BR.0002.16.2016

Protokół Nr XVI/16
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 lutego 2016 roku

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

Sesję, o godz. 1100 otworzył wypowiadając formułę - otwieram obrady XVI sesji Rady
Powiatu Nowodworskiego – p.Zdzisław Szmytkowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W chwili otwarcia sesji
uczestniczyło w niej 18 radnych (statutowy skład 19 radnych), nieobecna p.Katarzyna
Kręźlewicz.
P.Wiceprzewodniczący Rady przywitał Radnych Powiatu, Zarząd Powiatu na czele z
p.Magdaleną Biernacką – starostą, p.Piotra Ździebłowskiego - przedstawiciela kancelarii
prawnej, przybyłych gości, pracowników starostwa, oraz przedstawicieli prasy.
Ad. 2
P.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad (zał. nr 1 do protokołu) i
materiały na XVI sesję zostały przekazane w terminie.
P.Wiceprzewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania drogi asfaltowej w
miejscowości Cegielnia Psucka – Psucin, gmina Nasielsk. Otrzymał informację, że projekt
uchwały był omówiony na posiedzeniach merytorycznych komisji. Zaproponował
rozpatrzenie uchwały w punkcie 4, pkt. 5 porządku obrad.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku sesji
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania drogi asfaltowej w
miejscowości Cegielnia Psucka – Psucin, gmina Nasielsk.
Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie
wstrzymującym się przyjęła wnioskowaną zmianę do porządku obrad.
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał proponowany porządek XVI sesji Rady
Powiatu Nowodworskiego:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XV/2016 z dnia 28.01.2016r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok;
3) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
gminie Czosnów na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 240964W i
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;
4) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego gimnazjum, dla którego organem
prowadzącym jest Powiat Nowodworski
5) rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania drogi asfaltowej w miejscowości Cegielnia
Psucka – Psucin, gmina Nasielsk.
5. Informacja o realizacji inwestycji i remontów w roku 2015.
6. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016.
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7. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Architektury i Budownictwa w
roku 2015.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku.
9. Sprawozdanie z pracy Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Rady Powiatu
Nowodworskiego za rok 2015.
10. Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu
Nowodworskiego za rok 2015.
11. Informacja dotycząca realizacji projektu pt. Powiat Nowodworski Stolicą Kultury
Mazowsza.
12. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie sesji.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XVI
sesji.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 19 głosami za (na obrady przybyła
p.Katarzyna Kręźlewicz) przyjęła porządek XVI sesji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z sesji Nr XV/2016 z dnia 28.01.2016r.
Nie zgłoszono uwag, do protokołu, p.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada
protokół przyjęła.
Ad. 4
Podjęcie uchwał w sprawach:
ad. 1) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nowodworskiego – zał. nr 2 do protokołu.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja pozytywnie, przy 1
głosie wstrzymującym się, zaopiniowała wszystkie projekty uchwał objęte jej merytoryczną
opinią, wszystkie 4 zaopiniowała pozytywnie, łącznie z uchwałą wprowadzoną dzisiaj do
porządku sesji.
Nie zgłoszono pytań do proponowanej uchwały, p.Wiceprzewodniczący Rady poddał
pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących
się, przyjęła Uchwałę Nr XVI/97/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Nowodworskiego.
ad. 2) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 rok - zał. nr 3 do
protokołu.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
Nie zgłoszono pytań do proponowanej uchwały, p.Wiceprzewodniczący Rady poddał
pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących
się, przyjęła Uchwałę Nr XVI/98/2016 zmieniającą uchwałę budżetową na 2016 rok.
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ad. 3) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej gminie Czosnów na realizację zadania pn. „Przebudowa
dróg gminnych nr 240964W i 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 - zał. nr 4 do protokołu.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
P.Marcin Ozdarski zadał pytanie, czy uległ zmianie zakres prac, czy jest to tylko
zmiana nazwy projektu?
P.Paweł Calak – wicestarosta poinformował, że jest tylko zmiana nazwy projektu,
która musi być taka sama jak we wniosku.
