BR.0002.14.15

Protokół Nr XIV/15
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 grudnia 2015 roku

XIV 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 XIV sesji
Rady Powiatu Nowodworskiego – p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 16
radnych (statutowy skład 19 radnych), nieobecni: p.Jacek Kowalski, p.Marcin Ozdarski,
p.Hanna Rutkowska .
P.Przewodnicząca Rady przywitała Radnych Powiatu, Zarząd Powiatu na czele z
p.Magdaleną Biernacką – starostą, p.Piotra Ździebłowskiego - przedstawiciela kancelarii
prawnej, przybyłych gości, pracowników starostwa, oraz przedstawicieli prasy.
P.Przewodnicząca Rady dalsze prowadzenie obrad przekazała p.Zdzisławowi
Szmytkowskiemu – wiceprzewodniczącemu Rady.
Ad. 2
P.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad (zał. nr 1 do protokołu) i
materiały na XIV sesję zostały przekazane w terminie.
Głos zabrała p.Magdalena Biernacka – starosta nowodworski, która zgłosiła wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał: zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego oraz zmieniającą uchwałę
budżetową na 2015 rok. Uzasadnieniem do powyższego jest konieczność dokonania zmian w
bieżącym budżecie. W okresie sierpień – wrzesień odbyła się kontrola projektu, którego
realizacja była od 2008 roku. Otrzymano środki z programu regionalnego na budowę drogi,
kontrola wykazała nieprawidłowości i część dotacji musi zostać zwrócona. Cała kwota do
zapłaty to 870.544zł (596.402,84zł kwota podstawowa plus odsetki), wpłacona kaucja była na
kwotę 402.631zł, dopłacić należy 467.913zł. Zarząd po analizie stwierdził, że korzystniej
będzie dokonanie tej zapłaty w roku bieżącym. Środki pochodzą między innymi z
oszczędności zimowego utrzymania dróg. Kwota musi być przelana do dnia 4 stycznia.
Zarząd będzie podejmował działania zmniejszenia tej kwoty, przynajmniej o odsetki.
P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że do p.Przewodniczącej Rady wpłynęło
pismo p.Kazimierza Drabika o przyjęcie rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej i
desygnowania do pracy w Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju. W związku z
powyższym został przygotowany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Radni nie zgłosili uwag do powyższych wniosków, p.Wiceprzewodniczący Rady
odczytał proponowany porządek sesji po zmianach, tj.:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;
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3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym
wykazie w następnym roku budżetowym;
4) określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane
będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2016;
5) przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2030;
6) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na
2016r.;
7) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2016r.;
8) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok;
9) zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Nowodworskiego.
4. Apel w sprawie podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego porządku
XIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 16 głosami za, przyjęła porządek
XIV sesji.
P.Andrzej Lenart zadał pytanie, czy konieczne jest przyjmowanie uchwałą planów
pracy komisji?
P.Piotr Ździebłowski – prawnik poinformował, że jest przyjęta taka praktyka.
Osobiście nie zna samorządu gminnego, czy też powiatowego, gdzie byłaby przyjęta inna
forma (nie wie jaka formuła została przyjęta w Pomiechówku). Regulacja szczegółowa może
wynikać ze statutu, z przepisów ustawy wynika, że komisje podlegają radzie.
P.Renata Włodarska powiedziała, że art. 44 pkt. 2 statutu określa, że komisja stała
działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę.
P.Piotr Ździebłowski dodał, że w jego ocenie konstrukcje dotycząc zatwierdzenia,
przyjęcia, uchwalenia, przyjmowane są poprzez przyjęcie uchwały. Z ustawy o samorządzie
powiatowym wynika, że rada podejmuje uchwały, w takiej formie wyraża swoje zdanie. W
wyjątkowych przypadkach dotyczących np. spraw intencyjnych, przyjęcia stanowiska, apelu,
nie ma potrzeby sporządzania uchwały, można przyjąć poprzez głosowanie do protokołu.
P.Kazimierz Drabik zwrócił uwagę, że porządek sesji został przyjęty, należy
kontynuować obrady. Odnośnie powyższego tematu powiedział, że wieloletnią praktyką było
przyjmowanie planów pracy poprzez uchwałę i należy tak to zostawić.
