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BR.0002.29.17                        Protokół Nr XXIX/17 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                              z dnia 27 kwietnia 2017 roku 
 

XXIX 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 XXIX sesji 

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

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

radnych (19 radnych - statutowy skład), nieobecne: p.Anna Łapińska, p.Renata Włodarska.   

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

Biernacką – starostą, 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, następnie przekazane zostało rozszerzenie 

porządku (zał. nr 2 do protokołu) wraz z materiałami.  

Nie zgłoszono wniosków do zaproponowanego porządku XXIX sesji, 

p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jego przyjęcie, tj.:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.   

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVIII/2017 z dnia 30.03.2017r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,      

2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 

3) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego;  

4) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;  

5) stanowiska dotyczącego zapowiadanych przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej zmian w zakresie włączenia w struktury administracji 

rządowej powiatowych urzędów pracy; 

6) zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Nowodworskiego.  

5. Ocena stanu sanitarnego w Powiecie Nowodworskim rok 2016.   

6. Informacja na temat realizacji przetargów w roku 2016.   

7. Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz 

przyznanych dotacjach w 2016 roku.  

8. Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2016.    

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 rok.  

10. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016. 

11. Informacja za rok 2016 z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w  

spłacaniu należności Powiatu Nowodworskiego. 

12. Informacja dotycząca majątku trwałego stanowiącego własność Powiatu 

Nowodworskiego. 

13. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.    

14. Interpelacje i zapytania. 
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15. Sprawy różne.   

16. Zamknięcie sesji.  

Rada Powiatu Nowodworskiego, 17 głosami za, przyjęła porządek obrad XXIX 

sesji.     

    

Ad. 3 Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji Nr XXVIII/2017 z dnia 30.03.2017r., 

p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że został przyjęty bez uwag.   

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwał w sprawach.  

ad.1,2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok – zał. 

nr 3 do protokołu oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok – zał. nr 4 do 

protokołu. 

P.Przewodnicząca Rady zaproponowała procedowanie uchwał absolutoryjnych w 

następującym porządku:   

1. Wystąpienie Starosty Powiatu, zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu. 

2. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z 

uzasadnieniem oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie ww. wniosku.   

3. Debata Radnych o wykonaniu budżetu. 

4. Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.  

5. Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

Do powyższej propozycji nie wniesiono uwag.  

1. Głos zabrała p.Magdalena Biernacka – starosta nowodworski, która 

powiedziała, że rok 2016 jest rokiem bardzo szczególnym. W budżecie roku 2016 padły bardzo 

szczególne liczby, które do tej pory jeszcze nie padły w budżecie i pracy powiatu. Za tymi 

liczbami stoi bardzo dużo pracy całego zespołu Starostwa Powiatowego, a także pracy Rady 

Powiatu. Postawiliśmy na pozyskiwanie środków zewnętrznych, a także na inwestycje. Udało 

się zrealizować bardzo dużo inwestycji, do roku 2016 w Powiecie Nowodworskim nie było 

realizowanych tylu inwestycji. Zrealizowane inwestycje dotyczyły niemalże każdego obszaru. 

Najpierw była analiza potrzeby danej inwestycji, potem staranie o pozyskanie środków i 

realizacja inwestycji. P.Starosta powiedziała, że zrealizowane inwestycje są bardzo ważne  dla 

naszego powiatu, dla naszych mieszkańców. W obszarze drogowym najważniejsze 

zrealizowane inwestycje to przebudowy dróg, padła rekordowa ilość, udało się przebudować 

prawie 23km dróg za kwotę powyżej 16mln.zł. Były to drogi na odcinkach: Kazuń Bielany – 

Augustówek; Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów; Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin; 

północno - zachodni ciąg komunikacyjny w powiecie nowodworskim wraz z przebudową 

mostu w Wymysłach (największa inwestycja z dużym zewnętrznym dofinansowaniem); 

przebudowa północno – zachodniego ciągu komunikacyjnego (część II); Władysławowo – 

Gawłowo – Cieksyn; Nasielsk – Strzegocin; Budy Siennickie; Nasielsk-Malczyn-Ruszkowo. 

