BR.0002.33.17

Protokół Nr XXXIII/17
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 września 2017 roku

XXXIII 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 XXXIII sesji
Rady Powiatu Nowodworskiego – p.Grzegorz Paczewski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 15
radnych (statutowy skład 19 radnych). Nieobecni radni: p.Katarzyna Kręźlewicz, p.Anna
Łapińska, p.Zdzisław Szmytkowski, p.Dariusz Tabęcki.
P.Wiceprzewodniczący Rady przywitał Radnych Powiatu, Zarząd Powiatu na czele z
p.Magdaleną Biernacką – starostą, przedstawiciela kancelarii prawnej, przybyłych gości,
pracowników starostwa, oraz przedstawicieli prasy.
Ad. 2
P.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad (zał. nr 1 do protokołu)
wraz z materiałami został przekazany Państwu Radnym.
Nie zgłoszono wniosków do zaproponowanego porządku XXXIII sesji,
p.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie, tj.:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXII/2017 z dnia 18.08.2017r.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
3) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Sośno na realizację
zadania pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni”;
4) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;
5) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu w 2018 roku.

5. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
6. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2017/2018.
7. Informacja Przewodniczącej Rady o analizie oświadczeń majątkowych.
8. Informacja Starosty o analizie oświadczeń majątkowych.
9. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami Rady.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
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Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie,15 głosami za, przyjęła porządek
XXXIII sesji.
Ad. 3 Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji Nr XXXII/2017 z dnia 18.08.2017r.,
p.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że został przyjęty.
Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawach.
ad.1,2) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nowodworskiego – zał. nr 2 do protokołu oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2017 rok – zał. nr 3 do protokołu.
Głos zabrała p.Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu, która w imieniu Zarządu Powiatu
zgłosiła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego oraz w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2017 rok. Autopoprawka związana jest z zabezpieczaniem środków na pomoc
finansową dla policji tj. zakup samochodu, autopoprawka dotyczy zarówno dochodów, jak i
wydatków.
P.Hanna Rutkowska- przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał objęte
dzisiejszym porządkiem sesji, wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja zaopiniowała wszystkie
uchwały pozytywnie, również autopoprawkę.
Nie zabrano innych głosów w temacie projektów uchwał budżetowych,
p.Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie ich przyjęcie, łącznie ze zgłoszonymi
autopoprawkami.
Rada Powiatu Nowodworskiego 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się,
przyjęła Uchwałę nr XXXIII/215/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 4 do protokołu.
Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się,
przyjęła Uchwałę nr XXXIII/216/2017 zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok zał.
nr 5 do protokołu.
ad.3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Gminie Sośno na realizację zadania pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni” – zał.
nr 6 do protokołu.
Nie zabrano głosów w temacie projektu powyższej uchwały, p.Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 15 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XXXIII/217/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Gminie Sośno na realizację zadania pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego do
hydroforni”.
ad.4) Projekt uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zał. nr 7 do protokołu.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie zabrano innych głosów, w temacie projektu powyższej uchwały,
p.Wicepprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
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Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 15 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XXXIII/218/2017 w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
ad.5) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku – zał. nr 8 do protokołu.
Nie zabrano głosów, w temacie projektu powyższej uchwały, p.Wiceprzewodniczący
Rady poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 15 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XXXIII/219/2017 w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w
przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku.
Ad. 5 Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
Uchwała nr 341/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostek za I półrocze 2017r. – zał. nr 9 do protokołu.
Uchwała nr Ci.256.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 5 września 2017r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu
Nowodworskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku – zał. nr
10 do protokołu.
P.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wykonanie budżetu za I półrocze 2017r. było
omawiane na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Powiatu.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że zarówno bieżący punkt w porządku sesji, jak i kolejny był omawiany na
posiedzeniu komisji, nie było uwag.
P.Hanna Rutkowska - przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu.
Innych głosów nie zabrano, p.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że informacja o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok została przyjęta.