P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, przy obecności na sali obrad 19
Radnych przyjęła Uchwałę Nr XVI/99/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej gminie Czosnów na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg
gminnych nr 240964W i 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. 4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego
gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski - zał. nr 5 do
protokołu.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących
się, przyjęła Uchwałę Nr XVI/100/2016 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do
publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.
ad. 5) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania drogi
asfaltowe w miejscowości Cegielnia Psucka – Psucin, gmina Nasielsk - zał. nr 6 do protokołu.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
P.Grzegorz Paczewski – wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Nie zgłoszono pytań do proponowanej uchwały, p.Wiceprzewodniczący Rady poddał
pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 4 głosach
wstrzymujących się, przyjęła Uchwałę Nr XVI/101/2016 w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej wykonania drogi asfaltowe w miejscowości Cegielnia Psucka – Psucin, gmina
Nasielsk.
Dalsze prowadzenie obrad przejęła p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady
Powiatu Nowodworskiego.
Ad. 5
Informacja o realizacji inwestycji i remontów w roku 2015 – zał. nr 7 do protokołu.
Nie zgłoszono pytań do przedstawionej informacji, p.Przewodnicząca Rady
stwierdziła, że informacja została przyjęta.
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Ad. 6.
Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
– zał. nr 8 do protokołu.
P.Marcin Ozdarski zadał pytanie: w jaki sposób Zarząd powiatu wyliczył kwotę na IV
kwartał 2015 i I kwartał 2016 roku, czyli 518tys.zł?
P.Paweł Calak – wicestarosta poformował, że są to kwoty szacowane na podstawie
przetargu z poprzedniego roku.
P.Marcin Ozdarski powiedział, że IV kwartale wydano 24tys.zł (zimowe utrzymanie
dróg w miesiącach: październik, listopad, grudzień), a druga wykazana pozycja to kwota
208tys.zł tylko w samym styczniu. Jak to jest, że za 3 miesiące, dość mroźne, wystarcza
23tys.zł, a w samym styczniu, który w odczuciu p.Ozdarskiego nie odbiegał w sposób
klimatyczny od grudnia, wydano kwotę 208tys.zł? Ponadto jeśli na jeden miesiąc wydano
kwotę 208tys.zł, to jak na 6 miesięcy miało wystarczyć 518tys.zł?
P.Wicestarosta nie zgadza się z p.Ozdarskim. W miesiącach październik, listopad,
grudzień przez ok. 2 dni było usuwanie śliskości, natomiast miesiąc styczeń był trudnym
miesiącem jeśli chodzi utrzymanie dróg bez śliskości. Wielu radnych dzwoniło, aby poprawić
usuwanie śliskości z wiaduktów i skrzyżowań. Są protokoły z wyjazdów. Zima jest
nieprzewidywalna, szacuje się określoną kwotę, natomiast nigdy nie jest wiadome ile zostanie
wydatkowane.
P.Marcin Ozdarski zadał pytanie: jak kwota 518tys.zł miała wystarczyć na 6
miesięcy? Przy układaniu specyfikacji przetargowej jest chyba prowadzona analiza i
porównanie z poprzednimi zimowymi sezonami? Jaka kwota była przeznaczona na
analogiczny sezon w poprzednim okresie zimowym? Czy jest prowadzony monitoring
wyjazdów, ile wyjazdów pługosolarek było w miesiącu grudniu, a ile w miesiącu styczniu?
P.Wicestarosta poinformował, że kwota była proporcjonalnie podobna to tej jaka jest
w tym roku. Jeżeli utrzyma się pogoda, w lutym będą 2-3 gorsze aury, to może nie zostanie
wydane więcej środków, niż zaplanowane. Tego nikt nie przewidzi, kwota jest szacowana
proporcjonalnie do lat poprzednich. Może się zdarzyć, że wystarczy kwota 200-300tys.zł, jak
również może się okazać, że 700tys.zł będzie mało. Natomiast płacone jest za faktycznie
wykonaną usługę.
P.Henryk Mędrecki zwrócił uwagę, że najbardziej kosztowym jest piasek i sól,
płużenie stosunkowo jest małym kosztem, ponadto w styczniu płaci się za grudzień. Jest
wówczas najwięcej temperatur przejściowych od -1 do +1. Nocne i ranne posypywanie
kosztuje bardzo dużo. Sądzi, że nie ma tu przekłamań. Można poprosić o przedstawienie na
posiedzeniu komisji szczegółowej informacji, jak przebiegała akcja zimowa, ile było
wyjazdów i co robiono.
P.Marcin Ozdarski powiedział, że nie jest członkiem Komisji Infrastruktury, poza tym
w każdej chwili ma prawo zadawać pytania. Dzisiejsze posiedzenie Komisji Edukacji trwało
pół godziny, nie wszystkie pytania można było zadać i nie na każde można było uzyskać
odpowiedź. P.Ozdarski zgłosił wniosek do p.Przewodniczącej, aby odnośnie przedłożonej
informacji na swoich posiedzeniach zajęła stanowisko połączona Komisja Rewizyjna i
Komisja Infrastruktury.
