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BR.0002.24.16                        Protokół Nr XXIV/16 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                           z dnia 3 listopada 2016 roku 
 

XXIV 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 XXIV sesji 

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

Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 18 

radnych (19 radnych statutowy skład), nieobecny p.Marcin Ozdarski.  

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. 

 

Ad. 2 

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

materiałami został przekazany Państwu Radnym. 

Proponowany porządek XXIV sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.   

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIII/2016 z dnia 28.09.2016r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;  

2) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;  

3) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których 

zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowodworskiego; 

4) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego; 

5) powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki;  

6) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla spółek 

wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,  

7) wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Nowodworskiego 

Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2016; 

8) uchwalenia 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 na rok 2017; 

9) przystąpienia do spółki prawa handlowego.     

5. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu.   

6. Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Środowiska. 

7. Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym 

Dworze Mazowieckim.  

8. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.   

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Sprawy różne.   

11. Zamknięcie sesji.  

 

  Nie zgłoszono wniosków do zaproponowanego porządku obrad, p.Przewodnicząca 

Rady poddała pod głosowanie jego przyjęcie.   



2 
 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła porządek 

XXIV sesji.  

 

Ad. 3 

Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji Nr XXIII/2016 z dnia 28.09.2016r. 

p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jego przyjęcie.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła protokół z 

sesji Nr XXIII/16 z dnia 28.09.2016r.  

 

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 posiedzeniu.   

P.Kazimierz Drrabik – Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej również poinformował o pozytywnej opinii 

komisji, co do wszystkich projektów uchwał przedłożonych do jej zaopiniowania.  

Nie zgłoszono pytań do projektów powyższych uchwał. 

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego.  

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

przyjęła Uchwałę Nr XXIV/157/2016 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 16 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących, 

przyjęła Uchwałę Nr XXIV/158/2016 zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok.  

 

ad. 3) Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 4 do 

protokołu). 

 P.Henryk Mędrecki zgłosił wniosek o dokonanie zmiany w pkt 4 załącznika do 

uchwały. W punkcie określona jest stawka opłat za zajęcie powierzchni pod kanalizację 

sanitarną i instalację wodną. Najczęściej korzystają z tego gminy (i mieszkańcy, którzy 

przyłączają się do tych sieci), które nie są firmami komercyjnymi. P.Mędrecki wnioskuje o 

utrzymanie tych stawek na obecnie obowiązującym poziomie.  

 P.Starosta zwróciła uwagę, że głównym zadaniem Zarządu jest dbanie o dochód do 

budżetu. Z tego co się orientuje to kwoty zarówno za wodę i ścieki są tak skalkulowane, że te 

opłaty pokrywają mieszkańcy, to nie jest tak, że gmina działa non-profit.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 

p.Mędreckiego o wprowadzenie zmiany w przedstawionym projekcie uchwały.  

Rada Powiatu Nowodworskiego 1 głosem za, 16 głosami przeciw, przy 1 głosie 

wstrzymującym się nie przyjęła wniosku.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w kształcie 

zaproponowanym przez Zarząd.  
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Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr 

XXIV/159/2016 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowodworskiego.  

 

ad. 4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 5 do protokołu).  

 Nie zabrano głosów w temacie przedmiotowej uchwały.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

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

XXIV/160/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego. 
 

ad. 5) Projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór 

Mazowiecki (zał. nr 6 do protokołu).  

 Nie zabrano głosów w temacie przedmiotowej uchwały.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

Rada Powiatu Nowodworskiego 16 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się, 

przyjęła Uchwałę Nr XXIV/161/2016 w sprawie powierzenia przez Powiat zadania Miastu 

Nowy Dwór Mazowiecki.  
 

ad. 6) Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Nowodworskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i 

sposobu jej rozliczania (zał. nr 7 do protokołu). 

P.Andrzej Lenart – przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska poinformował, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

Nie zabrano głosów w temacie powyższej uchwały.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

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

przyjęła Uchwałę Nr XXIV/162/2016 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z 

budżetu Powiatu Nowodworskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie 

udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.  
 

ad. 7) Projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 

2016 (zał. nr 8 do protokołu).  

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

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

Nie zabrano głosów w temacie powyższej uchwały.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

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

XXIV/163/2016 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za 

rok 2016. 
 

ad. 8) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia 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 na rok 2017 (zał. 

nr 9 do protokołu).  

