
1 

 

BR.0002.18.16                        Protokół Nr XVIII/16 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                           z dnia 19 maja 2016 roku 
 

XVIII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa 

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

 

 Ad. 1 

Sesję, o godz. 1000 otworzyła wypowiadając formułę - otwieram obrady XVIII sesji 

Rady Powiatu Nowodworskiego – p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu 

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

radnych (statutowy skład 19 radnych),  nieobecni: p.Anna Maliszewska, p.Andrzej Lenart.  

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

p.Magdaleną Biernacką – starostą, p.Jacka Nieściora - przedstawiciela kancelarii prawnej, 

przybyłych gości, pracowników starostwa, oraz przedstawicieli prasy. 

 

Ad. 2 

P.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek obrad (zał. nr 1 do protokołu) wraz z 

materiałami zostały przekazane Państwu Radnym.   

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

wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w 

składzie osobowym Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym 

Dworze Mazowieckim. Wojewoda Mazowiecki odwołał swojego przedstawiciela p.Ewę Żak i 

w to miejsce powołał p.Ryszarda Gumińskiego.   

 P.Przewodnicząca Rady zaproponowała umieszczenie wnioskowanej uchwały w 

punkcie 16 przyjęcie uchwał.    

Radni nie zgłosili uwag do powyższej propozycji, p.Przewodnicząca Rady poddała 

pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku sesji wraz z projektem uchwały 

zgłoszonym przez p.Starostę, tj.:     

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XVII/2016 z dnia 31.03.2016r.  

4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;  

2) zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok; 

3) powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania Gminie Leoncin;  

4) powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania Gminie Zakroczym; 

5) powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania Gminie Nasielsk; 

6) powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania Gminie Nowy Dwór Mazowiecki; 

7) powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania Gminie Pomiechówek; 

8) powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania Gminie Czosnów; 

9) powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania zarządzania drogą powiatową nr 

2433W Czosnów - Kazuń Nowy - do drogi woj. Nr 579 oraz drogą powiatową nr 

2420W Czosnów – Łomna – Łomianki - Dąbrowa Gminie Czosnów; 

10) pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 2429W Siennica – Mogowo przebiegającej 

na terenie Powiatu Nowodworskiego w Gminie Nasielsk;  

11) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy; 

12) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018; 
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13) przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-

2020;  

14) przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-

2020;  

15) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Nowodworskiego; 

16) wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Nowodworskiego 

Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.  

5. Informacja za rok 2015 z dokonanych umorzeń należności oraz przyznawanych ulg w 

spłacaniu należności Powiatu Nowodworskiego.   

6. Ocena zasobów pomocy społecznej.   

7. Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w 2015 

roku.  

8. Informacja na temat realizacji postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych. 

9. Informacja o realizacji zadań w roku 2015 przez Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych. 

10. Informacja Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych na temat pozyskanych środków 

zewnętrznych w 2015 roku.   

11. Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji programu współpracy powiatu nowodworskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.       

12. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.  

13. Interpelacje i zapytania. 

14. Sprawy różne.   

15. Zamknięcie sesji.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła porządek 

XVIII sesji.  

 

Ad. 3 

Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji nr XVII/16 z dnia 31.03.2016r., 

p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jego przyjęcie .  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła protokół z 

sesji Nr XVII/16 z dnia 31.03.2016r.  

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwał w sprawach.  

ad.1,2) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 2 do protokołu oraz 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 pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał przedłożone 

na jej dzisiejszym posiedzeniu.   

P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej również poinformował o pozytywnej opinii 

komisji, co do wszystkich projektów uchwał przedłożonych na dzisiejszym posiedzeniu.   

P.Marcin Ozdarski poprosił o wyjaśnienia dot. otrzymania dofinansowania szkoleń dla 

pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Liceum 

Ogólnokształcącego. Zadał pytanie: które LO otrzymało dofinansowania, jaki był zakres 

szkoleń? Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe 730.276zł, z jakiego 

tytułu ta dotacja i jakie cele bieżące i majątkowe zostaną zrealizowane?  
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P.Starosta poinformowała odnośnie pierwszego pytania, że są to środki pozyskane z 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jeśli chodzi o LO, to dotyczy szkoły w Nowym 

Dworze Maz. a rodzaj szkoleń wnioskowali dyrektorzy poszczególnych jednostek, jeśli 

p.Radny sobie życzy to szczegółowy zakres zostanie przygotowany na piśmie.   