Ad. 7
Informacja dotycząca zadań realizowanych
Budownictwa w roku 2015 – zał. nr 9 do protokołu.
Nie zgłoszono pytań do powyższej informacji.
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Ad. 8
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku – zał.
nr 10 do protokołu.
P.Marcin Ozdarski zadał pytanie: jakie lokalne zagrożenia wystąpiły w roku 2015, czy
na terenie Powiatu Nowodworskiego były miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i
młodzieży w roku ubiegłym? W sprawozdaniu jest również informacja, iż wysokie
temperatury były przyczyną gwałtownego wzrostu ilości pożarów na terenie powiatu, pytanie
jak wysoka temperatura miała się do przyczyny pożaru zakładu produkcyjnego Rut-Pasz?
Odpowiedzi udzielił P.Kazimierz Polnicki – kierownik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności. Poinformował, że w roku poprzednim nie było jakiś
nadzwyczajnych zagrożeń, było jedno zdarzenie w Europie, z powodu którego Wojewoda
wydał pewne zalecenia, p.Starosta zorganizowała spotkanie z szefami służb i inspekcji,
dotyczyło to zagrożenia terrorystycznego. Jeśli chodzi o miejsca wypoczynku na terenie
naszego powiatu były tylko dwa - wiejskie półkolonie w których uczestniczyło po ok. 20
osób.
W zakładzie Rut-Pasz była składowana słoma oraz inne czynniki wykorzystywane do
produkcji, pożar zaczął się od miejsca składowania słomy.
Ad. 9
Sprawozdanie z pracy Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Rady Powiatu
Nowodworskiego za rok 2015 – zał. nr 11 do protokołu.
P.Ryszard Gumiński powiedział, że ma uwagę odnośnie pracy i zwoływanych
posiedzeń. Zgłosił wniosek do p.Przewodniczącej o to, żeby posiedzenia miały dłuższy
wymiar. Spotyka się z tym, że jest pół godziny na omówienie spraw, które wymagają
dłuższego omówienia, stąd pojawiają się wątpliwości. Stajemy pod presją czasu, a
p.Przewodnicząca mówi, że posiedzenie musi zostać zamknięte, bo zbliża się posiedzenie
kolejnej komisji, czy też sesja.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że zna godziny posiedzeń komisji, nie
zauważyła żeby jedną, a drugą komisją była przerwa krótsza niż godzinna. Nie zauważyła pół
godzinnych, natomiast jeżeli się zdarzają, to będzie rozmawiała z przewodniczącymi.
Ad. 10
Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu
Nowodworskiego za rok 2015 – zał. nr 12 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag do powyższego sprawozdania.
Ad. 11
Informacja dotycząca realizacji projektu pt. Powiat Nowodworski Stolicą Kultury
Mazowsza – zał. nr 13 do protokołu.
P.Marcin Ozdarski podziękował za wprowadzenie punktu do porządku sesji. Poprosił
p.Starostę o podsumowanie tego przedsięwzięcia.
P.Starosta poinformowała, że wniosek o bycie stolicą kultury Mazowsza Zarząd złożył
w grudniu 2014 roku. Był to tryb konkursowy, udało się wygrać konkurs i pozyskać od
Marszałka Województwa Mazowieckiego kwotę 100tys.zł na realizację projektów
związanych z kulturą na terenie naszego powiatu. W ramach stolicy kultury odbyło się bardzo
wiele imprez, które zostały dofinansowane. Trudno określić kiedy kolejnym razem będziemy
stolicą kultury Mazowsza, ponieważ na terenie naszego województwa są 42 powiaty.
P.Starosta myśli, że za jakiś czas taki wniosek zostanie złożony ponownie.
P.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wnioski z tego działania będzie można
obserwować na przyszłość. Tę ideę odbiera w taki sposób, że ma ona zmotywować rożne
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organizacje, lokalne samorządy do pewnych inicjatyw, które rozpoczęły się przy tej pomocy
finansowej, a w kolejnych latach już będą organizowane własnymi środkami.
P.Marcin Ozdarski powiedział, że z wcześniejszych informacji wynika, że zostało
zaplanowanych 45 wydarzeń, udało się zrealizować 42, 17 uzyskało dofinansowane. Z jakich
powodów nie odbyły się 3 wydarzenia?
