr 2 do
protokołu) tj.:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;
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2) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;
3) likwidacji Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Głusku.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie sesji.
Zaproponowany powyżej porządek VIII sesji Rada Powiatu Nowodworskiego
przyjęła jednogłośnie, 12 głosami za.
Ad. 3
Podjęcie uchwał w sprawach.
Ad. 1,2) P.Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu przewodniczących
komisji, które zajmowały się opiniowaniem projektów uchwał budżetowych tj.: zmieniającą
uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
oraz zmieniającą uchwałę budżetową na 2015 rok.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja powyższe uchwały zaopiniowała pozytywnie.
P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja również pozytywnie
zaopiniowała ww. uchwały.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedłożonych projektów uchwał, p.Przewodnicząca
Rady poddała pod głosowanie ich przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 12 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
VIII/52/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 12 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
VIII/53/2015 zmieniającą uchwałę budżetową na 2015 rok.
Ad. 3) Przechodząc do omawiania projektu uchwały w sprawie likwidacji Placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Głusku p.Przewodnicząca Rady poprosiła o
informację dotyczącą zaopiniowania uchwały przez merytoryczną komisję.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 12 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
VIII/54/2015 w sprawie likwidacji Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu
rodzinnego w Głusku.
Ad. 4
W punkcie porządku sesji pn. Interpelacje i zapytania, jako pierwszy głos zabrał
p.Ryszard Gumiński, który w związku z zapisem w protokole z czerwcowego posiedzenia
Komisji Edukacji „ po odwołaniu p.Kończaka została w NCM powołana 5 osobowa komisja,
która decydowała o zmianach w zapisach poczynionych przez p.Kończaka” – dotyczy
podwyżek, zwrócił się z prośbą do Zarządu o pisemne poinformowanie, kto imiennie
uczestniczył w tej komisji.
Następnie p.Marcin Ozdarski poprosił o udzielenie pisemnej informacji na temat
gabinetów pielęgniarskich funkcjonujących w szkołach: jaki jest koszt ich utrzymania, w
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jakim zakresie ponosi je powiat, a w jakim są finansowane ze środków NFZ, w jaki sposób
planowane jest doposażenie tych gabinetów z pozyskanych środków?
Ad. 5
W punkcie sprawy różne p.Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, które
wpłynęły do Rady Powiatu (pisma zostały przesłane Radnym na adresy mailowe):
- P.Julian Rybicki pismem z dnia 26.06.2015r. (data wpływu do Rady Powiatu 29.06.2015r.)
odniósł się do sposobu rozpatrzenia skargi, która wpłynęła do Rady Powiatu 27.05.2015r.
P.Przewodnicząca Rady odczytała pismo, które w związku z powyższym zostało
wysłane do p.Rybickiego „W związku z Pańskim pismem z dnia 26.06.2015r. (data wpływu
29.06.2015r.) dotyczącym rozpatrzenia skargi z dnia 11 maja 2015 r. (Uchwała nr
VII/51/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Nowodworskiego Centrum
Medycznego Nowym Dworze Mazowieckim) informuję, iż zostanie ono przedstawione Radzie
Powiatu Nowodworskiego na najbliższej sesji.”
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek
Zarządu, w związku z czym sprawa zostanie omówiona na sesji planowej w miesiącu
wrześniu.
- Zakładowa Organizacja ZZPiP przy Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym
Dworze Maz. wystąpiła z pismem do P.Starosty i Rady Powiatu domagając się podjęcia
natychmiastowej interwencji w Nowodworskim Centrum Medycznym w związku z zamiarem
zwolnienia przewodniczącej ZZPiP przez Dyrektora NCM. Zakładowa Organizacja
Związkowa domaga się przestrzegania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem
respektowania wolności działania związków zawodowych.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że po konsultacji z prawnikiem przekazała pismo
zgodnie z właściwością do dyrektora NCM o czym poinformowała również Zakładową
Organizację Związkową ZZPiP. Następnie odczytała pismo przekazujące „Zgodnie z art. 243
§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2013 poz.267 z póź. zm.) w załączeniu przekazuję pismo Zakładowej Organizacji ZZPiP przy
Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 lipca 2015r.
