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BR.0002.30.17

Protokół Nr XXX/17
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 maja 2017 roku

XXX 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 XXX sesji Rady
Powiatu Nowodworskiego, p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 14
radnych (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 Radnych), nieobecni: p.Jacek
Kościk, p.Andrzej Lenart, p.Anna Maliszewska, p.Marcin Ozdarski, 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.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu
– zał. nr 1 do protokołu.
Ad. 2
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z wnioskiem Zarządu została
zwołana XXX sesja – zał. nr 2 do protokołu. Następnie poinformowała, że Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej przekazał projekt uchwały w sprawie przekazania skargi, w związku z
czym zgłasza wniosek o wprowadzenie tego projektu pod dzisiejsze obrady do pkt. 4 jako ppkt.
4.
Nie zgłoszono innych wniosków do porządku XXX sesji Rady Powiatu
Nowodworskiego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie wnioskowanego projektu uchwały.
P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku sesji
projektu uchwały w sprawie przekazania skargi oraz przyjęcie porządku obrad.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie przyjęła porządek XXX sesji.
Porządek sesji po poprawce:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX/2017 z dnia 27.04.2017r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
3) dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu
Nowodworskiego instrumentem płatniczym;
4) przekazania skargi.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.
Ad.3 Nie zgłoszono uwag do protokołu sesji nr XXIX/2017 z dnia 27.04.2017r,.
p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada protokół przyjęła.
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Ad.4 Przyjęcie uchwał w sprawach.
ad. 1,2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 3 do protokołu oraz projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok – zał. nr 4 do protokołu.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju poinformowała,
że komisja pozytywnie zaopiniowała trzy kolejne projekty uchwał.
P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Samorządowego i Administracji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała dwa
kolejne projekty uchwał.
Nie zgłoszono pytań do powyższych projektów uchwał, p.Przewodnicząca Rady
kolejno poddała je pod głosowanie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 14 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XXX/204/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nowodworskiego.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 14 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XXX/205/2017 zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok.
ad. 3) Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących
dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego instrumentem płatniczym – zał. nr 5 do protokołu.
Nie zgłoszono pytań do powyższego projektu uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała
pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 14 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XXX/206/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu
Powiatu Nowodworskiego instrumentem płatniczym.
ad. 4) Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi – zał. nr 6 do protokołu.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Rewizyjna przygotowała projekt uchwały.
Poprosiła prawnika p.Renatę Karwowską-Renauld o informację w tej sprawie.
P.Karwowska-Renauld powiedziała, że do Rady Powiatu z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie wpłynęło pismo, które określono jako skarga. W trakcie rozpoznania okazało
się, że pismo należy potraktować jako odwołanie od rozstrzygnięcia w zakresie wniosku o
dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON. W tej sprawie nie było
rozstrzygnięcia w formie decyzji, tylko w formie pisma, ale zgodnie z najnowszym
orzecznictwem skargę na to rozstrzygnięcie należy potraktować jako odwołanie. Zgodnie z
przepisami kpa pismu należy nadać tok rozpatrywania spraw indywidualnych. Ponieważ
organem właściwym, do którego powinno wpłynąć odwołanie, jest PCPR, które wykonuje tu
uprawnienia organu w tym zakresie, stąd wniosek żeby przekazać skargę zgodnie z
właściwością do PCPR, które dalej prześle wraz z posiadanymi aktami sprawy do SKO.
Głos zabrał p.Henryk Mędrecki zwrócił uwagę, że p.Przewodnicząca powinna poprosić
o przedstawienie sprawy przez przewodniczącego komisji albo zastępcę przewodniczącego, bo
to komisja podjęła decyzję, a p.Prawnik w tym pomagała.
P.Przewodnicząca bardzo przeprosiła za zaistniałą sytuację, nie widziała
