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BR.0002.17.16                          Protokół Nr XVII/16 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                             z dnia 31 marca 2015 roku 
 

XVII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa 

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

 

 Ad. 1 

Sesję, o godz. 10
00

 otworzył, wypowiadając formułę: otwieram obrady XVII sesji 

Rady Powiatu Nowodworskiego, p.Zdzisław Szmytkowski – wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 

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.Jana Tadrzaka - przedstawiciela kancelarii prawnej, 

przybyłych gości, pracowników starostwa, oraz przedstawicieli prasy. 

 P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek 

Zarządu – zał. nr 1 do protokołu.  

 

Ad. 2 

P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z wnioskiem Zarządu została 

zwołana XVII sesja – zał. nr 2 do protokołu.  

P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XVI/16 z dnia 25.02.2016r.  

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok; 

3) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych;  

4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o 

powierzchni 161,80m
2
 w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej przy ul. 

Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, na czas oznaczony do 3 

lat; 

5) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Nowodworskim Centrum Medycznym. 

5. Ocena stanu sanitarnego w Powiecie Nowodworskim - rok 2015.    

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.   

7. Interpelacje i zapytania 

8. Sprawy różne.  

9. Zamknięcie sesji.  

P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego porządku 

obrad. 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła porządek 

XVII sesji.  

 
Ad. 3 

Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji nr XVI/16 z dnia 25.02.2016r., 

p.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjecie .  
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Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła protokół z 

sesji Nr XVI/16 z dnia 25.02.2016r.  

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwał w sprawach.  

ad. 1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego – zał. nr 3 do protokołu. 

 P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że opinia komisji jest negatywna 

zarówno w stosunku do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, jak i 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. P.Drabik, jako 

przewodniczący komisji, również głosował za negatywną opinią. Natomiast po uzyskaniu 

wyczerpujących informacji już po posiedzeniu komisji został przekonany do tych uchwał.  

Ponadto p.Drabik poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o powierzchni 

161,80m
2
 w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym 

Dworze Mazowieckim, na czas oznaczony do 3 lat.  

 P.Marcin Ozdarski powiedział, że nie jest członkiem komisji na posiedzeniu, której 

były omawiane te uchwały, dlatego prosi o informację odnośnie zmian dochodów i wydatków 

w obydwu uchwałach oraz dlaczego Komisja Infrastruktury wydała negatywną opinię?  

 P.Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu poinformowała, że takie same zmiany dotyczą 

WPF jak i uchwały budżetowej. Po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 48.275zł. W 

dziale 010, 700, 853 dokonuje się tylko przesunięć między paragrafami. W dziale 710 

wprowadza się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 

wysokości 34zł zrealizowane przez Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę 

11.480zł z tytułu dofinansowania szkoleń pracowników PCPR z Krajowego Funduszu 

Szkoleń. W dziale 854, z tego samego tytułu dla pracowników Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej, zwiększa się dochody o kwotę 36.760zł.  

Po stronie wydatków w dziale 710 przesuwa się środki w kwocie 8.021zł z rozdziału 71012 

do 71095 na zabezpieczenie dotacji na realizację projektu w zakresie geodezji pn. 

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. W dziale 750 zmniejsza się 

wydatki majątkowe o kwotę 11.000zł w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem środków 

na realizację projektu w dziale 710. W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 

474.442zł – środki wolne z rozliczenia lat ubiegłych (241.442zł na wydatki bieżące: 

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , wyposażenie, materiały dydaktyczne; 233.000zł 

na wydatki majątkowe; zakup samochodu, zestawu do ćwiczeń siłowych i ścianki 

wspinaczkowej – w Zespole Placówek Edukacyjnych). Ponadto w dziale 801 przenosi się 

300.000zł z wydatków bieżących na wydatki remontowe, zadanie umieszczone w załączniku 

inwestycyjnym w dziale 852 zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.421zł na 

zabezpieczenie dotacji dla województwa pomorskiego w związku z umieszczeniem dziecka z 

terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo terapeutycznej w Gdańsku. Zwiększa się 

wydatki o 11.480zł na szkolenia dla pracowników PCPR. W dziale 854 zwiększa się wydatki 

o 45.950zł dla pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W dziale 900 

zwiększa się wydatki o kwotę 2.450zł dla Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego 