P.Wiceprzewodniczący Rady poparł powyższe, zaproponował przejście do realizacji
porządku obrad.
Ad. 3
Podjęcie uchwał w sprawach.
ad.1) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 2 do protokołu.
P.Krzysztof Kapusta – wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej również poinformował o pozytywnej opinii
komisji odnośnie obu uchwał budżetowych oraz w sprawie przyjęcia Strategii.
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P.Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 16 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XIV/85/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowodworskiego.
ad.2) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 rok – zał. nr 3 do protokołu.
P.Krzysztof Kapusta – wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 16 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XIV/86/2015 zmieniającą uchwałę budżetową.
ad. 3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku
ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. P.Wiceprzewodniczący Rady
poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały (zał. nr 4 do
protokołu), który został zmieniony i przekazany z poprawkami w dniu dzisiejszym (zał. nr 5
do protokołu).
P.Krzysztof Kapusta – wiceprzewodniczący Komisji finansów Publicznych i Rozwoju
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie zabrano innych głosów w sprawie przedmiotowej uchwały.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 16 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XIV/87/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego
wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.
ad. 4) Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 – zał. nr 6 do protokołu.
P.Krzysztof Kapusta – wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
również poinformował o pozytywnej opinii komisji.
Nie zabrano innych głosów w sprawie przedmiotowej uchwały.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 16 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XIV/88/2015 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.
Ad. 5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na
lata 2015 – 2030, – zał. nr 7 do protokołu.
P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
P.Krzysztof Kapusta – wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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P.Andrzej Lenart – przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie zabrano innych głosów w sprawie przedmiotowej uchwały.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 16 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XIV/89/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata
2015 – 2030.
ad. 6) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Nowodworskiego na 2016r. – zał. 8 nr do protokołu.
Nie zabrano głosów w sprawie powyższej uchwały, p.Wiceprzewodniczący Rady
poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 16 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XIV/90/2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Nowodworskiego na 2016r.
ad. 7) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu
Nowodworskiego na 2016r.- zał. nr 9 do protokołu.
Nie zabrano głosów w sprawie powyższej uchwały, p.Wiceprzewodniczący Rady
poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się,
przyjęła Uchwałę Nr XIV/91/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych
komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2016r.
ad. 8) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na
2016 rok - zał. nr 10 do protokołu.
Nie zabrano głosów w sprawie powyższej uchwały, p.Wiceprzewodniczący Rady
poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 16 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XIV/92/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2016
rok.
ad. 9) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji
Rady Powiatu Nowodworskiego – zał. 11 nr do protokołu (oraz pismo p.Kazimierza Drabika
w sprawie rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej).
Głos zabrał p.Henryk Mędrecki, powiedział, że z p.Drabikiem często mieli różne
poglądy. Uważa, że w składzie komisji rewizyjnej powinna być osoba, która pamięta lata
poniżej 2010. Jeśli były poruszane jakieś problemy, to ja mogłem mógł odnieść się do roku
2010-2014, a p.Drabik miał wiedzę dotyczącą innych okresów. W ten sposób był cały obraz
procedury podejmowania decyzji, dlatego zwraca się z prośbą, aby na miejsce p.Drabika
powołać osobę z takim doświadczeniem, ponadto 5 osób w składzie Komisji Rewizyjnej jest
za mało.
P.Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że jeśli będzie potrzeba odwoływania się do
lat wcześniejszych, to należy zaprosić pierwszego starostę p.Adama Janasa. Osobiście był
przez dwie kadencje przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i uważa, że mniejszy skład jest
korzystniejszy. Ponadto nieparzysta liczba członków tej komisji jest bardzo dobrym
rozwiązaniem. Jest zdania, że zaproponowany skład Komisji Rewizyjnej jest przemyślany i
wystarczający.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowej
uchwały.
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Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się,
przyjęła Uchwałę Nr XIV/93/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania
stałych Komisji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Ad. 4 Apel w sprawie podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej.
P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że p.Krystian Buszta w imieniu Komisji
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych wystąpił z wnioskiem o ujęcie tego punktu w
porządku dzisiejszej sesji – zał. nr12 do protokołu.