P.Starosta poinformowała, że powiat nie był organizatorem wszystkich wydarzeń.
Tam gdzie głównym organizatorem były gminy i podjęły decyzję o rezygnacji tam
wydarzenie nie zostało zrealizowane. Natomiast jedna impreza powiatu miała polegać na
nakręceniu filmu w formie „flash mob”. Niestety zaplanowane środki zderzyły się z realiami
rynku i nie było możliwości realizacji tego zamierzenia. Oferta z rynku kilkakrotnie
przewyższyła zabezpieczone na ten cel środki, które zostały przeznaczone na inne
wydarzenia. Rozliczenie środków jest do wglądu, sprawozdanie i wszystkie faktury zostały
złożone do Marszałka, ale z tymi dokumentami można również zapoznać się w Starostwie.
P.Marcin Ozdarski powiedział, że nazwa wskazuje, iż Powiat Nowodworski miał być
stolicą, a więc pewnym centrum regionu, które miało do siebie przyciągać mieszkańców
Mazowsza, turystów podczas tych imprez. Czy były prowadzone statystyki, która z imprez
przyciągnęła mieszkańców z poza powiatu nowodworskiego?
P.Starosta odpowiedziała, że nie było prowadzonych takich statystyk.
P.Przewodnicząca Rady, jako mieszkanka z jednej gmin, podobnie inni radni, może
powiedzieć, że tam gdzie było dofinansowanie imprez gminnych odbywających się od kilku
lat, to przyciągają one również mieszkańców okolicznych powiatów, czy nawet stolicy.
P.Renata Włodarska powiedziała, że jedną z imprez była rekonstrukcja bitwy w
Borkowie. Odbywa się w gminie Nasielsk i co rocznie przyjeżdża na nią ok. 500 osób, są to
osoby spoza gminy Nasielsk, czyli Nowy Dwór Maz., Warszawa, Płońsk.
P.Henryk Mędrecki powiedział, że wszystkie gminy z Powiatu Nowodworskiego
uczestniczyły w tym przedsięwzięciu. Na tych wszystkich przedsięwzięciach widoczny był
herb powiatu. Uważa, że pomimo tego, iż było to tylko 100tys.zł, to każda gmina, która się
zgłosiła otrzymała pewne wsparcie, inicjatywa jest dobra i można tylko pochwalić.
P.Krystian Buszta poprosił o pisemną informację o ile dofinansowania wnioskowała
gmina Leoncin, jeśli chodzi o imprezę „Dni Singera”, i jaką kwotę otrzymała.
P.Przewodnicząca Rady powiedziała, że informacja zostanie przekazana.
Ad. 12
Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 14 do protokołu.
P.Ryszard Gumiński poprosił o informację odnośnie prośby dyrektora ZSZ nr 1 o
przekazanie kwoty 35tys.zł na remont sali i postanowieniu Zarządu o podjęciu decyzji w
sprawie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na remont sali gimnatycznej w LO.
Jedna i druga sprawa była omawiana na tym samym posiedzeniu, dlaczego decyzja w tej
sprawie wówczas nie zapadła, wiadomy już był wynik przetargu.
P.Wicestarosta poinformował, że zakończenie procedury przetargowej nie oznacza
zakończenia inwestycji. Po wykonaniu robót i zakończeniu inwestycji Zarząd będzie rozważał
możliwość przekazania środków na remont sali lekcyjnej.
P.Ryszard Gumiński, w związku z zapisem dotyczącym posiedzenia z dnia 28.01.16r.
o przesunięciu w dziale 801 kwoty 7800zł z wynagrodzeń osobowych na wydatki
niezaliczane do wynagrodzeń w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
(zmiana jest spowodowana koniecznością wypłaty odszkodowania pracownikowi w związku
z likwidacją stanowisk pracy w szkole), zadał pytanie o jakie stanowisko chodzi?
P.Starosta poinformowała, że jedna z osób, które dostały wypowiedzenia w związku z
reorganizacją, odwołała się do sądu pracy, który uwzględnił jej wniosek i przyznał
odszkodowanie. Zawarta została ugoda.
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P.Gumiński kontynuując zapytał: w jakim terminie osoba została zwolniona, czy na jej
miejsce została przyjęta inna?
P.Starosta poinformowała, że zwolnienie nastąpiło, tak jak została wszczęta procedura
do wszystkich osób w związku z tworzeniem wydziału ds. obsługi szkół w Starostwie. Była to
osoba zajmująca się kadrami, na jej miejsce nie było zatrudnienia nowej osoby. P.Starosta nie
pamięta dokładnej daty zwolnienia, zwolnienie było z trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia. Starostwo nie prowadziło tych procedur, prowadzone były przez dyrektorów
jednostek.
