
PROTOKÓŁ Nr XVII/04  

z XVII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

w dniu 23 września 2004 roku.

Rozpoczęcie:   10.00                                                                                    Zakończenie: 14.30

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski – otworzył obrady XVII sesji  Rady 

Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi 

quorum,  przy  którym  Rada  może  obradować  i  podejmować  prawomocne  uchwały.  Powitał 

radnych,  zaproszonych  gości.  (lista  radnych  i  zaproszonych  gości  stanowi  załącznik  nr  1 do 

protokołu). Radny Henryk Kuczma przybył o godz. 10.10, radny Grzegorz Lew o godz. 10.20.

2  Przyjęcie protokołu  XV i XVI sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski – zapytał radnych, czy wnoszą uwagi 

do protokołu  XVI sesji Rady Powiatu. W związku z brakiem zastrzeżeń, zarządził głosowanie w 

sprawie przyjęcia protokołu  z XVI sesji.

głosowanie:

 jednogłośnie za

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski – zapytał radnych, czy wnoszą uwagi 

do protokołu  XV sesji Rady Powiatu. W związku z brakiem zastrzeżeń, zarządził głosowanie w 

sprawie przyjęcia protokołu  z XV sesji.

głosowanie:

 jednogłośnie za



3 Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Rady Eugeniusz  Wyrzykowski – zapytał radnych o uwagi do proponowanego 

porządku obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Powiatu.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Program gospodarowania mieniem powiatowym na okres kadencji.

6. Informacja Zarządu Powiatu z realizacji ustaleń z sesji poświeconej turystyce.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1  Wyrażenia  zgody  na  darowanie  Skarbowi  Państwa  nieruchomości  z  zasobu  Powiatu 

nowodworskiego

7.2 Ustanowienia hipoteki;

7.3 Zmiany uchwały budżetowej na 2004 r;

7.4  Zmiany  planu  finansowego  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych w 2004 roku;

7.5 Zmiany uchwały Nr XI/82/2003 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 grudnia 2003 

roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.

7.6  Przekazania  tokarki  i  szlifierki  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w    Nowym  Dworze 

Gdańskim;

7.7 Przekazania tokarki dla Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stegnie;

8. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu od ostatniej sesji.

9. Informacja  o  korespondencji  skierowanej  do  Przewodniczącego  Rady    Powiatu 

Nowodworskiego.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego  i Starosty Nowodworskiego 

o złożonych oświadczeniach majątkowych.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.



Starosta Mirosław Molski – prosi o wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów. Zgodnie 

z  obietnicą  złożoną  na  sesji  w  lipcu  –  uchylenie  uchwały  Nr  XII/92/2004   w  sprawie 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu nowodworskiego. 

Drugim  punktem  jest  wyrażenie  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

Starosta wyjaśnił, iż odbyło się na ten temat spotkanie radnych, wielokrotnie prowadzone były 

rozmowy. Dzisiaj trzeba podjąć decyzję.

Oprócz  tego  są  dwie  autopoprawki  dotyczące  spraw  finansowych,  które  nie  mogły  być 

wprowadzone wcześniej, gdyż dopiero wpłynęły środki na PFRON.

Radny Zbigniew Bojkowski – zapytał,  czego dokładnie dotyczy zmiana uchwały w sprawie 

zasad  gospodarowania  nieruchomościami.  Radny  chciałby  jasno  wiedzieć,  za  czym  miałby 

głosować.

Starosta  Mirosław  Molski –  zmieniany  jest  tryb  wydzierżawiania  i  sprzedawania,  jest  to 

kompetencją Rady. Ma o tym decydować Rada, a nie Zarząd.

Radny Zbigniew Bojkowski – nie zadowala go ta odpowiedź, nie mówi że nie będzie głosował 

za, ale chce konkretnie wiedzieć jaka to jest zmiana i czego dotyczy. Nie chce na ślepo głosować.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski –  wyjaśnił,  iż  w  lutym  została 

podjęta uchwała, w której Rada scedowała niektóre swoje upoważnienia na rzecz Zarządu. W 

miesiącu lipcu wielu radnych wyrażało niezadowolenie, że Zarząd realizuje to upoważnienie nie 

w taki sposób w jaki by oczekiwali radni. Starosta zobowiązał się, że na następnej sesji zostanie 

przygotowany projekt uchwały anulujący to upoważnienie. 

Radny Zbigniew Bojkowski – powiedział,  że dalej nie jest  zadowolony z odpowiedzi.  Pyta, 

dlaczego w uzasadnieniu  nie  jest  dokładnie  napisane  o co  chodzi?  Przewodniczący  wygłosił 

komentarz również nie znając tej uchwały.



Radny Tomasz Terendy – wydaje mu się, że skoro Rada dała takie upoważnienie dla Zarządu to 

równie dobrze może je zabrać i na tym cała rzecz polega. Rada odbiera Zarządowi upoważnienie 

do dysponowania mieniem. 

Starosta Mirosław Molski -  przytacza jeden punkt, który mówi, że to Rada Powiatu upoważnia 

Zarząd do przetargowego lub bezprzetargowego  wydzierżawiania nieruchomości. Gdyby Zarząd 

chciałby cokolwiek wydzierżawić musi pytać Radę o zgodę.

Radny Zbigniew Piórkowski – powiedział, że chodziło o to, że jeżeli się podrzuca pod obrady 

sesji  nowe projekty uchwał bez zachowania obowiązującego trybu, a zwłaszcza takie o treści 

mówiącej że coś się unieważnia,  to wystarcza dołączyć do tego uchwałę uchylaną i każdy będzie 

wiedział o co chodzi.