P.Skarbnik zwróciła uwagę, że przed dzisiejszą sesją p.Radni otrzymali zmianę opisu 

dochodów do WPF – zał. nr 4 do protokołu. W pierwszej wersji, przy grupowaniu dochodów 

powstały błędy w części opisowej, natomiast w uchwale błędów nie ma. Dotacje, których 

dotyczy pytanie, to dotacje celowe, które powiat uzyskał od Wojewody na zdania zlecone, 

największą kwotę stanowiła dotacja na tzw. 500+. Powiat otrzymał 525tys.zł na dzieci w 

rodzinach zastępczych, które obsługiwane są przez Powiat Nowodworski.  

P.Marcin Ozdarski poprosił o: rozszerzenie informacji dotyczącej zapisu: różne opłaty 

35tys.zł, jakie środki niewygasające finansowe zostały przesunięte na kwotę 37tys.zł, oraz 

zmniejszenie dochodów o kwotę 339tys.zł w związku ze zmniejszeniem subwencji dla 

powiatu. 

P.Skarbnik poinformowała, że kwota 35tys.zł została opisana w uchwale  budżetowej, 

że są to dochody w związku z uzyskaniem opłat środowiskowych większych niż planowano. 

Jeśli chodzi o środki niewygasające, to w ubiegłym roku była zabezpieczona kwota na zakup 

programów i szkoleń dla Wydziału Edukacji. Programy zostały zapłacone natomiast szkolenia 

jeszcze trwają. Był określony termin do  którego te środki miały być wykorzystane. Środki 

nie zostały wykorzystane, zgodnie z ustawą, trzeba je przenieść na dochody i ewentualnie 

jeszcze raz zagospodarować na szkolenia po stronie wydatków, aby zakończyć projekt. Jeżeli 

chodzi o zmniejszenie subwencji, to dotyczy subwencji w części oświatowej w związku z 

mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do naszych szkół.  

P.Marcin Ozdarski, w związku ze zwiększeniem deficytu do kwoty 11,5mlz.zł, zadał 

pytanie ile się zwiększy się deficyt w porównaniu z ostatnią poprawką do budżetu? 

P.Skarbnik   poinformowała, że zwiększy się o 520tys.zł.  

Nie zgłoszono innych pytań, p.Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie 

uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego. 

Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się 

przyjęła Uchwałę Nr XVIII/107/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Nowodworskiego.  
 

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę budżetową na 2016 rok. 

Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się 

przyjęła Uchwałę nr XVIII/108/2016 zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok.  
 

Ad. 3) Projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania Gminie 

Leoncin – zał. nr 5 do protokołu.  

 P.Marcin Ozdarski powiedział, że jego pytanie dotyczy wszystkich projektów uchwał 

dot. poszczególnych gmin, tj. czy proponowane projekty porozumienia są tożsame dla 

wszystkich gmin, czy dotyczą tylko okresu letnio-jesiennego utrzymania dróg, czy również 

zahaczają o okres zimowy? 

 P.Paweł Calak – wicestarosta poinformował, że w zakresie zimowego utrzymania 

firma, która wygrała przetarg, po sezonie zimowym ma posprzątać np. pozostałości piasku. 

Sprzątanie rowów po okresie zimowym wykonuje firma Eko-Harpun, z którą jest podpisana 

umowa. Firma w roku poprzednim sprzątała bezkosztowo, w tym roku również podpisana jest 

umowa i firma sprząta nasze drogi. Uchwały i porozumienia z gminami w sprawie koszenia 

poboczy i rowów przy drogach ustalone są z poszczególnymi Wójtami i Burmistrzami. 
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 P.Ozdarski ponowił pytanie czy porozumienia są tożsame dla poszczególnych gmin? 

Pyta ponieważ zupełnie inne jest dla gminy Pomiechówek, przewiduje również odśnieżanie 

chodników, z czego wynika taka różnica? 

