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BR.0002.10.15                              Protokół Nr X/15 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                         z dnia 15 października 2015 roku 
 

X sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa 

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

 

 Ad. 1 Sesję o godz. 8
30

 otworzyła, wypowiadając formułę - otwieram X sesję Rady Powiatu 

Nowodworskiego – p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 17 

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

Ozdarski.       

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

p.Magdaleną Biernacką – starostą, przedstawiciela kancelarii prawnej, przybyłych gości, w 

tym p.Antoniego Kręźlewicza – wójta gminy Czosnów, oraz przedstawicieli prasy.  

 

Ad. 2 P.Przewodnicząca poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu 

Powiatu (wniosek stanowi zał. nr 1 do protokołu). Zgodnie z wnioskiem został 

zaproponowany porządek sesji. 

 Głos zabrała p.Magdalena Biernacka – starosta nowodworski, która zgłosiła wniosek o 

rozszerzenie porządku poprzez wprowadzenie dwóch projektów uchwał tj. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego 

(zał. nr 2 do protokołu) oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej Gminie Czosnów na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 2403W w 

celu poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa w ciągu komunikacyjnym od drogi 

wojewódzkiej nr 579 – Kazuń Polski - Czeczotki wraz z budową chodnika i ścieżki 

rowerowej (zał. nr 3 do protokołu). P.Starosta dodała, że projekty były omawiane na 

posiedzeniach Komisji Finansów, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska.  

 P.Paweł Calak – wicestarosta zabrał głos w sprawie drugiego projektu uchwały. 

Poinformował, że w przekazanej uchwale jest błąd, dotyczy podanego numeru drogi. Zamiast 

nr „2403W” powinno być „2400964W i 240164W”, ponieważ obowiązuje numeracja dróg 

gminnych, bo do takich są obecnie zaliczane.  

 P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z 

wnioskowanymi projektami uchwał:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr IX/2015 z dnia 24.09.2015r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok; 

3) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Nowodworskiego w charakterze 

Partnera do uczestnictwa w projekcie: „Regionalne partnerstwo samorządów 

Mazowsza dla Aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-

administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;  

4) powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania zarządzania drogą powiatową 

Gminie Pomiechówek; 

5) wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg 

powiatowych: DP nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz nr 2406W 
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na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W” w ramach programu 

wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” 

6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego 

7) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czosnów na 

realizację zadania: „Przebudowa dróg gminnych nr 240964W i nr 240164W w celu 

poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa w ciągu komunikacyjnym od drogi 

wojewódzkiej nr 579 – Kazuń Polski - Czeczotki wraz z budową chodnika i ścieżki 

rowerowej.   

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.    

6. Interpelacje i zapytania 

7. Sprawy różne.  

8. Zamknięcie sesji.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła porządek obrad 

X sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.   

 

Ad. 2 Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła protokół z sesji 

Nr IX/2015 z dnia 24.09.2015r.    

 

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawach. 

  Ad. 1,2) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

budżetową na 2015 rok.  

P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawach budżetu.  

P.Grzegorz Paczewski – wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej również poinformował o pozytywnej opinii 

komisji.    

Nie zgłoszono pytań do przedłożonych projektów uchwały w sprawach budżetu. 

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

Rada Powiatu jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr X/61/2015 

zmieniającą uchwałę w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego (zał. nr 4 do protokołu – uchwała przekazana Radnym przed sesją).  

  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę budżetową na 2015 rok.  

Rada Powiatu jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr X/62/2015  
zmieniającą uchwałę budżetową na 2015 rok (zał. nr 5 do protokołu – uchwała przekazana 

Radnym przed sesją). 

 

 Ad. 3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Nowodworskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „Regionalne 

partnerstwo samorządów Mazowsza dla Aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w 

zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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P.Grzegorz Paczewski – wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej również poinformował o pozytywnej opinii 

komisji.    

Nie zgłoszono pytań do przedłożonego projektu przedmiotowej uchwały. 