Głos zabrał p.Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego,
który powiedział, że w pełni popiera ten apel. Dyrektorzy szpitali są obecnie w trudnej
sytuacji. Jedna grupa zawodowa otrzymała podwyżki, co wywołało duże niezadowolenie
innych grup zawodowych. W odczuciu p.Kacperskiego inne grupy słusznie czują się
dyskryminowane, dlatego prosi o przyłączenie się Rady Powiatu do tego apelu. Jeżeli
większość samorządów podejmie takie apele, to być może ustawodawca, bądź też Minister
Zdrowia, zauważą ten problem i w dalszej kolejności te grupy zawodowe również będą miały
zabezpieczone środki na wzrost wynagrodzeń.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja również zwraca się z prośbą do Rady o poparcie zaproponowanego
apelu.
P.Wiceprzewodniczący Rady dodał, że treść apelu, wraz z wnioskiem komisji, p.Radni
otrzymali w materiałach na sesję.
P.Henryk Mędrecki zwrócił uwagę, że problem dotyczy całej Polski. Stanowisko
powinno być przekazane do Związku Powiatów Polskich, aby podjęli stosowną uchwałę w tej
sprawie. Ponadto ZPP uczestniczy w rozmowach pomiędzy rządem, a zainteresowanymi
stronami. ZPP powinien podjąć uchwalę i wystąpić do rządu, a rada powiatu to wesprze.
P.Starosta poinformowała, że takie działania Związek Powiatów Polskich już podjął.
Uważa, że akcja powinna być zmasowana, działania powinny podjąć również wszystkie
powiaty.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie apelu w treści
zaproponowanej.
Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się
przyjęła Apel w sprawie podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej.
Ad. 5) Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 13 do protokołu.
Głosów nie zabrano.
Ad. 6) Interpelacje i zapytania.
Głosów nie zabrano.
Ad. 7) Sprawy różne.
P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady:
- Ks. prałat Jan Kabziński informuje, iż od kilku lat w Krakowie powstaje Centrum
Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Jak powszechnie wiadomo środki finansowe na wznoszenie
tego wielkiego działa pochodzą od dobroczyńców. Wśród nich jest już wiele samorządów,
które podpisały umowę o promocji samorządu na terenie papieskiego Centrum. Zwraca się o
nawiązanie współpracy. Środki na ten cel mogłyby pochodzić z funduszy przeznaczonych na
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promocję samorządu, co potwierdzone zostałoby umową. W ramach promocji w widocznym
miejscu powstałego kompleksu Centrum zostanie umieszczona tablica z nazwą samorządu,
odpowiednia informacja z logo darczyńcy znajdzie się także na stronie internetowej Centrum.
W nawiązaniu do powyższego pisma p.Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że jeśli
któraś z komisji rady lub zainteresowana grupa Radnych uzna za stosowne zajęcie się sprawą,
to prośba o wystosowanie odpowiednich wniosków do Zarządu, jako dysponenta finansów
(po akceptacji Rady).
- Pismo w sprawie włączenia do obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017. Społeczny
Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły podjął oddolną inicjatywę społeczną i realizuje
działania, aby Sejm RP rok 2017 ustanowił Rokiem Rzeki Wisły. Plan działań ma obejmować
następujące obszary: ekologia i natura, kultura i dziedzictwo narodowe, rekreacja i turystyka,
mała infrastruktura wodna. Zachęcają samorządy do wsparcia i przystąpienia do współpracy.
P.Wiceprzewodniczący Rady zaproponował zapoznanie się z tematem przez Komisję
Ochrony Środowiska i zaproponowanie Radzie Powiatu podjęcia ewentualnych działań.
P.Wiceprzewodniczący Rady dodał, że przedstawione pisma są do wglądu
zainteresowanych Radnych w Biurze Rady.
Ad. 8) Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Zdzisław Szmytkowski wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach życząc
wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku 2016, a następnie o godz. 1140 zamknął
obrady XIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Protokołowała
Mariola Tomaszewska

Wiceprzewodniczący Rady
Zdzisław Szmytkowski
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