BR.0002.35.17

Protokół Nr XXXV/17
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 2017 roku

XXXV 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 XXXV sesji
Rady Powiatu Nowodworskiego – p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 18
radnych (statutowy skład 19 radnych), nieobecna 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 wśród gości jest również Powiatowy Lekarz
Weterynarii, któremu wcześniej udzieli głosu w związku z tym, że obowiązki służbowe go
wzywają, a są ważne komunikaty do przekazania.
Ad. 2
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad (zał. nr 1 do protokołu)
został rozszerzony o kolejne projekty uchwał (zał. nr 2 do protokołu) i wraz z materiałami został
przekazany Państwu Radnym.
Nie zgłoszono wniosków do porządku XXXV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego,
p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie porządku.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła porządek
XXXV sesji.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIV/2017 z dnia 09.11.2017r.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) Uchwały Budżetowej na rok 2018;
3) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na
2018 rok;
4) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2018
rok;
5) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok;
6) zmiany uchwały
Nowodworskiego;

w

sprawie

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Powiatu

7) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
8) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;
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9) określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą
z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2018;
10) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Nowodworskiego;
11) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Nowodworskiego.
5.
6.
7.
8.

Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Ad. 3 Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji Nr XXXIV/2017 z dnia 19.11.2017r.,
p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że został przyjęty.
Przed dalszym procedowaniem p.Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p.Staroście,
która wręczyła stypendium za osiągnięcia sportowe w kolarstwie torowym dla Katarzyny
Średnickiej uczennicy II klasy Technikum Organizacji Reklamy Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Następnie p.Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii p.Maciejowi Wierzchoń.
P.Maciej Wierzchoń, w związku ze stwierdzeniem w sąsiednich powiatach
afrykańskiego pomoru świń, poinformował, że 17 listopada otrzymał dwa wyniki dodatnie
badań dzików zabitych w wypadkach drogowych. Pobrane zostały próbki również w sąsiednich
powiatach, okazało się, że dziki z dodatnim ASF występują już w powiecie warszawskim
zachodnim, jak również piaseczyńskim i na terenie Warszawy. Na tę chwilę w powiecie
nowodworskim choroby jako takiej nie stwierdzono. Natomiast ze względu na przypadki w
sąsiednich powiatach wprowadzano restrykcje. Na terenie powiatu legionowskiego (gminy
Wieliszew, Nieporęt, Jabłonna) uzyskano 10 dodatnich wyników badania na ASF od dzików.
W dniu wczorajszym w miejscowości Krubin znaleziono 5 dzików w promieniu 100m, można
podejrzewać, że będą wśród nich dodatnie ASF. W powiecie piaseczyńskim w ciągu weekendu
znaleziono 42 martwe dziki, z tego wynika że wirus jest „rozwleczony” w środowisku,
koncentruje się przy Wiśle. Wojewoda wydał rozporządzenia dot. obszaru skażonego. W
weekend weszła w życie korekta decyzji 709 Komisji Europejskiej, która wprowadziła
regionalizacje w związku z ASF obejmującą tereny powiatu nowodworskiego i powiatu
legionowskiego. W powiecie legionowskim gminy: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew
zostały zaliczone do tzw. obszaru czerwonego, czyli objętego ograniczeniami. Do tego obszaru
zaliczona została część Nowego Dworu Maz. bezpośrednio przylegająca do powiatu
legionowskiego, gmina Czosnów i gmina Leoncin oraz gmina Kiełpin w związku z
występowaniem afrykańskiego pomoru świń w powiecie warszawskim zachodnim. Obszar
ochronny tzw. żółty w powiecie legionowskim obejmuje gminę Serock, w powiecie
nowodworskim gminy: Pomiechówek, Zakroczym i Nowy Dwór Maz. bez części miasta
zaliczonej do strefy czerwonej.
P.Maciej Wierzchoń powiedział, że w prowadzonej korespondencji „zgubił” gminę Nasielsk i
okazało się, że prawdopodobnie dzięki temu ta gmina nie została zaliczona do obszaru
ochronnego, nie wprowadzono tam restrykcji. Wyszło świetnie, bo akurat tam jest jeszcze jakaś
produkcja świń. Te obszary tak naprawdę nie pomagają w zwalczaniu choroby, mają za zadanie
chronić terytorium Unii Europejskiej przed zawleczeniem choroby z Polski. W zamian za to
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żaden kraj UE nie może wprowadzić restrykcji na sprowadzanie produktów wieprzowych z
innych obszarów, niż te wyszczególnione przez Komisję.
Wprowadzone restrykcje na wymienionych obszarach dotyczą myśliwych i rolników. W strefie
czerwonej są ograniczenia w przemieszczaniu świń, można przemieszczać tylko w obrębie
strefy czerwonej. Jest to problem, ponieważ istniejąca tam ubojnia, prowadzi ubój świń tylko z
poza tej strefy w obawie o problemy ze zbytem. Rolnicy mają obowiązek zabezpieczenia
gospodarstw, wyłożenia mat dezynfekcyjnych, sporządzenia spisu zwierząt i zawiadamiania o
przypadkach padłych zwierząt.
Jeżeli chodzi o myśliwych, to każdy dzik poddany odstrzałowi na terenie obszaru czerwonego
musi trafić do chłodni inspekcji weterynaryjnej. Na dzień dzisiejszy na terenie powiatu
nowodworskiego jest jedna chłodnia tego typu, jest jeden podmiot polujący tj. KPN. Na terenie
powiatu legionowskiego umieszczone zostały 4 chłodnie. Od dzików pobierane są próbki,
wszystkie dziki z chłodni podlegają utylizacji. Jeśli wynik jest ujemny myśliwy dzika może
wykorzystać na potrzeby własne, nie ma możliwości wprowadzenia takiego dzika do obrotu.
W przypadku obszaru żółtego restrykcje są takie same, tylko dzik może być wprowadzony do
obrotu.
Choroba została stwierdzona w listopadzie, w tym czasie, jeśli chodzi o budżet, nie ma
większych możliwości działania. Niestety na tą chwilę na obszarze żółtym nie ma żadnej
chłodni. Mają obiecane, że w styczniu otrzymają środki na 2 chłodnie. Obecnie próbuje na ten
cel wynająć jedną chłodnię od punktu skupu dziczyzny.
P.Kazimierz Drabik powiedział, że koło łowieckie zwróciło się do niego z tym
problemem. P.Wierzchcoń po części wyjaśnił, że będzie dodatkowa chłodnia. Natomiast w
odczuciu p.Drabika jest to temat priorytetowy, który załatwiony powinien zostać natychmiast.
Koła łowieckie sygnalizują, że jedna chłodnia to za mało. W działaniach zapobiegających tej
chorobie, najbardziej zdziwiło p.Drabika, że w prowadzonej „papierologi” gmina Nasielsk
została w jakiś sposób wykluczona, a podejrzewa, że jest problem. Na terenie gminy jest
produkcja świń, p.Wierzchoń i mieszkańcy nie mogą się cieszyć, że tam jest wszystko w
porządku, że nie ma ognisk zakażeń, bo o tym nie ma wiedzy. W odczuciu p.Drabika należy
sprawie się przyjrzeć, dokonać analizy czy rzeczywiście nie ma tego zagrożenia. Walczymy nie
tylko o zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem choroby, ale również o naszych rolników, o
utrzymanie produkcji rolnej.
Z informacji medialnych i przedstawianych przez ministra p.Jurgla, słychać, że rząd bardzo się
skupił nad tym problemem i posiada obecnie środki na tego typu walkę.
P.Maciej Wierzchoń, powiedział, że nie wie na jakiej podstawie p.Radny wie, że
problem dotyczy Nasielska? Prowadzony jest tam stały monitoring, badane są wszystkie padłe
dziki oraz wszystkie dziki z wypadków. Jak na razie nie stwierdzono tam żadnego problemu.
P.Kazimierz Drabik powiedział, że zwracały się do niego osoby z kół łowieckich, że
brakuje dodatkowej chłodni, w której mogliby składować zwierzynę. Koła łowieckie
zasygnalizowały, że obecnie przerwą polowanie na dziki, może być coraz większy zakres tej
choroby.
P.Maciej Wierzchoń nie bardzo rozumie, p.Radny mówił, że jest jakiś problem na
terenie gminy Nasielsk związany z afrykańskim pomorem świń. Prowadzony jest tam
monitoring, żadnego problemu tam nie stwierdzono. Jeśli chodzi o rząd i środki, to skierował
pismo do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z prośbą o pilny przydział środków na 3
chłodnie, otrzymał odpowiedź, że środków nie ma. Wie z rozmów kuluarowych, że
prawdopodobnie Ministerstwo Środowiska wyasygnuje ok. 5mln.zł dla kół łowieckich, żeby
same zakupiły chłodnie. Jak to będzie zrobione i kiedy żadnej oficjalnej informacji nie
otrzymał. Koła łowieckie w Osicach zakupiły 6 chłodni, dlaczego tutaj się nie przygotowały?
Wie, że dwa koła łowickie z naszego terenu noszą się z zakupem chłodni.
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P.Henryk Mędrecki powiedział, że wie, iż p.Wierzchoń został teraz obarczony dużą
odpowiedzialnością, bo decyduje, czy strefa jest czerwona, czy żółta. Pytanie: co ma na to
wpływ, że strefa jest żółta czy czerwona? Ta decyzja zależy od Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
P.Maciej Wierzchoń poinformował, że jest to decyzja Komisji Europejskiej nr 709/2014
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rekomendacje do tej decyzji
zawiózł do Brukseli zastępca Głównego Lekarza Weterynarii dr Jażdżewki. P.Wierzchoń
dodał, że nie miał wpływu na to, że gmina Leoncin znalazła się w czerwonej strefie. Jest temu
przeciwny, prywatnie uważa, że nadmierne rozciągnięcie czerwonej strefy nic nie wnosi do
zwalczania choroby, bo prowadzony jest taki sam monitoring, a tylko dodatkowo są
obostrzenia.
P.Jacek Kościk uważa, że p.Mędrecki ma trochę racji. Metoda zwalczania
afrykańskiego pomoru świń ma pewne mankamenty. W momencie wprowadzenia strefy
wszystkie dziki są badane przez lekarzy weterynarii. Lekarz weterynarii ma bezpośredni
kontakt z wirusem, który ma wysokie właściwości przetrwania w środowisku. Ten sam lekarz
weterynarii obserwuje również stado świń. Jest zdania, że jednak dochodzi do przenoszenia
przez samych lekarzy weterynarii tego wirusa do stad świń. Jeżeli wprowadzana jest strefa, to
lekarze weterynarii powinni być odseparowani od kontaktu z padłymi dzikami. Może należy
się zastanowić nad jakimś rozwiązaniem, np. w każdym powiecie wyłonić grupę osób, np. z
kół łowieckich, która będzie się zajmowała zbieraniem padłych dzików, pobieraniem próbek i
wysyłaniem ich do badania. Poza tym myśliwi, którzy wykonują odstrzał redukcyjny, sanitarny,
czy też polowanie, a jest ustalona strefa, powinni być tylko ze strefy, bo to oni później przenoszą
wirusa na odległości 300-400km w głąb kraju.