Radny chciałby zabrać głos co do drugiego projektu i zaapelować do radnych, aby dzisiaj tego 

projektu  uchwały  nie  przyjmować,  gdyż  uważa  że  radni  zostali  wprowadzeni  w  błąd.  Na 

posiedzeniu komisji otrzymał informację, że ten projekt nie wejdzie do porządku obrad tej sesji. 

Rozdano nawet umowę dzierżawy, chyba w celu konsultacji. W tej chwili wprowadzana jest ta 

uchwała bez zapoznania się z nią przez komisje.  Spotkanie,  które się odbyło miało charakter 

nieformalny, a nie statutowy.

Można taki majątek wydzierżawić na konkretny cel w drodze bezprzetargowej,  ale zawsze w 

takiej uchwale Rada ma podaną kwotę, za którą ten majątek wydzierżawia. Umowa dzierżawy, 

którą rozdano i nie była ona na komisjach konsultowana jest według radnego w kilku punktach 

dla Powiatu niekorzystna, a także sprzeczna z uchwałą. Mowa jest w niej o stawkach, które będą 

obowiązywały zgodnie z uchwałą Zarządu, a w projekcie uchwały napisane jest, że cena będzie 

negocjowana. Poza tym zapisy w tej umowie dzierżawy umożliwiają także prowadzenie na tym 

majątku innej działalności niż szkoła, o której mówimy, bez konsekwencji rozwiązania umowy.

Radny Zbigniew Krokosz – przychyla się do głosów przedmówców, uważa, że było na tyle 

czasu aby te projekty przedstawić na posiedzeniach komisji i porozmawiać. Projekty nie powinny 

być przyjęte do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – zgłosił wniosek o umieszczenie w porządku 

obrad punktu – informacja na temat wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2004r.



W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskami.

Wprowadzenie informacji nt.  wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2004 r.  jako pkt 5  

porządku obrad.

głosowanie:   jednogłośnie za   (wniosek przyjęto)

Wprowadzenie  projektu  dot.  uchylenia  uchwały  Nr  XII/92/2004  Rady  Powiatu  

nowodworskiego  z  dnia  12  lutego  2004  roku  w  sprawie  zasad  gospodarowania  

nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu nowodworskiego.

głosowanie:  10 głosów za, 5 wstrzymujących się  (wniosek przyjęto)

Wprowadzenie  projektu  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

głosowanie:  6 głosów za, 7 głosów przeciw, 1 wstrzymujący się (wniosek odrzucono)

Radny Tomasz Terendy – rozumie, że uczelnia nie będzie utworzona?

Odrzucając ten punkt trzeba będzie ogłosić przetarg. 

Radny Zbigniew  Piórkowski –  nikt  nie  mówi o przetargach,  chodzi  o  to,  żeby ta  uchwała 

została przyjęta w normalnym trybie.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski –  głosowanie  odbywało  się  nad 

wprowadzeniem punktu dot. odstąpienia od przetargu, a nie nad utworzeniem uczelni. 

Przewodniczący Eugeniusz Wyrzykowski – odczytał uchwalony porządek obrad (zał. nr 2).



Starosta Powiatu Mirosław Molski – prosi o pięciominutową przerwę przed przegłosowaniem 

porządku obrad w celu podjęcia decyzji w sprawie dalszych działań.

Radny  Zbigniew  Piórkowski –  nie  było  dzisiaj  decyzji  o  przetargowym  trybie  dzierżawy 

majątku. Radni chcą, aby ta uchwała została przyjęta normalnym trybem, zaopiniowana przez 

komisje. Nic nie stoi na przeszkodzie zwołaniu sesji nadzwyczajnej w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – ogłosił 5 –minutową przerwę.

PRZERWA 10.30 - 11.00

Radny Grzegorz Lew – zgłosił  wniosek w sprawie reasumpcji  głosowania nad odrzuconym 

wnioskiem, zaprotokołowanie głosowania imiennego.

Radny Zbigniew Piórkowski – w ten sposób można powtarzać każde głosowanie, które się nie 

podoba.

Radny Zbigniew Bojkowski – nie może tak być,  że przerywa się sesję i uzgadnia z innymi 

radnymi stanowisko, gdyż prawdopodobnie o to chodziło. Nie można wracać do tej samej rzeki. 

Było przegłosowane i zostawiamy. Radny głosował przeciwko, żeby uszanować innych radnych. 

Nie chodzi o to aby blokować, tylko porozmawiać twarzą w twarz.

Radny Zbigniew Piórkowski – odbiera wniosek radnego Grzegorza Lwa w ten sposób, że grupa 

radnych nie chce, aby w komisjach przedyskutować ten projekt uchwały.

Radny Zbigniew Ptak – stawia dalej idący wniosek o odrzucenie wniosku radnego Grzegorza 

Lwa i przystąpienie do głosowania nad porządkiem obrad.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski –  zarządził  głosowanie  nad  wnioskiem 

radnego Grzegorza Lwa.



głosowanie:  7 głosów za, 8 przeciw (wniosek został odrzucony).

głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 9 głosów za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Porządek o poniższej treści  został przyjęty.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Powiatu.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja nt. wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2004 r.

6. Program gospodarowania mieniem powiatowym na okres kadencji.

7. Informacja Zarządu Powiatu z realizacji ustaleń z sesji poświeconej turystyce.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1 Wyrażenia  zgody  na  darowanie  Skarbowi  Państwa  nieruchomości  z  zasobu  Powiatu 

nowodworskiego

8.2 Uchylenia uchwały Nr XII/92/2004 rady Powiatu nowodworskiego z dnia 12 lutego 2004 r. w 

sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu 

nowodworskiego 

8.3 Ustanowienia hipoteki;

8.4  Zmiany uchwały budżetowej na 2004 

8.5 Zmiany  planu  finansowego  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych w 2004 roku

8.6 Zmiany uchwały Nr XI/82/2003 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 grudnia 2003 

roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.

