PROTOKÓŁ NR XXXIII/10
z XXXIII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Rozpoczęcie: 9.00

Zakończenie: 12.30

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady otworzyła obrady XXXIII sesji Rady Powiatu III
kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 12 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować. (Marcin Głowacki przybył o godz. 9.02
– 13 radnych)

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przywitała zaproszonych gości (dokument stanowi
załącznik do protokołu).

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie wniesiono.

Głosowanie nad protokołem z XXXII sesji z dnia 26 lutego2010 r.: (11 za, 1 wstrzymujący
się).

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi.

Zbigniew Piórkowski, Starosta zgłosił do porządku trzy dodatkowe projekty uchwał
7.5 Zmiany uchwały nr XXVIII/256/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z
dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i
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obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawienia lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata. – dodatkowy projekt, omawiany na komisjach
7.6 Zmiany uchwały Nr XXXI/275/2010 Rady Powiatu w nowym Dworze Gdańskim z
dnia 02 lutego 2010 w sprawie; wyposaŜenia w majątek Zespołu Szkół Nr 2 ul.
Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański. – dodatkowy projekt, omawiany na
komisjach
7.7 WyposaŜenia w majątek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 28A,
82-100 Nowy Dwór Gdański. – dodatkowy projekt, omawiany na komisjach

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem projektów.
7.5 Zmiany uchwały nr XXVIII/256/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z
dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i
obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawienia lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata. -13 za
7.6 Zmiany uchwały Nr XXXI/275/2010 Rady Powiatu w nowym Dworze Gdańskim z
dnia 02 lutego 2010 w sprawie; wyposaŜenia w majątek Zespołu Szkół Nr 2 ul.
Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 13 za
7.7 WyposaŜenia w majątek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 28A,
82-100 Nowy Dwór Gdański. 13 za

Następnie odczytała cały porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sezon letni 2010 – stan przygotowania słuŜb, inspekcji, straŜy oraz słuŜby drogowej.
6. Informacje o działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego za rok
2009.
6.1 Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.
6.2.Informaja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Dworze
Gdańskim.
6.3. Informacja Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.
6.4 Sprawozdanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze
Gdańskim.
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6.5 Sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie. – referat Pani
Pawłowska
6.6 Sprawozdanie Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.
6.7 Sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
6.8 Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.
7. Projekty uchwał Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawach:
7.1

Przyjęcia

aktualizacji

„Programu

Ochrony

Środowiska

dla

Powiatu

Nowodworskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016
oraz „Planu Gospodarki odpadami dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2012
z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016.”
7.2 Rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku.
7.3 Zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim.
7.4 Zmiany uchwały budŜetowej na rok 2010.
7.5 Zmiany uchwały nr XXVIII/256/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z
dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i
obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawienia lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata.
7.6 Zmiany uchwały Nr XXXI/275/2010 Rady Powiatu w nowym Dworze Gdańskim z
dnia 02 lutego 2010 w sprawie; wyposaŜenia w majątek Zespołu Szkół Nr 2 ul.
Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
7.7 WyposaŜenia w majątek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 28A,
82-100 Nowy Dwór Gdański.
7.8 Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim w 2009 r.
7.8.1 Udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
Procedura
1.

Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budŜetu Powiatu Nowodworskiego za 2009 r.

2.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2009

r.
3.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o wykonaniu budŜetu za

rok

2009 przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
4.

Wniosek do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium za 2009 rok dla Zarządu Powiatu.

5.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim.
6.

Dyskusja
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8. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Sprawy róŜne.
11. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim III
kadencji.

Głosowanie nad całym porządkiem: 13 za. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ewa Dąbska Przewodniczący Rady odczytała interpelacje skierowane w formie pisemnej
przez radnego Stanisław Rączkę (dokument stanowi załącznik do protokołu)

5. Sezon letni 2010 – stan przygotowania słuŜb, inspekcji, straŜy oraz słuŜby drogowej.
Referat; p. Szymański, p. Kościńska, p. Łokuciewski (dokument stanowi załącznik do
protokołu)

