
PROTOKÓŁ NR XIV/04
z XIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

w dniu 27 kwietnia 2004 roku

Rozpoczęcie: 10.00                                                                                  Zakończenie: 14.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski –  otworzył  obrady XIV sesji
Rady Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Powitał  radnych, zaproszonych gości  i  przedstawicieli  samorządów. Radny Grzegorz Lew
przybył o godzinie 10.35. (lista radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu)

2.      Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.  

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski – zapytał radnych, czy wnoszą
uwagi do protokołu  XIII sesji  Rady Powiatu.  W związku z  brakiem zastrzeżeń,  zarządził
głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji.

głosowanie:
14 głosów za

protokół został przyjęty

3.      Przyjęcie proponowanego porządku obrad  
(zał. nr 3 do protokołu)

Starosta  nowodworski  Mirosław  Molski –  prosi  o  wprowadzenie  projektu  uchwały  w
sprawie sprzedaży wyposażenia Domu Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie.

Radny Zbigniew Piórkowski – wnioskuje o wykreślenie projektu 5.15 w sprawie zamiany
nieruchomości. Powodem jest brak określenia wartości majątku. Jest to uchwałą majątkowa.
Nie należy mylić z wyceną, wycenę zlecamy po to, aby przystąpić do procedury sprzedaży
tego majątku. Radny nie widzi przeszkód, aby taki zapis został umieszczony. Skarb Państwa
wie jako właściciel, ile jest wart ten majątek. Prowadzi księgi wartościowe. Jest to ważne, aby
„uciąć dywagacje” na ten temat, czy ten majątek jest równy wartościowo.

Przewodniczący  Zarządu  Mirosław  Molski –  prosi,  aby  ten  punkt  w  porządku  sesji
pozostał.  „W  tym  punkcie  będziemy  rozmawiać  na  ten  temat,  dlatego  ta  uchwała  ma
pozostać”. Do uwag zgłaszanych na komisji Zarząd się ustosunkował.

Radny Zbigniew Piórkowski – jest  to ważne. To, że majątek jest tyle wart, to jest  tylko
wypowiedź p. Starosty, czy kogoś innego. Jeżeli by się okazało, że ta sytuacja jest inna, to
jeżeli Rada podejmie taką uchwałę, to skutek prawny jest taki, iż działa na szkodę samorządu



powiatowego.  Radny  nie  wie  jaka  jest  za  to  odpowiedzialność,  w  przypadku  spółek
handlowych takie czyny są karalne.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski –  powiedział,  iż  mamy dwie
uwagi.
Pierwsza – w sprawie zbycia majątku Domu Pomocy Społecznej MORS

głosowanie:
13 za
1 wstrzymujący się 

wniosek został przyjęty

Druga – w sprawie wykreślenia, zdjęcia projektu 5.15 w sprawie zamiany nieruchomości.

głosowanie:
5 za
7 przeciw
2 wstrzymujące się

wniosek nie został przyjęty

Pkt. w sprawie sprzedaży majątku Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie będzie
 pkt. 5.19.

głosowanie nad porządkiem po zmianach:
13 za
1 wstrzymujący się

4.      Interpelacje i zapytania radnych  

Radny Zbigniew Piórkowski złożył pisemną interpelację w sprawie:
Dlaczego obniżono warunek posiadania doświadczenia zawodowego i wykonania kompletnej
ilości robót tożsamych (zał. nr 4 do protokołu – pismo z dnia 27 kwietnia 2004 roku). Radny prosi o
odpowiedź na piśmie w terminie zgodnym ze Statutem.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski – powiedział, iż na poprzedniej
sesji przyjęliśmy sprawozdanie komisji rewizyjnej. Interpelację przyjmujemy.

Radny Zbigniew Bojkowski – prosi o nie przedłużanie prowadzenia kolejnych punktów –
sprawozdań, z skupienie się na punktach ważnych.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski – powiedział, iż każdy punkt jest
ważny. Przewodniczący będzie prowadził sesję zgodnie z porządkiem obrad.