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

Rada Powiatu jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr X/63/2015 w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Nowodworskiego w charakterze 

Partnera do uczestnictwa w projekcie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 

dla Aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 

geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 

 Ad. 4) Projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania 

zarządzania drogą powiatową Gminie Pomiechówek.  

 P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała o pozytywnej opinii komisji co do projektu uchwały.   

 P.Grzegorz Paczewski – wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej również poinformował o pozytywnej opinii 

komisji.  

 P.Ryszard Gumiński powiedział, że w poprzedniej kadencji była przyjęta zasada, że 

przy podawaniu numeracji dróg powiatowych będzie podawana ich lokalizacja, czyli nazwa 

miejscowości przez którą dana droga przebiega. Prosi o realizację tej zasady. 

 P.Paweł Calak – wicestarosta poinformował, że uchwała dotyczy drogi łączącej Nowy 

Modlin z Wojszczycami, przebiega przez gminę Pomiechówek i Zakroczym. Uwaga 

zgłoszona przez p.Gumińskiego będzie rozpatrzona pozytywnie.  

Nie zgłoszono innych uwag do projektu uchwały. 

   P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

 Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr 

X/64/2015 w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania zarządzania 

drogą powiatową Gminie Pomiechówek.     

       

 Ad. 5) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: DP nr 2404W na odcinku Czosnów – 

Kazuń Bielany oraz nr 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W” w 

ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019”.  

 P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała o pozytywnej opinii komisji co do projektu uchwały.   

 P.Grzegorz Paczewski – wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej również poinformował o pozytywnej opinii 

komisji.  

 Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały. 

 P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

 Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr 

X/65/2015 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa dróg powiatowych: DP nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany 

oraz nr 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W” w ramach 

programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019”.  
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Ad. 6) P.Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego.  

P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała o pozytywnej opinii komisji co do projektu uchwały.   

 P.Grzegorz Paczewski – wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej również poinformował o pozytywnej opinii 

komisji.  

P.Henryk Mędrecki powiedział, że wstrzymał się przy opiniowaniu uchwały przez 

komisję, ma odrębne zdanie. Radni otrzymali mniejszą wiedzę od tej jaką miał Zarząd. Nie 

przedstawiono koncepcji zagospodarowania, obawia się, że powstanie tam wysoki budynek, 

który przysłoni okna internatu, będzie gorsze oświetlenie i wygląd naszego budynku 

administracyjnego.  

P.Magdalena Biernacka – starosta nowodworski zwróciła uwagę, że działka będzie 

zagospodarowana zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast trudno 

przewidzieć jak zamierza wykorzystać działkę osoba, która ją kupi. P.Starosta dodała, że jest 

konieczność sprzedaży. Nasze szkoły są w trudnej sytuacji, Zarząd podjął decyzję, że w 

momencie pozyskania pieniędzy z tego kawałka gruntu będą one przeznaczone na inwestycję 

budowy budynku warsztatów przy Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Dworze Maz. 

Powiat na dzień dzisiejszy nie byłby w stanie w żadnej formie zagospodarować tej działki.  

P.Mędrecki powiedział, że wcześniej były koncepcje innego zagospodarowania i takie  

są dokumenty w urzędzie. Powiat nie musi sprzedawać tych nieruchomości, jest wiele innych, 

które może sprzedać. Sprawę szkolnictwa trzeba rozpatrywać w całości. Mamy zbędne 

nieruchomości, które możemy odsprzedać gminom. Poprzedni Zarząd, jak mówił o 

sprzedaży, to przedstawiał propozycję zagospodarowania. Oczekuje koncepcji 

zagospodarowania tego terenu, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Tam na pewno można 

postawić wysoki budynek.   

P.Starosta powtórzyła, że warunki, jakie mogą być wypełnione przez kupującego, a 

potem nowego właściciela są ściśle zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Trudno jest sprzedawać i mieć jakieś roszczenia w stosunku do osoby kupującej, 

zaprojektować jej działkę, są to nierynkowe zasady.  