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

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
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Nie zabrano głosów w temacie powyższej uchwały.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

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

XXIV/164/2016 w sprawie uchwalenia 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 na rok 2017.  
 

ad. 9) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego (zał. nr 10 do 

protokołu) 

Nie zabrano głosów w temacie powyższej uchwały.  

P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.  

Rada Powiatu Nowodworskiego 14 glosami za, przy 3 głosach przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się przyjęła Uchwałę Nr XXIV/156/2016 w sprawie przystąpienia do 

spółki prawa handlowego.     

 

Ad. 5 Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu 

(zał. nr 11 do protokołu).  

  P.Ryszard Gumiński powiedział, że w przedstawionym sprawozdaniu, jak i kolejnym 

dotyczącym Wydziału Środowiska, brakuje mu zestawienia pokazującego tendencje, tabelki 

pokazującej np. w 3 letnim przedziale jak to się kształtowało.  

  P.Starosta poinformowała, że jest to możliwe do wykonania, natomiast te informacje 

trafiają do Rady co roku, ale jeśli jest takie życzenie to nie ma przeszkód.      

  P.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada informację przyjęła. 

 

Ad. 6 Informacja dotycząca zadań realizowanych przez Wydział Środowiska (zał. nr 12 do 

protokołu). 

  Nie zabrano głosów w tym punkcie. 

  P.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada informację przyjęła. 

 

Ad. 7 Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym 

Dworze Mazowieckim (zał. nr 13 do protokołu). 

  P.Zdzisław Szmytkowski powiedział, że informacja dot. PUP była bardzo szczegółowo 

omówiona na posiedzeniu Komisji. Jako obserwator stwierdza, że nowa dyrektor PUP 

p.Boczek bardzo dobrze kieruje tą instytucją, uważa, że decyzja Zarządu o wyborze p.Boczek 

na dyrektora PUP była bardzo dobra. Zwrócił się do Zarządu, aby pomógł w modernizacji 

budynku PUP, który znajduje się w centrum miasta i powinien być dobrą wizytówką instytucji. 

  P.Henryk Mędrecki przychylił się do słów przedmówcy, z racji swojej pracy miał 

wielokrotnie kontakt z p.Dyrektor, zawsze była pomocna, a sprawy załatwiane pozytywnie.  

   P.Jacek Kowalski powiedział, że miał przyjemność dwukrotnie pracować z p.Dyrektor. 

Zauważył, że PUP nie tylko szuka pracy dla bezrobotnych, ale stara się aktywizować osoby 

bezrobotne długotrwale, zwiększać w nich poczucie własnej wartości, co dla tych osób jest 

bardzo ważne.  

  P.Przewodnicząca Rady również przychyliła się do wygłoszonych opinii, a następnie 

stwierdziła, że Rada przyjęła informację dotyczącą bieżącego funkcjonowania Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.  

 

Ad. 8 Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady zał. (nr 14 do protokołu). 

  P.Ryszard Gumiński, odnośnie zapisu na str. 1 w pkt 3 ppkt b, iż Zarząd zapoznał się z 

pismem mieszkanki Gminy Leoncin w sprawie budowy chodnika w m.Nowe Grochale, zapytał 

jakiej długości jest to odcinek?  
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  P.Starosta powiedziała, że na to pytanie może udzielić odpowiedzi pisemnej, nie jest w 

stanie zapamiętać szczegółowych informacji dotyczących wszystkich wniosków.  

  P.Ryszarg Gumiński zadał pytanie, dot. zapisu na str. 2 pkt 4 ppkt a, dot. aneksu na 

wykonanie remontu przepustów i rowów, zwiększenia kwoty o 5.500zł,  na jaką kwotę opiewa 

cała umowa?   

  P.Starosta zwróciła się z prośbą o zadawanie tak szczegółowych pytań na posiedzeniu 

komisji, co da możliwość przygotowania odpowiedzi do czasu sesji. Nie jest w stanie teraz 

podać z pamięci dokładnej kwoty, udzieli odpowiedzi na piśmie.    