P.Wicestarosta poinformował, że gmina Pomiechówek wcześniej już miała taką 

umowę na 2tys.zł na wykaszanie i odśnieżanie chodników w centrum Pomiechówka i dalej 

chce to wykonywać.  

Głos zabrał p.Henryk Mędrecki, powiedział, że taką umowę zawarł poprzedni Zarząd. 

Chodnik jest oddalony od drogi, gmina zgodziła się wykonywać te prace. Umowy były 

negocjonowane z gminami, nie były to łatwe rozmowy. Uważa, że dobrym pomysłem jest 

przekazanie tych zadań do gmin.  

P.Przewodnicząca Rady zaproponowała wspólną dyskusję nad wszystkimi projektami 

uchwał dotyczącymi przekazania zadań gminom (uchwały od nr 3 do nr 8).  

P.Wicestarosta zgłosił poprawkę w uchwale przekazującej zadanie gminie Nowy 

Dwór Maz., stwierdził, że jest błąd w nazwie ulicy, poprawna nazwa to „Czarnieckiego”.  

Nie zabrano innych głosów w dyskusji nad uchwałami w sprawach powierzenia 

zadania.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 

powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania Gminie Leoncin 

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

XVIII/109/2016 w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania Gminie 

Leoncin. 

 

Ad. 4) P.Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia 

przez Powiat Nowodworski zadania Gminie Zakroczym– zał. nr 6 do protokołu . 

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

XVIII/110/2016 w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania Gminie 

Zakroczym. 

 

Ad. 5) Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia 

przez Powiat Nowodworski zadania Gminie Nasielsk– zał. nr 7 do protokołu.  

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

XVIII/111/2016 w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania Gminie 

Nasielsk. 

 

Ad. 6) Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia 

przez Powiat Nowodworski zadania Gminie Nowy Dwór Mazowiecki– zał. nr 8 do protokołu. 

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

XVIII/112/2016 w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania Gminie 

Nowy Dwór Mazowiecki. 

 

Ad. 7) Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia 

przez Powiat Nowodworski zadania Gminie Pomiechówek– zał. nr 9 do protokołu. 

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

XVIII/113/2016 w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania Gminie 

Pomiechówek. 

 

Ad. 8) Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia 

przez Powiat Nowodworski zadania Gminie Czosnów – zał. nr 10 do protokołu. 
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Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

XVIII/114/2016 w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania Gminie 

Czosnów. 

 

Ad. 9) Projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania 

zarządzania drogą powiatową nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy - do drogi woj. Nr 579 oraz 

drogą powiatową nr 2420W Czosnów – Łomna – Łomianki - Dąbrowa Gminie Czosnów – 

zał. nr 11 do protokołu. 

 P.Marcin Ozdarski powiedział, że rozumie, iż intencją zarządu jest przekazanie gminie 

Czosnów zadania budowy ścieżek rowerowych wzdłuż drogi należącej do powiatu, zadanie 

rozplanowane jest na 8 lat i każdego roku powiat będzie wpłacał do gminy Czosnów 20tys.zł. 

Czy 160tys.zł przez 8 lat na budowę pewnego odcinka ścieżki rowerowej jest wystarczająca, 

czy jest kosztorys ile inwestycja będzie kosztowała? W § 4 gmina zobowiązuje się do 

zachowania należytej staranności przy realizacji niniejszego porozumienia oraz podjęcia 

czynności zmierzających do zaliczenia drogi jako gminnej. Kiedy droga przestanie być 

własnością powiatu? 

 P.Wicestarosta poinformował, że ta kwota nie jest kosztem inwestycji tylko kosztem 

utrzymania drogi.  

P.Starosta dodała, że gmina zwróciła się do Zarządu Powiatu o przekazanie w zarząd 

tej drogi ponieważ planuje wybudować ścieżki rowerowe. Gmina sama chce podjąć się tej 

inwestycji. Ponieważ z budżetu powiatu nie jesteśmy w stanie wybudować obecnie żadnej 

ścieżki rowerowej, gmina Czosnów na własny koszt chce zaprojektować i wybudować ścieżki 

rowerowe oraz złożyć wniosek o środki zewnętrzne na realizację tego projektu.  Ścieżek ma 

być ponad 10km. Jeśli to ma służyć mieszkańcom, to dlaczego mamy nie współpracować z 

gminą? Dlatego na czas budowy chcemy gminie przekazać drogę w zarząd. Gmina Czosnów 

dopiero przygotowuje się do projektu na pozyskanie środków, ale musi mieć prawo do tego 

gruntu, dlatego zaczęto przedsięwzięcie od porozumienia z powiatem.  