Pierwsza zabrała głos Pani ElŜbieta Kościńska Dyrektor SP ZOZ w Nowym Dworze
Gdańskim.
Oprócz pracy SP ZOZ naleŜy podkreślić role lekarzy rodzinnych w poszczególnych gminach.
SP ZOZ jako jedyni sprawuje nocną i świąteczną opieką medyczną poprzez pomoc doraźną
dwóch specjalistycznych karetek, jednej zwykłej. Zakład świadczy usługi całodobowo w
zakresie szpitalnictwa (oddział wewnętrzny, który jest połączony z izbą przyjęć). Całą dobę
funkcjonuje laboratorium, rentgen jest wykonywany do godziny 22. Została podpisana
umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na dodatkową karetkę, która będzie
funkcjonowała w Krynicy Morskiej. Karetka ta będzie obsługiwała teren do Sztutowa, jeŜeli
zajdzie potrzeba karetka jedzie w kierunku Stegna, Mikoszewo. Ogółem jest 6 karetek. SP
ZOZ współpracuje z wszystkimi instytucjami w powiecie – placówki medyczne oraz z policją
i straŜą poŜarną. Trudno sobie wyobrazić sezon letni bez funkcjonujących aptek. W ubiegłym
roku apteki zamknęły działalność nocną. Prośba do Starosty o spowodowanie uruchomienia
patek w sezonie letnim.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie poprosiła
Pana Andrzeja Szymańskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze
Gdańskim.
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Andrzej Szymański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
wyjaśnił, iŜ stan dróg jest zły. Pogorszył się po ostatniej zimie. Poprawa stanu dróg wymaga
modernizacji, jednak na to potrzeba duŜych nakładów finansowych.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała jak wygląda sprawa handlu przy drogach
powiatowych, czy jest ona uporządkowana. Czy dokonano analizy wydawanych decyzji dla
obiektów tymczasowych? Jak wygląda utrzymanie czystości, jak jest to realizowane?

Andrzej Szymański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
– utrzymanie czystości odbywa się od kwietnia do września na podstawie porozumień z
gminami i umowami. Strefa płatnego parkowania – rozstrzygany jest przetarg na to zadanie.
Zadanie podzielone zostało na mniejsze: dla gminy Stegna, Sztutowo i miasta Krynica
Morska. Trwają sprawy formalne. Handel w pasie nadmorskim – w tym roku wydano 5
decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Renata Cichosz, radna zapytała, kiedy zacznie się remont drogi ul. Morska w Stegnie i jak
będzie wyglądała organizacja ruchu?

Andrzej Szymański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
- prace wykonuje firma SKANSKA, termin zakończenia prac drogowych do końca lipca br.
Będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – umowę my podpisujemy jako Starostwo.
Na tej drodze ma być równieŜ realizowana inwestycja Centralnego Wodociągu śuławskiego –
budowa wodociągu. CWś miało oprotestowany przetarg, został on rozstrzygnięty na
niekorzyść poprzednio wyłonionego wykonawcy. Nastąpi zmiana firmy, która ma wykonać
wodociąg. To komplikuje nam inwestycję, chodzi o termin zakończenia naszych robót. Firma
SKANSKA nie zamierza zamykać drogi w całości.

Barbara Piechnik radna zapytała o stan spraw remontu dróg w m. Jantar i Stegienka.

Andrzej Szymański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
– odcinek droga do morza będzie wyłoniony wykonawca. Na ten odcinek będzie wchodzić
firma SKANSKA i przeprowadzać remont. Na docinku Głobica – droga po ostatniej zimie
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się rozleciała. Potrzebna jest przebudowa na odcinku 3 km. Kwota tego remontu wynosiła by
3,5 mln zł. Obecnie będzie to remont bieŜący, zapadniętych odcinków.

Anna Galewska radna – zwróciła uwagę na nieprawidłowe oznakowanie w m. Rybina, w
kierunku o którym mówi Dyrektor. Droga ta jest prawie nieprzejezdna.

Andrzej Szymański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
– jest ustawione oznakowanie dotyczące ograniczenia prędkości oraz znaki A 11, mówiące o
nierównościach. MoŜna uzupełnić to oznakowanie innymi znakami pionowymi. Jantar –
roboty powinny być zakończone do dnia 24 czerwca. Wójt Gminy Stegny z własnych
środków chciałby wykonać remont innego odcinka. My wykonujemy remont odcinak 700 m.

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – inicjatywą Wójta Wyrzykowskiego było
rozszerzenie prac juŜ ustalonych. Jesteśmy po przetargu, 4 maja firma SKANSKA wchodzi
na prac budowy. Pan Wójt chciałby z własnych środków rozszerzyć zakres remontu. Zakres
został ustalony i koszty teŜ (około 360.000,00 zł). Wójt otrzymał taką informację, ma
potwierdzić, iŜ jest w stanie wykonać to z własnych środków. JeŜeli takie potwierdzenie do
nas dotrze, to ogłosimy II przetarg.

Andrzej Szymański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
– obecnie przystępujemy do remontów cząstkowych, jest realizowany remont na drodze
Rybina – Cegielnia. Zakończone zostały roboty nawierzchniowe, naleŜy wykonać zjazdy.
Wystawiliśmy 4 mosty do remontu. Koszt to 60.000,00 zł. Środki posiadane przez ZDP nie są
wystarczające.

Andrzej Sobociński radny zapytał o ustalenia w sprawie drogi kekowej. Czy do 15 maja
firma jest w stanie to zrobić.