P.Maciej Wierzchoń powiedział, że nie sposób się nie zgodzić z przedmówcą.
Podręczniki od chorób zakaźnych mówią, że ok. 10% ognisk roznoszą zawsze lekarze
weterynarii. Nie da się tego uniknąć, można przenieść na ubraniu, na butach, na oponach od
samochodu. Natomiast nie jest władny wydać kołom łowieckim nakazu pomagania weterynarii
w tym zakresie. Jeżeli koła łowieckie chciałyby pobierać takie próbki, to przeszkoli chętne
osoby. Niestety pewne sprawy może wykonywać sam lub zlecieć lekarzowi weterynarii.
P.Henryk Mędrecki powiedział, że na terenie Leoncina zdarzyło się że w niedzielę padł
dzik. W ten dzień nie ma możliwości wykonania telefonu, przewiezienia, go, dopiero na drugi
dzień. Należałoby się zastanowić nad dyżurem, żeby była możliwość odbioru i utylizacji.
P.Maciej Wierzchoń powiedział, że z tego dzika pracownicy weterynarii pobrali próby
w przeciągu godziny. Dzik leżał, bo taką umowę ma gmina, albo zarządca drogi, z firmą
zajmująca się utylizacją. Inspekcja weterynaryjna nie zajmuje się sprzątaniem terenu gminy,
jest to zadanie własne gminy wynikające z ustawy o czystości i porządku w gminach.
P.Henryk Mędrecki dodał, że w gminie nie mają wiedzy, czy dzik chory, czy zdrowy.
Jeśli z badań wynikłoby, że dzik zdrowy, to gdzieś by go przechowali i następnego dnia
przekazali do utylizacji. Ten dzik leżał i na drugi dzień mało z niego już zostało.
P.Maciej Wierzchoń powiedział, że on to wszystko rozumie, natomiast sprzątanie
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z terenu gminy nie jest zadaniem inspekcji
weterynaryjnej. Jest to zadanie, które wprost wynika z ustawy o czystości i porządku w gminie
i spoczywa na gminie, z wyłączeniem budów, torowisk i dróg oraz ogrodzonych posesji
prywatnych, z których to padlinę mają uprzątać zarządcy.
P.Henryk Mędrecki powiedział, że epidemią zajmuje się administracja państwowa. W
puszczy jest ok. 700 dzików, ile musiałaby gmina zapłacić za ich utylizację? Przekazał tylko
jaki problem wynikł w niedzielę. Do inspekcji weterynaryjnej zgłasza się, że jest padły dzik i
takie zgłoszenie zostało wykonane. Teraz, czy to wydział kryzysowy, czy inne służby powinny
dopracować to zagadnienie i znaleźć pieniądze. Zdaje sobie sprawę, że jak napisze powiatowy
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lekarz weterynarii to odpowiedzą, że nie ma pieniędzy, ale problem jest. Znowu udajemy, że
zwalczamy jakąś chorobę, ale tak nie jest. Całe szczęście, że ta choroba nie zagraża ludziom.
P.Starosta zaproponowała, że do Starostwa zostaną jeszcze raz zaproszeni Wójtowie i
Burmistrzowie oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii. Zadeklarowała wsparcie dla Powiatowego
Lekarza Weterynarii przy pomocy Powiatowego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego. Jest
reakcja na każdą prośbę i wniosek inspekcji weterynaryjnej. Ostatnio w ciągu 1½ dnia udało
się zorganizować spotkanie z kołami łowieckimi. Jeżeli jest takie życzenie, jeszcze przed
świętami, takie spotkanie może zostać zorganizowane w celu szczegółowego omówienia tych
kwestii.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że część Radnych jest chętnych do pomocy w
tej sprawie, poprosiła o kontaktowanie się w tej kwestii z p.Starostą.
Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawach.
ad.1,2) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nowodworskiego – zał. nr 3 do protokołu oraz projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej
na 2018 rok – zał. nr 4 do protokołu.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że powyższe uchwały będą procedowane wg.
następującego porządku:
1. omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
2. przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych;
3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4. przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych;
5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
1) P.Starosta poinformowała, że pierwsze przygotowania do konstrukcji budżetu na 2018 rok
były już około czerwca. Przeprowadzonych zostało bardzo dużo rozmów, dyskusji. Były
brane pod uwagę wnioski mieszkańców, wójtów i burmistrzów a także radnych. Zawsze
ważyli tak, aby najważniejszy był interes społeczny. Nie było łatwo, przez ostatnie lata
Zarząd szczególnie intensywnie pracował w strefie inwestycyjnej, ze strony społecznej jest
bardzo dużo oczekiwań, które bardzo wzrosły. Podjęcie decyzji nie było proste, tym
bardziej, że poszczególne inwestycje zawsze są gdzieś ulokowane. Na terenie powiatu
mamy 6 gmin, które mają różny charakter, w każdej gminie powiat realizuje inne zadania.
W gminie Nowy Dwór Mazowiecki mamy szpital, Poradnię PsychologicznoPedagogiczną, szkoły, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W innych gminach są np.
tylko drogi powiatowe. Nie było łatwą sprawą dokonać podziału środków uwzględniając
to, co najbardziej pilne. Zarząd do budżetu podchodził jak w poprzednich latach, aby
rozwój powiatu miał miano rozwoju zrównoważonego. P.Starosta stwierdziła, że w swojej
wypowiedzi zwróci uwagę na rzeczy najbardziej ważne albo nowe. Cały szereg środków
został przeznaczony na zdrowie, jest to jedno z najważniejszych, w obecnej chwili, spraw
społecznych. Będzie kontynuowany remont w szpitalu i przychodni. Wcześniej była już
podana informacja, że szpital otrzymał środki zewnętrzne w wysokości 5.400tys.zł na
rozbudowę SOR-u. Powiat wspiera tę inwestycję wkładem własnym, czyli z budżetu
dofinansowuje szpital w wysokości 1.400tys.zł. Następna dziedzina, w której
kontynuowane będą prace (wybudowany duży budynek przy Zespole Szkół Zawodowych
nr 1, wybudowane 3 boiska, w planach jest budowa jeszcze jednego boiska) związane są z
wyposażeniem warsztatów szkolnych. Na wyposażenie pozyskiwane są środki zewnętrzne.
Liczono na dużo większe środki przy ogłoszonym przez Ministerstwo Oświaty programie
na wyposażenie szkół zawodowych. Wniosek był złożony na kwotę 170tys.zł na
doposażenie 3 nowych zawodów, na każdy zawód powiat otrzymał po 15tys.zł (podnośnik
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do wyposażenia stanowiska mechanika to koszt ok. 40tys.zł, a muszą być zakupione co
najmniej 4 takie podnośniki). W przyszłym roku będzie kontynuowany remont budynku
internatu, remont jeszcze jednego piętra. Ostatni temat inwestycyjny, w którym jest zawsze
najwięcej dyskusji i wzbudza bardzo wiele emocji, to temat dróg. Wiele czynników
wpływa na to, jakie drogi kwalifikujemy do przeprowadzenia remontu, odbudowy, czy
przebudowy. P.Starosta dodała, że na początku kadencji dokonała analizy, do ogólnego
remontu potrzeba było wówczas ponad 40mln.zł, jest to wysokość budżetu, powiat nie jest
w stanie takich środków wygenerować, powiat posiada 240km dróg. Bardzo starają się
pozyskiwać środki zewnętrzne na remonty tych dróg. W przyszłym roku proponowane jest
wyremontowanie kilku dużych odcinków, zarówno ze środków zewnętrznych
pozyskanych (będą składne wnioski), planowane jest wsparcie, przy realizacji tych
inwestycji kredytem. Proponowany kredyt jest wysoki, ale nie najwyższy, jaki do tej pory
był brany. Kredyt jest tak określony, aby była możliwość spłaty i nie zagrażał bieżącemu
funkcjonowaniu powiatu. Planowana jest przebudowa drogi Zakroczym-Wojszczyce-Stara
Wrona na długości blisko 5km. Przy współpracy z firmą, która dofinansowała powiat i
były środki na wkład własny złożyliśmy wniosek do Narodowego Programu Rozwoju
Dróg Lokalnych. Nasz powiat jest obecnie na 19 miejscu listy wstępnej, ale czekamy
jeszcze na podpisanie umowy i uzyskamy dofinansowanie w wysokości 2.670tys.zł.
Pozwoli to przeprowadzić inwestycje za blisko 6mln.zł na terenie gminy Zakroczym.
Następny projekt jaki proponuje Zarząd, to „projekt podwyższenia efektywności i
bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu
nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nr 35000567”. Jest to duży
projekt składający się z wielu odcinków w poszczególnych gminach. Zarząd ma nadzieję
na pozyskanie ok. 50% wartości tego projektu. Został złożony już wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego na przebudowę drogi 2409W na odcinku 13km, jest to najbardziej
użytkowana droga na terenie naszego powiatu. Droga była jakiś czas temu remontowana,
nie została zakończona, obecnie planowane jest położenie nakładki i uregulowanie
gospodarki wodnej. Zarząd zakwalifikował tę drogę do uzyskania dofinansowania z
Urzędu Marszałkowskiego (60%), ponieważ były postawione wysokie kryteria, w które
wpisywała się ta droga i droga, na którą został złożony wniosek do tzw. schetynówki.
Realizacja zaplanowanych inwestycji będzie wymagała ogromnego nakładu pracy.
P.Starosta poinformowała, że w budżecie została również przewidziana 10% podwyżka
płac dla pracowników. Płace w samorządowych instytucjach nie są wysokie i doświadczeni
pracownicy zaczęli odchodzić. Sama skarbnik, ani wicestarosta czy starosta nie są w stanie
wykonać wszystkich zadań nałożonych na powiat, musimy pracownikom zaproponować
nieco wyższe pensje.
P.Starosta poinformowała również, że podwyższeniu uległy opłaty pocztowe.
Na zakończenie dodała, że są to najważniejsze kwestie w obszarze budżetu. Zarząd
zobowiązuje się do jego realizacji w zaproponowanym kształcie.
2) P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała obydwie uchwały finansowe na 2018
rok. Ponadto komisja zgłosiła wniosek o zmniejszenie środków przeznaczonych na
promocję, Wniosek został uwzględniony przez Zarząd.
P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja poparła obydwa
projekty omawianych uchwał budżetowych.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja również wydała opinię pozytywną.
P.Andrzej Lenart – przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska również
poinformował o pozytywnej opinii komisji.
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P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że p.Marcin Ozdarski złożył pisemny wniosek
– zał. nr 5 do protokołu, poprosiła o zabranie głosu.