Skafander z Cieksyna na realizację zdania publicznego  pn. „Czysta i kolorowa wieś”.     
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 P.Magdalena Biernacka – starosta nowodworski powiedziała, że duże kontrowersje 

wzbudził zakup samochodu dla Zespołu Placówek Edukacyjnych. Zarząd przyglądał się 

funkcjonowaniu szkoły, wzrasta w niej liczba uczniów. Większość uczniów pochodzi z rodzin 

dysfunkcyjnych, które nie są w pełni w stanie zabezpieczyć nawet dostęp do szkoły. Zakup 

samochodu i jego utrzymanie mieści się w subwencji, którą otrzymuje ta szkoła. Będzie 

możliwość dowozu uczniów, którzy nie są w stanie dotrzeć do szkoły korzystając z własnych 

środków dojazdu. Dofinansowanie zadania dowozu do szkół jest przypisane gminom, ale 

gminy nie zawsze to realizują, ponieważ nie są w stanie zorganizować tego dojazdu. 

Zwracają, na wniosek rodziców, koszty dowozu. Natomiast z orientacji w środowisku jest 

wiadome, że rodziny te nawet nie podejmują możliwości skorzystania z dofinansowania, nie 

starają się dowozić dzieci do szkoły.  

P.Krystian Buszta jest zdania, że taki samochodów powinien zostać zakupiony. W 

szkole, w której jest dyrektorem, jest dziecko, dla którego został dostosowany plan lekcji i 

wystąpiono jeszcze o dodatkowe godziny, które muszą być w siatce godzin. Jeżeli takie 

dziecko zostałoby pozostawione samo sobie w rodzinie dysfunkcyjnej, to nie byłoby ono 

posyłane do szkoły. Wiele takich rodzin ma nadzór kuratora rodzinnego, kuratorzy również są 

za tym, aby takie dzieci były dowożone do szkoły, dlatego zdecydowanie popiera zakup 

samochodu dla Zespołu Placówek Edukacyjnych, prosi również Radnych o pozytywne 

ustosunkowanie się do sprawy.  

P.Marcin Ozdarski zadał pytanie jak obecnie wygląda dowóz uczniów do szkoły? 

Zakup samochodu wiąże się z zatrudnieniem kierowcy, czy są na to zabezpieczone środki?  

P.Starosta poinformowała, że obecnie nie ma zorganizowanego dojazdu do naszej 

placówki, rodzice we własnym zakresie to wykonują. Koszty zakupu i funkcjonowania 

zarówno samochodu, jak i kierowcy będą pokryte z subwencji tej szkoły.  

P.Ryszard Gumiński zadał pytanie do jakiej szkoły jest dowożone dziecko o którym 

mówił p.Buszta?   

P.Buszta powiedział, że źle się wyraził, była propozycja dowożenia dziecka do 

Zespołu Placówek Edukacyjnych. Jednak ze względu na dobro dziecka, które mieszka na 

terenie Kazunia został zapewniony mu odpowiedni plan lekcji. Uważa, że warto dokonać 

zakupu samochodu.  

P.Gumiński odnośnie wypowiedzi p.Starosty powiedział, że to nie jest tak, że rodzice 

ponoszą koszty dowozu. Rodzice mają prawo ubiegać się o zwrot kosztów, obowiązek ciąży 

na gminie. Zarząd ma większość w Radzie i jeżeli będzie chciał zakupić ten samochód, to 

inicjatywa na pewno zostanie przegłosowana. Zdaniem p.Gumińskiego jest to zbędny 

wydatek, należy jeszcze raz dokonać analizy potrzeby takiego zakupu.  