P.Ozdarski zadał pytanie: dlaczego podany jest czas 8 lat, a nie np. 4? 

P.Starosta powiedziała, że chodzi o trwałość projektu, o wybudowanie, zakończenie 

budowy i rozliczenie.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały. 

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

XVIII/115/2016 w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania zarządzania 

drogą powiatową nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy - do drogi woj. Nr 579 oraz drogą 

powiatową nr 2420W Czosnów – Łomna – Łomianki - Dąbrowa Gminie Czosnów.           
 

Ad. 10) Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 2429W 

Siennica – Mogowo przebiegającej na terenie Powiatu Nowodworskiego w Gminie Nasielsk. 

- zał. nr 12 do protokołu.  

 Nie zgłoszono pytań do powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie jej przyjęcie.  

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

XVIII/116/2016 w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 2429W Siennica – 

Mogowo przebiegającej na terenie Powiatu Nowodworskiego w Gminie Nasielsk. 

 

Ad. 11) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – zał. nr 13 do protokołu.  

Nie zgłoszono pytań do powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie jej przyjęcie.  
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 Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za” przyjęła Uchwałę nr 

XVIII/117/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy.  

 

Ad. 12) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2016-2018 – zał. nr 14 do protokołu. 

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

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał przedłożone 

do zaopiniowania na jej posiedzeniu.   

Nie zgłoszono pytań do powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie jej przyjęcie.  

 Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się  

przyjęła Uchwałę nr XVIII/118/2016 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018. 

 

Ad. 13) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 – zał. nr 15 do protokołu. 

Nie zgłoszono pytań do powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie jej przyjęcie.  

 Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się  

przyjęła Uchwałę nr XVIII/119/2016 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020. 

 

Ad. 14) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2016-2020 – zał. nr 16 do protokołu. 

Nie zgłoszono pytań do powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie jej przyjęcie.  

 Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się  

przyjęła Uchwałę nr XVIII/120/2016 w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020. 
 

Ad. 15) Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty 

Nowodworskiego – zał. nr 17 do protokołu. 

 P.Renata Włodarska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że 

komisja na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2916r. uznała skargę za bezzasadną.  

Nie zgłoszono pytań do powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie jej przyjęcie.  

 Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się  

przyjęła Uchwałę nr XVIII/121/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 

Starosty Nowodworskiego. 
 

Ad. 16) P.Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

w składzie osobowym Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym 

Dworze Mazowieckim – zał. nr 18 do protokołu.   

Nie zgłoszono pytań do powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie jej przyjęcie.  

 Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się  

przyjęła Uchwałę nr XVIII/122/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie 

osobowym Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze 

Mazowieckim.   
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Ad. 5 Informacja za rok 2015 z dokonanych umorzeń należności oraz przyznawanych ulg w 

spłacaniu należności Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 19 do protokołu. 

 Nie zabrano głosów w powyższej sprawie.   

 

Ad. 6 W punkcie porządku obrad pn. Ocena zasobów pomocy społecznej, pytań nie 

zgłoszono.  P.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Powiatu przyjęła przedstawiony 

dokument. 

Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 20 do protokołu.    

   
Ad. 7 Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w 2015 roku – 

zał. nr 21 do protokołu.  

 P.Jacek Kowalski zadał pytanie: jak wygląda sprawa propozycji Burmistrza Nowego 

Dworu Mazowieckiego w sprawie przejęcia ul. Paderewskiego? 

 P.Wicetarosta poinformował, że trwają rozmowy wspólnej realizacji modernizacji ul. 

Paderewskiego, a następnie po wykonaniu inwestycji przekazania drogi miastu. 