Andrzej Szymański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
– 20 maja wykonawca ma zostać wprowadzony na przebudowę tej drogi. Inwestycja jest
skomplikowana. Doszła sprawa kanalizacji. Dyrektor nie miał wiedzy, ze będzie
wykonywana dodatkowa inwestycja. Podał inwestorowi Urzędowi Miasta swoje warunki.
Dyrektor ma nadzieje, iŜ warunki zostaną spełnione, aby Urząd nie stracił środków.
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Marcin Głowacki radny – wnioskował o ustawienie znaku o tonaŜu w m. Kmiecin. Nie ma
odpowiedzi.

Andrzej Szymański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
– znak został ustawiony.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady poprosiła o przedstawienie Pana Wacława
Łokuciewskiego, nowego Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze
Gdańskim.

Pan Wacław Łokuciewskiego Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Nowym
Dworze Gdańskim – w dniu 14 kwietnia odpowiedziano na pytanie o siłach jakie Komenda
moŜe przyjąć na czas sezonu. Poinformowano, Ŝe siły te nie mogą być mniejsze niŜ w
zeszłym roku, czyli 38 policjantów prezencji i 4 policjantów dodatkowych. W dniu
wczorajszym przyjęliśmy do słuŜby dwóch nowych funkcjonariuszy. Zostaną oni skierowani
do słuŜby przygotowawczej. Do tej pory nie podjęto jeszcze decyzji jakie siły zostaną do nas
skierowane na czas sezonu. Poczyniono działania, aby stan bezpieczeństwa się poprawiał, a
nie pogarszał. Podpisano porozumienie z Komendantem Placówki StraŜy Granicznej.
Zwrócono sie do samorządowców z Mierzei Wiślanej o fundusze finansowe na tzw. płatne
słuŜby. W roku 2010 środki są ograniczone na wszystko. Komendant będzie zwracał się
wsparcie finansowe do samorządów.

Nie zgłoszono uwag do przedstawionej informacji.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała przedstawiciela Lasów Państwowych o sprawę
zanieczyszczania terenów leznych.

Przedstawiciel Lasów Państwowych wyjaśnił, iŜ udzielane są środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na ten właśnie cel.

Przerwa 10 min.

Komendant Państwowej StraŜy PoŜarnej – Krzysztof Ostasz – przygotowanie bojowe jest
takie same przez cały rok. Wzrost zdarzeń w sezonie jest około 10 zdarzeń. W zdarzeniu –
powódź brało 100% załogi. W okresie wiosennym prowadzone są kontrole obiektów, w
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których mają wypoczywać dzieci i młodzieŜ. Trwa równieŜ dokonywanie czynności
rozpoznawczych na terenach leśnych i parkingach. W kwietniu odbyły się równieŜ kontrole
gotowości jednostek. W weekendy przeprowadzane są ćwiczenia ewakuacyjne. Jest to
czynione od lat. W tym tygodniu trwają one w Muzeum Stutthof. W ciągu kilku godzin
jesteśmy w stanie ciągnąc siły wojewódzkie oraz spoza do pomocy w trudnych sytacjach.

6. Informacje o działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego za rok
2009.

6.1.Informaja Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym Dworze
Gdańskim. (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Iwona Błońska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym
Dworze Gdańskim – Ośrodek Szkolno – Wychowawczy jest placówką Powiatu
Nowodworskiego, kształcącą dzieci młodzieŜ w wieku od 7 lat do 24, w róŜnym stopniu
upośledzenia. Kształcenie odbywa się na poziomie podstawowym, gimnazjum i
ponadgimnazjalnym. Od tego roku funkcjonuje klasa dla dzieci autystycznych. Od zeszłego
roku klasa przysposabiająca. Co roku oferta edukacyjna jest poszerzana. W tym roku doszła
dogoterapia, wyjazdy na basen. SOSW współpracuje z Zespołem Szkół Nr 1.

Nie zgłoszono pytań.

6.2 Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.
(dokument stanowi załącznik do protokołu)

Dorota Betkier Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim – w powiecie zadania z

zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej

wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Osiągnięcie PCPR w roku 2009 to:
- utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (maj 2009). Ośrodek przez tak krótki okres
czasu udzielił 163 porad. W tym 53 porad psychologa i 60 porad prawnych oraz inne. Pani
Dyrektor uwaŜa powstanie Ośrodka za sukces. Udało się opracować i uchwalić Powiatową
Strategię Rozwoju Problemów Społecznych. Jest to program długofalowy. Jak równieŜ
„Program na rzecz Działań Osób Niepełnosprawnych”. Jest to równieŜ program długofalowy.
Z programu „Kariera bez barier” udało się pozyskać środki finansowe. W tym roku jest to juŜ
kwota 350.000,00 zł. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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zostały zmniejszone, są one niewystarczające. Ze środków PFRON udało się w ubiegłym
roku pozyskać środki na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Pytań nie zadano.