P.Marcin Ozdarski odczytał proponowaną przez siebie poprawkę do projektu uchwały
budżetowej powiatu nowodworskiego na 2018 rok:
- po stronie wydatków w dziale 750 – administracja publiczna, w pozycji 75020 – starostwa
powiatowe kwotę 9.629.946zł zmniejszyć o kwotę 150.000zł poprzez wykreślenie
wydatków na zadania inwestycyjne o nazwie – zakup samochodu osobowego na potrzeby
Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych, zakup i wdrożenie systemu kolejkowego na
potrzeby starostwa, zakup i uruchomienie systemu do rozliczania czasu pracy
pracowników starostwa oraz zmniejszenie kwoty realizacji zadania o nazwie zakup sprzętu
komputerowego i oprogramowania na potrzeby starostwa z przewidywanej kwoty 61tys.zł
do 20tys.zł;
- po stronie wydatków w dziale 750 – administracja publiczna, w pozycji 75075 – promocja
jednostek samorządu terytorialnego kwotę 372tys.zł zmniejszyć do kwoty 12tys.zł;
- po stronie wydatków w dziale 600 – transport i łączność, w pozycji 60014 – drogi
publiczne powiatowe zwiększyć o kwotę 470tys.zł z przeznaczeniem na wydatki
inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych wpisując tym samym do
załącznika nr 1 do uchwały budżetowej nowych zadań – przebudowa drogi powiatowej nr
3001W na odcinku od skrzyżowania z Modlinem Twierdzą do ulicy Warszawskiej w
Zakroczymiu uwzględniając budowę wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego oraz miejsc
parkingowych na wysokości Rodzinnego Ogrodu Działkowego Gałachy na kwotę
400tys.zł oraz budowę chodnika przy ul.Maturzystów w Nowym Dworze Maz. na odcinku
od budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do ul.Sportowej na kwotę 70tys.zł
- po stronie wydatków w dziale 851 – ochrona zdrowia, w pozycji 85149 – zwiększyć do
kwoty 83.100zł (zgodnie z wcześniejszą nowelą ustawy o działalności leczniczej samorząd
może wykupywać konkretne świadczenia zdrowotne, w związku z tym mając na uwadze
długi czas oczekiwania mieszkańców do lekarzy specjalistów proponuje różnice kwoty
aktualnie zapisanej w budżecie przeznaczyć na wykupienie świadczeń zdrowotnych w
zakresie konsultacji kardiologicznych, endokrynologicznych oraz rehabilitacji
ogólnoustrojowej).
P.Ozdarski uzasadniając powyższe wnioski powiedział, że nie wydaje mu się, aby zakup
kolejnego samochodu w tej kadencji na potrzeby starostwa był uzasadniony. P.Starosta ma
swój samochód służbowy, p.Wicestarosta używa samochodu służbowego, w kończącym
się roku 2017 był zakupiony dodatkowy samochód na potrzeby jednego z wydziałów. Jeśli
p.Starosta i p.Wicestarosta będą korzystali z jednego samochodu służbowego to ten, który
zostanie, można przeznaczyć dla Wydziału Inwestycji. Ponadto przez wiele lat pracownicy
pracowali bez systemu określającego czas przyjścia do pracy i czas wyjścia, są ważniejsze
wydatki, niż zakup tego sytemu. Jest mieszkańcem tego powiatu, wielokrotnie korzysta z
jego usług, chociażby rejestrując samochód, czy w sprawach prawa jazdy i nie widzi tam
nadmiernych kolejek, żeby zakupywać w roku 2018 kolejny system za 20tys.zł. Następna
sprawa dotyczy inwestycji drogowych. Jedną z najgorszych, jeżeli chodzi o stan
bezpieczeństwa dróg powiatowych, jest doga łącząca Nowy Dwór Maz. z gminą
Zakroczym. Wielu mieszkańców Modlina Twierdzy ma rodziny w tej gminie, korzystają z
tej drogi i sygnalizują, że jest w fatalnym stanie, nie ma ciągu pieszego, rowerowego. Na
wysokości Rodzinnych Ogródków Działkowych nie ma miejsc parkingowych,
korzystający z ogródków nie mają gdzie zaparkować swoich samochodów. Wymienione
powody uzasadniają modernizację tej drogi w roku 2018. Do skromnych środków, które
udało mu się wygospodarować, ma nadzieję, że p.Starosta to doceni, dołoży jakiś środków
zewnętrznych, których w tym budżecie zapisanych nie ma. Jeżeli chodzi o ul.Maturzystów,
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wie, że jest inicjatywa ze strony uczniów, warto inicjatywy społeczne popierać, myśli, że
70tys.zł nie jest to duża kwota, być może warto partycypować z miastem Nowy Dwór Maz.
3) P.Skarbnik przedstawiła:
- Uchwałę nr Ci.419.2017 składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej – zał. nr 6 do protokołu. RIO
wydała pozytywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2026.
- Uchwałę nr Ci.420.2017 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego
projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu – zał.
nr 7 do protokołu. RIO wydała opinię pozytywną.
4) P.Skarbnik, w imieniu Zarządu, zgłosiła autopoprawki do projektu budżetu na 2018 rok –
zał. nr 8 do protokołu, a jednocześnie do WPF, jako konsekwencja proponowanych zmian.
W związku z wnioskiem Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju do Zarządu, do którego
Zarząd się przychylił, propozycja zmniejszenia wydatków w kwocie 57.500zł w dziale 750
rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, a zwiększenie
planowanych wydatków w dziale 600 rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe.
Następnie w dziale 755 rozdział 75515 – bezpłatna pomoc prawna - przesuwa się kwotę
60.726zł z zakupu usług pozostałych na dotację dla organizacji pozarządowych w związku
z rozstrzygnięciem konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez
organizację pozarządową.
W załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok pn. wydatki na zadania
inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową: zmienia się źródła
finansowania planowanej inwestycji „Projekt podwyższenia efektywności i
bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu
nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 35000567” wykazano
w kolumnie 8 dochody własne jst 1.648.060zł, w kolumnie 9 kredyt 3.700.000zł; winno
być wykazane w kolumnie 8 dochody własne jst 1.612.067zł, w kolumnie 9 kredyt
2.322.984zł oraz w kolumnie 10 przychody bezzwrotne 1.413.000zł. Wprowadza się nowe
zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2424W Nasielsk- Nuna”. Na
zadanie zabezpiecza się środki w wysokości 22tys.zł przesuwając je z zadania pn.: „Projekt
podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci
drogi powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI
35000567”. Zmniejsza się wartość zadania pn. „Projekt podwyższenia efektywności i
bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci drogi powiatu
nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 35000567” do kwoty
5.148.060zł, tj. o kwotę 200tys.zł.
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Maz.
zmienia się wysokość finansowania w latach 2017-2018 wydatków projektu pn.
„Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach środków
unijnych. Przesuwa się środki w kwocie 123.688,61zł z roku 2017 na rok 2018.
W uchwale WPF Powiatu Nowodworskiego w § 1 dodaje się pkt 2 o następującym
brzmieniu „Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego dołącza się
objaśnienia przyjętych wartości”.
Następnie głos zabrała p.Starosta, odnośnie poprawek zgłoszonych przez p.Marcina
Ozdarskiego, powiedziała, że wpłynęły dosłownie przed chwilą, szkoda, że nie wpłynęły
na komisje. Budżet był omawiany na wszystkich komisjach, był opiniowany przez RIO,
nie widzi możliwości wprowadzenia tych poprawek.
5) P.Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad wniesionymi poprawkami.
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P.Marcin Ozdarski przypomniał, że kluczowe uchwały, również proponowane są
radnym tuż przed samą sesją, np. podwyżka dla p.Starosty, bierze przykład. Ponadto
przypomina, że radny ma prawo zgłaszać poprawki, jak i wnioski w każdej chwili.
Korzysta wyłącznie z praw, jakie nadaje ustawa o samorządzie powiatowym i statut.
Wracając do uchwały budżetowej ma kilka pytań. Zaplanowane zostały dochody, dochody
bieżące, majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, poprosił o określenie, jak się
kształtują te, które zostały zaplanowane w roku 2018 versus te, które są w roku 2017.
Interesują go pozycje: dochody, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki, wydatki
bieżące, wydatki majątkowe, oraz § 10 mówiący o upoważnieniu dla Zarządu do
zaciągania kredytów i pożyczek do finansowania przejściowego deficytu w kwocie
1mln.zł, oraz ppkt 3 do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok
budżetowy 2018 do łącznej kwoty 6mln.zł z wyjątkiem zobowiązań podejmowanych
inwestycji i remontów, nie obciążających jednak każdego roku budżetowego kwotą wyższą
niż 2mlz.zł. Czy w § 10 cos uległo zmianie?
P.Starosta powiedziała, że w pierwszej części pytania p.Ozdarski oczekuje analizy,
której nie da się przeprowadzić ad hoc. Porównywanie budżetu do roku poprzedniego
będzie przy absolutorium. Poprosiła p.Skarbnik o udzielenie odpowiedzi na drugie pytanie.
P.Skarbnik w nawiązaniu do wypowiedzi p.Starosty powiedziała, że nie jest w stanie na
ten moment podać takich informacji, natomiast na pewno budżet jest wyższy od
poprzedniego, zarówno dochody jak i wydatki. Część wydatków i zadań wzrosło bo
wzrastają koszty, ceny na rynku są coraz wyższe. P.Starosta informowała już, że np.
wzrosły koszty usług pocztowych o prawie 40% w stosunku do wcześniejszych umów.
Projekt budżetu był już skonstruowany 15 października więc przetargi były ogłoszone już
na kolejny rok i widać, że te koszty wzrastają. Tyle może powiedzieć jeśli chodzi o różnice
budżetu roku poprzedniego do planowanego.
Odnośnie punktu 10, p.Skarbnik poinformowała, że upoważnienia Zarządu nie uległy
zmianie, są takie jak w ubiegłym roku, jest to w pewnym sensie kontynuacja
wcześniejszego upoważnienia. W każdej uchwale takie upoważnienie jest, nie zdarzyło się
jeszcze, aby z tego upoważnienia była potrzeba skorzystania.
P.Ozdarski powiedział, że nie chciał analizy, bo na to rzeczywiście przyjdzie czas,
natomiast oczekiwał odpowiedzi jak się kształtują zaplanowane dochody i wydatki z
rokiem 2017, wystarczy informacja, że po stronie dochodów i wydatków są wyższe.
Planowane jest zaciągnięcie kredytu na kwotę ponad 9mln.zł, czy Zarząd pochylał się już
nad tym zagadnieniem, kiedy zamierza ogłosić procedurę wyłonienia podmiotu, który
udzieli kredytu, jaki przewidywany jest okres spłaty kredytu, od kiedy kredyt będzie
spłacany? Kredyt zaciągnięty w tej kadencji, chyba w roku 2017, a planowane jest
rozpoczęcie spłaty w następnej kadencji. W związku z powyższym jest to zmartwienie
kolejnej kadencji i kolejnego zarządu. Obawia się, że ten kredyt również zostanie
pozostawiony kolejnej radzie powiatu i kolejnemu zarządowi. Na chwilę obecną powiat
jest zadłużony na kwotę 17mln.zł, jeżeli dołożymy kolejne ponad 9mln.zł, to łącznie daje
kwotę prawie 27mln.zł, gratuluje takiego podejścia do finansów.