Radny Jarosław Dywizjusz – poruszył problem samowolnych zmian, dokonywanych przez
właścicieli nieruchomości, chodzi o likwidowanie przejazdów na drogach spełniających rolę
dojazdową dla służb ratowniczych (straży pożarnej) na terenie powiatu.
Wniosek radnego.



5.      Podjęcie uchwał w sprawach:  

5.1 przyjęcia sprawozdania Zarządu Dróg Powiatowych z prowadzonej działalności
w 2003 roku (zał. nr 5 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski poprosił  o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 za;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
3. Komisja Oświaty – 3 za

Radny Zbigniew Bojkowski – zapytał, czy sprawozdania muszą być podejmowane w formie
uchwał.

Mecenas Dariusz Olszak – wyjaśnił, iż została podjęta przez Radę uchwała o Planie Pracy
Rady na 2004 rok. Rada swoje stanowisko wyraża w formie uchwały. Natomiast jest kwestia
taka, czy Rada chce się ustosunkować do tych sprawozdań, czy nie. Obowiązku ustawowego
nie ma, ale jeśli  chce swoje stanowisko wyrazić to tylko w formie uchwały, ale może też
złożyć te sprawozdania do protokołu i na tym poprzestać.

Radny Zbigniew Piórkowski – powiedział, iż ustawa nie nakłada takiego obowiązku, sami
go  sobie  nałożyliśmy.  Zarząd  powinien  przemyśleć  i  w  przyszłym  roku  przedstawić  te
sprawozdania radnym czy komisjom, ale nie muszą być przyjmowane w formie uchwał.

Radny Zygmunt Sztabiński – przedstawił wniosek Komisji Samorządowo – Społecznej, aby
przekazać drogi dojazdowe nad morzem w miejscowościach nadmorskich – Jantar, Stegna,
Sztutowo, Kąty Rybackie, krynica Morska – dla poszczególnych gmin.

Starosta nowodworski Mirosław Molski – powiedział, że Zarząd wnosi do Rady o przyjęcie
tego sprawozdania.

Radny Zygmunt Sztabiński – poprosił Starostę o parę słów na temat planowanego objazdu
przez Marzęcino, czy ta sprawa jest już zakończona?  

Starosta  nowodworski  Mirosław  Molski –  odpowiedział,  że  5  maja  jest  spotkanie  na
szczeblu Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad, w którym będzie uczestniczył dyrektor firmy
remontującej odcinek B (Kiezmark – Jazowa),  będzie  uczestniczył również przedstawiciel
Ministerstwa  Infrastruktury.  Tam  zapadnie  ostateczna  decyzja.  Na  dzień  dzisiejszy
wykonawca  przedstawił  swój  kosztorys,  który  w  ogóle  nie  odbiega  kwotowo  od
wcześniejszych założeń. W związku z tym należy rozumieć, że wykonawca zgadza się na
objazd przez Marzęcino. Ostateczna decyzja zapadnie 5 maja.

Przewodniczący Rady Eugeniusz  Wyrzykowski – zarządził głosowanie na d przyjęciem
uchwały.

głosowanie: 
15 głosów za



5.2  przyjęcia sprawozdania z prowadzonej działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 
       2003 rok (zał. nr 6 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 za;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
3. Komisja Oświaty – 4 za

Przewodniczący Rady – zapytał, kto ma uwagi ?
W związku z brakiem uwag, zarządził głosowanie.

głosowanie: 
14 głosów za
1 wstrzymujący się

5.3 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nowym Dworze Gdańskim i Rodzinnego Domu Dziecka w Sztutowie w 2003 roku
( zał. nr 7 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu –5 za;
2 Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
3 Komisja Oświaty – 4 za

głosowanie:
15 głosów za

5.4 przyjęcia informacji dotyczącej funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „MORS”
w Stegnie w 2003 roku (zał. nr 8 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 za;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
3. Komisja Oświaty – 4 za

głosowanie:
15 głosów za

5.5 przyjęcia sprawozdania z działalności Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej w
Nowym Dworze Gd. w roku szkolnym 2002/2003 (zał. nr 9 do protokołu)

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  -   poprosił  Panią  Dyrektor  poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej o zabranie głosu.