Wykonanych zostało dużo inwestycji w obszarze oświatowym. Wybudowane zostały, tak 

bardzo oczekiwane, warsztaty dla zajęć praktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych 

przy ul. Górskiej. Była to największa inwestycja ostatniego roku budżetowego, zamknęła się 

kwotą powyżej 3,6mln.zł. Wybudowane zostały dwa boiska przy szkołach: przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Maz. oraz Zespole Szkół Zawodowych. Została 

wyremontowana także sala gimnastyczna w LO w Nowym Dworze Maz. P.Starosta dodała, że 

przekonana jest, iż wszystkie wymienione inwestycje przyczynią się do rozwoju naszego 

powiatu, podniesie się komfort życia mieszkańców, a także wpłyną one na podniesienie estetyki 

naszego powiatu. Jest to kolejna „cegiełka” do planu zrównoważonego rozwoju powiatu. 



3 
 

P.Starosta przypomniała, że zostało wyremontowanych 23km dróg, wydatków majątkowych 

na kwotę blisko 23mln.zł, to są rekordowe kwoty. Okupione było to bardzo wytężoną pracą. 

Oprócz zaangażowania Zarządu i wszystkich Radnych, którzy wspierali i głosowali za 

propozycjami Zarządu takiego sposobu wydatkowania pieniędzy, była to również ciężka praca  

pracowników. Była dobra koniunktura oraz duże oszczędności przetargowe, ale tylko dzięki 

temu, że szybka była reakcja, szybko podejmowane uchwały, środki pozostałe po przetargach 

można było wykorzystać. Praca była do ostatniego dnia grudnia, ostatniego grudnia 

p.Wicestarosta był na budowach. P.Starosta podziękowała p.Wicestaroście, za bardzo duże 

zaangażowanie i nadzór inwestycji. P.Starosta podziękowała Radzie za zaufanie, danie 

możliwości wykorzystania pieniędzy. Podziękowała również pracownikom, którzy bardzo się 

zaangażowali, niejednokrotnie zostawali po godzinach, aby zdążyć czy z przetargiem, czy 

wypełnieniem dokumentów, bo pozyskane środki zewnętrzne muszą być rozliczone. 

Prawidłowo zostały rozliczone wszystkie dotacje i rozliczenia zostały przyjęte.  

P.Starosta dodała, że z ogromną satysfakcją składa to sprawozdanie. Ma nadzieję, że zostanie 

ono zatwierdzone. Wie, że trudno będzie powtórzyć taki rok, ale ten rok i wykonana praca na 

pewno będą rzutować na kolejny rok i lata następne.  

Następnie p.Skarbnik odczytała Uchwałę nr Ci.118.2017 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie wydania 

opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2016 rok – zał. nr 5 do protokołu. RIO wydała opinię pozytywną o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.  

2. Głos zabrał p.Jacek Kościk przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał 

Uchwałę Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 kwietnia 

2017r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2016 rok i wniosku 

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 6 do protokołu. 

Komisja wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2016 rok oraz wystąpiła do Rady 

Powiatu z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Nowodworskiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2016 rok. Następnie p.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał 

Uchwałę Nr Ci.144.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 

kwietnia 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 7 do protokołu.  

3. Głos zabrał p.Kazimierz Drabik, który powiedział, że ze swojej strony, jako 

wieloletniego radnego, „obserwatora” analizującego lata poprzednie i poprzednie kadencje, 

uważa że wykonanie tego budżetu i zakres wykonanych prac, jest najlepszym wynikiem jaki 

został osiągnięty w danym roku w historii powiatu. Wykonano szereg inwestycji w drogach, 

oświacie, jak również nie zapomniano o naszym szpitalu. Wszystko co robimy, robimy dla 

naszych mieszkańców, dobrze, że Zarządowi udało się uzyskać takie wyniki. Inne podległe 

placówki również odczuły duże zaangażowanie Zarządu w realizację budżetu. P.Drabik 

pogratulował wykonania budżetu za 2016 rok, będzie głosował za udzieleniem absolutorium. 

W wypowiedzi p.Starosty zabrakło liczby wniosków na które udało pozyskać się środki. 

Analizując poprzednie lata ta liczba jest kilkakrotnie wyższa. P.Drabik pogratulował i 

podziękował wszystkim pracownikom, szczególnie Wydziałowi Inwestycji i Dróg 

Powiatowych oraz p.Skarbnik. 