P.Starosta potwierdziła, że Zarząd w tym budżecie zaplanował zaciągnięcie kredytu, ale
tak jak wcześniej informowała wszystkie wskaźniki pozwalają na to, było to konsultowane
z RIO. Margines wielkości kredytu jest wyższy, niż zaplanowany. Zdecydowano się na
taki kredyt, ponieważ dostępne są środki zewnętrzne i postarają się, aby każda złotówka z
kredytu zaprocentowała co najmniej drugą złotówką ze środków zewnętrznych. Środki
jakie mamy w budżecie nie dałyby możliwości pozyskania takich środków zewnętrznych.
Jeżeli jesteśmy w stanie pozyskać prawie 10mln.zł środków zewnętrznych, na to musimy
mieć wkład własny w mniej więcej takiej samej wysokości. Natomiast co do spłaty
kredytu, to jak Zarząd rozpoczął swoją działalność w roku 2014, kredyt był w kwocie
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18mln.zł. W międzyczasie został wzięty kredyt w kwocie 7mln.zł, a na dziś jest to kwota
ok. 16mln.zł, czyli jest mniej. Jeśli nie będziemy brać kredytu, który teraz jest
proponowany, to budżet byłby oddany z długiem 13mln.zł, ale nie zostałyby wykonane
prace, które w tej chwili są proponowane. Nie są to środki brane na bieżące utrzymanie.
Wszystkie środki będą przeznaczone tylko i wyłącznie na zadania inwestycyjne. Bez tych
środków nie moglibyśmy występować o pieniądze zewnętrzne. Kończy się program
rozwoju obszarów wiejskich, gdzie możemy jeszcze uzyskać dofinansowanie, w tej chwili
mówi się, że zagrożony jest program rozwoju dróg lokalnych, chyba także u Marszałka
ogłoszony jest jednorazowy program wspierający drogi powiatowe. Budżet jest bezpieczny
i pozwała na normalne funkcjonowanie. Z wybudowanej drogi, czy boiska przy szkole,
można korzystać, a spokojnie kolejne kredyty spłacać. P.Starosta przypomniała, że jeśli
byśmy nie skorzystali z kredytu, to nie moglibyśmy przeprowadzić remontu w szpitalu i
wykorzystać 5.400tys.zł. Wziąć kredyt w wysokości 1.400tys.zł na szpital, a zrezygnować
z tak dużej dotacji nie byłoby uczciwe w stosunku do mieszkańców powiatu. P.Starosta
wie, że na Zarządzie spoczywa ogromna odpowiedzialność i duży ciężar, ale podjęli się
tego wyzwania i wiedzą, że zaplanowane inwestycje zrealizują i będą z nich korzystać nasi
mieszkańcy.
P.Kazimierz Drabik, w odniesieniu do wypowiedzi do p.Ozdarskiego, że kredyt będzie
spłacał przyszły samorząd, poprosił o wskazanie gminy, powiatu, który zamyka swoją
działalność nie przekazując długu następcom. Natomiast przyznaje rację p.Ozdarskiemu,
że ma prawo zgłosić dzisiaj poprawki do budżetu, pozostaje tylko poddać je pod
głosowanie Rady.
P.Henryk Mędrecki powiedział, że nie jest łatwo tworzyć budżet i zawsze brakuje
pieniędzy. Jeżeli jest szansa pozyskiwania środków, to jest za tym, żeby teraz brać kredyty.
WIBOR jest stosunkowo niski, można uzyskać marżę ok. 1%, gmina Leoncin ostatnio
robiła przetarg i wyszło 3,01%. W przypadku szansy na pozyskanie środków zewnętrznych
i szansy inwestowania w to, co przynosi mniejsze wydatki, jest zasadne wzięcie kredytu.
Taką inwestycją, która spowodowałaby mniejsze wydatki, jest droga w Gałachach.
Poprzedniemu Zarządowi nie udało się tego zrobić, ale jeśli udało by się to w tej kadencji,
to uważa, że powinno zostać zrobione. Jeżeli będzie taka możliwość to prosi, aby ująć to
zadanie w budżecie. Jeśli chodzi o inne poprawki, dotyczące drogi w Nowym Dworze Maz.
sytuacja jest trudna, ale uważa, że gmina sobie poradzi bez nas. Róbmy to, co jest naszym
zadaniem. Sam również ma bardzo wiele pomysłów na zadania. Za poprawką na drogę w
Gałachach będzie głosował, za innymi nie, bo nie ma środków.
P.Marcin Ozdarski ponowił pytanie kiedy Zarząd planuje zaciągnąć kredyt, jaki okres
spłaty i od kiedy?
Następnie powiedział, że planowany jest kredyt w wysokości 9.200tys.zł, na szpital
planowana jest kwota 1,500tys.zł. W tej kadencji popierał i zawsze będzie popierał każdą
złotówkę przeznaczoną na inwestycje w szpitalu, bo one się zwracają. Uważa, że być może
starczyłoby środków na drogę w Gałachach i inne niewielkie przesunięcia, które
zaproponował, bo jest to kwestia priorytetów, czy środki chcemy przeznaczyć na zdrowie
mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa w ciągu komunikacyjnym, którym młodzież
dochodzi do szkoły ponadpodstawowej, czy chcemy przeznaczyć na system kolejkowy i
system monitoringu czasu pracy pracowników. Wskazuje priorytety, które w jego odczuciu
są ważniejsze, niż system kontroli pracowników. Gdyby w tym roku nie oddano szkoły w
Pomiechówku, majątku prawie 10 milionowego za kwotę 1.500tys.zł i rozłożeniu tego na
symboliczne raty po 500tys.zł, dzisiaj nie byłoby takiego problemu jak kolejny kredyt i
również zrealizowana byłaby droga w Gałachach.
P.Starosta poinformowała, że uruchomienie procedury kredytowej nastąpi w momencie
kiedy te środki staną się potrzebne, myśli, że będzie to w pierwszej połowie przyszłego
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roku. Transze kredytu wykorzystywane są w chwili płacenia rachunków. Spłata kredytu
zaplanowana jest w latach 2019-2026.
P.Anna Maliszewska odniosła się do wniosku p.Ozdarskiego do budżetu na 2018 rok.
Powiedziała, że wszystkie uwagi są bardzo słuszne, tylko czemu, skoro p.Ozdarski uważa,
że proponowane inwestycje są tak ważne, złożył wniosek 5 minut przed uchwaleniem
budżetu? Intensywne prace nad projektem budżetu na rok 2018 rozpoczynają się już w
drugiej połowie roku i można takie wnioski składać. Zarząd na pewno rozważyłby
możliwość włączenia do budżetu tych propozycji. W tym momencie zdaniem
p.Maliszewskiej, jest to wyłącznie działalność pod publikę, aby zaistnieć, jako obrońca
pewnych mieszkańców i tylko tak to może być postrzegane.
P.Marcin Ozdarski, w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi, zwrócił uwagę, że
odpowiedź wielokrotnie na pytanie p.Maliszewskiej udzielała p.Starosta. Budżet, jak i
WPF, jest dokumentem płynnym, w każdym momencie można go zmienić. Najważniejsze
jest, żeby wspomagać mieszkańców, po to został wybrany na radnego, aby w każdej chwili
wnioski, które otrzymuje zgłaszać, ma do tego pełne prawo, szkoda ze korzysta z tego
p.Maliszewska. Ponadto p.Maliszewska mówiła, że były prace nad budżetem, że
uwzględniano wnioski mieszkańców. W związku z tym pytanie do p.Starosty: ile
wniosków, orientacyjnie, ze strony Wójtów, Burmistrzów wpłynęło do Zarządu w
momencie konstruowania budżetu i ile ze strony mieszkańców i które z wniosków
mieszkańców w tym budżecie znalazły odzwierciedlenie. Na dzisiejszą sesję przejrzał
wszystkie sprawozdania z prac Zarządu (od stycznia 2017 roku). Trudno jest dostrzec, aby
jakiś wniosek mieszkańców w tym budżecie został uwzględniony.
P.Maliszewska w odpowiedzi powiedziała, że była wyrazicielem woli mieszkańców
okręgu, który reprezentuje i będzie robiona droga w Pieńkowie i Górkach.
P.Kazimierz Drabik powiedział, że rozumie emocje obydwu stron. Nie zdarzyło się w
historii konstruowania budżetu, aby budżet zadowolił wszystkie strony. Zrozumiałe są
poprawki wniesione przez p.Ozdarskiego, trzeba poddać je pod głosowanie i temat
zakończyć. Następnie p.Drabik zgłosił formalny wniosek o zamknięcie dyskusji nad
budżetem.
P.Marcin Ozdarski powiedział, że jest to zamknięcie możliwości wypowiedzi.
P.Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że zgłoszono wniosek formalny, musi zostać
poddany pod głosowanie.
P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji nad
budżetem.
Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 1 głosie
wstrzymującym się, przyjęła wniosek o zamknięcie dyskusji.
P.Marcin Ozdarski powiedział, że chciał jeszcze zadać 3 pytania, ale rozumie, że
wprowadzane są nowe standardy demokracji zamykając dyskusję. Te pytania zada w
sprawach różnych.
P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek do budżetu na 2018 rok
zgłoszony przez p.Marcina Ozdarskiego: - po stronie wydatków w dziale 750 –
administracja publiczna, w pozycji 75020 – starostwa powiatowe kwotę 9.629.946zł
zmniejszyć o kwotę 150.000zł poprzez wykreślenie wydatków na zadania inwestycyjne o
nazwie – zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Inwestycji i Dróg
Powiatowych, zakup i wdrożenie systemu kolejkowego na potrzeby starostwa, zakup i
uruchomienie systemu do rozliczania czasu pracy pracowników starostwa oraz
zmniejszenie kwoty realizacji zadania o nazwie zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania na potrzeby starostwa z przewidywanej kwoty 61tys.zł do 20tys.zł.
Rada Powiatu Nowodworskiego 1 głosem za, przy 13 głosach przeciw i 4 głosach
wstrzymujących się nie przyjęła powyższego wniosku.
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P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek do budżetu na 2018 rok
zgłoszony przez p.Marcina Ozdarskiego: - po stronie wydatków w dziale 750 –
administracja publiczna, w pozycji 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego
kwotę 372tys.zł zmniejszyć do kwoty 12tys.zł;
Rada Powiatu Nowodworskiego 1 głosem za, przy 13 głosach przeciw i 4 głosach
wstrzymujących się nie przyjęła powyższego wniosku.
P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek do budżetu na 2018 rok
zgłoszony przez p.Marcina Ozdarskiego: - po stronie wydatków w dziale 600 – transport i
łączność, w pozycji 60014 – drogi publiczne powiatowe zwiększyć o kwotę 470tys.zł z
przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych
wpisując tym samym do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej nowych zadań –
przebudowa drogi powiatowej nr 3001W na odcinku od skrzyżowania z Modlinem
Twierdzą do ulicy Warszawskiej w Zakroczymiu uwzględniając budowę wzdłuż ciągu
pieszo – rowerowego oraz miejsc parkingowych na wysokości Rodzinnego Ogrodu
Działkowego Gałachy na kwotę 400tys.zł oraz budowę chodnika przy ul.Maturzystów w
Nowym Dworze Maz. na odcinku od budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do ul.Sportowej
na kwotę 70tys.zł
Rada Powiatu Nowodworskiego 6 głosami za, przy 12 głosach przeciw, nie przyjęła
powyższego wniosku.