6.3. Informacja Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. (dokument stanowi
załącznik do protokołu)

Pan Jacek Michalski Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim – w roku
szkolnym 2008/2009 do szkół uczęszczało 532 uczniów. W roku 2009/2010 naukę rozpoczęło
527 uczniów. Liczba ta spadła do 510 uczniów. Nabór ubiegłoroczny – do szkoły przyjęliśmy
183 uczniów do 7 oddziałów. Od paru lat liczba ta kształtuje się na poziomie 200 uczniów.
Jednak nieznacznie spada. W ZS pracuje 58 nauczycieli. Wyniki osiągane przez szkołę – dla
szkoły 3,05, promocyjność ponad 90%. Problemem jest z frekwencją. W Zasadniczej Szkole
Zawodowej ta frekwencja wynosi 75%. Egzaminy maturalne ubiegły rok – około 70%. W
tym roku wraca matematyka, jest to problem. Egzaminy zawodowe w klasach technikum
przeciętnie, w Zasadniczej Szkole Zawodowej bardzo dobrze. Od roku 2009 szkoła
uczestniczy w projekcie „Warszawska w Europie.” Zakończy się on w tegoroczne wakacje.
Odbyło się 1317 godzin lekcyjnych. BudŜet placówki – na inwestycje 90 tys. zł. Wykonano II
etap pracowni kucharskiej. Ponad 160.000,00 zł przeznaczono na remonty. Powstał kompleks
boisk sportowych ORLIK. Jest nim duŜe zainteresowanie. Warsztaty szkolne – trzeba je w tej
formie funkcjonowania zlikwidować. Podjęta została uchwała o powołaniu Centrum
Kształcenia Praktycznego.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady – czy jest zapotrzebowanie na nowe oddziały?

Pan Jacek Michalski Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim –
problem jest z naborem do klas, który jest określony liczbowo.

Pytań nie zadano.

6.4 Sprawozdanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim
(dokument stanowi załącznik do protokołu)
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Pani Izabela Narewska Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym
Dworze Gdańskim – Poradnia jest placówką oświatową. Jako Poradnia wydajemy
orzeczenia, najwięcej o kształceniu specjalnym. Poradnia pracuje równieŜ w terenie. Staramy
się, aby oferta pracy jednostki była bardzo szeroka. Poradnia prowadzi zajęcia grupowe,
indywidualne, dla nauczycieli, rodziców. Poradnia to teŜ interwencja kryzysowa, współpraca
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pracownicy dokształcają sie, środki przeznaczone
na ten cel są wydawane w 100%. Zeszły rok to tez programy. Podstawowy program to
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Oprócz tego programu, był teŜ „Szkoła dla wszystkich”.
Jednostka pracuje teŜ z innymi podmiotami. W zeszłym roku udało się podłączyć placówkę
do kanalizacji miejskiej, dokonano remontów gabinetu, zakupiono meble. Rok 2009 był
rokiem dobrym.

Nie zadano pytań.

6.5 Sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie. (dokument stanowi
załącznik do protokołu)

Maria Pawłowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie – Dom
Pomocy Społecznej w Stegnie świadczy usługi socjalne, bytowe i wspomagające dla osób w
podeszłym wieku. Dom Pomocy wykonuje działalność statutową oraz świadczy dodatkowe
usługi. Dom świadczy usługi dla 120 osób. Od niedawna wzrosło zainteresowanie Domem.
Średnia wieku mieszkańca to 71 lat. NajwaŜniejsze zadanie wykonane dla placówki, to
przeprowadzenie jej termomodernizacji. Inwestycja ta rozpoczęła się w 2005 r. w listopadzie,
a zakończyła w sierpniu 2010 r. Pani Pawłowska przekazała radnym materiał dotyczący
termomodernizacji.