P.Henryk Mędrecki nie zgodził się, że to był najlepszy Zarząd i najlepszy rok ponieważ 

podwaliny pod to, że można było to wykonać zrobił poprzedni Zarząd, który pozostawił kilka 

milionów. Przy przyjmowaniu uchwały o absolutorium nie ma znaczenia jaka była polityka, 

ma znaczenie wykonanie budżetu, jest to techniczna czynność. Jeżeli nie ma przekroczeń, to 

musimy udzielić absolutorium. P.Mędrecki dodał, że cieszy się, że Zarząd coraz lepiej pracuje. 

Uważa, że najlepszym Zarządem był Zarząd poprzedni, stworzył podwaliny pod to, co obecny 
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wykonywał, cieszy się, że obecny Zarząd kontynuuje to, co było przygotowane. Pozostał 

jeszcze do wykonania internat, po wykonaniu możemy mówić o pełnym sukcesie obydwu 

Zarządów.  

P.Kazimierz Drabik powiedział, że jest to jego osobista ocena pracy Zarządu. Nie 

zgadza się po części z wypowiedzią przedmówcy, ponieważ budżet po poprzednim Zarządzie 

zabezpieczał środki na inwestycje w kwocie 200tys.zł, którą obecny Zarząd pomnożył do kwoty 

ok. 3mln.zł. W obecnym roku Zarząd również pozyskuje środki. Zgadza się, że pewne kwoty 

„gdzieś wisiały” jako odszkodowania i temu Zarządowi udało się te sprawy dopiąć i kwoty 

pozyskać.           

P.Henryk Mędrecki powiedział, że to nie jest tak, że one „gdzieś wisiały” tylko zgodnie 

z prawem były przyznane. Nikt w kraju nie uzyskał odszkodowania od PKP, my byliśmy 

pierwsi.  

P.Zdzisław Szmytkowski powiedział, że są pewne zasady, jedni dostają po kimś 

pieniądze i je roztrwonią nie wiadomo na co, a inni dostaną pieniądze, ale je pomnożą i zrobią 

coś pozytywnego. Zwrócił się do p.Mędreckiego, że wtedy jego Zarząd był najlepszy, a teraz 

ten Zarząd jest najlepszy.  

P.Starosta powiedziała, że nie było tak, że pieniądze były na koncie i czekały na 

wykorzystanie. Była wydana decyzja o odszkodowaniu i kwota była przyznana, lecz 10 

miesięcy mozolnej pracy dało to, że pieniądze znalazły się na koncie powiatu. To nie była prosta 

sprawa, codzienne telefony, „walka” z PKP, dyskusje z Dyrekcją. Dopiero przez Urząd 

Skarbowy udało się te pieniądze wyegzekwować. Uzyskanie tych pieniędzy nie było prostą 

sprawą. Faktem jest, że były kołem zamachowym do tego by pozyskać dużo więcej pieniędzy 

i zrobić znaczące dla Powiatu inwestycje.  

P.Przewodnicząca Rady podziękowała Zarządowi, ale przede wszystkim podziękowała 

pracownikom, którzy nadążyli za Zarządem i bardzo dobrze wykonywali swoją pracę. 

Podziękowała również Radnym, bo za każdym razem, kiedy była potrzeba brali udział w sesji, 

frekwencja była prawie 100%.  

Nie zabrano innych głosów w dyskusji.           

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

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.  

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

przyjęła Uchwałę nr XXIX/198/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2016 rok.  

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

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.  

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

przyjęła Uchwałę nr XXIX/199/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2016 rok.  

 

ad. 3) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Powiatu Nowodworskiego – 

zał. nr 8 do protokołu.  

 P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformowała, że komisja na dzisiejszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała obydwa 

projekty uchwał finansowych.  

 P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja również pozytywnie 

zaopiniowała uchwały budżetowe.       

Nie zabrano głosów w temacie przedstawionej uchwały, p.Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie jej przyjęcie.   
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Rada Powiatu Nowodworskiego 13 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się 

(16 radnych obecnych na sali obrad) przyjęła Uchwałę nr XXIX/200/2017 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy Powiatu Nowodworskiego.    
 

ad. 4) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok – zał. nr 9 do 

protokołu.  

Nie zabrano głosów w temacie przedstawionej uchwały, p.Przewodnicząca Rady 

poddała pod głosowanie jej przyjęcie.   

Rada Powiatu Nowodworskiego 13 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się 

(16 radnych obecnych na sali obrad) przyjęła Uchwałę nr XXIX/201/2017 zmieniającą 

uchwałę budżetową na 2017 rok.  