8.7 Przekazania  tokarki  i  szlifierki  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w    Nowym  Dworze 

Gdańskim;

8.8 Przekazania tokarki dla Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stegnie;

9. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu od ostatniej sesji.

10. Informacja  o  korespondencji  skierowanej  do  Przewodniczącego  Rady    Powiatu 

Nowodworskiego.



11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego  i Starosty Nowodworskiego 

o złożonych oświadczeniach majątkowych.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych

Radny Zbigniew Bojkowski – zauważył, że Przewodniczy Rady szanuje radnych, stoi na straży 

obiektywizmu i sprawiedliwości, i to się mu podoba.

Radny otrzymał  dość dużo odpowiedzi  na interpelacje.  Jest  zadowolony że je  dostał,  ale  nie 

wszystkie jego dotyczyły. Na komisji poruszał sprawę modernizacji ulicy Warszawskiej – chodzi 

o chodniki i parkingi. Pytał o kompetencje poszczególnych członków Zarządu. Ludzie nie wiedzą 

do kogo się zwrócić i skarżą się, że Starosty nigdy nie ma.

Radny poruszył temat spraw, które do Starosty dotarły i nie zostały zrealizowane, natomiast on 

został  nimi  obarczony.  Uważa,  że  w sprawie  pani  Górnicz  winy nie ponosi  Starosta,  a  inny 

członek Zarządu, który był wówczas kierownikiem. Lada chwila zgłosi się osoba z inną sprawą.

Radnemu jest wstyd, że  w Powiecie jest tyle spraw nierozwiązanych i niedokończonych.

Następnie radny poruszył sprawę przejmowanego majątku w Stegnie. Stwierdził, że nie cierpi 

zakłamania. Cały czas się domagał informacji odnośnie Ksiąg Wieczystych i nakładów, czy jest 

naniesiona odrębna nieruchomość budynkowa. Radny stwierdził, że musiały by być dwie księgi. 

Jak to może być, skoro w październiku Starosta złożył wniosek o założenie ksiąg wieczystych, w 

styczniu otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego o założeniu księgi przez Skarb Państwa – 

Starostę. Księga została wydana w lutym , – teren zabudowany -  inny.

Radny  uważa,  że  ze  strony  prawnej  to  jest  nasze.  Starosta  nie  zrobił  jednej  rzeczy.   Nie 

poinformował dzierżawcy o możliwości zgłoszenia roszczeń. Już w chwili złożenia wniosku o 

założenie Księgi  Wieczystej,  powinien wysłać  zawiadomienie  o udokumentowanie  nakładów. 

Wówczas „rzeczoznawca wchodzi na ten majątek”.

Radny uważa, że dzierżawcy należy się zwrot kosztów. W tej chwili nie wie ile. Sprawa nie 

została przebadana tak jak to powinno być.

Radny stwierdził. że Starosta nie wyciągnął wniosków z popełnionych błędów.



Wydał ogromne pieniądze nie robiąc przetargu na wykonanie szacunków, zamiast szukać rezerw. 

Starosta powinien wspomagać się innymi siłami. 

Pan Król ma udowodnione w części nakłady. Będzie się sądził i wygra, gdyż był przekonany, że 

w dobrej wierze to nabył.

Gdyby w wycenie był szacunek nieruchomości i wartość nakładów nie byłoby żadnych pretensji 

ze strony radnego. Co się należy człowiekowi trzeba mu dać. Radnemu już zdrowia brakuje na 

pouczanie.

Radnemu podobała się wypowiedź Starosty, że chce mieć konstruktywną opozycję, ale jak  ma 

współpracować, kiedy Starosta zarządził przerwę, co było niepotrzebne. W ten sposób przysparza 

sobie przeciwników. Ale to nie o to chodzi. Radni chcą żyć w zgodzie i razem coś robić, ale nie 

za ścianą, nie zakulisowo, bo nie ma wśród nich głupców.

Radny zwiedził wyremontowany budynek Sądu i Ksiąg Wieczystych i jest dumny z dokonanej 

pracy.

Uważa,  że  Starosta  nie  liczy  się  z  radnymi,  na  których  powinien  się  wspierać.  Walka  jest 

niepotrzebna.  Radny  zamierza  „poważny  artykuł  do  poważnej  gazety  dać,  gdyż  nie  może 

ścierpieć to co się tu wyprawia”. Podejrzaną sprawą jest to, że ciągle jest ten sam rzeczoznawca, 

nie ma konkurencji i ciągle jest coś nie tak. Radny prosi, aby Starosta wyciągnął wnioski.

Radny  Zbigniew  Ptak –  potwierdza  słowa  pana  Bojkowskiego.  Radny  otrzymuje  pisemne 

odpowiedzi. Tam jest albo że nie można, albo o niczym.

Radnego cieszy fakt, że ruszyły prace związane z tworzeniem programu rozwoju turystyki i że 

zostanie  to  sfinalizowane  w  listopadzie  br.  Radny  pyta  w  jaki  sposób  został  wyłoniony 

wykonawca opracowania programu, jak głęboki będzie zakres opracowania.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski stwierdził, że tego tematu dotyczy następny 

punkt porządki obrad.

Radny Zbigniew Krokosz – zapytał  o projekt medalu Starosty,  czy radni mogą go obejrzeć, 

skoro pięć tysięcy już nas to kosztowało, czemu to ma służyć i w jakim celu jest to robione.