6.6 Sprawozdanie Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. (dokument stanowi
załącznik do protokołu)

Dorota Chojna Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim - jednostka
składa się z następujących szkół: I LO im. Ziemi śuławskiej, składa się ono z 10 oddziałów,
liczba uczniów w klasach 29, I Liceum Profilowane – ostatni oddział. Od 01 września 2009
funkcjonuje Gimnazjum Sportowe, do którego uczęszcza 22 uczniów. Reaktywowane zostało
Liceum dla dorosłych, gdzie funkcjonują dwa oddziały. W jednostce pracuje 25 nauczycieli w
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pełnym wymiarze, 6 w niepełnym. Kadra jest wysoko wykwalifikowana. Zespół Szkół
funkcjonuje w obszarach; kształcenie, organizowane są zajęcia z uczniem zdolnym i słabym.
Analizowane są wyniki nauczania i matury próbne. Szkoła współpracuje z wyŜszymi
uczeniami. Szkoła działa w dwóch programach: profilaktyki i wychowawczy. W ramach
programów organizowana jest współpraca z rodzicami. Spotkania te, to równieŜ szkolenia,
spotkania w kaŜdą pierwszą środę miesiąca. Organizowane są uroczystości szkolne. PręŜnie
działa samorząd uczniowski. W szkole działa pedagog szkolny i świetlica. Pani Dyrektor
poinformowała, iŜ uruchomienie monitoringu i czujek spowodowały zanik wandalizmu na
boisku wielofunkcyjnym. Podjęto działania, celem wzmoŜenia bezpieczeństwa w placówce.
Na terenie szkoły obowiązują identyfikatory, zakaz wchodzenia osobom postronnym, zakaz
opuszczania terenu przez uczniów oraz dyŜury nauczycielskie. Przeprowadzane remonty
placówki powodują, iŜ szkoła staje się atrakcyjna. Z własnych środków zrobiono gabinet
pedagoga. Szkoła jest doposaŜona w pomoce i sprzęt. Na chwilę obecną kaŜda pracownia jest
podłączona do internetu. Od 4 maja ruszamy z elektronicznym dziennikiem (maj – czerwiec
próby testowe, wrzesień wprowadzenie + forma pisemna).

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o liczbę uczniów w roku szkolnym 2009/2010
oraz o stosowany system kar i nagród?

Dorota Chojna Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

- w

2009/2010 na początku semestru 316 uczniów, Pani Dyrektor przedstawiła informację na
początku wystąpienia. Z młodzieŜą nie ma problemów wychowawczych, a emocjonalne. Są
to wraŜliwe dzieci. Jedynym problemem wychowawczym to walka z frekwencją. System kar
to: upomnienie i nagana wychowawcy, rozmowa z pedagogiem i rodzicami, nagana
dyrektora, Rady Pedagogicznej, skreślenie ucznia pełnoletniego z listy, jeŜeli nie jest
pełnoletni skierowanie pisma do sądu. To są sporadyczne przypadki. Nagrody; pochwały
wychowawcy, dyrektora i nagrody ksiąŜkowe.

Pytań nie zadano.

6.7 Sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. (dokument
stanowi załącznik do protokołu)

Pytań nie zadano.
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6.8 Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. (dokument
stanowi załącznik do protokołu)

Wioletta Lewandowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze
Gdańskim – na koniec 2009 zarejestrowanych ponad 3100 osób, więcej niŜ w 2008. Spadek
wzrostu gospodarczego. ¼ osób nie jest wcale zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Do pracy
sezonowej skierowano tylko 700 osób. Pracodawcy nie składają ofert pracy. Stopa bezrobocia
w 2009 r. to 25,7% Obecnie obserwujemy lekki spadek bezrobocia. Coraz większe jest
zainteresowanie rozpoczęciem działalności gospodarczej. Nie było zwrotu tych dotacji. Do tej
pory udzielono 54 dotacje. Urząd Pracy korzysta z funduszy zewnętrznych.

Anna Galewska radna – jaka jest moŜliwość uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie
działalności.

Wioletta Lewandowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze
Gdańskim – duŜa, mamy złoŜone dwa wnioski do rezerwy Ministra. Jeszcze jest wolnych
środków dla 40 osób, oprócz tych dwóch wniosków.

Nie ma pytań.

10 minut przerwy.

7. Projekty uchwał Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawach:
7.1 Przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na
lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016 oraz „Planu Gospodarki
odpadami dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy
2013 – 2016.” (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Projekt omówiła Pan Andrzej Tyszeczko Przedstawiciel firmy Eko – Konsyl Gdańsk.
Dokument został wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i dokumenty
wojewódzkie.

Przewodniczący poprosiła o przedstawienie głosowań w poszczególnych Komisjach Rady.
Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – społeczna za,.
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2. Komisja budŜetu, ... za,
3. Komisja oświaty – za,

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały: 10
za (3 radnych nieobecnych podczas głosowania – Z. Krokosz, M. Głowacki, R. Cichosz)
Uchwała została podjęta.

7.2 Rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
(dokument stanowi załącznik do protokołu)

Informacje przedstawił Pan Jarosław Stańczyk, Naczelnik Wydziału Monitoringu
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Pan Stańczyk przedstawił
prezentację multimedialną informacji.

Przewodniczący poprosiła o przedstawienie głosowań w poszczególnych Komisjach Rady.
Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – społeczna za,.
2. Komisja budŜetu, ... za,
3. Komisja oświaty – za,

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały: 9
za (4 radnych nieobecnych podczas głosowania – Z. Krokosz, M. Głowacki, R. Cichosz, A.
Sobociński) Uchwała została podjęta.

7.3 Zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.
(dokument stanowi załącznik do protokołu)

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt. Zmiana jest kosmetyczna,
ulega zmianie siedziba jednostki.