P.Ryszard Gumiński powiedział, że bardzo ważne jest pozyskanie środków na budowę 

warsztatów, jest to być albo nie być szkoły przy ul.Górskiej. Zadał pytanie, czy Zarząd 

oszacował również koszt wyposażenia warsztatów, czy jest kalkulacja budowy oraz 

wyposażenia? Skąd pozyskamy środki na wyposażenie warsztatów? Kolejna sprawa z tym 

związana to modernizacja budynku internatu. Czy Zarząd zrobił kalkulację i wziął pod 

uwagę, że planowane było w poprzedniej kadencji przeniesienie jednostek organizacyjnych 

powiatu do tego budynku, co by generowało określone oszczędności. W części przeznaczonej 

do sprzedaży mieszkają dwie rodziny, czy Zarząd rozmawiał z tymi mieszkańcami i jakie są 

ustalenia w tej sprawie?  

P.Starosta poinformowała, że w obecnej chwili widoczna jest zmiana trendu w 

stosunku do sposobu szkolenia młodzieży i odgórne nastawienie na szkolnictwo zawodowe. 

W nowym rozdaniu 2014-2020 są pieniądze na wyposażenie warsztatów, te pieniądze można 

będzie pozyskać, ale warunkiem jest posiadanie własnych budynków. Nie ma pieniędzy na 

budowę budynków, dlatego Zarząd dąży do wybudowania ze swoich środków, a następnie 

pozyskania środków na jego wyposażenie.  

Odnośnie planów remontu internatu p.Starosta przypomniała, że poprzedni Zarząd złożył 

wniosek do „norweskich funduszy” o dofinansowanie, niestety wniosek nie uzyskał 

dofinansowania. Koszt remontu budynku jest ogromny, miałby służyć tylko i wyłącznie 

administracji. Obecny Zarząd uważa, że na dzień dzisiejszy najważniejsze są zadania 
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oświatowe, dlatego położony jest nacisk na wybudowanie nowych warsztatów przy ZSZ. Są 

plany pozyskania środków na wykonanie poszczególnych instalacji w budynku.  

P.Wicestarosta poinformował, że w budynku mieszkają dwie rodziny, prowadzone 

były z nimi rozmowy, zadeklarowali, że przejdą do wyższego budynku i tam będą 

zamieszkiwać.  

P.Henryk Mędrecki powiedział, że przy proponowanym podziale działek, 

zainteresowany będzie jeden wykonawca, ten, który wybudował. Ponieważ graniczy to z 

działką na której obecnie budowany jest budynek, czyli w sporze administracyjnym będzie on 

stroną. A były już przykłady, że robią sobie na złość i blokują budowę. Sądzi, że będzie jeden 

zainteresowany, czyli jedno postąpienie i sprzedaż.  

P.Wicestarosta zwrócił uwagę, że jest wolny rynek, nie można powiedzieć, że będzie 

jeden nabywca, czy pięciu. Kupujący sam zdecyduje co wybuduje na tej działce, ale musi to 

być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.  

P.Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących 

się, przyjęła Uchwałę Nr X/66/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego.  

 

  Ad. 7) Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czosnów na realizację zadania: 

„Przebudowa dróg gminnych nr 240964W i nr 240164W w celu poprawy stanu technicznego 

i bezpieczeństwa w ciągu komunikacyjnym od drogi wojewódzkiej nr 579 – Kazuń Polski - 

Czeczotki wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej”.   

 P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 P.Grzegorz Paczewski – wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej również poinformował o pozytywnej opinii 

komisji, co do przedmiotowego projektu uchwały.  

 Nie zgłoszono pytań do uchwały. 

 P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

 Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr 

X/67/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 

Czosnów na realizację zadania: „Przebudowa dróg gminnych nr 240964W i nr 240164W 

w celu poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa w ciągu komunikacyjnym od drogi 

wojewódzkiej nr 579 – Kazuń Polski - Czeczotki wraz z budową chodnika i ścieżki 

rowerowej”.   

 

Ad. 5  W punkcie porządku obrad pn. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady 

nie zgłoszono pytań.   

  

Ad. 6  Interpelacje i zapytania.  