Z treści pisma wynika, iż sprawa dotyczy prawa pracy i działań podejmowanych przez
pracodawcę w stosunku do pracownika, związanych ze stosunkiem pracy. Zakładowa
organizacja domaga się interwencji Rady Powiatu w NCM w związku z zamiarem zwolnienia
pracownika tej jednostki przez jej kierownika. Jak wynika z treści pisma pełniący obowiązki
dyrektora poinformował zakładową organizację o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z
Panią Elizą Riedel bez wypowiedzenia z winy pracownika. Organizacja nie wyraziła zgody na
rozwiązanie, wskazując jako podstawę przepisy ustawy o związkach zawodowych oraz
wątpliwości, co do argumentów pracodawcy. Wskazać należy, że zasadność ewentualnego
rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem ocenia w kontekście przepisów prawa pracy i
przepisów odrębnych sąd pracy.
Dyrektor NCM kształtuje kadrę podległej jednostki i jest właściwy do złożenia oświadczenia o
ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy, jak również do odstąpienia (po ponownej analizie)
od złożenia tego oświadczenia, a tym samym do nawiązania dialogu na gruncie prawa pracy
(w tym sporu zbiorowego) z zakładową organizacją. W związku z powyższym Rada powiatu
nie jest właściwa to załatwienia sprawy.”
P.Marcin Ozdarski powiedział, że pismo wpłynęło 20 lipca, radni otrzymali je 3
sierpnia, pytanie, czy osoba, o której jest mowa jest jeszcze pracownikiem NCM? Sprawa
została nagłośniona, omawiana jest na sesji Rady, zastanawia się czy nie powinna zostać
zwołana w trybie pilnym Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych i zastanowić się
nad kwestią tego pisma.
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P.Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że Rada Powiatu nie jest władna do
rozpatrywania tej sprawy.
P.Henryk Mędrecki powiedział, że dyrektor zwrócił się do Organizacji Związkowej,
rozpoczyna się dopiero proc edura. Uważa, że żaden dyrektor nie chciałby wejść w konflikt że
związkami zawodowymi. W sprawie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę może
wypowiedzieć się tylko sąd. Rada Powiatu może się z decyzją dyrektora zgadzać lub nie, ale
nie jest kompetentna w tej sprawie, natomiast opinia Rady może być pewnego rodzaju
naciskiem na dyrektora.
P.Magalena Biernacka – starosta nowodworski poinformowała, że Pani, której
dotyczy pismo dalej pracuje w NCM.
P.Jan Tadrzak – radca prawny zauważył, że kompetencje rady powiatu są bardzo
ściśle wymienione w ustawie o samorządzie powiatowym. Nie ma podstawy prawnej, która
upoważniałaby radę do badania okoliczności konkretnego sporu między pracownikiem, a
pracodawcą, jest to kompetencja tylko i wyłącznie sądu pracy. Nawet dyskusja na ten temat
wśród rady, jako oficjalnego forum nie jest dopuszczalna, bo to nie jest jej kompetencja.
P.Henryk Mędrecki uważa, że rada nie może decydować, zmuszać do pewnych
działań. Natomiast jeżeli są to istotne sprawy dla powiatu to może o nich dyskutować. Żaden
artykuł prawny nie zabrania radzie dyskutowania o sprawach międzyludzkich, nie można
tylko przekroczyć pewnych granic, podejmować uchwał.
P.Jan Tadrzak zwrócił uwagę, że jest to kwestia wolnego poglądu. Natomiast jego
wypowiedź, nie jest kwestią jego poglądu, jako prawnika o określonym doświadczeniu,
reprezentuje podgląd orzecznictwa sądów polskich.
P.Henryk Mędrecki powiedział, że w orzecznictwie nic nie ma na temat
dyskutowania natomiast na temat uchwał tak.
P.Ryszard Gumiński zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji w tej sprawie.
Ad. 6
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Katarzyna Kręźlewicz - przewodnicząca
Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 1520
zamknęła obrady VIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Protokołowała
Mariola Tomaszewska

Przewodniczący Rady
/-/Katarzyna Kręźlewicz
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