Pani  Halina  Kotecka  –  Daszewska  dyrektor  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  –
poradnia jest placówką oświatową, ale równocześnie dobrowolną i bezpłatną. Każdy rodzic



może  uzyskać  pomoc  dla  swojego  dziecka.  Poradnia  świadczy  usługi  psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne. Zatrudnionych jest dziesięciu  pracowników pedagogicznych. W
tym czterech psychologów, czterech pedagogów i dwóch logopedów. Opieką obejmuje dzieci
od urodzenia do czasu ukończenia nauki szkolnej, ok. 25 roku życia. Na naszym terenie od
0do 19 roku życia jest  ok.  10 tys. młodzieży. Jest  tu  ok.  35 placówek oświatowych – 8
przedszkoli,  16 szkół  podstawowych, 8 gimnazjów i 3 szkoły ponadgimnazjalne. Poradnia
zajmuje się diagnozą, terapią i profilaktyką. Najczęściej spotykane problemy są z nauką (m.in.
dysleksja  rozwojowa),  a  także  psychologiczne.  Działalność  terapeutyczna  –  w  zakresie
logopedycznym, pedagogicznym, terapia  indywidualna psychologiczna. Na terenie Poradni
prowadzone są zajęcia grupowe – dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zajęcia
edukacyjno –  rozwojowe  dla  dzieci  zdolnych,  prowadzona  jest  szkoła  dla  rodziców.  Na
terenie placówek oświatowych prowadzone są warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Ograniczenia finansowe i kadrowe uniemożliwiają realizowanie wszystkich potrzeb.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
3. Komisja Oświaty – 4 za

głosowanie:
15 głosów za

5.6  przyjęcia  sprawozdania  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  w
Junoszynie z prowadzonej działalności w roku szkolnym 2003-2004 

        (zał. nr 10 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
3. Komisja Oświaty – 4 za

głosowanie:
15 głosów za

5.7 przyjęcia sprawozdania  z działalności dydaktyczno- wychowawczej Zespołu Szkół
Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim za 2003 rok (zał. nr 11 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
3. Komisja Oświaty – 4 za

głosowanie:
15 głosów za

5.8  przyjęcia  informacji  z  prowadzonej  w  Zespole  Szkół  Nr  2  w  Nowym  Dworze
Gdańskim działalności w 2003 roku (zał. nr 12 do protokołu)



Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
3. Komisja Oświaty – 4 za

głosowanie:
15 głosów za

5.9  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –
Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim w 2003 roku (zał. nr 13 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
3. Komisja Oświaty – 4 za

głosowanie:
15 głosów za

5.10 przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych w nowe typy szkół w
Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim (zał. nr 14 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
3. Komisja Oświaty – 4 za

głosowanie:
15 głosów za

z powodu pomyłki w odczytaniu uchwały nastąpiła reasumpcja głosowania – 
głosowanie : 15 głosów za

5.11  określenia  planu  sieci  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  dla  dorosłych  w
powiecie nowodworskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września 2004 r.

         (zał. nr 15 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za;
2.   Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
2. Komisja Oświaty – 4 za

głosowanie:
15 głosów za



5.12 przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji uchwał  Rady i  Zarządu
Powiatu w 2003 roku zał. nr 16 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
3. Komisja Oświaty – 4 za

głosowanie:
15 głosów za

5.13 zmiany Regulaminu Organizacyjnego starostwa Powiatu Nowodworskiego 
        (zał. nr 17 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
3. Komisja Oświaty – 4 za

głosowanie:
15 głosów za

5.14 zmiany uchwały Nr IV/24/2003 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 lutego
2003 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Powiatu Nowodworskiego

