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BR.0002.36.17                          Protokół Nr XXXVI/17 

                                     z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                z dnia 28 grudnia 2017 roku 
 

 

XXXVI 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 XXXVI sesji 

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

Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 16 

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

Łapińska, p.Marcin Ozdarski, p.Hanna Rutkowska.             

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

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

starostwa. 

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

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

Ad. 2 

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

zwołana XXXVI sesja – zał. nr 6 do protokołu.  

Nie zgłoszono wniosków do porządku XXXVI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego, 

p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jego przyjęcie.  

Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 16 głosami za,  przyjęła porządek 

XXXVI sesji:    

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.   

3. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;  

2) zmiany uchwały budżetowej na rok 2017;  

3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz 

określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w 

następnym roku budżetowym; 

4) rozpatrzenia skargi na działanie Wicestarosty Nowodworskiego.  

4. Interpelacje i zapytania. 

5. Sprawy różne.   

6. Zamknięcie sesji.  

 

Ad.3) Przyjęcie uchwał w sprawach. 

ad.1,2,3) Projekty uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego; zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017; w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego 

terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.  

 P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że do powyższych projektów uchwał Zarząd 

wnosi autopoprawki. Autopoprawki zostały omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Finansów oraz Komisji Infrastruktury.  
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P.Krzysztof Kapusta – wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wymienione projekty uchwał wraz z 

poprawkami.  

P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja obradowała nad trzema 

wymienionymi uchwałami, opinia jest pozytywna łącznie ze zgłoszoną autopoprawką.  

Nie zabrano głosów w przedmiocie powyższych uchwał, p.Przewodnicząca Rady, 

kolejno, poddała je pod głosowanie, wraz z autopoprawkami.  

 

Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się 

przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/247/2017 w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego – zał. nr 7 do protokołu. 

 

Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się 

przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/248/2017 zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok – zał. 

nr 8 do protokołu.    

 

Rada Powiatu Nowodworskiego 14 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się 

przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/249/2017 w sprawie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego 

terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku 

budżetowym – zał. nr 9 do protokołu. 

 

ad. 4) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wicestarosty 

Nowodworskiego. 

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

glosowanie jej przyjęcie.  

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

przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/250/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 

Wicestarosty Nowodworskiego. 

 

Ad. 4) Interpelacje i zapytania. 

 Głosów nie zabrano. 

 

Ad. 5) Sprawy różne.   

 P.Przewodnicząca Rady bardzo serdecznie podziękowała wszystkim Radnym, którzy 

włączyli się w pomoc świąteczną dla wytypowanej przez PCPR rodziny z miejscowości 

Chrcynno. Zostały zrobione zakupy za kwotę ponad 800zł, dodatkowo dwoje Radnych 

przyniosło paczki z produktami. 

 Następnie p.Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady 

Powiatu:    

- Pismo Burmistrza Nasielska w sprawie przekazania budynku i zadania prowadzenia Liceum 

Ogólnokształcącego w Nasielsku. 

- Skarga p.M.Krzemińskiego na uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego. Sprawa była 

również omawiana na poprzedniej sesji, obecnie trwają prace z kancelarią prawną nad 

ostateczną odpowiedzią, zostały przekazane materiały.  

 P.Przewodnicząca Rady poinformowała również, o życzeniach, które wpłynęły do Rady 

Powiatu od: Jarosława Lewickiego i pracowników kancelarii, Domu Rodzinnego Kerperta, 

Dyrektora NCM, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, senatora prof. Jana Żaryn, posła na Sejm Jana 
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Grabca, posła na Sejm prof. Jana Szyszko, Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Czosnów, 

Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej.  

P.Przewodnicząca przekazała również uczestniczącym w sesji najserdeczniejsze 

życzenia noworoczne.          

 

Ad. 6) Zamknięcie sesji.  

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

Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 1010 zamknęła 

obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 
 

          Przewodnicząca Rady  

                    Katarzyna Kręźlewicz  

 

Protokołowała  

Mariola Tomaszewska 
   

 