P.Henryk Mędrecki powiedział, że nie jest tak, że komisja była przeciwna zakupowi 

samochodu. Komisja była za tym, aby sprawę lepiej rozważyć. Kupując samochód, który nie 

będzie wykorzystywany, zabieramy pieniądze właśnie tym dzieciom. Zatrudnienie kierowcy, 

przeglądy, są to duże koszty. Nikt nie powiedział, że jest przeciwny zakupowi, tylko chodzi o 

przekonanie do tego zakupu. Natomiast zadaniem gminy jest zapewnienie dowozu dzieci do 

szkół, wchodzimy w realizację nie swojego zadania. Na komisji mówiono, że jeśli Zarząd nas 

przekona, że samochód będzie wykorzystywany w stopniu uzasadniającym poniesienie tego 

wydatku, to komisja go poprze. Nie przedstawiono na posiedzeniu komisji żadnego 

dokumentu od Dyrektor szkoły, że chce zakupić samochód.  

P.Krzysztof Kapusta zwrócił uwagę, że dzieci pozostają w szkołach gminnych, bo 

łączy się z ich nauką duża subwencja. Burmistrzowie i Wójtowie nie są zainteresowani, aby te 

dzieci opuściły ich szkoły, tworzą klasy integracyjne. Trzeba się zastanowić jaka jest ilość 

tych dzieci, które mogłyby w zdecydowanie lepszych warunkach, w gronie specjalistów, 

uczyć się w naszej szkole, ile dzieci byłoby przywożonych.   
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P.Marcin Ozdarski popiera stanowisko p.Mędreckiego, że jest to zadanie własne 

gminy. Nie rozumie toku myślenia Zarządu, na poprzednich sesjach szukane były 

oszczędności w funkcjonowaniu placówek oświatowych, a tu bierzemy na siebie kolejne 

zadanie, musimy zatrudnić kierowcę, co będzie stałym wydatkiem przez kolejne lata.   

P.Ozdarski zadał pytanie do p.Przewodniczącego, jako pełniącego bezpośredni nadzór nad 

pracą przewodniczących merytorycznych komisji, dlaczego, skoro pojawia się problem nie 

ma nad nim dyskusji na komisji edukacji, tylko przy okazji zmian w uchwale budżetowej? 

Komisja Edukacji powinna omówić sprawę przy udziale p.Dyrektor placówki, która jest 

najbardziej kompetentną osobą w tej kwestii. Obecnie dyskusja na temat słuszności zakupu 

samochodu odbywa się przy okazji omawiania uchwały budżetowej.  

P.Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę, że nie pełni żadnego nadzoru nad pracą 

merytorycznych komisji, pracę organizuje Przewodniczący Rady, natomiast p.Szmytkowski 

pełni dzisiaj obowiązki prowadzącego obrady ponieważ jest nieobecna p.Przewodnicząca 

Rady. Przewodniczący poszczególnych komisji decydują co ma być omawiane na 

posiedzeniach.  

P.Krystian Buszta zadał pytanie do p.Ryszarda Gumińskiego czy dużo jest dzieci 

niepełnosprawnych w szkole poruszających się na wózkach inwalidzkich? P.Gumiński 

powiedział, że liczbę tych dzieci można policzyć na palcach jednej ręki, te dzieci mają 

nauczanie indywidualne, nie muszą być dowożone.  

P.Starosta zwróciła uwagę, że dzieci w Zespole Placówek Edukacyjnych najczęściej 

posiadają niepełnosprawność intelektualną. W placówce, z tego co pamięta, jest 82 dzieci. 

Subwencja przeznaczona na tę szkołę została dokładnie przeliczona i zakup samochodu, 

koszty jego utrzymania i koszty utrzymania kierowcy mieszczą się w otrzymywanej 

subwencji tej szkoły. Subwencja skierowana do Zespołu Placówek Edukacyjnych może być 

tylko i wyłącznie wydatkowana na potrzeby tej szkoły.  

P.Kazimierz Drabik uważa, że dotychczasowa dyskusja w tej sprawie pozwoliła już 

radnym wypracować stanowisko i jaką decyzję podejmą w głosowaniu. To co mówiła 

p.Starosta o kosztach utrzymania samochodu i kierowcy zmieniło jego ocenę tego zakupu. 

Zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.  