         (zał. nr 18 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
3. Komisja Oświaty – 4 za

głosowanie:
15 głosów za

5.15 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (zał. nr 19 do protokołu)

Starosta nowodworski Mirosław Molski – podstawą wniosku o wycofanie tego punktu z
porządku obrad był fakt, że nie ma wyceny na nieruchomość, którą Skarb Państwa zgodził się
dla samorządu przekazać w ramach rekompensaty. Wycena jest zlecona i będzie w przyszłym
tygodniu. Metr ziemi w powiecie nowodworskim kształtuje się od 70 do 150 zł. Wycena to
jedno, a przetarg to drugie. Trudno jest w tej chwili określić, za jaką kwotę te nieruchomości
zostaną zbyte. Zarząd chce zdążyć zrealizować budżet w tym roku.
W § 1 jest zapis mówiący, ze „dokonanie zamiany następuje bez obowiązku dopłaty różnicy
wartości  zamiennych   nieruchomości”.  Zarząd  chciałby  wprowadzić  dodatkowy  zapis  –
„Zobowiązuje się Zarząd do podjęcia starań o dokonanie zamiany bez obowiązku dopłaty
różnicy wartości zamiennych nieruchomości”, co nie zmienia postaci rzeczy, a czyni ten zapis
bardziej  do  przyjęcia.  Jeżeli  uda  się  zbyć  nieruchomość  drożej,  to  różnicę  trzeba  będzie
zwrócić do Skarbu Państwa.



Radny Tomasz Terendy - § 2 ustawy mówi, że zapis ten działa w dwie strony – czyli ani nie
dokładamy, ani nie oddajemy. Nadwyżka ze sprzedaży powinna stanowić zysk Powiatu.

Radny Zbigniew Piórkowski – rozmawiamy o tym samym temacie, ale do końca się nie
rozumiemy. Radny nie mówi o sprzedaży tylko o tym, że jeżeli dwaj właściciele wymieniają
się majątkiem, a tym bardziej instytucje państwowe, to w uchwale się wpisuje jaką on ma
wartość  w  księgach  majątkowych.  Radny nie  mówi  o  wycenie.  Uchwała  Rady  mówi  o
zamianie majątku. Nie wykonano bardzo prostej czynności – nie zadzwoniono do właściciela,
aby spytać się jaką wartość księgową ma ta pozycja i wpisać to do uchwały. Każdy unika
wykonania tej czynności – to się już staje nawet podejrzane. Jest to bardzo istotne, gdyż my
jako radni składaliśmy przysięgę, że nie będziemy działali na szkodę powiatu, a być może, nie
znając tych faktów działamy na szkodę i ja żeby mieć czyste sumienie wstrzymuje się od
głosu przy takiej formie uchwały, bez tego uzupełnienia. Co nie znaczy oczywiście, że mam
rację.

Radny Zbigniew Bojkowski byłby ogromnie zadowolony, gdyby te „księgi wieczyste” w
naszym mieście były. Radny nie bardzo wierzy, by powstał tu taki oddział, czy samodzielna
jednostka.  Nie  wie,  skąd  Starosta  wziął  takie  potwierdzenie.  Radny  zrobił  rachunek
„złotówkowy”. Urząd Wojewódzki wie co robi, my jako powiat też nie jesteśmy głupcami i
powinniśmy wiedzieć co zrobić. Radny wyliczył wartościowo i chce, by radni i goście na sesji
usłyszeli prawdę. Przyjął 60 zł za metr. Wychodzi prawie 1.300 tys. za 2 ha 14 arów, bez tej
drugiej działki. Jest to nieruchomość gruntowa, która jest zabudowana, budynek ma odrębną
własność. Trudno będzie w przyszłości sprzedać takie coś. Właściciel nie kupi 2 hektarów, bo
nie będzie go stać. Radny mówił o tym też na komisji. Remont budynku na ul. Warszawskiej
będzie nas kosztował 1 mln 800 tys. zł, a nie jak jest zakładane 1 mln 500 tys. zł. Powiat
dokłada. Ale jeśli będą księgi wieczyste to radny będzie za tym.