p.Przewodniczącego, a zapomniała o p.Wiceprzewodniczącym.
P.Mędrecki kontynuując powiedział, że Komisja Rewizyjna zastanawiała się nad
sprawą. W ustawie nie ma wskazanego trybu odwoławczego. Każdy obywatel ma prawo do
odwołania się, czyli kontynuacji postępowania w przypadku decyzji administracyjnej. Nigdy
w naszym powiecie dyrektor PCPR nie wydawał decyzji w tej sprawie. Wyrok był w WSA w
Bydgoszczy. Nasze prawodawstwo mówi, że każda sprawa jest indywidualna. Żeby nie było
wątpliwości komisja postanowiła o zawróceniu pisma, które ponadto nie miało znamion skargi,
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ale odwołania się od rozstrzygnięcia dyrektora PCPR. W przypadku rozstrzygnięcia przez sąd
na niekorzyść PCPR, będzie brakowało środków na realizację tego zadania. Jeżeli dyrektor
PCPR odmówi dofinansowania z powodu braku środków, to jak sąd administracyjny może
nakazać?, może przekazać tylko do ponownego rozstrzygnięcia.
P.Krystian Buszta powiedział, że p.Dyrektor PCPR również chciałby się dowiedzieć
jaka będzie decyzja sądu w tej sprawie, będzie to ważne doświadczenie.
Nie zabrano innych głosów w przedmiocie uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała
pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 14 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XXX/207/2017 w sprawie przekazania skargi.
Ad. 5 Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 7 do protokołu.
Głosów nie zabrano.
Ad. 6 Interpelacje i zapytania.
Głosów nie zabrano.
Ad. 7 Sprawy różne.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu
(pisma były przekazane na adresy mailowe Radnych):
- Pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące zapewnienia skutecznej ochrony danych
osobowych osób fizycznych.
- Stanowisko Rady Powiatu w Radomiu w sprawie zapowiadanych przez Przedstawicieli
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Policy społecznej zmian w zakresie włączenia w struktury
administracji rządowej powiatowych urzędów pracy.
- Pismo z Kancelarii Rady Ministrów przekazujące do Dyrektora Biura Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej stanowisko Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie włączenia w
struktury administracji rządowej
- Informacja p.Dyrektora PCPR o rozdysponowaniu upominków wielkanocnych dla dzieci
przebywających w pieczy zastępczej. P.Przewodnicząca Rady bardzo podziękowała wszystkim
za włączenie się do tej akcji.
Następnie p.Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu wczorajszym w
godzinach popołudniowych do Rady Powiatu wpłynęło pismo od mieszkanki Nasielska zam.
na ul. Kolejowej w sprawie odprowadzania na jej nieruchomość wód opadowych pochodzących
z drogi powiatowej. Zainteresowani Radni mogą zapoznać się z treścią pisma w Biurze Rady.
Pismo zostało przekazane do radcy prawnego o przygotowanie propozycji odpowiedzi.
Głos zabrała p.Starosta, powiedziała, że w dniu jutrzejszym jest obchodzona 27 rocznica
powstania samorządu terytorialnego. Uczestniczyła w konferencji „Polski samorząd w
zjednoczonej Europie”, uczestniczyły w niej również osoby, które brały udział w tworzeniu
polskiego samorządu terytorialnego. Uczestniczył p.Jerzy Stępień, który brał udział w
tworzeniu pierwszej ustawy, wspominał kilka bardzo istotnych rzeczy oraz profesorów
p.Regulskiego i p.Kuleszę prowadzących te prace. P.Stępień powiedział, że tworzyli tę ustawę
jeszcze za tzw. „żelazną kurtyną”. W tym samym czasie w Brukseli powstawała karta
samorządu terytorialnego. Był tam konsultowany projekt naszej ustawy i stwierdzono, że jest
on w 100% zgodny i wypełnia wszystkie wymogi europejskiej karty samorządu europejskiego.
Możemy być dumni z tej ustawy, z działalności samorządów. Przez ostatnie 27 lat wszyscy
wiemy, że to zostało tam zawarte bardzo dobrze się sprawdza. Należy pamiętać, że demokracja
zaczyna się od samorządu. Samorząd jest najbliżej ludzi i to dopiero przekłada się na
demokrację. P.Starosta zwróciła się z prośbą, żebyśmy uważali na to, co się w tej chwili dzieje,
czyli odbieranie kompetencji samorządom. Ma to miejsce i jest to wbrew temu co chcieliśmy,
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o co walczyliśmy i co udało się przez 27 lat wypracować. Poprzedni rząd Platformy
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przekazał ostanie kompetencje, jakie zostały
do przekazania samorządom wojewódzkim powiatowym i gminnym. Nie możemy pozwolić,
aby dzisiaj kompetencje samorządów zostały odebrane.
Innych głosów nie zabrano.
Ad.8 Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Katarzyna Kręźlewicz - przewodnicząca
Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 925 zamknęła
XXX sesję Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska

Przewodniczący Rady
/-/Katarzyna Kręźlewicz
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