Przewodniczący poprosiła o przedstawienie głosowań w poszczególnych Komisjach Rady.
Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – społeczna za,.
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2. Komisja budŜetu, ... za,
3. Komisja oświaty – za,

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały: 9
za (4 radnych nieobecnych podczas głosowania – Z. Krokosz, M. Głowacki, R. Cichosz, A.
Sobociński) Uchwała została podjęta.

7.4 Zmiany uchwały budŜetowej na rok 2010. (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt. BudŜet zwiększamy o
20.000,00 zł. Dotacja na budowę chodnika wzdłuŜ drogi w m. Palczewo. 115.000,00 zł
dotacja na drogę w Solnicy. 2.000,000,00 zł dofinansowanie dla ZS Nr 1- inwestycja.
Zmniejszenie drogi w Solnicy po przetargu o 70.000,00 zł.

Przewodniczący poprosiła o przedstawienie głosowań w poszczególnych Komisjach Rady.
Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – społeczna za,.
2. Komisja budŜetu, ... za,
3. Komisja oświaty – za,

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały: 10
za (3 radnych nieobecnych podczas głosowania – Z. Krokosz, M. Głowacki, R. Cichosz, )
Uchwała została podjęta.

7.5 Zmiany uchwały nr XXVIII/256/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z
dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania
nieruchomości oraz ich wydzierŜawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3
lata. (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt. Była interwencja prawna
Wojewody. Mięliśmy juŜ wątpliwości, ale była opinia prawna w tej sprawie.

Przewodniczący poprosiła o przedstawienie głosowań w poszczególnych Komisjach Rady.
Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – społeczna za,.
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2. Komisja budŜetu, ... za,
3. Komisja oświaty – za,

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały: 10
za (3 radnych nieobecnych podczas głosowania – Z. Krokosz, M. Głowacki, R. Cichosz, )
Uchwała została podjęta.

7.6 Zmiany uchwały Nr XXXI/275/2010 Rady Powiatu w nowym Dworze Gdańskim z dnia
02 lutego 2010 w sprawie; wyposaŜenia w majątek Zespołu Szkół Nr 2 ul. Warszawska 54,
82-100 Nowy Dwór Gdański. (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt.

Starosta powiedział, iŜ

dotyczy to inwestycji budowy ORLIKA. Powstał błąd w określeniu wartości, trzeba go
skorygować.

Przewodniczący poprosiła o przedstawienie głosowań w poszczególnych Komisjach Rady.
Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – społeczna za,.
2. Komisja budŜetu, ... za,
3. Komisja oświaty – za,

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały: 10
za (3 radnych nieobecnych podczas głosowania – Z. Krokosz, M. Głowacki, R. Cichosz, )
Uchwała została podjęta.

7.7 WyposaŜenia w majątek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 28A, 82100 Nowy Dwór Gdański. (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt.

Starosta powiedział, iŜ

dotyczy to inwestycji. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie naleŜy przekazać majątek,
którym jest winda, chodniki, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący poprosiła o przedstawienie głosowań w poszczególnych Komisjach Rady.
Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – społeczna za,.
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2. Komisja budŜetu, ... za,
3. Komisja oświaty – za,

7.8 Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim w 2009 r. (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Eugeniusz Jaremba Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej odczytał treść
sprawozdania.

7.8.1

Udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

(dokument stanowi załącznik do protokołu)
Procedura
1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budŜetu Powiatu
Nowodworskiego za 2009 r. (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Małgorzata Tkaczyk Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iŜ:
1. Dochody budŜetowe powiatu wynosiły 36.020.130,17 zł – 99,28%
2. wydatki budŜetowe 41.456.504,93 zł – 96,66%
- z tego wydatki bieŜące 28.225.792,19 zł
- wydatki majątkowe 13.230.712,74 zł
Wynik -5436.374,76 zł
Przychody ogółem 7.413.687,79
Rozchody ogółem 1.593.000,00 zł

2. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z
wykonania budŜetu za 2009 r. (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Małgorzata Tkaczyk Skarbnik Powiatu odczytała treść uchwały Nr 047/p120/R/IV/10
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2010 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Powiatu Nowodworskiego za 2009
rok.

3. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o wykonaniu
budŜetu za

rok 2009 przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. (dokument

stanowi załącznik do protokołu)
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Eugeniusz Jaremba Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej odczytał treść opinii
Komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o wykonaniu budŜetu za
rok 2009 przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

4. Wniosek do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia
absolutorium za 2009 rok dla Zarządu Powiatu. (dokument stanowi załącznik do
protokołu)

Eugeniusz Jaremba Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej odczytał treść
wniosku do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia absolutorium
za 2009 rok dla Zarządu Powiatu.

5. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego. (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Małgorzata Tkaczyk Skarbnik Powiatu odczytała treść uchwały Nr 040/p120/A/IV/10
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2010 r.
w sprawie opinii o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego.