Ad. 6 Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2017/2018 – zał. nr 11 do protokołu.
W tym punkcie głosów nie zabrano, p.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że
informacja została przyjęta.
Ad. 7 Informacja Przewodniczącej Rady o analizie oświadczeń majątkowych.
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał przygotowaną przez Przewodniczącą Rady
informację – zał. nr 12 do protokołu. Wszyscy Radni złożyli oświadczenia w ustawowym
terminie wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2016.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono uchybienia w oświadczeniach majątkowych
p.Krystiana Buszty oraz p.Andrzeja Lenarta. W stosunku do pozostałych oświadczeń w toku
przeprowadzonych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym
kompetencji przewodniczącego rady powiatu.
Ad. 8 Informacja Starosty o analizie oświadczeń majątkowych.
P.Magdalena Biernacka – starosta nowodworski poinformowała, że wszystkie osoby
zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego staroście, oświadczenia złożyły w
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terminie. We wszystkich oświadczeniach są ujawnione dochody, nie ma żadnych istotnych
nieprawidłowości. Stwierdzone nieprawidłowości to: brak określenia przynależności
poszczególnych składników majątkowych (5 osób); brak określenia tytułu prawnego do
posiadanej nieruchomości (1 osoba); nie podano waluty, w której zostały zgromadzone środki
(1 osoba); wykazanie przychodu zamiast dochodu (1 osoba); nie podano wysokości zobowiązań
na dzień wypełnienia oświadczenia (6 osób); nie podano okresu, na który zostało zaciągnięte
zobowiązanie (6 osób). Nie podjęto żadnych działań w związku z nieprawidłowościami, gdyż
nie stwierdzono istotnych, tj. mogących wzbudzić podejrzenie podania nieprawdy lub zatajenia
prawdy.
Ad. 9 Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 13 do protokołu.
P.Ryszard Gumiński, odnośnie zatwierdzonego postępowania przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie budowy drogi powiatowej Nasielsk – Malczyn –
Ruszkowo i wybór firmy, która zaoferowała wykonanie za kwotę 612.654zł, zadał pytanie czy
kosztorys na przetarg został tak nisko oszacowany skoro dokonano przesunięcia na dodatkową
kwotę 263.654zł?
P.Starosta poinformowała, że dzisiaj na rynku jest taka sytuacja, że trudne jest do
oszacowania jakie będą propozycje. Podała przykład przetargu na windę, który był powtarzany
czterokrotnie, wstępny kosztorys był na kwotę 350tys.zł, a w pierwszym przetargu pojawiła się
oferta za kwotę 800tys.zł. Natomiast w zeszłym roku nasze kosztorysy okazały się wyższe i
zadania były wykonywane za 50-60% wartości kosztorysowej. Sporządzamy kosztorysy na
podstawie średnich kwot przyjętych z rynku zbieranych przez instytucje na Mazowszu
(sekocenbud). Trudno jest przewidzieć rozstrzygnięcia przetargowe, p.Starosta dodała, że mają
obawy, iż przyszły rok może być jeszcze trudniejszy.
Nie zgłoszono innych pytań do sprawozdania z pracy Zarządu.
Ad. 10 Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
Ad. 12 Sprawy różne.
P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady żadne sprawy nie
wpłynęły.
P.Jacek Kościk powiedział, że w lipcu zmieniła się ustawa prawo wodne. Ta ustawa jest
bardzo ważna dla mieszkańców gmin: Czosnów i Leoncin. Zmienił się organ właścicielski
cieków znajdujących się na terenach parków narodowych. Nie było to takie oczywiste, bo
jeszcze na początku 2017 roku w uzgodnieniach legislacyjnych nadal, jako właściciel,
pozostawał dyrektor parku. Obecnie ustawa określa, jako organ właścicielski, instytucję Wody
Polskie. Wprawdzie nadleśniczy i dyrektor parku w ramach uzgodnień od Wód Polskich będzie
mógł przejąć to zadanie, niemniej dyrektor parku z ustawy nie jest wpisany, jako organ
właścicielski. Ma to ogromne znaczenie w przypadku konserwacji tych cieków, bo znajdujące
się na terenie parku do tej pory, tak naprawdę przez okres 20 lat, nie były czyszczone. Były
czyszczone poza granicami parku. Zagrożenie powodziowe dla mieszkańców stawało się coraz
większe. P.Kościk podziękował radnemu p.Gumińskiemu za zaangażowanie i pomoc w tej
sprawie.
P.Jacek Kowalski zadał do p.Starosty pytanie: na jakim etapie jest remont wałów na
Wiśle, chodzi o wykonanie projektu remontu?
P.Starosta poinformowała, że partycypowaliśmy w kosztach projektu, był ogłoszony
przetarg, firma została wybrana, przetarg wyszedł pomyślnie, będziemy mieć zwrot części
kwoty.
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P.Ryszard Gumiński podziękował radnemu p.Kościkowi za wypowiedziane słowa.
Dodał, że w gminie Leoncin jest jeszcze jeden problem, tj. problem drogi powiatowej do Górek
Kampinoskich. Liczy tutaj również na pomoc Parku Narodowego, Zarządu Powiatu, który w
przyszłorocznym budżecie przeznaczyłby środki chociażby na remont tej drogi. Całościowe
wykonanie tego odcinka to kwota ok. 10mln.zł. Natomiast są takie miejsca na tej drodze, gdzie
nie da się przejechać. W imieniu mieszkańców Górek zwraca się z prośbą do Zarządu
(stosowny wniosek do budżetu złoży) o zabezpieczenie środków, chociażby na remont tych
miejsc, które stwarzają duże zagrożenie i jest trudny dojazd dla mieszkańców. W styczniu tego
roku w Górkach było spotkanie, na którym byli niektórzy radni powiatowi, efektów po tym
spotkaniu nie widać żadnych, ponawia prośbę o pochylenie się nad tym tematem.
Innych głosów nie zabrano.
Ad.12 Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Grzegorz Paczewski wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o
godz. 1020 zamknął obrady XXXIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Paczewski
Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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