 Głos zabrał p.Ryszard Gumiński, powiedział, że otrzymał od Zarządu informację 

dotyczącą koncepcji budowy boiska przy LO w Nowym Dworze Maz. Wynika z niej, że 

koncepcję wykonała firma, która robiła projekt budowy boiska przy Zespole Placówek 

Edukacyjnych. Planowane boisko jest o 1m za wąskie (poszerzone o 1m byłoby pełno 

wymiarowe, a dysponujemy dużym terenem i jest to możliwe do wykonania). Ponadto nie jest 

potrzebna 60m bieżnia, ponieważ w szkołach ponadgimnazjalnych nie biega się na takim 

dystansie. Zaprojektowane ławki na linii bocznej boiska stanowią zagrożenie dla 

użytkowników. Ponadto koncepcja wykonana przez firmę jest tożsama z koncepcją, jaką 

Zarząd otrzymał bezpłatnie od nauczyciela (wykonana 5 maja br.) pracującego w tej szkole. 
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Koncepcja opracowana przez firmę, udostępniona przez Zarząd, zawiera 6 stron plus 2 

załączniki, nie różni się niczym od tego co opracował nauczyciel za 0zł, dlatego uważa, że 

wydatek 1 500zł jest niepotrzebny, jest to prawie pensja jednego nauczyciela. P.Gumiński 

zadał pytanie, dlaczego Zarząd nie konsultuje, jest to już drugi przypadek, opracowań z 

użytkownikami danego obiektu, pracownikami, który mają najlepszą orientację, jakie 

urządzenia są potrzebne na danym obiekcie. Dodał, że jego zdaniem jest to niepotrzebny 

wydatek. Pieniądze, które tak skrupulatnie liczy Zarząd, powinny być wydawane racjonalnie, 

a obiekty które wykonuje Powiat były wykonane rzetelnie i tak żeby wszyscy mogli z nich 

korzystać, a w szczególności uczniowie i pracownicy, którzy na nich pracują.  

 P.Wicestarosta nie zgadza się z wypowiedzią p.Gumińskiego. Kwota 1 500zł za 

projekt boiska, odprowadzenie wody, podbudowę, co pozwoli na wykonanie inwestycji, nie 

jest za duża. Jest to projekt koncepcyjny, wskazane ławki że są w niewłaściwym miejscu 

mogą zostać w każdej chwili przestawione. Nie widzi potrzeby poruszania tego tematu na 

sesji, jest Wydział Inwestycji, każdego dnia można tam to zgłosić, jak również do 

p.Wicestarosty. Wiele będzie jeszcze zmieniane na tych boiskach, projekt nie jest ostateczny. 

Wpłynęła dodatkowa subwencja, to wykonane zostało oświetlenie (4 latarnie), zieleń. 

Wykonane będzie oświetlenie całego terenu szkoły i całe kompleksowe zagospodarowanie. 

Przez tyle lat nie było boiska, p.Gumiński był etatowym członkiem zarządu, wie ile złożył 

wniosków i pozyskał środków, ale z tego co p.Wicestarosta pamięta, to żadnego.   

 P.Ryszard Gumiński powiedział, że odniósł wrażenie, iż p.Wicestarosta nie zrozumiał 

jego wypowiedzi. Mówimy o boisku przy LO, tam nie jest potrzebna bieżnia 60m.  

 P.Starosta uważa, że pytanie jest skrajnie polityczne, natomiast przyjmuje zgłoszone 

uwagi, obiecuje, że koncepcja będzie jeszcze raz przeanalizowana. Zaznaczyła, że jest to 

tylko koncepcja, która pozwala oszacować, określić kierunek działań, to nie jest ostateczny 

projekt. P.Starosta zaprasza p.Gumińskiego na rozmowy w tych sprawach, dodała, że są to 

szczegóły, które można ustalić już w rozmowie nad planem, a p.Wicestarosta dokładnie 

zrozumiał o który projekt chodzi. 

 P.Grzegorz Paczewski powiedział, że dobrze, iż nauczyciel wykonał koncepcję. 