 

ad. 5) Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego zapowiadanych przez 

przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian w zakresie włączenia 

w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy – zał. nr 10 do protokołu. 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała obecnie omawianą uchwałę oraz kolejną 

przewidzianą porządkiem sesji.  

 Głos zabrała p.Marzenna Boczek – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, powiedziała, 

że jest to istotna uchwała dla całego zespołu pracowników PUP. Świadomość konieczności 

zmian we współczesnym świecie jest wszystkim doskonale znana, zarówno w obszarze życia 

społecznego, jak również  w obszarze zawodowego, te zmiany są konieczne. Kwestia celu tych 

zmian i w jakim kierunku idą jest rzeczą równie ważną. W urzędzie pracy pracuje ponad 20 lat, 

pamięta okres kiedy wypracowano system urzędów pracy przed 2000 rokiem, dobrze 

zorganizowany, merytoryczny, prawie doskonały. W 2000 roku, decyzją ministerstwa, urzędy 

pracy zostały włączone w struktury samorządowe. Było wiele obaw, ale ta zmiana okazała się 

zmianą bardzo dobrą, w tym systemie funkcjonują już 17 lat. Ten system pracy, oceniany 

również przez Radę, pozwala stwierdzić, że ten sposób organizacji pracy, przypisanie staroście 

zadań urzędu pracy jest dobrym systemem i dobrą organizacją pracy, która pozwala na dobre 

dystrybuowanie środków funduszu pracy, funduszu wspierającego lokalny rynek pracy. Mają 

nadzieję, że w tej chwili planowane zmiany przez Ministerstwo będą również zmianami na 

dobre. Natomiast liczą na to, że te zmiany będą głównie związane z organizacją dystrybuowania 

tymi pieniędzmi. Zdaniem p.Boczek konieczność przenoszenia tych zadań w struktury rządowe 

nie jest najlepszym rozwiązaniem. Takie jest zdanie dyrekcji i pracowników PUP. Budzi to 

również wielkie obawy jeżeli chodzi o sprawy związane z zespołem, ze sprawami 

personalnymi. W 1990 roku przechodząc w struktury samorządowe wszyscy pracownicy mieli 

zapewnioną dalszą pracę, była tylko kwestia organizacji pracy. Natomiast w tej chwili będąc 

na spotkaniu z ministrem p.Szwedem usłyszano deklarację, że przy tych zmianach rząd zapewni 

12-miesięczny okres zatrudnienia po przejściu w struktury rządowe wszystkim pracownikom. 

Natomiast dalsza prognoza jest niewiadoma. P.Boczek dodała, że ten zespół był budowany 

przez wiele lat, świetnie sobie radzi z zadaniami, które od 17 lat są przypisane starostom. Warto 

by było, żeby zmiany zapewniały pracownikom dalszy rozwój. Zespół pracowników PUP w 

Nowym Dworze Maz. budowany był w sposób bardzo przemyślany. Zatrudnionych jest wielu 

pracowników z ogromnym doświadczeniem do samodzielnej pracy, do podejmowania 

samodzielnych, w pełni odpowiedzialnych decyzji. Są również ludzie młodzi na początku 

swojej kariery zawodowej. Wszyscy głównie pracują dla satysfakcji z wykonywanych zadań, 

bo jest to jeden z najbardziej motywujących czynników ich pracy.    

P.Henryk Mędrecki powiedział, że na pewno będzie głosował za przyjęciem tej 

uchwały. Lata wcześniejsze związane z reformą i powstaniem powiatów przewidywały, że 

kompetencje będą przekazywane coraz niżej, a teraz mówimy, że ma nastąpić centralizacja. 
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P.Mędrecki ma nadzieję, że rząd z tego się wycofa, że nie zaprzestaniemy rozpoczętych reform, 

zaniechano je po roku 1998 po powstaniu powiatów, a teraz idzie kolejny etap. 

P.Przewodnicząca Rady popiera projekt uchwały, wszystkie argumenty przedstawione 

przez przedmówców są słuszne. Również uważa, że kompetencje w tym zakresie delegowane 

do samorządów powiatowych były bardzo dobrze realizowane, nie widzi celowości zmiany. 

Nie zabrano innych głosów w przedmiocie procedowanej uchwały, p.Przewodnicząca 

rady poddała pod głosowanie jej przyjęcie.  

Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 3 głosach przeciw, przyjęła 

Uchwałę nr XXIX/202/2017 w sprawie stanowiska dotyczącego zapowiadanych przez 

przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian w zakresie 

włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy.     