Radny Zbigniew Ptak – jest wykonywany w tej chwili objazd dla drogi nr 7 od Kiezmarku do 

Dworka. Radny prosi o pisemną informację, z chronologią wydarzeń i decyzji, kto zadecydował, 

że  ten  objazd  jest  wykonywany  przez  Dworek.  Radny cały  czas  opcjował,  aby wykorzystać 

warunki i priorytety, które stwarza UE dla środków spójnościowych.

Radny  Eustachiusz  Lepper –  wrócił  do  wypowiedzi  pana  Bojkowskiego  na  temat 

nieruchomości w Stegnie. Nie wie czy zwraca się on do Starosty jako samorządowca, czy jako 

przedstawiciela Skarbu Państwa. Stan prawny jest bardzo prosty. Samorząd powiatowy przejął od 

Skarbu Państwa aktem notarialnym nieruchomość i w tym akcie notarialnym nie ma żadnych 

zobowiązań, które samorząd miałby w stosunku do kogokolwiek ponosić.

Jeżeli osoba dzierżawiąca ma jakiekolwiek pretensje, to nie do samorządu powiatowego tylko do 

Skarbu Państwa.

Radny  Zbigniew  Bojkowski –  Pan  Starosta  w  imieniu  Skarbu  Państwa  złożył  wniosek  o 

założenie księgi wieczystej, ale wiedział o tym, że są tam nakłady. Radny ma pretensje że nie 

spełniono wszystkich  warunków w celu zadośćuczynienia  roszczeniom dzierżawcy. Pan Król 

dzierżawił i przekonany był w dobrej wierze, że jest właścicielem. Do Skarbu Państwa miałby 

pretensje, gdyby otrzymał zawiadomienie od  Starosty o założeniu księgi i o terminie zgłaszania 

roszczeń. Na jakiej podstawie w księgi się nanosi, że wszystko jest nasze. 

Radny Grzegorz Lew – należy w tym momencie rozdzielić pytania. Rada nie może wymagać od 

Starosty, zarządcy nieruchomości w Stegnie, aby cokolwiek nam odpowiadał. Jedynie Wojewoda 

może ukarać go za złe przeprowadzenie sprawy, jako pełnomocnika.

Radny Zbigniew  Bojkowski –  to  na jakiej  podstawie  Starosta  zawarł  umowę dzierżawy  z 

panem Królem, gdzie płynął czynsz, do Powiatu czy do Skarbu Państwa?

Radny Zbigniew Piórkowski – stwierdził,,  że  można zadawać pytania  panu Staroście,  choć 

działa w interesie Skarbu Państwa, nie tylko Wojewoda może to robić. Obowiązuje Ustawa o 

informacji publicznej, każdy może pytać i na te pytania trzeba odpowiadać.

Radny Grzegorz Lew – stwierdził, że źle sformułował wypowiedź.



Radny Tomasz Terendy – są prowadzone rozmowy z panem Królem, dajmy Zarządowi trochę 

czasu, nie musimy tu tego roztrząsać.

Starosta  Mirosław  Molski –  pytania  radnego  Bojkowskiego  dotyczą  spraw  istotnych  dla 

Powiatu, raz na kilkadziesiąt lat zdarzają się tak duże inwestycje w Powiecie nowodworskim. 

Kontrakt na remont drogi E-7 z m.Kiezmark do Jazowa został rozszerzony o 2 mln euro. 

Pytanie  co  Zarząd  załatwił  ponad  środki,  które  się  należą  –  przy  wielkiej  aktywności  pana 

Zdzisława Piechoty udało się ściągnąć duże pieniądze na modernizację dróg powiatowych. W 

ramach  kontraktu  na  E  7  będzie  robiony  duży  węzeł  komunikacyjny  dla  Nowego  Dworu 

Gdańskiego, jedyny, który został dodatkowo podłączony do tego kontraktu. 

Pytanie o ulicę Warszawską – jest to duże skupisko i firm i ludzi , ale trwają bardzo konkretne 

rozmowy na ten temat, aby po prawej i lewej stronie tej ulicy był chodnik. Wystąpiły trudności w 

związku z zerwaniem kontraktu z firmą NECSO.

Wszyscy musimy o to walczyć. Jeżeli ktokolwiek z radnych ma jakieś możliwości i znajomości, 

to proszę się w ten proces włączyć.

Temat pani Górnicz – jest to jeden z bardzo wielu przypadków w Powiecie nowodworskim, są to 

zaniedbania własnościowe, które powstały po wojnie, był w tym czasie czyniony szereg błędów. 

Ruch ziemi, który nastąpił był w tym regionie tak potężny, że nie uniknie się  takich błędów. 

Mamy takich spraw dziesiątki.  Chcemy to uregulować i  geodeci  będą starali  się zrobić to w 

sposób profesjonalny.

Ten problem nie dotyczy tylko Powiatu nowodworskiego. Są to wieloletnie zaniedbania.

Pytanie o majątek w Stegnie – podjęto uchwałę w sprawie przejęcia, w tej chwili trwa procedura, 

aby doprowadzić do sytuacji normalnej, zgodnej z prawem. Zarówno Skarb Państwa, Samorząd 

Powiatowy i pan Król zdają sobie z tego sprawę. Żyjemy w państwie prawa, nie ma możliwości, 

abyśmy zrobili  coś niezgodnie z prawem. Potrzebne będzie dużo dobrej  woli,  aby tą sprawę 

załatwić tak aby wszystkie strony były zadowolone.

Pytanie o wyceny – Zarząd je zleca i ta wycena była niezbędna . Aby od skarbu państwa coś 

przejąć, trzeba to wycenić. Jest to robione zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych, do 6 

tys. euro można to robić bezprzetargowo. A że jedna firma daje wciąż niższą cenę, to nie jest 

nasza wina. Jeśli pojawi się inna, przedstawi korzystniejszą ofertę, to na pewno będzie wybrana.