P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek do budżetu na 2018 rok
zgłoszony przez p.Marcina Ozdarskiego: - po stronie wydatków w dziale 851 – ochrona
zdrowia, w pozycji 85149 – zwiększyć do kwoty 83.100zł.
Rada Powiatu Nowodworskiego 1 głosem za, przy 14 głosach przeciw i 3 głosach
wstrzymujących się, nie przyjęła powyższego wniosku.
Następnie p.Przewodnicząca Rady przeszła do przegłosowania autopoprawek
zgłoszonych przez Zarząd. Przypomniała, że autopoprawki zostały odczytane przez
p.Skarbnik, omówione na posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym. Zaproponowała
wniosek o przegłosowanie autopoprawki Zarządu w całości, następnie wniosek poddała
pod głosowanie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za poparła powyższy
wniosek.
P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawki do budżetu na 2018 rok
zgłoszone przez Zarząd Powiatu – zał. nr 8 do protokołu.
Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się,
poparła powyższy wniosek.
6) P.Przewodnicząca Rady kolejno poddała pod głosowanie projekty uchwał budżetowych
wraz z przyjętymi poprawkami.
Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się,
przyjęła Uchwałę Nr XXXV/236/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego - zał. nr 9 do protokołu.
Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się
przyjęła Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XXXV/237/2017 - zał. nr 10 do
protokołu.
P.Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutowa przerwę w obradach.
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Po wznowieniu obrad głos zabrał p.Kazimierz Drabik, który pogratulował Zarządowi
Powiatu budżetu, w stosunku do którego nikt w Radzie Powiatu nie był przeciw, a znaczna
większość budżet poparła. Dlatego uważa, że należą się gratulacje i ogromne brawa.
P.Marcin Ozdarski powiedział, że dyskusja nad budżetem została zakończona na
wniosek formalny p.Drabika. W związku z powyższym również gratuluje p.Staroście i
Zarządowi takiego bardzo obywatelskiego zadłużającego budżetu. Budżetu, który uwzględnia
wnioski mieszkańców (te, które przeanalizował), budżetu, w którym priorytetem jest zakup
kolejnego samochodu kosztem inwestycji drogowych. Gratuluje budżetu, w którym jest ujęty
zakup mównicy, mebli do namiotu promocyjnego, rozstawianej ścianki konferencyjnej, dużego
balonu promocyjnego. Gratuluje takiego bardzo dobrego budżetu, antyspołecznego,
antyobywatelskiego.
ad.3) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok – zał. nr 11 do protokołu.
Nie zgłoszono pytań do projektu uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XXXV/238/2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok.
ad.4) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu
Nowodworskiego na 2018 rok – zał. nr 12 do protokołu.
Nie zgłoszono pytań do projektu uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XXXV/239/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu
Nowodworskiego na 2018 rok.
ad.5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na
2018 rok – zał. nr 13 do protokołu.
Nie zgłoszono pytań do projektu uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XXXV/240/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na
2018 rok.
ad.6, 7) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 14 do protokołu oraz projekt uchwały
zmieniający uchwałę budżetową na 2017 rok – zał. nr 15 do protokołu.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty obydwu uchwał.
P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja również pozytywnie
zaopiniowała projekty przedmiotowych uchwał.
P.Skarbnik, z upoważnienia Zarządu, zgłosiła autopoprawkę do zmian w budżecie i
wieloletniej prognozy finansowej. Autopoprawka związana jest z wnioskiem Komendanta
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i przeznaczonych dla straży środków w wysokości
34.975zł, były to wydatki bieżące. Jest propozycja podziału na dwie kwoty: 8.878zł, jako
wydatki majątkowe oraz 26.097zł jako wydatki bieżące. Środki te nie powodują zmniejszenia
ani zwiększenia budżetu, ale jest istotne, aby takie zmiany wprowadzić.
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P.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie zgłoszonej autopoprawki.
Rada Powiatu Nowodworskiego 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się,
przyjęła autopoprawkę do uchwał budżetowych.
P.Przewodnicząca Rady poddała kolejno pod głosowanie przyjęcie uchwał
budżetowych wraz z wprowadzoną autopoprawką.
Rada Powiatu Nowodworskiego 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się,
przyjęła Uchwałę Nr XXXV/241/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 16 do protokołu.
Rada Powiatu Nowodworskiego 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się,
przyjęła Uchwałę Nr XXXV/242/2017 zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok – zał.
nr 17 do protokołu.
ad.8) Projekt uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zał. nr 18 do protokołu.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie zabrano innych głosów w przedmiocie uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała
pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XXXV/243/2017 w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
ad.9) Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018 – zał. nr 19 do protokołu.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie zabrano innych głosów w przedmiocie uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała
pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XXXV/244/2017 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
ad.10) Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 20 do protokołu.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Marcin Ozdarski zadał pytanie: czy wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie złożyli opinie
i czy wszystkie opinie były pozytywne, jaka była opinia Pełnomocnika Okręgowej Izby
Aptekarskiej?
P.Starosta powiedziała, że Burmistrz Nasielska złożył negatywną opinię, izba
aptekarska zaopiniowała pozytywnie.

14

Na pytanie p.Ozdarskiego: jakie były zastrzeżenia ze strony gminy Nasielsk, bo z tego
co pamięta w roku ubiegłym opinia była również negatywna. P.Starosta powiedziała, że chyba
dotyczy to zamykanej apteki, nie jesteśmy w stanie przymusić przedsiębiorcy, żeby
kontynuował działalność.
Nie zabrano innych głosów w przedmiocie uchwały p.Przewodnicząca Rady poddała
pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 18 głosami za, przyjęła Uchwałę Nr
XXXV/245/2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Nowodworskiego.
ad.11) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Nowodworskiego
– zał. nr 21 do protokołu.
Nie zgłoszono pytań do projektu uchwały, p.Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 3 głosach przeciw, przyjęła
Uchwałę Nr XXXV/245/2017 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie
Starosty Nowodworskiego.
Ad. 5 Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady – zał. nr 22 do protokołu.
P.Ryszard Gumiński zadał pytanie, dot. posiedzenia Zarządu w dniu 14.11.2017r. i
informacji zawartej w pkt 2 ppkt c, budowy chodnika przy drodze nr 2409W, w którym miejscu
planowane jest wybudowanie chodnika?
P.Starosta poinformowała, że jest to element tego dużego wniosku ujętego w budżecie,
był robiony przedmiar chodnika (wniosek jest złożony do Marszałka) w miejscowości Siennica.
P.Marcin Ozdarski zadał pytanie dot. posiedzenia w dniu 26.10.2017r. i informacji
zawartej w pkt 2 ppkt c (Zarząd przyjął informację przygotowaną przez Wydział Obsługi Szkół
i Edukacji w sprawie podwyższenia dodatków za pracę w trudnych warunkach w Zespole
Placówek Edukacyjnych; Zarząd analizuje budżet pod kątem wolnych środków finansowych,
jednocześnie czekając na informację o wysokości subwencji oświatowej na 2018 rok, w tym
wysokości środków przeznaczonych na ww. placówkę) jakie jest stanowisko Zarządu Powiatu
i czy wniosek zostanie zrealizowany w roku 2018?, bo w budżecie nie został ujęty.
P.Starosta poinformowała, że z tą szkoła jest związany problem w związku z nowymi
przepisami, które wyszły w roku ubiegłym. Konsekwencją tego jest zwiększenie środków na
wynagrodzenia na kwotę blisko 700tys.zł. Wcześniej w inny sposób można było organizować
zajęcia w tej szkole, obecnie musieliśmy się dostosować do wymogów zawartych w przepisach
i już w tej chwili do szkoły musimy dołożyć kwotę 700tys.zł ponad budżet, który wynika z
subwencji oświatowej. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze podziału subwencji, nie
wiemy jaka jej część przypada na Zespół Placówek Edukacyjnych. W momencie otrzymania
tej informacji Zarząd będzie się nad tym zastanawiał. Bardzo by chcieli żeby nauczyciele,
szczególnie w tej szkole, godnie byli wynagradzani, ale niewiele od Zarządu Powiatu zależy.
P.Marcin Ozdarski zadał pytanie dot. posiedzenia w dniu 2.11.17r. pkt 3 ppkt f (Zarząd
wyraził zgodę na zawarcie zamówienia uzupełniającego w kwocie 41.400zł z Firmą Usługi
Transportowe Budowlane i Drogowe Ireneusz Ziemieniecki Stare Pieścirogi) czego dotyczy to
zamówienie, z czego wynika potrzeba zawarcia zamówienia uzupełniającego?
P.Wicestarosta poinformował, że aby wykorzystać środki, które pozostały w budżecie
podjęli decyzję o wykonaniu zadania równania dróg, dosypywania kruszywa.
P.Marcin Ozdarski zadał pytanie dot. posiedzenia w dniu 2.11.17r. pkt 5 (Zarząd
zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Starostwa
Powiatowego” tj. wybór firmy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; brakująca kwota
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97.238,80zł zostanie zabezpieczona w budżecie powiatu na realizację ww.zadania) czy ta
zwiększona wysokość zamówienia wynika z tego, że wzrosły opłaty, czy np. wzrosła liczba
wysyłanej korespondencji? Ponadto p.Ozdarski poprosił o informację, kto zajmuje się
kolportażem gazetki powiatowej?
P.Starosta poinformowała, że wzrosła cena usług. Kolportaż gazetki odbywa się w
różny sposób, np. rozwozi radny p.Buszta, w Czosnowie radna p.Maliszewska, wspieramy się
też naszym pracownikiem.
Nie zgłoszono innych pytań do sprawozdania z prac Zarządu.
Ad. 6 Interpelacje i zapytania.
P.Ryszard Gumiński zadał pytanie, czy 10% podwyżka płac obejmuje również
pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych powiatu?
P.Starosta poinformowała, że tak.
P.Marcin Ozdarski, w związku z przyjętą uchwałą w sprawie rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego (dot. aptek w Nowym Dworze
Maz.: Apteki Zdrowie ul. Wojska Polskiego 35 oraz Apteka ul. Gen. Berlinga 21) zadał pytanie
czy: te apteki funkcjonują, czy np. zawiesiły swoją działalność?
P.Starosta powiedziała, że na bieżąco nie jest w stanie jednoznacznie udzielić
odpowiedzi na to pytanie. Sprawa zostanie zweryfikowana, a odpowiedź zostanie udzielona na
piśmie.
Głos zabrał p.Bogdan Jeziorski – radny miasta Nowy Dwór Maz. powiedział, że od 2-3
lat te apteki nie funkcjonują.
P.Marcin Ozdarski zwrócił uwagę, że powinna być weryfikacja aptek przy
przygotowywaniu tego typu uchwały.
Następnie poprosił o pisemną informację dotyczącą szkolenia w dniu 11-12 grudnia w
Radziejowicach: koszt szkolenia, czego dotyczyło, jaka była grupa uczestnicząca. Dodał, że są
ważniejsze powiatowe wydatki, niż kolejne szkolenia.