 

ad.6) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 10 do protokołu.  

 Nie zabrano głosów w temacie powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała 

pod głosowanie jej przyjęcie.  

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

przyjęła Uchwałę nr XXIX/203/2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

 

Ad. 5 Ocena stanu sanitarnego w Powiecie Nowodworskim rok 2016 – zał. nr 11 do protokołu.   

 Nie zabrano głosów w powyższym temacie, p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że 

ocena stanu sanitarnego za 2016 rok została przyjęta przez Radę Powiatu.    

  

Ad. 6 Informacja na temat realizacji przetargów w roku 2016 – zał. nr 12 do protokołu.   

Nie zabrano głosów w powyższym temacie, p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że 

informacja na temat realizacji przetargów w roku 2016 została przyjęta przez Radę Powiatu.  

 

Ad. 7 Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz 

przyznanych dotacjach w 2016 roku- zał. nr 13 do protokołu. 

  Nie zabrano głosów w powyższym temacie, p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że 

informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz 

przyznanych dotacjach w 2016 roku została przyjęta przez Radę Powiatu.  

 

Ad. 8 Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2016 – 

zał. nr 14 do protokołu. 

    Nie zabrano głosów w temacie powyższej informacji, p.Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, że  została ona przyjęta przez Radę Powiatu.  

 

Ad. 9 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 rok – zał. 

nr 15 do protokołu .  

 Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania, p.Przewodnicząca 

poinformowała, że zostało ono omówione na posiedzeniu komisji merytorycznej, a następnie 

stwierdziła, że Rada Powiatu sprawozdanie przyjęła.     

 

Ad. 10 W punkcie porządku obrad pn. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok, pytań 

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

dokument. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok stanowi załącznik nr 16 do protokołu.    
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Ad. 11 Informacja za rok 2016 z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w  

spłacaniu należności Powiatu Nowodworskiego zał. nr 17 do protokołu. 

 P.Ryszard Gumiński zadał pytanie: jaka była decyzja odnośnie trzech wymienionych 

pozycji, czy to było umorzenie, odroczenie, czy rozłożenie na raty? 

 P.Starosta poinformowała, że w pierwszym przypadku jest umorzenie (dotyczy osoby 

niepełnosprawnej o bardzo niskich dochodach bez możliwości spłaty, Zarząd uznał za zasadne 

dokonanie umorzenia), następne dwa to odroczenia spłaty. 

 Na pytanie p.Gumińskiego jak rozłożone zostały raty w porozumieniach zawartych na 

odroczenie spłat? P.Skarbnik poinformowała, że  oba porozumienia dotyczą odroczenia 

terminu płatności zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, dotyczy użytkowania 

wieczystego majątku Skarbu Państwa. Ostatnia kolumna zestawienia informuje o terminach 

odroczenia spłat tj. do 30.11.2016r. oraz 31.10.2016r.  

 P.Gumiński powiedział, że z przedstawionej informacji tabelarycznej wynika, że 

odroczenie było z rozłożeniem na raty.  

  P.Skarbnik powiedziała, że było to odroczenie spłaty jednej raty, kwoty zostały 

wpłacone.  

 Innych pytań nie zadano, p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Powiatu 

informację przyjęła.   

 

Ad. 12 Informacja dotycząca majątku trwałego stanowiącego własność Powiatu 

Nowodworskiego – zał. nr 18 do protokołu. 

Nie zabrano głosów w temacie powyższej informacji, p.Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, że  została ona przyjęta przez Radę Powiatu.  

 

Ad. 13 Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 19 do protokołu. 

 P.Marcin Ozdarski (posiedzenie Zarządu w dniu 9 marca – Zarząd przyjął uchwały, 

wymieniona jest kwota 1 080zł koszty postępowania sądowego i odszkodowania wypłacane na 

rzecz osób fizycznych) – prośba o informację czego ta sprawa dotyczy.  

 P.Skarbnik poinformowała, że przeniesienie było na wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, nie pamięta jego treści.  

 P.Ozdarski poprosił o informację pisemną w tej sprawie. Następnie zadał pytanie dot. 

tego samego posiedzenia (Zarząd zapoznał się z propozycją Burmistrza Gminy Zakroczym w 

sprawie przebudowy odcinka drogi powiatowej) czy Zarząd tą sprawą zajmował się na 

kolejnych posiedzeniach, jakie jest stanowisko Zarządu w tej sprawie?  