Starosta ma duży szacunek dla radnych i nigdy nie wypowiedział słowa, ani też nie pomyślał o 

nich jako głupcach. Nikogo nie lekceważy i rozmawia z radnymi. Ceni sobie wszystkie uwagi. 

Starosta prosi o „zaokrąglenie języka”.

Jeżeli chodzi o artykuł do poważnej gazety – Starosta jest otwarty na rozmowy, nie wie czego 

sprawa dotyczy i nie wie jak odpowiedzieć.  

Pan radny Ptak  dziękuje za odpowiedzi – jeżeli radny sobie życzy szczegółowej informacji na 

piśmie – taką dostanie. W trakcie sesji niektóre szczegóły mogą umknąć.

Starostwo jest krytykowane za brak jawności. Cała procedura przetargu na Sąd była do momentu 

rozstrzygnięcia  zamknięta  i  tu  dostaliśmy  jednoznaczną  odpowiedź  od  Dyrektora  Zamówień 

Publicznych, że postąpiliśmy dobrze. Od  dnia rozstrzygnięcia jest jawna i pan Piórkowski może 

zapoznawać się kiedy chce i jak chce z tą dokumentacją.

Często pojawia się konieczność kserowania i powielania obszernych dokumentów. Te wszystkie 

dokumenty dostępne są do wglądu . Można przyjść i  się z nimi zapoznać.  Nie wpadajmy w 

skrajności.

Pytanie  o  medal  –  Zarząd  doszedł  do  wniosku,  że  dobrze  byłoby,  gdyby  dla  uhonorowania 

szczególnych osób, ważnych osób, które na rzecz rozwoju Żuław, tego Powiatu działają, było 

wyróżnienie. Nie jest to medal tani, ale na pewno będą go otrzymywać szczególne , wyjątkowe 

osoby, które w ocenie Rady i Starosty na to zasługują.

Pytanie radnego Ptaka na temat objazdu Stróża – Dworek. Starosta uczestniczył w spotkaniach, 

na których ustalano projekty objazdów i remontu, w pierwszej kadencji. Wtedy zapadły takie 

decyzje. To było już od początku projektu. Wpływały różne wnioski mieszkańców. Wówczas 

wójt gminy Stegna te uzgodnienia doskonale znał. 

Radny  Eustachiusz  Lepper  mówi  o  kontrowersjach  Samorząd  Powiatowy  –  Skarb  Państwa. 

Rzeczywiście  jest  taka  kontrowersja,  ale  to  nie  zdejmuje  z  nas  jako  samorządu 

odpowiedzialności, żeby ten majątek jak najlepiej sprzedać.

To, że coś musi być wpisane w księgi wieczyste, to są automatyczne decyzje, czy to będzie Skarb 

Państwa, czy Samorząd.

Starosta prosi o konkretne pytania i będzie udzielał konkretnych odpowiedzi. Jeszcze raz prosi o 

udzielanie pomocy w sprawie objazdów.



Radny Zbigniew Ptak – podziękował za ustosunkowanie się do sprawy objazdów, jednak prosi, 

aby podać ile odcinków w metrach zrobiono, czy będzie zrobiony Stróża, Dworek wraz ze stacją 

benzynową, jaki to będzie odcinek. Jaki będzie koszt układanych płyt. Małą symulację kosztów 

objazdu w tym samym standardzie  jaki jest wykonany Stróża – Dworek, w porównaniu jakby to 

wykonano drogą przez Wiśniówkę, Wybicko. Mieszkańcy zadają takie pytania i radnemu jest 

potrzebna ta wiedza.

Radny Zbigniew Bojkowski – jego reakcja  związana z wulgarnym słowem była następstwem 

zażądania przerwy w związku z odrzuceniem projektu uchwały. Tak to odebrał.

Radny  nie jest przeciwnikiem wydawania pieniędzy, ale uważa, że należy to robić ostrożnie.

Jest reprezentantem mieszkańców powiatu i musi wiedzieć, gdzie pieniądze idą.

Radny Zbigniew Krokosz – poprosił o pokazanie projektu medalu Starosty.

(dostarczono projekt graficzny)

5. Informacja nt. wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 r. 

(zał. Nr 3)

Stanowiska Komisji Stałych Rady

1. Komisja  Budżetu,  Rozwoju  Gospodarczego  i  Promocji  Powiatu  nie  wniosła  uwag, 

zaakceptowała 

2. Komisja Oświaty 2 za 1 wstrzymujący się, nie ma uwag

3. Komisja Samorządowo- Społeczna 4 za

4. Komisja Rewizyjna – za, mała pytania, na które otrzymała odpowiedzi. 

Radny  Zbigniew  Bojkowski powiedział,  iż  decyzje  komisji  to  nie  wszystko.  Na  komisji 

Samorządowo – Społecznej radny zapytał o medale. Radny powiedział, iż wyliczenia ze strony 

26 sprawozdania i 27, czyli suma długów wynosi prawie 5 ml. na koniec czerwca. Czy nie grozi 

nam bankructwo. Dlatego radny ostro zareagował na nieruchomość w Stegnie. 



Skarbnik Jolanta Mazurek powiedziała, iż na komisjach przedstawiała opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  w  Gdańsku  odnośnie  długu  jak  i  samego  sprawozdania.  Obie  opinie  były 

pozytywne. Na ta chwile nie grozi nam bankructwo. 

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał,  jak  w przyszłym  roku wygrzebiemy się   z  tego,  jaką 

przewidujemy rekompensatę. Statystyki nie dają nam dobrego przykładu. 