P.Przewodnicząca Rady powiedziała, że podmioty gospodarcze zazwyczaj prowadzą
wiele punktów aptecznych i nie wie czy weryfikacja dałaby prawidłową odpowiedź, ale to tylko
komentarz. Jeśli chodzi o szkolenie, wszyscy Radni otrzymali zaproszenie do udziału. Podana
była tematyka, która jest bardzo aktualna, ponieważ od tego roku wprowadzane są nowe
zmiany.
Ad. 7 Sprawy różne.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Radnych zostały wysłane informacje
mailowe dotyczące pomocy świątecznej. Radni co roku organizowali pomoc świąteczną dla
rodziny wytypowanej przez PCPR. W tym roku jest to rodzina zastępcza sprawowana przez
babcię wychowującą dwójkę dzieci, z których jedno jest chore na nowotwór, choroba w bardzo
ciężkim stadium. Rodzina prosi o zakup żywności, lista produktów została załączona w
informacji mailowej.
Następnie p.Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady i zostały
przesłane do p.Radnych na adresy mailowe:
- Pismo Gminy Zakroczym do wiadomości Rady Powiatu dot. drogi powiatowej nr 2416W.
- Pismo Rady Miejskiej w Sosnowcu przekazujące uchwałę w sprawie apelu dotyczącego
poparcia protestu w służbie zdrowia.
- Stanowisko Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczące planowanych zmian w
kodeksie wyborczym.
- Pismo Starosty Powiatu Bartoszyckiego z prośbą dot. sprawy uruchomienia Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020.
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- Pismo p.M.Krzemińskiego „wezwanie Rady Powiatu Nowodworskiego do usunięcia
naruszenia”, dotyczy skargi rozpatrzonej na poprzedniej sesji. P.Przewodnicząca Rady
poinformowała, że przygotowany został projekt odpowiedzi, będzie chciała uzyskać akceptację
Rady, czy w takim kształcie możemy tę odpowiedź wystosować. Było to analizowane z biurem
prawnym i Komisją Rewizyjną. P.Przewodnicząca odczytała pismo Komisji Rewizyjnej w
związku z odbytym posiedzeniem w dniu 27.11.2017r. w sprawie wezwania skierowanego
przez p.Krzemińskiego – zał. 23 do protokołu. Nowelizacja Kodeksu postępowania
administracyjnego likwiduje obowiązek strony wezwania organu do usunięcia naruszenia
prawa, organ do którego wezwanie zostało skierowane nie ma obowiązku podejmowania
żadnych czynności. Komisja Rewizyjna, zajęła stanowisko (nie wynika to z przepisów, ale takie
działanie wydaje się logiczne) żeby poinformować wnoszącego wezwanie o zmianie przepisów
i braku takiej konstrukcji, jak wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, oraz jeśli ma taką wolę,
to może złożyć bezpośrednio skargę do WSA.
Na pytanie p.Przewodniczącej Rady, czy są głosy Radnych odmienne od stanowiska Komisji
Rewizyjnej? takich stanowisk nie zgłoszono. W związku z powyższym p.Przewodnicząca Rady
stwierdziła, że Rada przyjęła odczytaną propozycję odpowiedzi.
- Kolejne pismo p.M.Krzemińskiego z dn. 30.11.2017r. wnosi o udostępnienie i przesłanie na
wskazany adres pełnego nagrania z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 września 2017.
Nagranie zostanie przekazane wnioskodawcy.
- Zawiadomienie o rozprawie przed WSA w dniu 23 stycznia 2018r. w sprawie skargi Powiatu
Nowodworskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca
2017r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nasielsku.
- Pismo p.Gruza dotyczące „zaniechań i nieprawidłowości przy przydziale lokalu zamiennego
przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.”. Pismo zostało skierowane do Komisji
Rewizyjnej.
- Następnie p.Przewodnicząca Rady przedstawiła życzenia świąteczne od: Starosty i
Przewodniczącego Rady Powiatu Legionowskiego, Burmistrza i Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Nowym Dworze Maz., Przewodniczącej Nowodworskiego Stowarzyszenia
Amazonek.
- Poinformowała o zaproszeniu dla wszystkich Radnych i mieszkańców do udziału w spotkaniu
przedświątecznym, które odbędzie się 16 grudnia 2017r. o godz. 15 na parkingu przed
Starostwem Powiatowym.
P.Henryk Mędrecki pogratulował Zarządowi zaproponowanego budżetu, dodał, że
składał parę wniosków, większość jest ujęta. W przypadki drogi w Gałachach, w trakcie roku
może coś się jeszcze zmieni, jest to bardzo ważna droga i najwyższy czas aby zacząć ją
remontować. Podziękował za współpracę: Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Panu
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Skargi na dyrektora PCPR były
analizowane na komisji, w związku z tym przeglądane były dokumenty, które świadczą o
dobrej pracy. Odnośnie budżetu powiedział, że decyzje dotyczyły tego co zrobić, a nie co
odrzucić. Wiele razy pracował nad budżetem i zawsze był z niego niezadowolony. Odnośnie
planowanego zaciągnięcia kredytu uważa, że przetarg powinien być ogłoszony w tym roku, a
rozstrzygnięty w przyszłym. Należy zrobić to jak najszybciej, bo w I kwartale większość
samorządów zwróci o środki, a teraz można uzyskać lepsze warunki. Na zakończenie
wypowiedzi p.Mędrecki podziękował wszystkim, z którymi współpracował w mijającym roku.
P.Przewodnicząca Rady, dołączając się do życzeń, również podziękowała jednostkom
powiatowym, Komisji Rewizyjnej za pracę między innymi przy analizie skarg, których w tym
roku dużo wpłynęło. P.Przewodnicząca zaznaczyła, że czasami wpływa dużo skarg na nasze
jednostki, nie oznacza, że źle funkcjonują, tylko jest to trudny odcinek działalności.
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Następnie p.Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p.Arturowi Ciecierskiemu –
burmistrzowi Zakroczymia.
P.Artur Ciecierski na wstępie przedstawił Radnym Gminy Zakroczym, którzy również
uczestniczą w dzisiejszej sesji Rady Powiatu: Maciej Kostrzewski, Monika Śmieszny, Piotr
Serwatka - przewodniczący Rady Gminy, Teresa Wyzińska, Grzegorz Wszelaki. Powiedział,
że jest im niezręcznie, że pojawiają się dzisiaj w kwestiach, które w jego ocenie powinny być
załatwiane na linii pracownicy, urzędy, burmistrz i zarząd. Uważa, że od kwietnia-maja są
traktowani marginalnie, nie tylko Burmistrz, ale również Radni. Pogratulował Zarządowi, że
niemal jednomyślnie został przyjęty budżet. Pogratulował p.Dyrektorowi i Zarządowi, za to co
dzieje się w szpitalu. Gmina Zakroczym zawsze będzie wspierała inicjatywy modernizacji
szpitala. Szpital, szkoły, boiska, to sprawy, które dotyczą wszystkich mieszkańców.
Uczestniczył w otwarciu boisk, zdaje sobie sprawę z różnych priorytetów, które ustalają władze
danego samorządu. Podziękował p.Mędreckiemu oraz w szczególności p.Ozdarskiemu, który
zauważył problem i złożył poprawkę. Powiedział, że Burmistrz Zakroczymia nie złożył
żadnego wniosku do budżetu, bo w ostatnich czasach jest to bezprzedmiotowe. Skoro
mieszkańcy składają wnioski w sprawie dróg, Trębek Nowych, od trasy 62 do mostku, itd. i
jest to pomijane, więc uznał, że nie ma sensu pisać pism, uważa, że rozmowa powinna być
najważniejsza.
P.Ciecierski powiedział, że bierze odpowiedzialność za to, co dzieje się w urzędzie więc będzie
zwracał się do Zarządu, który powinien brać odpowiedzialność za to, co dzieje się w starostwie.
Jeśli już coś robimy to róbmy to dobrze. Zwracał się z prośbą do radnej p.Rutkowskiej, żeby
poprosiła p.Calaka – wicestarostę, który odpowiada za inwestycje, żeby robić dobrze albo
wcale. Bo potem Burmistrz musi się z tego tłumaczyć na zebraniach wiejskich, bo mieszkańcy
nie wiedzą czyja jest to droga. Rozpoczęty remont drogi w Zarębach był wiele miesięcy temu,
jest nieskończony. W dniu 12 października był na posiedzeniu Zarządu prosił, aby w ramach
bieżącego utrzymania niektóre drogi gruntowe (nadal podtrzymuje wolę przejęcia niektórych
dróg, ale najpierw prosi o uregulowanie ich stanu) zostały wyrównane, prosił o wyrównanie
drogi Strubiny-Pieczoługi i przez miesiąc nic się nie zadziało. Napisał pismo z dnia 13 listopada
do wiadomości Rady Powiatu, dlaczego Radni otrzymali go dzisiaj? Kolejna sprawa związana
jest z porozumieniami w sprawie budowy chodników.
Rozumieją, że w drogach powiatowych pewne rzeczy muszą sobie zrobić sami, chcą realizować
potrzeby mieszkańców. W poprzednim roku przygotowanie i podpisanie porozumień trwało
ok. miesiąca, w tym roku zwrócili się do Zarządu o zaczęcie budowy chodników w
miejscowościach Smoły i Chenrysin, porozumienia leżały kilka miesięcy. Jak już się udało,
został ogłoszony przetarg, za remont chodnika za metr kwadratowy wyszła kwota 416zł, więc
przetargi zostały unieważnione. Rada podjęła nowe uchwały, uchylając poprzednie, ale
dokumentacja musi zostać przekazana do Powiatu, sprawa trwa kolejny miesiąc. Wszyscy
bardzo się cieszą, że droga od „Biedronki” do Swobodni (ILS) będzie przebudowana, gratuluje
Zarządowi, że będzie to możliwe do realizacji. Burmistrz Zakroczymia, za zgodą jednomyślną
Rady zaproponował 500tys.zł na ten projekt. Na kompleksowe rozwiązanie projektu z
oświetleniem, żeby było bezpiecznie. Gdyby nie ILS drogi by nie było. Natomiast osobiście,
od Marszałka po Dyrektorów wydziałów, obalił mity na temat drogi, że będzie drogą
wojewódzką, że będzie budowana z RPO, trwało to 3 miesiące. Gmina z ILS wybuduje to
oświetlenie jak powiat przebuduje drogę, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. To nie jest tak,
że Burmistrz zmienia zdanie, od samego początku mówił, że 500tys.zł na rozwiązania
kompleksowe. Wycofał się, nie dają na to nawet złotówki, ponieważ Zarząd uznał, że
oświetlenie nie jest potrzebne, bo jest to zadanie własne gminy.