 P.Paweł Calak – wicestarosta poinformował, że z p.Burmistrzem prowadzone są 

rozmowy, będą starania wspólnego wykonania drogi wspólnie, łącznie z firmą ILS.  

 P.Marcin Ozdarski (posiedzenie w dniu 16 marca, Zarząd przyjął uchwały, wymieniona 

jest kwota 14.224zł, z czego 14tys.zł na wynagrodzenia bezosobowe, 224zł tantiemy na rzecz 

ZAiKS) pytanie: czego te kwoty dotyczyły, na rzecz jakich podmiotów ta kwota została 

wypłacona?  

 P.Starosta poinformowała, że szereg rzeczy w obszarze promocji jest na umowy 

zlecenia, kwota została przesunięta, żeby można było to realizować, np. zlecenie zrobienia 

wieńca dożynkowego. Zapłata na rzecz ZAiKS dotyczyła utworów wykorzystywanych na 

Dzień Kobiet.  

P.Ozdarski poprosił o informację pisemną ze szczegółowym rozliczeniem tej kwoty.  

Kolejne pytanie p.Ozdarskiego również dotyczyło posiedzenia Zarządu w dniu 16 

marca, gdzie Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Ochrony Środowiska w 

sprawie możliwości nawiązania współpracy z kołem łowieckim. Jakie były dalsze działania 

Zarządu z tym związane?  
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P.Starosta poinformowała, że wystąpiono do Marszałka o zmianę granic obwodu 

łowieckiego w związku z wnioskiem Koła, dla którego wygodniej by było, gdyby teren miało 

jeszcze wzdłuż wału, co ułatwiłoby usprawnienie prac związanych z ograniczeniem liczby 

dzików na terenie miasta.  

P.Ozdarski zadał pytanie czy wystąpienie było na wniosek komisji, czy jeszcze potem 

był wniosek Koła Łowieckiego?  

P.Starosta powiedziała, że było to na wniosek Komisji, która była zwołana na wniosek 

p.Ozdarskiego.  

P.Ozdarski (posiedzenie w dniu 6 kwietnia 2017r., Zarząd wyraził zgodę na 

przedłużenie terminu zakończenia umowy zawartej w dniu 16 stycznia pomiędzy Starostwem, 

a firmą Ekolog Sp. z o.o.) – czego ta umowa dotyczy?  

P.Starosta poinformowała, że powiat przygotowuje programy ochrony środowiska, 

następnie wykonuje badanie tego programu, firma Ekolog wykonuje to badanie. Nie wpłynęły 

wszystkie informacje z gmin i umowa musiała być przedłużona.   

P.Ryszard Gumiński (posiedzenie dn. 23 marca – Zarząd zapoznał się z informacją dot. 

wniosków złożonych przez mieszkańca powiatu w sprawie dróg powiatowych nr 3001W na 

odcinku Janowo-Swobodnia oraz nr 2413W na odcinku Janowo-Wojszczyce) – zwrócił się z 

prośbą o udostępnienie tego wniosku. Następnie poprosił o rozszerzenie informacji dotyczącej 

uchwały podjętej na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia, a dotyczącej określenia warunków 

sprzedaży nieruchomości w obrębie Nowy Dwór Maz. 

P.Wicestarosta poinformował, że Zarząd podjął uchwałę o sprzedaży nieruchomości 

przy internacie za kwotę 2.200tys.zł. 

                  

Ad.14 Interpelacje i zapytania. 

 P.Marcin Ozdarski powiedział, że na jednej z komisji występował z wnioskiem o 

informację dotyczącą zaciągniętego kredytu przez Zarząd Powiatu, za informację dziękuje. 

Umowa została podpisana 15.12.2016r. okres kredytowania obejmuje lata 2016-2023, początek 

spłaty kapitału ustalono na rok 2020, jaki jest koszt prowizji, odsetek i kiedy one będą spłacone? 

P.Skarbnik poinformowała, że odsetki od kredytu spłacane są od momentu zaciągnięcia 

kredytu, czyli od grudnia 2016r. Marża kredytu, o ile dobrze pamięta, to 0,49,  natomiast 

wysokość odsetek zależy również od WIBOR-u, który jest zmienny. Nie jesteśmy w stanie 

określić całkowitego kosztu tego kredytu, mamy tylko koszt planowany – 980tys.zł.  