 P.Kowalski zadał pytanie: na jakim to jest etapie ponieważ ma przygotowaną 

wizualizację, którą jest w stanie zaoferować do przyszłego wykorzystania. Burmistrz obiecał, 

że będą uczestniczyć w rozmowach na temat przebudowy tej ulicy, dlatego chciałby wiedzieć 

na jakim to  jest etapie? 

P.Starosta zwróciła uwagę, że już wcześniej mówiła, iż kwestia sposobu realizacji oraz 

wizji została pozostawiona miastu, które ma pieczę nad całym wizerunkiem miasta. Powiat 

tylko i wyłącznie będzie wpierał administracyjnie i finansowo, nie biorą udziału w decyzjach 

co do wizji. Obecnie gmina pracuje nad tą koncepcją.  

P.Kowalski zadał pytanie: jakie środki przekaże Powiat i jakimi środkami będzie 

dysponować w czasie przebudowy?  

P.Starosta poinformowała, że w tej chwili jeszcze jest bardzo trudno określić, nie są 

znane koszty, będziemy o tym myśleć w przyszłym budżecie.   

Innych głosów nie zabrano głosów w powyższej sprawie, p.Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, że informacja została przyjęta.  

 

Ad. 8  Informacja na temat realizacji postępowań w sprawie udzielania zamówień 

publicznych – zał. nr 22 do protokołu. 

Nie zabrano głosów w powyższej sprawie, p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że 

informacja została przyjęta.  

 

Ad. 9 Informacja o realizacji zadań w roku 2015 przez Wydział Inwestycji i Dróg 

Powiatowych – zał. nr 23 do protokołu. 

Nie zabrano głosów w powyższej sprawie, p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że 

informacja została przyjęta.  

 

Ad. 10 Informacja Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych na temat pozyskanych środków 

zewnętrznych w 2015 roku – zał. nr 24 do protokołu.  

 Nie zabrano głosów w powyższej sprawie, p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że 

informacja została przyjęta.  

 

Ad. 11 Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji programu współpracy powiatu 

nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
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ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 

zał. nr 25 do protokołu.        

Nie zabrano głosów w powyższej sprawie, p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że 

sprawozdanie zostało przyjęte.  

 

Ad. 12 Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 26 do protokołu. 

 P.Marcin Ozdarski poprosił o rozszerzenie informacji z posiedzenia z dnia 7 kwietnia 

dot. zwrotu koniecznych wydatków firmie PKS Polonus związanych z wykonywaniem 

dozoru oraz wynagrodzenia za dozór (czego sprawa dotyczy, którego okresu, na jakim jest 

etapie?).  

P.Starosta poinformowała, że jest to sprawa, która kilkakrotnie stawała na sesji, w 

części dotyczyła p.Kolanka. Firma Polonus udokumentowała swój dozór i wystąpiła o zwrot 

kosztów. Powiat odwołał się do SKO, które utrzymało w wyrok mocy i musimy zwrócić 

pieniądze. Sprawa ciągnie się od roku 2006, obecnie prowadzone są negocjacje z firmą o 

obniżenie kwoty do zapłaty, sprawa jest w toku.  

P.Wicestarosta dodał, że w rozmowach, ale nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, 

Polonus zgodził się na kwotę o ok. 99tys.zł.  

Nie zgłoszono innych pytań.        

 

Ad. 13 Interpelacje i zapytania. 

Głos zabrał p.Ryszard Gumiński, który zadał pytania:  czy wykonany wcześniej 

projekt na tzw. "ciepłą sień" w Nowodworskim Centrum Medycznym w jakikolwiek sposób 

zostanie wykorzystany przy realizacji tej inwestycji, czy wykonany był kolejny projekt? 

czy prawdą jest, że została sprzedana spalarnia będąca własnością NCM, za jaką kwotę 

została sprzedana? czy sprzedano ją za cenę złomu? 

Kolejne pytanie p.Gumińskiego związane jest z ochroną środowiska. Poinformował, że 

zwracali się do niego mieszkańcy jednej z dzielnic Nowego Dworu Maz. z zapytaniem czy 

Starostwo w należyty sposób monitoruje emisję zanieczyszczeń do atmosfery i środowiska, 

jakie przedostają się z zakładów umieszczonych na terenie naszego miasta? 