P.Gumiński poprosił o szczegółową pisemną informację w tej sprawie.
P.Marcin Ozdarski w nawiązaniu do sprawy poruszonej p.Gumińskiego dotyczącej
remontu sali lekcyjnej, zadał pytanie: czy chodzi o remont jednej sali lekcyjnej?
P.Wicestarosta potwierdził, że chodzi o remont jednej sali lekcyjnej. Pozostałe sale w
szkole wielozawodowej zostały już wyremontowane.
P.Marcin Ozdarski poprosił o informację dotyczącą posiedzenia Zarządu w dniu
10.02.16r. i petycji mieszkańców gminy Leoncin w sprawie wykonania pilnej modernizacji
drogi powiatowej. Zapis ze sprawozdania „Zarząd powiatu nie kwestionuje zasadności
przebudowy drogi, ale ze względu na ograniczone środki finansowe i nierozstrzygnięte
postępowania droga ta nie będzie realizowana. W ramach bieżącego utrzymania zostanie
poprawiony stan techniczny”. Pytanie: czy Zarząd kiedykolwiek planuje remont tej drogi,
jeżeli tak to kiedy?
P.Starosta poinformowała, że budżet na ten rok jest zaplanowany, ma nadzieję, że
będą jakieś oszczędności. W momencie gdy będzie już wiadome jakie konkretnie powstały
oszczędności wówczas z godnie z najpilniejszymi potrzebami (po rozpatrzeniu potrzeb we
wszystkich gminach) będą decyzje. P.Starosta nie jest wstanie odpowiedzieć kiedy to będzie.
Na pytanie p.Marcina Ozdarskiego, czy remont tej drogi został wpisany do
wieloletniej prognozy finansowej? p.Starosta odpowiedziała, że nie, natomiast to nie znaczy,
że nie będzie modernizowana, środki finansowe wyznaczają najbardziej to co wpisujemy.
Ad. 13
Interpelacje i zapytania.
P.Krzysztof Kapusta powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji Infrastruktury
bardzo szeroko omawiany był temat ul. Paderewskiego. W trakcie dyskusji p.Wicestarosta
stwierdził, że można realizować zamiar modernizacji w przyszłym roku. Pytanie do Zarządu
kiedy można spodziewać się opracowanych założeń do tego projektu?
P.Wicestarosta poinformował, że pod koniec tego roku i w następnym, ale założenia
planistyczne już posiada.
P.Jacek Kowalski powiedział, że bardzo chętnie zapoznałby się z tymi planami. Dodał,
że posiada prezentację - wizualizację 3D, która przedstawia ul.Paderewskiego po
rewitalizacji. Współgra to z pięknie wyremontowanym parkiem im.J.Wybickiego. P.Kowalski
powiedział, że wizualizacja została wykonana na jego koszt i p.Gumińskiego, bardzo chętnie
to odstąpią.
P.Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na konieczność oświadczenia o przeniesieniu
praw autorskich, aby uniknąć zagadnień, które były poruszane przy remoncie boiska.
P.Starosta dodała, że wszystkie poczynania szczegółowo ustalane są z samorządem
miasta Nowy Dwór Maz., który jest gospodarzem tej przestrzeni. Nie chcielibyśmy, aby nasze
koncepcje odbiegały od tego co proponuje miasto.
P.Marcin Ozdarski zadał pytanie, czy były dyrektor szpitala całkowicie rozliczył się ze
środków, które powinny wpłynąć z powrotem do NCM?
P.Wicestarosta przypomniał, że na ostatniej sesji już informował w tej sprawie, środki
zostały zwrócone.
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P.Jacek Kacperski – dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego potwierdził
powyższe.
P.Marcin Ozdarski powiedział, że od 1 marca NPL w Nasielsku wraca do budynku
SPZOZ, w prasie była informacja o zawarciu porozumienia. Poprosił o udzielenie informacji
jak układa się współpraca pomiędzy SPZOZ, a NCM, jakie będą skutki finansowe dla NCM,
kto będzie zabezpieczał obsadę dyżurową zarówno wśród lekarzy jak i pielęgniarek?