P.Henryk Mędrecki powiedział, że osoby stojące na stanowisku zdjęcia tego wydatku 

z uchwały prosiły o to, żeby na komisji przedstawiono im, jak będzie wykorzystywany ten 

samochód, żeby mieć orientację, że będzie to opłacalne, albo przyniesie korzyść dla osób 

niepełnosprawnych, są gotowi to poprzeć. Proponuje omówienie tematu na komisji i ponowne 

zaproponowanie radzie na kolejnej sesji.  

P.Starosta poinformowała, że były prowadzone rozmowy z p.Dyrektor Zespołu 

Placówek Edukacyjnych, która deklaruje wykorzystanie tego samochodu.  

P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji 

w sprawie omawianej uchwały.  

Rada Powiatu Nowodworskiego 17 głosami za, przy 1 wstrzymującym przyjęła 

wniosek o zamknięcie dyskusji w sprawie omawianej uchwały.  

P.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

Rada Powiatu Nowodworskiego 13 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się, przyjęła Uchwałę Nr XVII/102/2016 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu nowodworskiego. 

 

ad.2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - zał. nr 4 do 

protokołu.  

 P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 P.Henryk Mędrecki powiedział, że ma takie samo uzasadnienie jak poprzednio. 
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 Nie zabrano innych głosów p.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały.  

Rada Powiatu Nowodworskiego 13 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się, przyjęła Uchwałę Nr XVII/103/2016 zmieniającą uchwałę 

budżetową na 2016 rok.  

 

ad. 3) Projekt uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zał. nr 5 do protokołu.  

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że do Rady wpłynęła również uchwała 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, z dnia 14 marca 2016, 

pozytywnie opiniująca proponowane zmiany - zał. nr 6 do protokołu.   

 Nie zgłoszono pytań do przedstawionej uchwały, p.Wiceprzewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie jej przyjęcie.    

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr 

XVII/104/2016 w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 

ad.4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

pomieszczeń o powierzchni 161,80m
2
 w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej przy ul. 

Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, na czas oznaczony do 3 lat – zał. nr 7 do 

protokołu. 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 Nie zgłoszono pytań do przedstawionej uchwały, p.Wiceprzewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie jej przyjęcie.    

Rada Powiatu Nowodworskiego 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, 

przyjęła Uchwałę Nr XVII/105/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu pomieszczeń o powierzchni 161,80m
2
 w budynku „A” Przychodni 

Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, na czas 

oznaczony do 3 lat. 
 

ad. 5) Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Nowodworskim Centrum 

Medycznym – zał. nr 8 do protokołu.  

 P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że w pkt 10 projektu uchwały należy 

wpisać p.Krzysztofa Szczecińskiego, jako przedstawiciela Zawodowych Organizacji 

Związkowych działających w Nowodworskim Centrum Medycznym.     

 P.Krystian Buszta zgłosił kandydatów do Komisji Konkursowej, jako przedstawicieli 

podmiotu tworzącego: przewodniczący p.Zdzisław Szmytkowski oraz p.Paweł Calak, p.Anna 

Łapińska, p.Radosław Kasiak, p.Dariusz Tabęcki, p.Anna Maliszewska.  

 Nie zgłoszono innych kandydatur.   

Wszystkie, zgłoszone przez p.Busztę, osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do 

składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora 

ds. lecznictwa w Nowodworskim Centrum Medycznym. 

P.Marcin Ozdarski zwrócił się z prośbą do p.Starosty o przypomnienie składu komisji 

konkursowej ostatnio dokonującej wyboru zastępcy. 
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P.Starosta powiedziała, że od tego czasu minął blisko rok i niestety nie pamięta 

poprzedniego składu.  

P.Ryszard Gumiński powiedział, że z tego co pamięta, to były to te same osoby.  

P.Starosta dodała, że nie ma żadnej prawnej przesłanki, która by nie pozwalała tym 

samym osobom uczestniczyć ponownie.  

P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że był w składzie poprzedniej komisji.  

Nie zgłoszono innych pytań, p.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie uchwały w zaproponowanym składzie. 

Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się 

przyjęła Uchwałę Nr XVII/106/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w 

Nowodworskim Centrum Medycznym – zał. nr 9 do protokołu.  