Natomiast wiadome jest, że nauczyciel nie ma pozwolenia na wykonywanie projektów do 

takich celów. Pod dokumentem musi być pieczątka, której postawienie kosztuje. W tym 

przypadku kwota 1 500zł za wykonanie takiego projektu to mała kwota. Prawdopodobnie 

wykonawca tego projektu podparł się projektem przygotowanym przez nauczyciela.  

 Głos zabrał p.Krzysztof Kapusta, powiedział, że projekt przedstawiony przez 

nauczyciela został zrobiony przez jego córkę – absolwentkę wydziału budownictwa, która ma 

takie uprawnienia. Dlatego była zdziwiona, jak się okazało, że podstemplowany projekt jest 

właściwie jej autorstwa.   

 P.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w takim przypadku osoba, która czuje się 

pokrzywdzona powinna podjąć odpowiednie postępowanie.  

 P.Kapusta uważa, że wystarczy porozmawiać z zainteresowanymi stronami i wyjaśnić 

sprawę.  

 P.Henryk Mędrecki zwrócił uwagę, że jest to naruszenie praw autorskich, w taki spór 

nie może wchodzić powiat. Zadał pytanie, czy mówimy o projekcie wykonawczym, czy o 

koncepcji (p.Starosta poinformowała, że o koncepcji). Więc dlaczego p.Wicestarosta mówił o 

podbudowie. Podstawą do wykonania koncepcji przez firmę mogła być wcześniej wykonana 

koncepcja, jeśli na to zgodę wyraziła osoba wykonująca. Daleko jeszcze jest do 

wykonawstwa i sądzi, że uwagi, które zgłosił p.Gumiński, zostaną przekazane do projektanta 

i naniesione.  

 P.Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że na takim etapie zaawansowania sprawy, 

wszystkie osoby, które są zainteresowane powinny umówić się z p.Starostą, Wydziałem 
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Inwestycji i zgłosić tam swoje uwagi. Dyskusja dotycząca danych szczegółowych powinna 

być przeniesiona na posiedzenia komisji, a najlepiej na codzienną pracę nad inwestycjami.   

 P.Ryszard Gumiński powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu komisji chciał zabrać 

głos w tej sprawie, natomiast posiedzenie zostało skrócone i nie było takiej możliwości. 

Odnośnie koncepcji powiedział, że są tam informacje na 6 stronach „żywcem kopiuj, wklej” z 

projektu boiska przy Zespole Placówek Edukacyjnych. Meritum sprawy jest to, co zostało 

skopiowane i wklejone do tej koncepcji, a zostało opracowane przez nauczyciela z LO.  

 P.Starosta poprosiła p.Gumińskiego o określenie czy ta koncepcja jest dobra, czy też 

nie? Najpierw p.Gumiński zarzucił, że jest zła koncepcja, potem, że ktoś fachowo to 

opracował i się na tej koncepcji oparł, czyli z tego należy rozmieć, że mamy dobrą koncepcję 

czy też nie?  

 P.Ryszard Gumiński powiedział, że koncepcja jest zła, ponieważ zawiera błędy, 

poprawnie jest w dokumencie, który posiada.  

 P.Przewodnicząca Rady poprosiła o wyjaśnienie tej sprawy poza sesją, ponieważ jest 

to sprawa robocza.  

 

Ad. 7 W punkcie sprawy różne p.Przewodnicząca poinformowała, że do Rady wpłynęło 

pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z wydziału kontroli. Została 

przeprowadzona kontrola w naszym Starostwie dotycząca przyjmowania i rozpatrywania 

skarg i wniosków przez organy powiatu. Stwierdzono pewne nieprawidłowości, ale ogólna 

ocena pracy w tym zakresie jest pozytywna. Projekt wystąpienia pokontrolnego jest do 

wglądu w Biurze Rady.     

 

Ad. 8 W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Katarzyna Kręźlewicz - przewodnicząca 

Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 9
20

 zamknęła  

X sesję Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 

 

Protokołowała       Przewodnicząca Rady 

Mariola Tomaszewska       /-/ Katarzyna Kręźlewicz 
 

 