P.Ciecierski powiedział, że nie jest tak, że przyjechał krytykować, tylko bardzo prosi, aby nie
traktować mieszkańców jakby byli dziećmi, którzy jak napyskują rodzicom, to nie otrzymają
kieszonkowego. Samorząd gminy oczekuje szacunku. P.Ciecierski dodał, że po to go wybrano,
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aby służył ludziom, podobnie radni i myśli, że Zakroczym nadal leży w Powiecie
Nowodworskim.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że pisma dotyczące spraw różnych przesyłane
są Radnym mailowo, a na najbliższej sesji jest informacja o pismach. Nie jest tak, że sprawy
przedstawione są z jakimś opóźnieniem. Ma prośbę, którą przekazywała również telefonicznie
żeby Przedstawiciele Samorządu Zakroczymia przyszli również na posiedzenie komisji
tematycznej. Jako radna już drugą kadencję może powiedzieć, że spotkania były z wieloma
wójtami, burmistrzami i najwięcej do takich konstruktywnych rzeczy dochodziło na komisji.
Wiec jako przewodnicząca zwraca się z prośbą na przyszłość o przyjęcie takiej drogi.
P.Burmistrz powiedział, że doskonale rozumie, bo w tej sprawie rozmawiał
telefonicznie z p.Przewodniczącą, będą z tego również korzystać. Natomiast uważa, że jest to
krok za daleko, powinni rozmawiać konstruktywnie na linii burmistrz - zarząd.
Następnie głos zabrał p.Maciej Kostrzewski (radny z miejscowości Gałachy),
powiedział, że jest to inwestycja drogowa od 12 lat nie dokończona. Inwestycja zatrzymała się
przy końcu ul.Warszawskiej, a dalej asfalt położony przez Niemców w 42 roku. Teraz tylko
zalepiane są dziury. Jest to naturalny ciąg pieszo-rekreacyjny z Modlina do Zakroczymia,
bardzo ważne historyczne miejsce. Jest to prosty odcinek drogi, kierowcy jeżdżą bardzo
szybko, nie ma chodnika, droga nie ma odwodnienia, piesi są ochlapywani wodą i błotem. Nie
rozumie dlaczego tak długo ta inwestycja nie jest kończona, gmina Zakroczym jest chyba
najbardziej zaniedbaną gminą. Podziękował radnym p.Marcinowi Ozdarskiemu i p.Henrykowi
Mędreckiemu, że również zauważają problem tej drogi i wspomagają. Zaprasza do obejrzenia
drogi, która jest chyba najbardziej zaniedbaną w powiecie.
Z kolei głos zabrała Teresa Wyzińska, powiedziała, że mieszka tam od 72 roku, w tym
czasie nic nie było tam zrobione. Przychodzi wiosna, czy jesień, samochodem nie da się
przejechać. Prosi aby zająć się drogą, przynajmniej ją utwardzić.
P.Monika Śmieszny przypomniała, że p.Starosta przy przyjmowaniu budżetu mówiła o
zrównoważonym rozwoju całego powiatu. W gminie Zakroczym powiat zamierza
wyremontować 5km drogi, a w innej gminie w m. Siennica odcinek 12km wraz z budową
chodnika, jest to bardzo duża dysproporcja. W okręgu, który reprezentuje również była robiona
piękna inwestycja, za którą po raz kolejny dziękuje. Niestety nie udało się przy niej wybudować
chodnika pomimo, że jest to bardzo ruchliwa droga, dodatkowo jeżdżą nią tiry do Intercarsu.
Przy drodze jest szkoła, do której dzieci pieszo dochodzą z sąsiednich miejscowości. Inwestycja
była wykonywana w 2016 roku, teoretycznie zamknięta w grudniu 2016r. Do dnia dzisiejszego,
po wielokrotnych rozmowach, z p.Pawłem Calakiem, nie jest w stanie doprosić się, żeby
zostały wykopane odpływy, rowy. W trakcie trwania inwestycji była prośba o wykonanie
przepustów, nie było to możliwe. Obecnie notorycznie przychodzą mieszkańcy i się skarżą, że
są zalewani. P.Śmieszmy poruszyła również sprawę drogi w miejscowości Zaręby, gdzie
konieczne jest położenie destruktu na niezbyt długim odcinku. Inwestycja ta zaczęta została w
miesiącach sierpień-wrzesień, również wielokrotnie prosiła, bez skutku, p.Calak obiecywał, że
do końca listopada droga miała być ukończona, do dnia dzisiejszego się to nie stało. Jeśli chodzi
o kolejną drogę w miejscowości Strubiny, chciała zrobić zdjęcia, aby pokazać jak droga
wygląda, ale nie miała odwagi na nią wjechać z obawy, że z niej nie wyjedzie, a przy drodze
są domy mieszkalne, mieszkają ludzie. Jeśli chodzi o chodnik o którym wspominał p.Burmistrz,
to myśli, że powinna „podziękować” za opóźnienie w wydaniu pozwolenia, bo dzięki temu
ceny tak drastycznie wzrosły, że ta miejscowość chodnika chyba nie będzie miała.
P.Piotr Serwatka (radny z okręgu Trębki Nowe) poruszył sprawę inwestycji ostatnio
przeprowadzonej w Trębkach Nowych. Były realizowane dwa odcinki, łącznie ok. 600m drogi.
Podziękował za wykonanie drogi, natomiast nie zostały wykonane pobocza przez co jest
wysoka krawędź jezdni, zagraża to bezpieczeństwu ruchu. Ponadto mieszkańcy wielokrotnie
zgłaszali problem wjazdów do posesji, nie zostały zrobione i mieszkańcy mają problemy z
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dojechaniem do swoich posesji, łącznie z uszkodzeniami samochodów. Kolejny problem, który
się pojawił po tej inwestycji, to połączenie nowej drogi ze starą, jest bardzo wysoki uskok,
odczuwalny dla samochodów już przy prędkości 50-60km. Podziękował również
p.Mędreckiemu i p.Ozdarskiemu za to, że zauważyli problem ich drogi. Dziwi się, że radni,
którzy zostali wybrani z okręgu Zakroczym - Pomiechówek nie byli zainteresowani poparciem
tej inicjatywy, może za wyjątkiem jednego. Liczy na to, że droga, która w części została
wykonana w tym roku, zostanie zrealizowana na kolejnym odcinku w stronę drogi 62, który
często jest objazdem wypadków na tej drodze.
P.Grzegorz Wszelaki (radny gminy Zakroczym) zwrócił uwagę na firmy wykonujące
usługi dla powiatu. Remont drogi destruktem, gdzie brak nadzoru pokazał, według jego oceny,
że ta droga jeśli chodzi o jakość została wykonana w 30%. Zaraz powstały doły, które od nowa
trzeba było uzupełniać. Kolejna firma, która uzupełniała te ubytki, przy braku dobrych maszyn
powodowało, że jedna maszyna kładła, a druga jadąc zrywała, psuła. Nie było nadzoru. Droga
dwa razy naprawiana, a w dalszym ciągu jest „porwana”. P.Wszelaki, uważa, że nadzór nad
wybranymi firmami do wykonywania tych prac jest żałosny. Jest jakieś zadowolenie
mieszkańców z kawałka wykonanej drogi. Ta firma cały czas dziwnie wygrywa przetargi.
Proponowałby większe zainteresowanie wykonawcy i nadzoru, które sprawuje Starostwo.
Wiele razy przychodził i rozmawiał, te naciski powodują że coś się tam dzieje. Od wojny
czekali na remont tej drogi, podziękował za wykonany kawałek drogi, który został wyproszony.
P.Starosta bardzo serdecznie przywitała p.Radnych z gminy Zakroczym. Powiedziała,
że nie może pozostać bez odpowiedzi. Przedmówca odniósł się do przetargów, firm,
poinformowała, że obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych. Z godnie z ustawą
organizowane są przetargi, zadania do realizacji przekazywane są firmie, która wygra przetarg.
Dokumentacja przetargowa jest do wglądu, nie może pozwolić na takie insynuacje, że dziwnie
ktoś wygrywa przetarg. Jeśli ma Pan jakieś wątpliwości, to zawiadomienie można złożyć do
prokuratury. Takie uwagi, absolutnie nie będą przyjmowane.
Ogólnie odnosząc się do podnoszonego problemu, p.Starosta powiedziała, że przy
proponowanych pozycjach w budżecie przypomniała, że w naszym powiecie jest 240km dróg
powiatowych. Na podstawowe wykonanie najpilniejszych potrzeb nie starczyłoby budżetu
całego powiatu, czyli ok. 40-50mln.zł. Cały szereg dróg, takich jak są w gminie Zakroczym jest
również w innych gminach, staramy się zrobić to co możemy. Po podsumowaniu trzech lat
pracy, należy stwierdzić, że nie było jeszcze tylu inwestycji drogowych w powiecie w całej
historii powiatu. Nie było też tylu środków zewnętrznych pozyskanych na remonty tych dróg.
Obecne władze samorządu powiatowego nie mogą odpowiadać za coś co działo się 12 lat temu,
są dopiero od 3 lat.
P.Burmistrz mówił, że chciałby przejąć jakieś drogi, powiat jest otwarty na propozycje,
natomiast nie przypomina sobie żadnego wniosku, który wpłynąłby do Zarządu na konkretną
drogę. Stan prawny dróg powiatowych jest regulowany, jest to bardzo żmudny i długotrwały
proces. Są wydzieleni pracownicy, którzy się tylko tym zajmują. Zarząd jest bardzo otwarty na
propozycje przejęcia jakiś dróg.
P.Burmistrz powiedział, że p.Starosta nie zrozumiała istoty poruszonej rzeczy. Ogromy
szacunek za to, co jest robione dla Powiatu, ale jak dzielone są inwestycje za rok wszyscy to
ocenią. Natomiast jeśli już robicie coś na terenie gminy Zakroczym to róbcie to dobrze, bo do
tego są bardzo poważne zastrzeżenia. Rozumie, że zapis w protokole nie równa się do pisma,
będzie pisał pisma we wszystkich sprawach. Jesteście Państwo skłonni przekazać drogi, ale jak
prosi najpierw pismem, gdzie jest odpowiedź negatywna, a teraz 12 października, ma nadzieję,
że jest to w protokole, żeby powiat przekazał gminie tzw. trójkąt przy cmentarzu, o który dba
gmina, nie ma odpowiedzi jaka jest decyzja Zarządu. Jeśli nie będzie zgody na przekazanie
wystąpi o środki na utrzymanie. O jakich pismach mówi p.Starosta? to znaczy, że posiedzenia
Zarządu w stosunku do Burmistrza są bezprzedmiotowe, jest ignorowany. Burmistrz nie chce
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wtrącać się w wykonywanie zadań powiatu, ale drogi są na terenach konkretnej gminy i jeśli
nie ma nadzoru inwestorskiego, to będzie nadzór będzie ze strony gminy. Radni gminy mówili
o tym, bo to oni są na miejscu i mają kontakt z mieszkańcami. Może warto podzielić
zamówienia, a nie dopuszczać do przetargu, w „jednym koszu” wszystkie zadania i wygrywa
jedna firma, która później kolejny rok się nie wyrabia, tylko dlaczego Zakroczym jest na końcu?
Rok temu w grudniu kończona była inwestycja na Janowie, teraz też kończone jest w grudniu,
w wielkim pośpiechu, bo muszą być rozliczenia. Może podzielić zamówienia?, dopuścić
większą konkurencję i wszystko będzie wykonane w terminie. Proszą jeszcze raz o to, że jeżeli
wykonywane są jakieś roboty na terenie gminy, to niech będą wykonywane dobrze. Na
zakończenie wypowiedzi p.Burmistrz życzył wszystkiego dobrego na święta.