6. Dyskusja

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o uwagi i opinie do sprawozdania. Pani
Dąbska zapytała o dział 700 § 0770. W pierwotnej wersji budŜet był on uchwalony na kwotę
około 11.000.000,00 zł, później dokonano zmiany, dotyczy to dochodów. Po zmianach
budŜetu, dochody są wykonane tylko w 77% (str. 4 sprawozdania).

Małgorzata Tkaczyk Skarbnik Powiatu – w dziale 700 z§ 0770, były zaplanowane
dochody ze sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Junoszynie. Rada podjęła uchwałę o
sprzedaŜy z ceną wywoławczą 10.000.000,00 zł. Ta nieruchomość się nie sprzedała, więc
plan został zmniejszony do wysokości 147.500,00, poniewaŜ dochody ze sprzedaŜy były juŜ
wykonane w grudniu, to nie zmniejszono planu o VAT.

Józef Sarnowski radny – ma uwagę, aby na sport przekazywać większe kwoty. Na
dzisiejszej sesji wystąpienia dyrektorów jednostek organizacyjnych było poparciem dla
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budŜetu. Pan Sarnowski nie widział ludzi nie zadowolonych. Dla Pana Starosty ukłon za taki
budŜet.

Anna Galewska radna zapytała o wydatki na pomoc społeczną. Czy ta kwota jest
porównywalna do lat poprzednich?

Małgorzata Tkaczyk Skarbnik Powiatu na wydatki na pomoc społeczną składają się:
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „MORS”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
oraz koszty utrzymania naszych dzieci z terenu powiatu w innych powiatach w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych i rodzinami zastępczymi. To kształtuje się róŜnie. Koszty
utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów
rosną znacząco.

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski podchodzi z rezerwą do wskaźnika dochodów
i wydatków. Jest on u nas wysoki. Nie moŜna go uzyskać na 100%, gdyŜ sesja musiałaby być
31.12 i na niej dokonane zmiany w budŜecie. Dla Pana Starosty waŜniejszy jest wskaźnik
majątkowy (inwestycyjny). W tym roku będzie on jeszcze wyŜszy. Jak wskaźnik ten jest
dynamiczny, to znaczy ze inwestujemy. Starosta podejrzewa, iŜ dyrektorzy w tym roku nie
będą chwalić Zarządu. Mamy zaplanowane i do realizacji duŜe wydatki inwestycyjne.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji Rady.

1. Komisja oświaty – 3 za, 2 wstrzymujące się.
2. Komisja samorządowo – społeczna – decyzja do sesji.
3. Komisja budŜetowa, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – decyzja do sesji.

Następnie Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.

Głosowanie: 9 za, 2 wstrzymujące się

Uchwała została podjęta.

8. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (dokument
stanowi załącznik do protokołu)
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Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała, czy są pytania?

Barbara Piechnik radna zapytała o:
1. Regulamin wynagradzania
2. Proces likwidacji Warsztatów Szkolnych ZS Nr 2.
3. Informacje z dnia 04.03.2010 r. – konkurs na dyrektora Centrum Kształcenia
Praktycznego.

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – w sprawie dodatków nie odpowie w tej
chwili, nie pamięta, likwidacja przebiega prawidłowo, w sprawie konkursu – nie zgłosił się
Ŝaden kandydat, wstrzymaliśmy drugie ogłoszenie ze względu na to, iŜ pojawiła się
interpretacja kuratorium, która musimy sprawdzić. Pan Dyrektor Michalski pod koniec
tygodnia jedzie na szkolenie. Decyzja zostanie podjęta po uzyskaniu informacji w sprawie od
Dyrektora Michalskiego.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

Eugeniusz Jaremba radny – w dniu 12 kwietnia 2010 r. Pan Jaremba złoŜył wniosek o
wykluczenie Pana Stanisława Rączki z posiedzeń Komisji rewizyjnej, na których Komisja
zajmuje się tzw. „afera parkingową”, tak to nazywa Pan Rączka. Pan Jaremba miał prawo
zgłoszenia wniosku zgodnie z § 33 ust. 1 Statutu Powiatu Nowodworskiego. Pan Jaremba
podjął wątpliwość co do bezstronności Pana Rączki w tej sprawie. Pan Rączka toczy bowiem
spór sadowy z Panem Sobocińskim. Komisja rewizyjna wniosek przyjęła. Pan Jaremba nie
zgadza się z pismem, które Pan Stanisław Rączka przekazał radnym. To jest paszkwil. Pan
Jaremba oświadczył, iŜ nie porozumiewał się z Panem Starostą w sprawie złoŜenia wniosku,
uwaŜa iŜ Starosta był zdziwiony jego decyzją o wyłączeniu Pana Rączki z prac Komisji. Pan
Jaremba wnosi o ochronę prawną jego, jako funkcjonariusza publicznego, opinię prawną
pisma skierowanego przez Pana Rączkę i ewentualne wszczęcie postępowania sądowego.