P.Ozdarski poprosił o pisemne uszczegółowienie uzyskanej informacji o odsetki i 

wszystkie koszty tego kredytu.   

   

Ad. 15 Sprawy różne.   

 P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że na adresy mailowe Radnych zostały 

przesłane wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady, następnie pokrótce je przedstawiła: 

- Pismo skierowane, przez Zarząd, do Burmistrza Nasielska informujące, iż nie planuje 

przekazania żadnej jednostki szkolnej i nie zarekomenduje pozytywnie złożonej przez Gminę 

Nasielsk propozycji.  

- Pismo Zarządu do Komitetu Społecznego na rzecz rozwoju Powiatu Nowodworskiego 

„Przedsiębiorczy Nowodworski” - odpowiedź na pismo z dnia 28.02.2017r. w sprawie 

utworzenia Nowodworskiego Centrum Przedsiębiorczości. W podsumowaniu pisma jest 

informacja, że Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy i 

tworzenie kolejnej jednostki zajmującej się zadaniami z zakresu Powiatowego Urzędu Pracy 

jest bezpodstawne. 
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- Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2017r. w 

związku z podjęta uchwałą nr XXVIII/197/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 

marca 2017r.  

P.Przewodnicząca Rady poprosiła Zarząd powiatu o informowanie Rady o dalszych 

losach tej sprawy. 

-  Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku przekazujące stanowisko w sprawie 

zapowiadanych przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian 

w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy.   

- Uchwała Rady miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27.03.2017r. w sprawie przyjęcia stanowiska 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.  

- Do wiadomości Rady Powiatu wpłynęło pismo Komitetu Społecznego na rzecz rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego „Przedsiębiorczy Nowodworski”, w którym zwracają się z 

inicjatywą wprowadzenia na terenie powiatu jednolitej, wspólnej dla wszystkich gmin naszego 

powiatu Nowodworskiej Karty Dużej Rodziny. Pismo skierowane jest również do p.Starosty.  

- Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego przekazuje stanowisko z dnia 

23.03.2017r. dotyczące poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.  

Następnie p.Przewodnicząca Rady poinformowała o życzeniach dla Rady Powiatu, 

które wpłynęły z okazji Świąt Wielkiejnocy. 

P.Przewodnicząca Rady podziękowała Radnym za włączenie się w akcję wielkanocną, 

zbierania upominków. Poprosiła p.Dyrektora PCPR o przedstawienie krótkiej informacji na 

temat jej realizacji.  

      P.Marek Rączka – dyrektor PCPR bardzo serdecznie podziękował za inicjatywę i 

wsparcie. Podopieczne rodziny bardzo to doceniają, przede wszystkim to, że się o nich pamięta. 

Pomoc była dystrybuowana przez pracowników w zależności od potrzeb, to pracownicy 

najbardziej znają sytuację rodzin i wiedzą, która z nich najbardziej pomocy potrzebuje. 

P.Rączka dodał, że postara się przedstawić krótką informację pisemną: w jaki sposób i komu 

te środki zostały przekazane.  

 P.Zdzisław Szmytkowski zwrócił się  z pytaniem do p.Starosty: czy projekty 

organizacyjne pracy szkół zostały złożone do kuratorium? Jaka jest opinia związków 

zawodowych załączona do tych projektów? Czy zostały zakończone prace w opiniowaniu przez 

organ prowadzący?  

      P.Starosta poinformowała, że wszystkie wnioski zostały ocenione przez związki 

zawodowe, ale jeszcze trwa etap pracy związany z tymi zagadnieniami w naszym urzędzie.  

 P.Kazimierz Drabik zasugerował, aby wszelkiego typu życzenia wpływające do Rady, 

były umieszczane na tablicy korkowej, która mogłaby pojawić się na sali obrad, składa taką 

prośbę.   

 P.Agata Nowak – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, w imieniu własnym 

i całej społeczności placówki oraz członków stowarzyszenia działającego przy Domu, zaprosiła 

na „XI porcję romskich obyczajów” imprezę cykliczną o charakterze integracyjno- 

kulturalnym. Zaproszonych zostało 26 placówek z 5 województw. Impreza odbędzie się dnia 

13 czerwca 2017 roku od godz. 11.     

 

Ad.16 Zamknięcie sesji. 

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

Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 1115 zamknęła 

obrady XXIX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 
 

 

Protokołowała          Przewodniczący Rady  

Mariola Tomaszewska        /-/Katarzyna Kręźlewicz 