P.Starosta poinformowała, że mieszkańcy gminy Nasielsk zabiegali, żeby powrócić do
tego rozwiązania. Przez wiele lat NPL funkcjonowało w SPZOZ przy ul. Sportowej. Warunki
w miejscu w którym w tej chwili świadczona jest ta usługa były bardzo złe. Obecna dyrekcja
NCM, mając na uwadze dobro pacjentów, podjęła decyzję o zmianie.
P.Jacek Kacperski poinformował, że nocna pomoc lekarska była jakąś kwestią sporną
pomiędzy poprzednim zarządem szpitala, a dyrekcją SPZOZ w Nasielsku. Po analizie sytuacji
stwierdził, że jedyną słuszną decyzją jest decyzja o przeniesieniu NPL. Warunki sanitarne
przyjmowania pacjentów w poprzednim miejscu, tj. komendzie policji, są bardzo złe. W
ośrodku zdrowia, te warunki będą dużo lepsze. P.Kacperski dodał, że nawiązał współpracę z
dyrektor p.Michalską, będzie korzystał przy obsadzie NPL z personelu średniego
pielęgniarskiego. Będzie to z korzyścią dla pacjenta. Pacjent, który leczy się z danym ośrodku
będzie przychodził do pielęgniarki, często i lekarza (będą również pracować lekarze tam
przyjmujący), którzy znają pacjenta, dokumentacja medyczna pacjenta, w miarę potrzeby
będzie dostępna. Jeśli chodzi o aspekty finansowe, to udało się wynegocjować bardzo
korzystne warunki finansowe, za wynajem będzie płacone ok. 900zł razem z mediami.
P.Ryszard Gumiński zadał pytanie: czy w najbliższym czasie dyrektor NCM planuje
przyjęcie do pracy, w jakiejkolwiek formie, lekarza p.Ahmeda Jadou?
P.Jacek Kacperski odpowiedział, że nie ma takich planów.
P.Ryszard Gumiński zadał pytanie: czy w okresie pracy obecnego Zarządu powiatu
były jakiekolwiek podwyżki płacy dla pracowników Starostwa i jednostek powiatu?
P.Starosta poinformowała, że w uchwalonym budżecie zostały przyjęte podwyżki w
wysokości 4% dla pracowników Starostwa i podległych jednostek. Na bieżąco jest to
realizowane. Może nie we wszystkich jednostkach to się już dokonało, ale początek roku jest
to czas sprawozdawczy, więc możliwe, że osoby zarządzające placówkami nie wykonały
tego, ale podwyżki będą obowiązywały od 1 stycznia.
P.Ryszard Gumiński zadał pytanie: czy Zarząd ma wiedzę na temat zgłoszonych lub
planowanych spraw w sądzie pracy dotyczących pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w
Nasielsku?
P.Starosta poinformowała, że jedna sprawa została zakończona, zawarta została ugoda.
Jedna sprawa, z przełomu maj-czerwiec, jeszcze przed działaniami związanymi z powołaniem
zespołu ds. obsługi szkół, jest w toku. Sprawę prowadzi p.Dyrektor, która odpowiada za
jednostkę i podejmuje działania. W ocenie p.Starosty decyzje p.Dyrektor były uzasadnione.
P.Gumiński poprosił w uzupełnieniu do tej informacji, o ile jest to możliwe, pisemną
informację na ten temat.
P.Marcin Ozdarski nawiązując do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej powiedział,
że pozytywnie ocenia zmianę miejsca świadczenia. Warunki w SPZOZ są zdecydowanie
lepsze niż na komendzie. Natomiast co obsady zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, to
podejrzewa, że wiele się nie zmieniła, bo niezależnie od miejsca świadczenia tej pomocy
obsada medyczna jest ta sama. P.Ozdarski zadał również pytanie: na jakim etapie jest
wymiana lampy do tomografii komputerowej?
P.Jacek Kacperski poinformował że zmienił się personel, bo z uwagi na konflikt
pomiędzy SPZOZ w Nasielsku, a NCM w Nowym Dworze Maz. nie pracowały tam osoby,
które pracowały w SPZOZ w Nasielsku.
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Jeśli chodzi o zakup lampy do tomografu to rozstrzygnięta została procedura przetargowa. Po
odczekaniu okresu na odwołania zostanie podpisana umowa. W ciągu 10 dni od podpisania
umowy zostanie zamontowana nowa lampa. Koszt zakupu lampy łącznie z montażem i
czterema przeglądami to ok. 460tys.zł.