Starosta Nowodworski Mirosław Molski wyjaśnił, iż od dzisiaj moglibyśmy zmniejszyć koszty 

utrzymania  budynku w Junoszynie  (podatki,  dozór).  W planie  dochodów są zagwarantowane 

pewne kwoty. Rola Zarządu jest to, aby w budżecie pewne kwoty się znalazły. Sprawozdanie nie 

dotyczy  całego  roku,  budżet  mamy na  cały rok.   Starosta  prosi  o  cierpliwość,  są  procedury 

dotyczące  sprzedaży  tej  nieruchomości.  Nie  można  z  góry  zakładać,  że  źle  sprzedamy  tą 

nieruchomość,  bądź  nie  sprzedamy.  Te  kwoty  mamy  wpisane  w  budżet  i  Zarząd  będzie  je 

konsekwentnie realizował. Zadłużenie jest, ale  ono nie jest takie, aby traktować jako alarm, że 

powiat  jest  likwidowany,  albo  będzie  likwidowany.   Starosta  poruszył  sprawę  nie  ujęcia  w 

porządku obrad uchwały dot. Junoszyna ( władanie przez Wyższą Uczelnię). 

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  powiedział,  iż  Starosta  nie  powinien 

komentować  decyzji  Rady.  Przewodniczący  Rady  powiedział,  iż  ustanawianie  medalu  jest 

właściwością Rady. Jest to duże wykroczenie w budżecie, jeżeli czyni się to bez wiedzy Rady. 

Kwestia medali należy do Rady. 

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, jak należy wybrnąć z zadłużenia. Nie należy lekceważyć 

radnych. 

Informacja została przyjęta.

6. Program gospodarowania mieniem powiatowym na okres kadencji  

(zał. nr 4)

Stanowiska Komisji Stałych Rady



1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu nie opiniowała 

2. Komisja Oświaty nie opiniowała

3. Komisja Samorządowo- Społeczna nie opiniowała 

4. Komisja Rewizyjna – nie opiniowała . 

Nie było uwag, informacja została przyjęta. 

7. Informacja Zarządu Powiatu z realizacji ustaleń z sesji poświęconej turystyce  

(zał. Nr 5)

Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż w miesiącu listopadzie będzie debata 

na ten temat.  Dużym sukcesem jest  funkcjonowanie kolei wąskotorowej.  Wybór firmy, która 

będzie  wykonywała  opracowanie  Programu  Rozwoju  Turystyki,  będzie  wyłoniona  w  trybie 

zamówień publicznych. 

.Stanowiska Komisji Stałych Rady

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu nie wniosła uwag

2. Komisja Oświaty nie wniosła uwag.

3. Komisja Samorządowo- Społeczna nie opiniowała 

4. Komisja Rewizyjna – nie opiniowano

Radny Zbigniew Ptak powiedział, iż zarząd powinien uwzględnić głosy tych, którzy zajmują się 

i interesują turystyką.  Radny chce uzyskać informacje:

Jak  dogłębne  będzie  to  opracowanie,  czy  program  ten  będzie  programem  gospodarczym, 

turystycznym. Jak będzie program ten wpływał na zmniejszenie bezrobocia, rozwój rynku pracy. 

Jaki zakres będzie zlecenia.

Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział,  iż nie można mówić o tym, iż nie ma 

inicjatyw. Takie mocne inicjatywy wykazuje Towarzystwo Rozwoju Powiatu Nowodworskiego. 

Program nie załatwi wszystkich spraw. Będzie to diagnoza, która wskaże co jest złe, co dobrze, a 

co należy jeszcze wykonać. Musi to być wspólne działanie, gminy wykazują dużą aktywność. 



Radny Zbigniew Ptak powiedział, aby w drugiej kadencji zająć się turystyką.

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż radnemu Ptakowi chodzi o to, aby zacząć działać, a 

nie mówić. Inne gminy się zorganizowały i złożyły odpowiednie wnioski, na które w niedługim 

czasie otrzymają pieniądze. My cały czas tylko rozmawiamy. 

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  iż  niektórych  programów  nie 

można wykonać nie angażując firm. W pracach nad budżetem powinniśmy znaleźć pieniądze. 

Przewodniczący zapytał radnego Piórkowskiego na jakim etapie jest rozstrzygniecie przetargu na 

mosty. 

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział,  iż przetarg ten będzie lada chwila rozstrzygnięty i 

wydatki będą w tym roku. 

Przetarg - 27.09.2004 godz. 15.30

Radny Grzegorz Lew przeczytał  w prasie o budowie ronda w Stegnie,  iż inwestycja  będzie 

odłożona w czasie, gdyż powiat nie dał środków. Radny pyta czy jest to możliwe. 

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż jest to prawda. Samorząd Wojewódzki złożył trzy 

projekty na kwot 170 ml. Wszystkie trzy są złożone przy współudziale powiatów i gmin. Te 

projekty są złożone w opcji współudział samorządów. Były przygotowania, aby aplikować w tym 

roku środki dla Stegny. Problem polegał na tym, iż Samorząd Wojewódzki miał zrobiony projekt 

na zbyt małą inwestycje, zbyt małą wartość. Należało rozszerzyć to działanie. Wystąpiliśmy o 

zabezpieczenie środków na doprojektowanie. Zrobić całość łącznie z drogą nad morze w Stegnie. 

Starosta  uczestniczył  w  spotkaniu  w  Gdańsku.  Sejmik  uchwalił  budżet  w  którym  nie  było 

środków na ten cel. Po spotkaniu w Gdańsku miało odbyć się drugie spotkanie.  Spotkanie to 

odbyło się w dniu 08 marca. Na tym spotkaniu nie było naszej reprezentacji.  Z informacji  o 

działalności Zarządu wiem, iż w dniu 08 marca był Pan na spotkaniu z Panią poseł Hojarską. Na 

tym spotkaniu mogliśmy postawić warunki, aby doprojektować drogę 502 z drogą powiatowa 

nad morze. Temat jest otwarty. Do końca roku będziemy mieli zrobiony projekt do skrzyżowania 



nad morze. W zakresie dróg powiatowych trzeba zabezpieczyć 25%. Obecnie słyszy się, że Unia 

Europejska nie będzie finansować infrastruktury, a środki zostaną przeznaczone na edukację. 