10. Sprawy róŜne:

Wanda Górnicz mieszkanka powiatu –„chciałam złoŜyć

skargę na Pana Starostę, Ŝe

opieszale załatwia sprawy i nigdy nie mogę załatwić sprawy w I instancji. Tak było w sprawie
klasy, dzisiaj klasę juŜ mam. Musiałam jechać do Warszawy i opisywać brudy Starostwa. Nie
wpisano w Księgach wieczystych, są uwagi. Nie powiadomiono o zmianach, dowiaduje się
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tego przez podatek. Ja powinnam być poinformowana jakimś pismem, jak ja to mówię do
Starosty, to mówi, Ŝe to są tylko ludzie. To są urzędnicy, odpowiadają za takie błędy, a nie ja.
Nikt z tego sobie nic nie robi. Wszędzie ja załatwiam, w sądzie, tutaj. Ja naleŜę do tego
powiatu, a nie gdzieś do innego, Warszawy, czy gdzieś”.

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – przykro słyszeć, Ŝe Pani ma wiele pretensji
do Starosty. Sam nie podejmował Ŝadnych decyzji, to są decyzje z poprzednich kadencji.
UwaŜa, iŜ w sprawie Pani Górnicz poświecił wiele czasu, zaangaŜował się w sprawę, aby
pomóc. Były dwa tematy: drogi, który został rozwiązany, gdzie zdaniem Starosty nie było
problemu. Sąsiad wygrodził się tam gdzie granica i nie utrudniał dojazdu. Ponieśliśmy kilka
tysięcy złotych kosztów jako powiat i sytuacja jest taka jaka była przed tą sprawą. W
poprzedniej kadencji zapadła w Starostwie pewna decyzja. Pani Górnicz ją zaskarŜyła do
drugiego organu, do Wojewody. Drugi organ podtrzymał decyzję Starostwa. Nie moŜna Ŝądać
od Starosty jako następcy prawnego o zmianę decyzji, jeŜeli przeszła ona przez proces
odwoławczy i została prawomocną decyzją. Starosta podpowiadał Pani Górnicz, dlatego
dziwi się, Ŝe skarga jest na niego, o złoŜeniu do Wojewody pisma, aby Wojewoda w trybie
nadzwyczajnym uchylił swoją własną decyzję. Wojewoda uchylił swoją decyzję. Urząd
Wojewódzki przeprowadził kontrolę i nie stwierdził uchybień w tym postępowaniu, które
kilak lat temu się toczyło. Taka odpowiedź Pan Rączka na swoją interpelacje teŜ dostanie. W
Ŝyciu to jest tak, iŜ nie moŜna widzieć koło siebie samych wrogów, a spojrzeć obiektywnie i
moŜe znajdzie się choć jedna osoba, która chce pomóc

Wanda Górnicz – „Panie Starosto, Pan mi podpowiedział i Pan Wojewoda przysłał do
załatwienia do Nowego Dworu Gdańskiego”.

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski –nie

Wanda Górnicz – „jak Pan miał ruszyć Kierownika Wydziału Geodezji To się Pan Starosta
wycofał. Uchybienia zostały znalezione. Pani Górnicz była u Wojewody”.

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski –nie znaleziono Ŝadnych uchybień, a Starosta
nie moŜe zmieniać decyzji Wojewody.

Wanda Górnicz – „jest zatajanie swoich błędów. Sprawa drogi jest taka, Ŝe mnie zabrano
230 m, i nikt nie powiedział o pieniądzach. Droga była od strony niemieckiej, zmniejszono ją
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z 4 m. na 2 m. śeby od sąsiada uzyskać to Pan zrobił podział za dwa tysiące, czy takie jest
prawo?”

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski –jeszcze raz tłumaczy, Pani Górnicz zgłosiła
problem, Ŝe nie ma dojazdu do swojej nieruchomości. Sprawdziliśmy to w terenie. śaden
sąsiad nie przeszkadzał w dojeździe do nieruchomości, dlatego Ŝe mimo tego, iŜ miał granice
działki wygrodził się dwa metry poza, płacił jeszcze podatki, Ŝe Pani Górnicz jeździ po jego
działce. Nie było Ŝadnych podstaw, abyśmy takie wydatki ponosili, bo nikt nie utrudniał
dojazdu do Pani posesji.

11. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim III
kadencji.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu zamknęła obrady XXXIII sesji w dniu 27
kwietnia 2010 roku.

Protokołowała
Dobrosława Fila
(podpis nieczytelny)

Podpisał
Przewodniczący Rady Powiatu
Ewa Dąbska
(podpis nieczytelny)
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