P.Marcin Ozdarski powiedział, że w poprzednim roku powiat nowodworski otrzymał
dotację na gabinety medycyny szkolnej (6 dotacji po 5tys.zł dla placówek). Za te środki miały
być zakupione niezbędne przyrządy i sprzęt do dalszego funkcjonowania. Czy cała dotacja
została rozliczona, co zostało zakupione?
P.Starosta sprostowała, że środki były w postaci subwencji, różnica jest jeśli chodzi o
sposób rozliczenia środków. P.Starosta nie pamięta szczegółów, aby udzielić pełnej
odpowiedzi. Środki były wydatkowane zgodnie z zaleceniami. Dodała, że taka informacja już
była przekazywana p.Radnemu, ale może zostać przekazana ponownie.
P.Marcin Ozdarski powiedział, że do Zarządu skieruje pisemną prośbę z bardzo
szczegółowymi pytaniami jakie informacje chciałby uzyskać.
P.Jacek Kościk zadał pytanie: czy przy NCM mogłaby zaistnieć fundacja, która w
swoim statucie miałaby zapis między innymi o zakupie urządzeń medycznych, wsparcia
remontu pomieszczeń? Byłoby to wsparciem dla działalności szpitala, p.Kościk uważa, że
mieszkańcy chętnie na ten cel przekażą 1% swoich podatków.
P.Jacek Kacperski uważa, że jest to bardzo dobry pomysł, nawet o tym myśli. Obecnie
współpracuje ze stowarzyszeniem „Fundusz Ochrony Zdrowia”, zwracano się do
pracowników współpracujących ze szpitalem o przekazywanie 1% z dopiskiem „na rzecz
szpitala”. W zeszłym roku udało się zakupić sprzęt medyczny za kwotę kilku tysięcy zł.
P.Kacperski korzystając z okazji zwrócił się z prośbą o przekazanie 1% do ww.
Stowarzyszenia z dopiskiem „na rzecz Nowodworskiego Centrum Medycznego”. Rozważa
powołanie stowarzyszenia przy NCM, ma w tym temacie duże doświadczenie, przez wiele lat
był prezesem stowarzyszenia, w momencie zakończenia rozliczania tego roku będzie chciał je
powołać. Wystąpi wówczas do samorządu, radnych, aby zdecydowali się na bycie członkami
założycielami.
P.Jacek Kościk zwrócił się z prośbą do Zarządu, aby Rada Społeczna funkcjonująca
przy NCM wsparła działania p.Dyrektora w tym zakresie.
P.Marcin Ozdarski powiedział, że bardzo podoba mu się pomysł powołania
stowarzyszenia. Podobne stowarzyszenie działa od ok. 15 lat przy szpitalu, który był
miejscem jego poprzedniej pracy. Efekty działania tego stowarzyszenia są bardzo dobre.
Organizowane są cykliczne imprezy, połowa dochodów z tych imprez jest przeznaczana na
cel charytatywny. Zazwyczaj jeden, pacjent, rodzina, z przyczyn zdrowotnych jest objęta
pomocą (turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie drogiego leczenia), druga połowa
przeznaczana jest na inwestycje bieżące w szpitalu. Inicjatywa jak najbardziej godna
poparcia, myśli, że Zarząd się w nią włączy, ze swej strony deklaruje, że z chęcią zostanie
członkiem założycielem.
Ad. 14
Sprawy różne.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że do p.Radnych na pocztę mailową zostało
przekazane pismo p.Mirosława Kolanka Usługi Parkingowe. Sprawa ciągnie się od kilku lat,
związana jest z przejęciem zadań, w opinii p.Przewodniczącej Rady, nieuregulowanych przez
Urząd Skarbowy, który był dysponentem tych zadań. Spotkała się z p.Kolankiem,
przeanalizowała sprawę. Wymagane jest bardzo szczegółowe przedstawienie przez
p.Kolanka, jakie poniósł koszty. Niestety p.Kolanek nie dopełnił tego, a musi przedstawić
dokumenty do rozliczenia. Zostały mu przedstawione pewne wskazówki w tej sprawie, w jaki
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sposób technicznie ma przygotować dokumenty. Kwota musi zostać oszacowana, ale do tego
konieczne są dokumenty.
Kolejne pisma w sprawach różnych to:
- Zarząd Powiatu Nowodworskiego, zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela
przekazuje Uchwałę Nr 161/2016 z dnia 10.02.2016r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2015 na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Nowodworski.