Radny Grzegorz Lew powiedział, iż jest to dobry pomysł. Radny zaproponował, aby rozszerzyć 

projekt modernizacji drogi 502 do Krynicy Morskiej. Porozumieć się z miastem w tej sprawie. 

Radny Zbigniew Piórkowski temat jest na czasie. 01 października będzie Marszałek Biernacki, 

który  potwierdzi  słowa  radego,  iż  jest  to  jeden  z  elementów.  Marszałek  poinformuje  o 

skrzyżowaniu pomiędzy drogami Żuławska, Kanałowa i Morska w Nowym Dworze Gd oraz o 

innych sprawach. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż należy wiedzieć czego się chce, 

gdyż  nie  zawsze  potrzeba  jest  posiadania  tych  25%.  Niekiedy  udział  własny  jest  znacznie 

mniejszy. Musza to być projekty duże. 

Aktualny jest  wniosek Komisji  Budżetu,  Rozwoju Gospodarczego i  Promocji  Powiatu o 

opracowanie programu drogowego dla Powiatu, łącznie z drogami wojewódzkimi. Zarząd 

powinien tym się zająć, gdyż pieniądze pomocowe uciekają nam każdego dnia. 

Problem samego ronda w Stegnie nie rozwiązuje problemu, należało by rozwiązać inne problemy 

takie jak np. handel. 

Radny  Zbigniew  Piórkowski powiedział,  iż  jednym  z  pierwszych  działań  we  wniosku 

aplikacyjnym  jest  udowodnienie.  Potrzebna  jest  dokumentacja,  strategia.  Posiadając  taką 

dokumentację nie ma gwarancji, iż te środki się otrzyma. 

Radny Zbigniew Ptak radny był przeciwny budżetowi z kwota 25.000 zł na turystykę. Ważnym 

jest posiadanie dobrego programu.  Mija połowa kadencji, a my jako radni nic nie zrobiliśmy. 

Radny Piórkowski powiedział, iż żadnym argumentem przy aplikacji środków jest posiadanie 

złych dróg. Nie otrzymamy środków tak uzasadniając wniosek. 



Radny Zbigniew Ptak powiedział, iż grupa radnych zobligowała radę do stworzenia programu 

dot. turystyki. Przedstawić jak daleko są posunięte działania w tym względzie. 

 

Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż spotkanie w dniu 01.10.2004 r. będzie 

spotkaniem  konkretnym.  Celem  będzie  realizowanie  inwestycji.   Starosta  dziękuje  za 

zainteresowanie radnego Piórkowskiego wyjazdami Starosty. 

Informacja została przyjęta. 

Przerwa 12.30 – 12.55 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawach.  

8.1.  Wyrażenia zgody na darowanie Skarbowi Państwa nieruchomości z zasobu   Powiatu 

nowodworskiego. ( za. Nr 6)

Starosta Nowodworski Mirosław Molski wyjaśnił  projekt uchwały. 

Radny  Zbigniew  Bojkowski zwiedził  budynek,  który  wykonany  jest  bardzo  ładnie.  Radny 

powiedział, iż przekazujemy nieruchomość na której jest wykopany rów nie przez nas. Radny 

składał propozycje odnośnie rowu. Radny powiedział, iż wpłynęła do radnego petycja od jednego 

z mieszkańca odnośnie drogi koło stadionu. Radny mówi, aby Starosta wyprostował wszystko 

(  ul.  Warszawska,  stadion,  droga  na  cmentarz).  Radny  zapytał  o  ile  wzrosła  wartość  KW- 

1.800.000 zł. Sens społeczny jest duży. 

Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski powiedział,  iż  projektanci  odpowiadają  za  swoje 

działania. Burmistrz zgodził się, aby na takie działania. 

Komisje nie wniosły uwag

głosowanie

14 za (radny Lew nieobecny na głosowaniu)

uchwała została przyjęta 



8.2. Uchylenia uchwały Nr XII/92/2004 Rady Powiatu nowodworskiego z dnia 12 lutego   

2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Powiatu nowodworskiego. ( zał. Nr 7)

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  powiedział,  iż  chodzi  o  uchwałę,  którą 

otrzymaliśmy dzisiaj przed sesją.  Zastała ona wprowadzona do porządku obrad. 

Starosta Nowodworski Mirosław Molski poprosił o komentarz Mecenasa Dariusz Olszaka.  

Mecenas Dariusz Olszak powiedział, iż podjęcie tej uchwały spowoduje to, iż w przypadku tej 

uchwały dotyczącej Junoszyna Rada będzie władna do wyrażenia zgody na wydzierżawienie tego 

obiektu. Będzie musiała być uchwała na wyrażenie woli o wydzierżawienie tego obiektu. Jeżeli 

rada wyrazi  zgodę na formę przetargu to również na ta formę uchwałę. ( np. f. bezprzetargowa). 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż jest to zgodne z intencją z lipca. 

Głosowanie

8 za

5 przeciw

2 wstrzymujące się

uchwała została przyjęta. 

8.3. Ustanowienia hipoteki. (zał. nr 8)  

Komisje nie wniosły uwag

Głosowanie

13 za

2 wstrzymujące się

uchwała została przyjęta. 

8.4. Zmiany uchwały budżetowej na 2004 r  ( zał. Nr 9)  



Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski wyjaśnił  szczegółowo  projekt  uchwały  z 

uwzględnieniem autopoprawki Zarządu Powiatu. 

