BR.0002.19.16

Protokół Nr XIX/16
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 6 czerwca 2016 roku

XIX sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.
Ad. 1
Sesję, o godz. 900 otworzyła, wypowiadając formułę: otwieram obrady XIX sesji Rady
Powiatu Nowodworskiego, p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 14
radnych (statutowy skład 19 radnych), nieobecni: p.Kazimierz Grabik, p.Jacek Kowalski,
p.Andrzej Lenart, p.Anna Łapińska, p.Dariusz Tabęcki.
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 poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu
– zał. nr 1 do protokołu. Do wniosku zostały załączone projekty uchwał budżetowych (zał. nr
2 i 3 do protokołu).
Ad. 2
P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XIX sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie sesji
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 14 głosami za, przyjęła porządek
XIX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Ad. 3
Podjęcie uchwał w sprawach.
Ad. 1,2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty obydwu uchwał.
P.Grzegorz Paczewski – wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekty uchwał budżetowych.
Nie zgłoszono pytań do przedstawionych projektów uchwał, p.Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Nowodworskiego.
Rada Powiatu Nowodworskiego 11 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących
się, przyjęła Uchwałę Nr XIX/123/2016 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 11 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących
się, przyjęła Uchwałę Nr XIX/124/2016 zmieniającą uchwałę budżetową na 2016 rok.
Ad. 4 Interpelacje i zapytania.
Głosów nie zabrano.
Ad. 5 Sprawy różne.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu.
Dodała, że część spraw bardziej szczegółowo będzie omawiana na planowej sesji w czerwcu,
do Zarządu skierowała zapytania, wszystko przedstawi na kolejnej sesji.
Pisma, które wpłynęły do Rady:
- Burmistrz Nasielska, do wiadomości Rady, pismo informujące o rozpatrzeniu sprawy
oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinowo – dz. 138/1.
- Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, związku z obchodami 27 maja
Dnia Samorządowca, przekazał życzenia niesłabnącego zapału oraz wytrwałości w tej
niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie, satysfakcji z wykonanej pracy oraz owocnej
współpracy mieszkańcami.
- Stanowiska: Rady Miejskiej w Lipsku, Rady Powiatu Żuromińskiego, Rady Gminy
Siemiątkowo, Rady Gminy Jasieniec w sprawie podziału statystycznego Województwa
Mazowieckiego.
P.Przewodnicząca dodała, że powyższe pisma zostały wysłane p.Radnym na adresy
mailowe.
Ad. 6 Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Katarzyna Kręźlewicz przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o
godz. 910 zamknęła obrady XIX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Przewodnicząca Rady
/-/Katarzyna Kręźlewicz
Protokołowała
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