- Pismo p.Władysława Rockiego – radnego gminy Czosnów, który w imieniu mieszkańców
Pieńkowa i Łomny Las informuje, iż mieszkańcy są zaniepokojeni brakiem realizacji dalszej
części planów bezpieczeństwa w tych miejscowościach, nie uwzględnienie kolejny raz w
budżecie powiatu na 2016 rok środków finansowych na dokończenie ostatniej części budowy
chodnika w Pieńkowie i Łomna Las. Informacja o umieszczeniu w/w inwestycji w WPF na
2017r. nie jest satysfakcjonująca dla mieszkańców, którzy oczekują na umieszczenie tej
inwestycji w korekcie projektu budżetu na 2016 rok.
P.Przewodnicząca Rady do powyższego dodała, że ze względu na realizację dużego
zadania z dofinansowaniem w m. Dębina, część zadania o które prosi p.Rocki została
przesunięta na 2017 rok.
P.Starosta powiedziała, że pism w sprawie remontów i budowy dróg wpływa bardzo
dużo. Mamy ok. 240km dróg, wstępnie zostały oszacowane koszty remontów na kwotę
prawie 46mln.zł, nie ma możliwości realizacji wszystkich próśb. Rada gminy Czosnów
wsparła powiat środkami i wnioskowała, aby w pierwszej kolejności wykonać wspomnianą
przez p.Przewodniczącą Rady drogę. W miarę możliwości finansowych realizowane będzie
to, co w ocenie Rady i Zarządu jest najbardziej potrzebne, przyjdzie czas na kontynuację
realizacji tego projektu.
P.Henryk Mędrecki powiedział, że gmina Czosnów uzyskała dość dużo pieniędzy,
zostało już tam mało do wykonania, jeśli chodzi o drogi powiatowe. Inne gminy mają dużo
większe potrzeby. Na terenie gminy Nasielsk jest dużo dróg gruntowych, które należą do
powiatu. Gmina Leoncin, Zakroczym, Nowy Dwór Maz. również mają potrzeby, należy
wszystkie gminy traktować równo. Należy uregulować najpierw sprawy związane z drogami
głównymi.
P.Przewodnicząca Rady w uzupełnieniu do pisma złożonego przez p.Rockiego
poinformowała, że inwestycja została rozpoczęta w poprzedniej kadencji. Droga ta, to
„wylotówka” powiatowa na Warszawę i alternatywna do drogi „7”. W przypadku jakiegoś
wypadku, kolizji wszyscy nią jadą, przez wsie i jest bardzo niebezpiecznie dla mieszkańców.
P.Przewodniczaca Rady poinformowała, że wszystkie przedstawione pisma są do
wglądy p.Radnych w Biurze Rady.
Następnie p.Przewodnicząca Rady odczytała, przekazaną przez p.Starostę, informację
dotyczącą zadań dofinansowanych w 2015 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, tj.:
1. Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia oraz nowych ubrań typu
NEOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze
Mazowieckim (kwota zadania 40.022 zł, kwota dofinansowania z WFOŚiGW 20.000 zł);
2. Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów, inwentaryzacji stanu lasu dla
osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta i gminy Nasielsk (kwota
zadania 65.225,90 zł, kwota dofinansowania z WFOŚiGW 20.000 zł);
3. Budowa terenowej ścieżki edukacyjno-ekologicznej pn „Aleja przyrodnicza miłośników
powiatu nowodworskiego” (kwota zadania 99.961zł, kwota dofinansowania z
WFOŚiGW 63.151,84 zł);
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4. Budowa ogrodu dydaktycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym
Dworze Mazowieckim (kwota zadania 100.844,77 zł, kwota dofinansowania z
WFOŚiGW 50.498,71zł);
5. „Bliżej natury”- szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej dla przedstawicieli gmin,
jednostek pomocniczych oraz mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego (kwota
zadania 11.408 zł, kwota dofinansowania z WFOŚiGW 10.267,20 zł).
Łączna kwota dofinansowania: 163.917,75 zł.
Następnie głos zabrał p.Henryk Mędrecki, ktory poinformował, że odbyła się sprawa
dotycząca zakupu Quada i wyasygnowania, przez poprzedni Zarząd, kwoty 10tys.zł, z którego
powodu p.Mędrecki był skierowany do Rzecznika Dyscypliny Budżetowej. P.Mędrecki został
uniewinniony. Wynika z tego, że decyzja była właściwa o przekazaniu tej kwoty.
Ad.15
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Katarzyna Kręźlewicz przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o
godz. 1215 zamknęła obrady XVI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Protokołowała
Mariola Tomaszewska

Przewodnicząca Rady
/-/Katarzyna Kręźlewicz
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