 P.Starosta poinformowała, że pytania dotyczące NCM były podnoszone już wcześniej 

również na posiedzeniach Rady Społecznej. P.Starosta nie jest w stanie w szczegółach i 

bezbłędnie udzielić w tej chwili odpowiedzi, zostanie udzielona na piśmie.  

Natomiast monitorowanie zanieczyszczeń w środowisku nie jest w kompetencjach powiatu. 

Do tego powołane są odpowiednie służby, nadzoruje ten zakres Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska. Jeśli jest taka wola Starostwo może wystąpić do Delegatury WIOŚ w 

Ciechanowie z zapytaniem jaki jest stan w tym zakresie.     

 P.Marcin Ozdarski zadał pytanie nas jakim etapie jest rozstrzygnięcie konkursu na 

zastępcę dyrektora ds. medycznych w NCM, kiedy planowane jest zakończenie prac komisji? 

 P.Starosta poinformowała, że procedura wymaga wystąpienia do zewnętrznych 

instytucji o wskazanie członków komisji, obecnie czekamy na odpowiedzi w tej sprawie.  

 P.Ozdarski zwrócił uwagę, że uchwała Rady wskazywała członków komisji. Dodał, ze 

długo trwa realizacja tej uchwały, poprzednio trwało to  krócej. 

P.Starosta powiedziała, że trwają procedury ogłoszenia konkursu, zakończą się do 31 

maja br.  

P.Ozdarski powiedział, że od dłuższego czasu lokalne gazety rozpisują się jakoby 

Zarząd Powiatu przy porozumieniu z Burmistrzem Nowego Dworu Maz. miał przejąć ZSZ nr 

2. Ostatnie doniesienia mówią, że Miasto wycofało się z tego pomysłu, i dobrze, natomiast 

chciałby jasnej deklaracji na ten rok i kolejny, bo wielu uczniów tej szkoły i mieszkańców na 

to oczekuje. Czy powiat planuje przejęcie szkoły, jeżeli tak to w jakim zakresie, czy w tym 
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roku, czy  w kolejnych latach? Czy odbywały się, lub odbywają jakiekolwiek rozmowy w tym 

temacie?  Czy Zarząd wyraża chęć przejęcia tej szkoły, jeśli tak, to kiedy?  

P.Starosta powiedziała, że im więcej uczniów w szkole, tym lepiej szkoła funkcjonuje. 

Natomiast do Zarządu nie wpłynęło żadne pismo ani od Burmistrza, ani Rady Miasta o 

wszczęcie takiej procedury, nie było takiego tematu na posiedzeniu Zarządu 

P.Ozdarski ponowił pytanie: czy w tym temacie odbywały się jakieś rozmowy z 

Burmistrzem lub się odbywają, bo docierają rozbieżne informacje. Inne przedstawia 

p.Starosta, a inne płyną ze strony Urzędu Miasta. 

P.Starosta stwierdziła, że nie może odpowiadać za to co mówi Urząd Miasta, nie 

bierze żadnej odpowiedzialności za to co piszą gazety. P.Starosta dodała, że każda procedura 

musi być rozpoczęta oficjalną wolą określonego organu, taka oficjalna wola sformułowana na 

piśmie do naszego urzędu nie wpłynęła.  

P.Ozdarski reasumując powiedział, czy z tego wynika, że Zarząd Powiatu nie 

prowadził żadnych rozmów z Burmistrzem na temat przejęcia szkoły? 

P.Starosta poinformowała, że Zarząd Powiatu nie prowadził takich rozmów.  

P.Ozdarski wracając do uchwały budżetowej na 2016 rok powiedział, że w dziale 900 

została zapisana kwota 35tys.zł na budowę ogrodu dydaktycznego przy LO w Nowym 

Dworze Maz. poprosił o informację kiedy planowane jest rozpoczęcie i zakończenie 

inwestycji, czego ogród ma dotyczyć, jaki jest cel budowy?  

P.Starosta poinformowała, że jest nadwyżka w pozyskaniu środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska, jest to kwota 35tys.zł. Zgodnie z zaleceniami prawa ochrony 

środowiska środki z ochrony środowiska są wydatkowane na zadania z  ochroną środowiska. 

