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BR.0002.32.17                          Protokół Nr XXXII/17 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                z dnia 18 sierpnia 2017 roku 
 

 

XXXII 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 XXXII sesji 

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

Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 13 

radnych (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 Radnych), nieobecni: p.Paweł 

Calak, p.Kazimierz Drabik, p.Jacek Kowalski, p.Anna Łapińska, p.Marcin Ozdarski, p.Hanna 

Rutkowska.             

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

Biernacką – starostą, przedstawiciela kancelarii prawnej, przybyłych gości, pracowników 

starostwa. 

 P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu 

(wniosek wraz z dokumentami – zał. nr 1-5 do protokołu).   
 

Ad. 2 

P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z wnioskiem Zarządu została 

zwołana XXXII sesja – zał. nr 6 do protokołu.  

Nie zgłoszono wniosków do porządku XXXII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego, 

p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jego przyjęcie.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 13 głosami za,  przyjęła porządek 

XXXII sesji:    

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXI/2017 z dnia 22.06.2017r.  

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok; 

5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego za lata 

2015-2016.  

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady 

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Sprawy różne.  

9. Zamknięcie sesji.  

 

Ad. 3 P.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni mieli  możliwość zapoznania się z 

protokołem z ostatniej sesji, nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z czym stwierdza, że 

protokół można uznać za przyjęty.  
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Ad.4 Przyjęcie uchwał w sprawach. 

ad. 1,2) Projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.  

 P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęły autopoprawki do projektów 

uchwał budżetowych. Komisje rady omawiały projekty uchwał zawierające autopoprawki – 

zał. nr  7,8 do protokołu.  

 P.Krzysztof Kapusta – wiceprzewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała obydwa projekty uchwał.  

 P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że nad projektami uchwał obradowała również 

Komisja Infrastruktury, ale ze względu na okres wakacyjny nie udało się zebrać kworum.  

 Nie zgłoszono pytań do powyższych projektów uchwał, p.Przewodnicząca Rady 

kolejno poddała je pod głosowanie.    

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 13 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

XXXII/213/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Nowodworskiego.  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 13 głosami za, przyjęła Uchwałę nr 

XXXII/214/2017 zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok.  

 

Ad. 5 Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego za 

lata 2015-2016.  

 Głosów w powyższym temacie nie zabrano, p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że 

Raport został przyjęty przez Radę Powiatu.  

 

Ad. 6 Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.  

P.Krzysztof Kapusta zadał pytanie dot. posiedzenia Zarządu w dniu 29 czerwca, gdzie 

Zarząd ustalił, że zwiększa się plan kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego o 

kwotę 5.100zł, pytanie jakiej sprawy dotyczy? 

P.Skarbnik powiedziała, że nie pamięta, musi sprawdzić i wówczas udzieli informacji.  

P.Henryk Mędrecki uważa, że informacja mogłaby zawierać więcej danych, bo po 

pewnym czasie trudno zapamiętać czego dotyczyły pewne kwoty.  

 

Ad. 7 Interpelacje i zapytania.  

Głosów nie zabrano.  

 

Ad. 8 Sprawy różne.  

P.Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu 

(pisma były przekazane na adresy mailowe Radnych): 

- Stanowisko Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie zmiany uregulowań prawnych 

związanych z gospodarką łowiecką. 

-Stanowisko Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim w sprawie planowanej zmiany struktur 

inspektoratów nadzoru budowlanego oraz stanowisko w sprawie włączenia powiatowych 

urzędów pracy w struktury administracji rządowej.    

- Stanowisko Rady Powiatu w Płocku w sprawie planowanych zmian w organizacji urzędów 

pracy i ewentualnego umiejscowienia ich w strukturach administracji rządowej.   

- Do wiadomości Rady Powiatu Nowodworskiego wpłynęła skarga na bezprawne przejęcie 

działki przez Urząd Starostwa Dział Geodezji (p.Przewodnicząca Rady dodała, że uzyskała 

informację, że sprawa dotyczy miasta). 

- Do wiadomości Rady wpłynęło pismo p.Rakowskiej dotyczące sprawy związanej z 

odprowadzeniem wód opadowych z drogi powiatowej.  
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- Pismo Burmistrza Nasielska informujące o toczącym się postępowaniu administracyjnym w 

sprawie wymienionej powyżej, tj. zmiany stosunków wodnych oraz zalewania wodami 

opadowymi działek położnych w Starych Pięcirogich oraz zawieszeniu ww. postępowania.   

- Plik dokumentów dotyczących decyzji wydawanych przez Starostę Nowodworskiego 

dotyczących odłowu i odstrzału dzikiej zwierzyny na terenie miasta Nowy Dwór Maz. 

Dokumenty zostały przekazane zgodnie z właściwością do SKO.   

- Wojewoda Mazowiecki wystąpił z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących sprawy 

p.H.Martyniuk. W odpowiedzi wystosowane zostało pismo szczegółowo informujące o 

sposobie prowadzenia rozpatrzenia skargi i podjęcia uchwały Rady Powiatu nr XXXI/211/2017 

z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Nowodworskiego.   

Ponadto do Wiadomości Rady została udostępniona decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 

126/O/2017 umarzająca postępowanie wszczęte z wniosku p.H.Martyniuk z dnia 01.03.2009r. 

ponowionego pismem z dnia 20.06.2017r.  

- Starosta Nowodworski, zgodnie z właściwością, przekazał do Rady Powiatu skargę na 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Skarga będzie przedmiotem analizy 

Komisji Rewizyjnej, a następnie Rady Powiatu.  

 P.Henryk Mędrecki powiedział, że Komisja Rewizyjna zajmuje się skargami, które 

dotyczą niezadowolenia z rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego. Czy tego typu 

skargi nie powinny być od razu wysyłane do SKO, Wojewody, do tych organów, które są drugą 

instancją. W związku z rozpatrywaniem tego typu skarg Komisja Rewizyjna ma bardzo dużo 

pracy, ten czas powinna poświęcić na analizę wykonania budżetu i ewentualne skargi na 

kierowników jednostek.      

 

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. 1010 zamknęła  

XXXII sesję Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 

 

 

Protokół sporządziła:          Przewodnicząca Rady  

Mariola Tomaszewska         Katarzyna Kręźlewicz 

 

 