P.Marcin Ozdarski potwierdził, że rzeczywiście ustalone zostało ustalone, że pisma do
Rady będą przekazywane mailowo, bo to usprawnia pracę. Ale chyba taka forma
przekazywania pism, jaka zaoponowała od dłuższego czasu, jest w stosunku do radnych
niepoważna. To pismo, o którym mówi p.Burmistrz, widzi po raz pierwszy w chwili obecnej,
pismo dotowane na 13.11.207r. , data wpływu do Starostwa 14.11.17r., data przekazania do
Rady Powiatu 16.11.17r., a data wysłania skanu pisma do Radnych 14.12.17r. godz. 7.22.
Bardzo prosi, aby proces przekazywania korespondencji nie był z takim opóźnieniem.
P.Przewodnicząca przeprosiła za powyższe.
P.Marcin Ozdarski kontynuując powiedział, jak można traktować poważnie, składać
wnioski do budżetu, jak Radni są tak traktowani. P.Burmistrz poruszył kwestię porozumień, że
wyrażał chęć współuczestnictwa w remoncie dróg, chodników. Następnie w swej wypowiedzi
p.Ozdarski wrócił do przyjętego projektu uchwały w sprawie planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2018 rok. W I półroczu K.Rewizyjna zaplanowała punkt pn.: kontrola
przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym za II półrocze roku 2017, efekty
współpracy Zarządu Powiatu Nowodworskiego z innymi samorządami w zakresie realizacji
inwestycji w roku 2017. Ma ogromną nadzieję, że ten wątek pism i porozumień, bardzo
szczegółowo będzie poruszony, bo jest to poważna sprawa. Problem drogi w miejscowości
Gałachy, czy innych przedstawianych dróg, to poważny problem. Nie ma co ukrywać, że część
gmin przez Zarząd jest traktowana „po macoszemu”, część wybitnie dobrze. Ma propozycję,
aby Komisja Infrastruktury poruszyła ten problem, być może zorganizowała wspólne
posiedzenie z tożsamą komisją Rady Gminy, zrobić objazd dróg, określić jakie inwestycje są
potrzebne. Inwestycja, która będzie realizowana na terenie gminy Zakroczym na kwotę
2.800tys.zł jest to chyba jedyna inwestycja zapisana w budżecie na 2018 rok, która ma środki
pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Inne inwestycje nawet ta która będzie remontowana na
kwotę 7mln.zł w gminie Nasielsk, nie ma zapisanych środków zewnętrznych, ale ma ogromne
przeświadczenie, że o takie Zarząd będzie się ubiegał. Jeszcze raz apeluje i ma nadzieję, że z
tych oszczędności, które uda się wygospodarować w roku 2018 pochylić się nad problemem
dróg w gminie Zakroczym, szczególnie tej, o której mówił wcześniej, łączącej Modlin
Twierdzę z centrum Zakroczymia, droga bardzo ważna zarówno dla mieszkańców
Zakroczymia, Twierdzy Modlin i Nowego Dworu Maz. Jeżeli tej drogi nie uda się zrobić w
roku 2018, to nasze wspólne nadzieje na remont tej drogi spadają do minimum, bo kolejny
kredyt i zadłużanie powiatu spowoduje to, że kolejna kadencja upłynie tylko wyłącznie na
spłacanych długach po Zarządzie Starosty p.Biernackiej. Nawiązując do wypowiedzi Radnego
reprezentującego Gałachy, powiedział, że nie jest tak, że Zarząd nic nie robi wzdłuż tej drogi.
Wie, że remont tej drogi bardzo poprawiłby atrakcyjność tego terenu, brakuje gruntów gdzie
mieszkańcy naszego powiatu mogą się budować, a wzdłuż tej drogi są grunty, których
atrakcyjność by wzrosła jeżeli droga byłaby wyremontowana, byłby ciąg pieszo
komunikacyjny. Na poprzedniej sesji już zwrócił uwagę, że jedną z inwestycji wzdłuż tej drogi
było zasadzenie krzaczków blisko za 120tys.zł w grudniu 2016 roku. Ma nadzieję, że te
krzaczki się przyjęły, bo były ważniejsze niż naprawa drogi. Przypomniał, że na poprzedniej
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sesji Rady Powiatu zwrócił uwagę na procedurę w jaki sposób są wyłaniane podmioty.
Wówczas p.Wicestarosta użył sformułowania że: przychodzą wykonawcy, jeden proponuje
600, drugi 300tys. P.Wicestarosta zobligował się, że udzieli pisemnej odpowiedzi na zapytanie,
poziom odpowiedzi jest żenujący.
P.Starosta powiedziała, że jeszcze raz powtórzy, bo widzi, że p.Ozdarski nie słuchał
uważnie tego, co mówiła o inwestycjach. W pierwszym projekcie budżetu są wpisane 3 duże
inwestycje, z których każda będzie dofinansowana z zewnątrz. Pierwsza pozycja w ramach
Krajowego Programu Budowy Dróg kiedyś tzw. schetynówka. Druga to tzw. mostowa, a trzecia
jest złożona do Marszałka. Ta trzecia jest w konstrukcji 60 do 40%, więc prosi o nie
imputowanie, że Zarząd nie stara się pozyskać środków. Wszystkie pozycje, które są w
budżecie będą dofinansowane z zewnątrz.
P.Hanna Rutkowska ustosunkowując się do wcześniejszych wypowiedzi powiedziała,
że to nie jest tak, że jako radna z gminy Zakroczym nie interesuje się drogami na terenie tej
gminy. Stale zabiega o środki, od pierwszego spotkania, co każdy radny może poświadczyć.
Nawet usłyszała głos, że jest za ambitna, bo chce wszystko na raz zrobić. Rozważając okres
kiedy została radną, to co zostało zrobione teraz, to przez 12 lat wcześniej nie wiele było
robione, były wykonywane prace w ramach bieżącego utrzymania. Przeanalizowała wszystkie
prace zrobione przez poprzedni Zarząd. Wyczytała, że tylko w Wólce Smoszewskiej był
zrobiony jakiś przepust, wykopane rowy, również w ramach bieżącego utrzymania dróg. W tej
chwili już jest zrobione 3,8km asfaltu i 5km jest projektowane. Głównie współpracuje z
p.Wicestarostą, który odpowiada za inwestycje, i o drogę w Gałachach ubiegała się już od
przynajmniej 2 lat. Najpierw była robiona droga w Wojszczycach, z tego powodu, że już tam
prawie nie było drogi, jest szkoła, jeżdżą autobusy, było już niebezpiecznie, nawet 2 pojazdy
miały problem z wyprzedzeniem. Potem były robione odcinki na Trębkach Nowych, z
inicjatywy p.Burmistrza, z którym jest w kontakcie. Myśli, że ta współpraca nie układa się
najlepiej. Wykazywała inicjatywę, między innymi chciała pełnić dyżury raz w miesiącu, aby
móc spotkać się z mieszkańcami. Sprawa najpierw była na tak, później już do tego nie wracano.
Chciałby uczestniczyć w sesjach Rady Gminy, ale nie jest powiadamiana. Robi co może,
kontakt jest tylko telefoniczny z p.Burmistrzem, z p.Moniką Śmieszny. Na początku tego roku
zorganizowała objazd dróg, wybraliśmy co na ten rok można zrobić i to zostało wykonane.
Kwestia, co do jakości, to jest już ocena p.Burmistrza, była na tych drogach i uważa, że nie jest
źle. Odnośnie porozumienia, a też nie wszystko wie, bo nie ma płynnej, stałej współpracy,
p.Burmistrz zadzwonił, że się przeciąga podpisanie porozumienia więc przyszła do
p.Wicestarosty, poprosiła, porozumienie zostało podpisane. Potem w rozmowie z p.Śmieszny
usłyszała, że zadanie nie jest realizowane, jest jej przykro z tego powodu, że najpierw coś się
dzieje, deklaruje, a potem się nie wykonuje. P.Rutkowska wróciła do jakości dróg w
Zakroczymiu. Byli na objeździe dróg z p.Wicestarostą, między innymi na drodze, o której
mówiła radna p.Wyzińska tj. przez Strubiny. Oczywiście można powiedzieć, że jest tam
kawałek drogi nieprzejezdnej, droga jest wielokilometrowa, nie jest cała w złym stanie, ale nie
mniej jednak odcinek od końcówki zabudowy miejscowości Smoły do lasu trzeba by naprawić.
P.Wicestarosta obiecał, że w ramach bieżącego utrzymania dróg prace zostaną wykonane.
Ponadto zwróciła uwagę, że na terenie gminy Zakroczym jest 54km dróg, z tego 38% nie
spełnia warunków dróg powiatowych. Więc jest prośba, aby p.Burmistrz napisał pismo, żeby
przekazać gminie te drogi, bo może rzeczywiście p.Burmistrz i gmina, jako gospodarze terenu
najbliżej tych dróg bardziej by o to zadbały. W dalszym ciągu deklaruje współpracę z gminą
Zakroczym, jest dyspozycyjna, oczekuje też inicjatywy ze strony Radnych i p.Burmistrza.
P.Przewodnicząca Rady uważa, że ten wątek został już wyczerpany, wszystkie kolejne
sprawy mogą być poruszane i omawiane już nie na sesji. Zaprasza na posiedzenia Komisji
Finansów i Komisji Infrastruktury, które często odbywają wspólne posiedzenia, gdzie w
tematycznym gronie można omówić sprawy inwestycji drogowych.
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P.Burmistrz w nawiązaniu do wypowiedzi p.Rutkowskiej powiedział, że bardzo dobrze
im się rozmawiało przez telefon. Natomiast widocznie nieskutecznie p.Rutkowska działa w
stosunku do p.Wicestarosty. Jak p.Rutkowska przyszła się wybielić w sprawie składowiska, to
widziała kiedy jest sesja.
P.Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję w tej sprawie, poprosiła o zabieranie
głosów w innych, jeżeli takie są do przedstawienia.
Głos zabrała p.Starosta, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia
złożyła życzenia zdrowych, wesołych świąt, spędzonych w rodzinnym gronie. Życzyła aby,
pomimo ogromnych obecnie podziałów w naszym społeczeństwie, zapomnieć o tych
podziałach przy świątecznym stole. P.Starosta życzyła wiele wyrozumiałości, tolerancji i
serdeczności dla wszystkich uczestniczących w sesji, ich rodzin, przyjaciół i znajomych.
P.Przewodnicząca Rady również w imieniu prezydium rady oraz swoim własnym
złożyła najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Na zakończenie przypomniała o inicjatywie zakupu świątecznej paczki, dla rodziny, poprosiła
Radnych i Zarząd o włączenie się w pomoc. P.Przewodnicząca dodała, że jeśli przeczytamy
opis sytuacji rodziny, to nasze problemy i słowne potyczki zmniejszą trochę swoją istotę i
inaczej na to spojrzymy.
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. 1305 zamknęła
obrady XXXV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Kręźlewicz
Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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