Planowane jest wybudowanie przestrzeni dydaktyczno – ekologicznej przy LO, taka jest 

również wola Dyrekcji szkoły. Jeśli uda się uzyskać środki zewnętrzne z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska zadanie będzie realizowane, ponieważ koszty tworzenia 

takiego zaplecza są duże. Ta kwota na razie będzie przeznaczona na wykonanie projektu. 

Planowane jest wybudowanie boiska sportowego, zmiana ogrodzenia oraz wybudowanie 

przestrzeni edukacyjno-ekologicznej. Zamknęłoby to już wszystkie inwestycje w tej szkole.   

P.Ozdarski popiera tę inwestycję, poprosił o informację w której części placu jest 

planowana ta inwestycja.  

P.Starosta poinformowała, że po lewej stronie bramy wjazdowej, obecnie jest to teren 

niezagospodarowany.  

      

 P.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady dalsze prowadzenie obrad przekazała 

p.Grzegorzowi Paczewskiemu – wiceprzewodniczącemu Rady.  

 

Ad. 14 Sprawy różne.   

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

- Do wiadomości Rady pismo z dn. 30.03.2016r. Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z 

prośbą o ujęcie w planie budżetu kwoty 25tys.zł z przeznaczeniem na zakup ubrań 

specjalnych oraz węży i armatury wodnej oraz kwoty 60tys.zł na zakup lekkiego samochodu 

rozpoznawczo ratowniczego. Zarząd sprawą zajmował się w dniu 7 kwietnia, przeznaczył 

25tys.zł na wnioskowane zakupy, a 60tys.zł do rozpatrzenia w terminie późniejszym.  

- Pismo Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen (zostało 

przesłane na adresy mailowe wszystkich Radnych, jak również odpowiedź Pani Starosty oraz 

informacja Związku Powiatów Polskich). Po zapoznaniu się z otrzymanymi pismami od Pani 

Starosty oraz Związku Powiatów Polskich uważa, że nie ma potrzeby uzyskiwania 

dodatkowych informacji i zajmowania dodatkowego stanowiska przez Radę.  

 Radni nie zgłosili sprzeciwu do powyższego.  
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- Pismo Sekretarz Powiatu, w związku z przystąpieniem do przygotowania zarządzenia 

Starosty Nowodworskiego w sprawie powołania zespołu ds. monitorowania i ewaluacji 

strategii powiatu nowodworskiego na lata 2015-2023, zwraca się z prośbą do chętnych 

Radnych Powiatu Nowodworskiego do pracy w ww. zespole.  

- Do wiadomości Rady wpłynęły stanowiska: Rady Powiatu Łosice, Rady Gminy Załuski, 

Rady Miasta Ciechanów, Rady Powiatu Makowskiego, w sprawie podziału Województwa 

Mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne bez zmian administracyjnych na poziomie 

województw.  

- Do Wiadomości Rady Powiatu wpłynęły dwie anonimowe skargi, przekazane przez 

Wojewodę Mazowieckiego, dotyczące Radnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.            

 P.Marcin Ozdarski w związku z pismem Komendanta PPSP i zabezpieczeniem przez 

Zarząd kwoty 50tys.zł, zadał pytanie czy Zarząd ma orientację jaki jest koszt zakupu pojazdu? 

Co z planami zakupu samochodu ciężkiego, o co bardzo zabiegał p.Komendant? 

 P.Starosta poinformowała, że zakup samochodu lekkiego to kwota ok. 100tys.zł, 

p.Komendant posiada pozostałą kwotę. Zakup samochodu ciężkiego był uzależniony między 

innymi od uzyskania dużego dofinansowania z Komendy Głównej, obecnie zostało ono 

cofnięte, może uda się je pozyskać w przyszłym roku. 

 Następnie p.Starosta zaprosiła wszystkich Radnych na uroczystość obchodów 60–lecia 

istnienia naszego szpitala, które odbędą się w dniu 2 czerwca o godz. 11.        

 

Ad. 15 Zamknięcie sesji.  

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Grzegorz Paczewski - 

wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie 

o godz. 1050 zamknął XVIII sesję Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 

 

      Przewodnicząca Rady 

      /-/Katarzyna Kręźlewicz 

 
Protokołowała       
Mariola Tomaszewska   
 

 

 

 

 

 