Komisje nie wniosły uwag

Głosowanie

14 za

1 wstrzymujące się

uchwała została przyjęta. 

8.5. Zmiany  planu  finansowego  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób   

Niepełnosprawnych w 2004 roku.( zał. Nr 10)

Komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. 

Głosowanie 

15 za

uchwała została przyjęta. 

8.6. Zmiany uchwały Nr XI/82/2003 Rady Powiatu nowodworskiego  z dnia 18 grudnia   

2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.( 

zał. nr 11)

Komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. 

Głosowanie 

14 za

1 wstrzymujący się

uchwała została przyjęta. 

8.7. Przekazania tokarki i szlifierki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze   

Gdańskim.( zał. Nr 12)

Komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. Komisja Samorządowo- Społeczna prosiła o podanie 

wyceny tych ruchomości. 

Starosta Mirosław Molski  powiedział, iż wyceny wynoszą: 1.900,00 i 1.140,00 zł. Księgowo 

były umorzone. 

Głosowanie 



15 za

uchwała została przyjęta. 

8.8. Przekazania tokarki dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Stegnie. ( zał. Nr   

13)

Zmiana – wykreślić słowo „związku”. Poprawić projekt uchwały. 

Komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. 

Głosowanie 

15 za

9. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu od ostatniej sesji (zał. nr 14)  

Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż informacja dodatkowa została radnym 

dostarczona do teczek 

Starosta powiedział o:

1. posiedzeniu Komisji Sejmowej Samorządu

2. wniosku do Ministra Finansów o utworzenie Urzędu Skarbowego

3. spotkaniu w dniu 01 października 2004 r. w sprawie dróg. 

4. wystąpieniach pokontrolnych 

Radny Zygmunt Sztabiński powiedział, iż są do radnych pretensje, iż zagłosowali tak, a nie 

inaczej w sprawie uchwały dotyczącej Junoszyna. 

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  iż  nie  należy  do  tego  wracać, 

będzie to tematem obrad.  

10. Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady Powiatu   

Nowodworskiego ( zał. Nr 15)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski  powiedział, iż otrzymał mnóstwo zaproszeń. 

Brał udział w posiedzeniu Komisji Sejmowej. 



Pan Wyrzykowski  zgłosił  osobiście  projekt  zmiany   do  ustawy o  lasach.  Pan  Wyrzykowski 

zasięgnie opinii różnych podmiotów w tej sprawie, celem napisania uzasadnienia do projektu. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapoznał radę z wnioskami pokontrolnymi oraz 

petycją mieszkańców wsi Junoszyno. 

Radny  Zbigniew  Ptak podziękował  panu  Staroście  za  szybkie  i  skuteczne  uregulowanie 

otwierania mostu kolejowego w m. Rybina.

11. Informacja Przewodniczącego Rady i Starosty Nowodworskiego o złożonych   

oświadczeniach majątkowych. ( zał. Nr 16 a i 16 b)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski przedłożył radnym informacje. Nie było 

nieprawidłowości. 

Starosta Nowodworski Mirosław Molski przedstawił informacje. 

12. Wolne wnioski  

Radny Tomasz Terendy złożył wniosek o zwołanie sesji w terminie 14 dni. W sprawie uczelni.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż jeżeli zostaną złożone materiały 

sesja zostanie zwołana. 

Zarząd Powiatu zgłasza wniosek o zwołanie sesji w dniu 30 września 2004 r, o godz. 10.00. sesja  

będzie poświęcona sprawie Junoszyna. Zarząd prosi Radę o zwolnienie z trybu zawiadamiania  

radnych. Prośba o ustalenie w trybie roboczym posiedzeń komisji. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski prosi o konkretny materiał w tej sprawie. 

Przewodniczący nie widzi sprzeciwu Rady. 

Przewodniczący Rady ustalił  termin  nadzwyczajnej  sesji  na dzień 30 września  na godz. 

10.00  w  celu  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  w  trybie  bezprzetargowym 

nieruchomości w Junoszynie z przeznaczeniem na utworzenie Uczelni Wyższej. 



Wniosek  o  wspólne  posiedzenie  komisji  stałych  (  Samorządowo-  Społecznej,  Oświaty, 

Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz Rewizyjnej)

Ustalono  termin  posiedzenia  wspólnego  Komisji  Stałych  na  dzień 28.09.2004  r.  o  godz. 

14.00.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zaprosił na posiedzenie komisji pana Józefa 

Konarskiego. 

Radny Grzegorz Lew powiedział, aby zastanowić się co dalej z „Bombonierką”. Radny prosi 

poprzez Zarząd Powiatu o decyzje w tej sprawie. Radny przedstawił stanowiska gmin w sprawie 

przekazania dróg dojazdowych nad morze. 

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  iż  uwagi  są  słuszne  i  Zarząd 

przygotuje stosowne projekty uchwał. 

Radny Jarosław Dywizjusz powiedział o akcji zbierania datków dla pokrzywdzonych w Osetti 

podczas uroczystości dożynkowych. 

Starosta Nowodworski Mirosław Molski zaprosił na obchody dożynkowe w dniu 26 września 

2004 r. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski przedstawił stanowisko w sprawie hotelowca 

„Bombonierka”. 

13. Zamknięcie sesji  

Przewodniczący Rady  Eugeniusz Wyrzykowski zamknął obrady XVII sesji Rady Powiatu w 

dniu 23 września 2004 r. 

Na tym protokół zakończono



Protokołowała

Dobrosława Fila podpisał

   Przewodniczący Rady

 Powiatu Nowodworskiego

  Eugeniusz Wyrzykowski