 

Ad. 5) Ocena stanu sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 2015 – zał. nr 10 do 

protokołu. 

 Nie zabrano głosów w tym punkcie.     

 

Ad. 6) Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 11 do protokołu.   

Nie zabrano głosów w tym punkcie.     

 

Ad. 7) Interpelacje i zapytania.  

Nie zabrano głosów w tym punkcie.     

 

Ad. 8) Sprawy różne.  

 P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady 

Powiatu:    

- Do wiadomości Rady Powiatu pismo Burmistrza Nasielska odpowiadające na petycję 

przekazaną zgodnie z właściwością przez Radę Powiatu Nowodworskiego, a dotyczącą 

modernizacji toru kolejowego na odcinku Cegielnia Psucka – Wólka Kikolska.  

- Do wiadomości Rady Powiatu pismo p.Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej o zabezpieczenie w budżecie i dofinansowanie w wysokości 400tys.zł z 

przeznaczeniem na zakup samochodu, którego całkowity koszt to ok. 1mln zł. 

- Do Rady Powiatu wpłynęło wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego. Kontrola 

dotyczyła przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków przez organy powiatu, 

obejmowała okres od 1 stycznia 2014r. do 15 maja 2015r. Badaniu poddano wszystkie pisma 

zakwalifikowane, jako skargi lub wnioski.         

 P.Wiceprzewodniczący Rady dodał, że wszystkie przedstawione pisma są do wglądu 

Radnych w Biurze Rady i Zarządu.  

 P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło 

zaproszenie, dla wszystkich członków Rady Powiatu Nowodworskiego, na konferencję 

„Krajowy fundusz szkoleniowy – nowatorski sposób inwestowania w pracownika i 

pracodawcę”, na którą zapraszają Starosta Nowodworski oraz p.o. Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy.  

 P.Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu p.Mirosławowi Kolanek. 

P.Kolanek powiedział, że reprezentuje parking, który świadczył i świadczy usługi dla 

Starostwa. Zadał pytanie, kiedy Starostwo rozliczy się ze świadczenia tych usług. Zarząd 

Powiatu ustalił koszty na wartość poniżej złotówki. Uważa, że osoby, które podjęły taką 

decyzję popełniły przestępstwo urzędnicze. Od kilkunastu lat nie jest uregulowana sprawa 

związana z tymi kosztami. Dodał, że poniósł ogromne straty, domaga się sprawiedliwości. Po 

decyzji Zarządu odwołał się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, po roku 
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SKO cofnęło tę decyzję. P.Kolanek dodał, że poprzedni p.Starosta przez 7 lat swojej 

działalności również nie załatwił tej sprawy. Ponadto 75 samochodów jest do odebrania z 

parkingu, które nadal musi chronić i obsługiwać za darmo. Domaga się zwrotu należnych 

kosztów i nakładów i pyta kiedy ta sprawa zostanie załatwiona? 

P.Starosta powiedziała, że sprawa p.Kolanka toczy się bardzo długo. Od początku 

kadencji było niej poświęcone dużo uwagi. Natomiast to nie jest prosta sprawa wypłacić 

publiczne pieniądze osobie fizycznej bez stosownych dokumentów, na co zwróciło uwagę 

SKO, które również zakwestionowało dokumenty, które p.Kolanek złożył do Starostwa. Na 

podstawie tych dokumentów nie ma możliwości wypłaty pieniędzy. Jeśli tylko p.Kolanek 

dostarczy dokumenty, które będzie można uznać, pieniądze zostaną wypłacone.  

P.Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do p.Starosty, że jego zdaniem powinno 

odbyć się spotkanie Zarządu z p.Kolankiem w celu wyjaśnienia sprawy.     

          

Ad. 9) Zamknięcie sesji.  

         W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Zdzisław Szmytkowski - 

wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie 

o godz. 10
55

 zamknął obrady XVII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 

Protokołowała       Przewodnicząca Rady 

Mariola Tomaszewska       /-/Katarzyna Kręźlewicz 

 

 

 

 