  P.Ryszard Gumiński powiedział, że na str. 3 pkt. 4, ppkt a, jest zapis „w planie 

wydatków ZSZ w Nasielsku przenosi się kwotę 4.594zł z rozdziału 80120 z wynagrodzeń 

pracowników do rozdziału 80130 szkoły zawodowe na wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń na wypłatę odszkodowania zgodnie z ugodą sądową”. Dodał, że z tego co 

pamięta, to już jest któraś ugoda sądowa w tej placówce, poprzednia była na kwotę ponad 

7tys.zł. Czy Zarząd nie powinien przyjrzeć się pracy p.Dyrektor tej szkoły? Zawarta została 

ugoda, zachodzi podejrzenie, że umowę z pracownikiem rozwiązano bez podstawy prawnej.  

  P.Starosta poinformowała, że jest to drugi taki przypadek. Dużo zmniejszył się nabór, 

kolejny rok nie było naboru do klasy licealnej w tej szkole. Z tego powodu nie było godzin dla 

czwartego nauczyciela języka angielskiego. Zgodnie z zastosowaniem wszelkich 

obowiązujących przepisów nauczyciel został o tym poinformowany. Nauczyciel odwołał się do 

sądu pracy, który nakazał ugodę i wypłatę odszkodowania w takiej wysokości. Z naszej strony 

zostały zachowane wszelkie procedury zapisane w karcie nauczyciela, na kilka miesięcy przed 

nauczyciel został powiadomiony. Liczba uczniów jest coraz mniejsza, nie tworzą się klasy, nie 

ma możliwości zapewnienia pracy dla wszystkich nauczycieli. W tym roku dwóch nauczycieli 

z tego powodu odeszło z naszych szkół, jeden nie kwestionował tej konieczności. Nauczyciel 

zawsze ma prawo wystąpić do sądu pracy.  

  P.Henryk Mędrecki zwrócił uwagę, że sąd rozstrzyga w danej sprawie, nie może 

nakazać ugody.  

  P.Ryszard Gumiński powiedział, że nie przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia 

p.Starosty.  

Następnie w związku z informacją ze str. 3 pkt 2 ppkt. a, iż Zarząd zapoznał się z pismem 

Burmistrza Gm. Zakroczym w sprawie przebudowy zjazdu z ronda w drogę gminną ul. Parowa 

Warszawska, powiedział, że z tej informacji nie wynika, czy Zarząd podjął decyzję o realizacji 

tego wniosku, czy też nie?  

  P.Wicestarosta poinformował, że nie będzie to realizowane, według Zarządu jest to 

bezzasadne. Woda nie spływa z ronda tylko z chodników przy drodze.        

 

Ad. 9 Interpelacje i zapytania. 

  Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.  

 

Ad. 10 Sprawy różne.    

  P.Przewonicząca Rady poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu: 

- Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwraca się z prośbą o 

zabezpieczenie środków finansowych na działalność organizacji w roku 2017. Kwota w pełni 

zabezpieczająca realizację zadań to 10.000zł.  

- „Fabryka Aktywności Młodych” Gorzów Wielkopolski wystąpiła z pismem, w którym 

między innymi informuje „Działając w ramach ogólnopolskiej kampanii – Wolontariat to się 

opłaca – już po raz drugi włączamy się w konsultacje uchwał budżetowych gmin w całej Polsce 

zmierzając do tego, aby każda gmina uwzględniła w swoich planach budżetowych kwestię 

finansowania działań wolontarystycznych. Tym apelem chcielibyśmy zachęcić do 

uwzględnienia w Programie Współpracy zadania „promocja i organizacja wolontariatu”, a co 
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za tym idzie zarezerwowania w przyszłorocznym budżecie środków na działania wolontariackie 

w waszym powiecie oraz do wprowadzenia kompleksowej polityki rozwoju lokalnego 

wolontariatu. Podobny apel wystosowaliśmy również do Starosty  Państwa powiatu aby 

poprzez zgodną współpracę władzy uchwałodawczej i wykonawczej doprowadzić do realizacji 

tego celu.”     

- Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwraca się z prośbą o uwzględnienie kwot 

w budżecie placówki na rok 2017 w paragrafach 4210 oraz 4240, pismo w tej sprawie zostało 

złożone również do Starosty Nowodworskiego.  

  P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że powyższe pisma dotyczą budżetu na 2017 

rok w związku z czym przekaże je do analizy Zarządu.   

 

Ad. 11 Zamknięcie sesji.  

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Katarzyna Kręźlewicz - przewodnicząca 

Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 1430 zamknęła 

XXIV sesję Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 

 

Protokołowała       Przewodnicząca Rady 
Mariola Tomaszewska       /-/Katarzyna Kręźlewicz 
 

 