Starosta nowodworski Mirosław Molski – powiedział, że rozumie obawy panów radnych
Piórkowskiego i Bojkowskiego, rozmowy o pieniądzach są trudne i obawy duże i słusznie.
Natomiast  jeżeli  chodzi  o  powstanie  wydziału  Sądu  Rejonowego  w  Gdańsku  –  w
inwestowaniu  uczestniczy specjalnie  powołana  osoba,  wydelegowana z  tej  instytucji.  Nie
można powiedzieć, że Sąd może się wycofać, gdyż jest to w formie decyzji. Wydział Sądu
Rejonowego będzie, będzie Wydział Ksiąg Wieczystych i takie jest założenie. Jeżeli chodzi o
dalsze  obawy –  musi  być jakaś  doza  zaufania  –  chcemy to  sprzedać,  będzie  ogłoszony
przetarg, będzie najpierw wykonana wycena. Będzie również klauzula zobowiązująca Starostę
do unieważnienia przetargu jeśli kwota będzie za mała. Zakładamy uzyskanie kwoty 1 mln
500 tys. zł – 1 mln 600 tys. zł. Czy się uda – trudno powiedzieć.

Wicestarosta  nowodworski  Edward  Adamczyk –  do  dnia  dzisiejszego  zainteresowanie
kupnem wyraziły 33 osoby, na skutek zamieszczenia w „Gazecie Wyborczej” dwóch anonsów
na ten temat. Część zainteresowanych pytała o cenę; „czy za metr kwadratowy będzie więcej
niż 100 zł, czy mniej?”.  To byli na ogół ludzie spoza terenu woj. Pomorskiego.

Radny Zbigniew Bojkowski – nie był zadowolony z uzyskanych wyjaśnień.

Radny  Zbigniew  Piórkowski –  wątpliwości  są  wyrażane  w  trosce  o  budżet  naszego
samorządu. Prawda jest taka, że przyjmiemy każdą cenę. Jeżeli chodzi o decyzję – mowa jest
o decyzji Ministra Sprawiedliwości o powstaniu takiej jednostki. Jej nie ma. Najważniejsza w
tej sprawie jest decyzja Ministra Finansów, zwiększająca budżet Min. Sprawiedliwości.



Radny Grzegorz Lew – powiedział, że nie przyjęcie tej uchwały odsuwa w czasie realizację
przedsięwzięcia.  Radni  z  jednej  strony  chcieliby,  a  z  drugiej  blokują.  Radny przywołał
przykład  przejmowania  budynku  starostwa.  Chodzi  o  to,  aby instytucje  okołopowiatowe
funkcjonowały, że są one dla społeczeństwa. Róbmy wszystko, żeby te instytucje były. Nikt
nie ma na to gwarancji, że ten powiat się utrzyma, że nie będzie połowy powiatów w Polsce.
Jeżeli chodzi o wątpliwości Pana Piórkowskiego – nie za każdą cenę się działki sprzedaje,
warto nawet wziąć kredyt na przeczekanie, jeżeli będzie trzeba. Jeżeli przyjęcie tej uchwały ,
bez podanej wyceny, nie jest niezgodne z prawem, przyjmijmy ją i dajmy pole do działania.

Radny Zygmunt Sztabiński – decyzja podjęta została już dużo wcześniej i nie ma sensu tego
blokować.

Radny  Zbigniew  Ptak –  przyjmujemy dzisiaj  absolutorium  –  na  zasadzie  zaciągnięcia
kredytu,  gdyż  ubiegłoroczny  budżet  się  nie  spiął.  To  co  zaplanowaliśmy  nie  zostało
wykonane. W tym roku, jeżeli nie wyjdzie, znów będziemy ratowali się kredytem. Największy
błąd to zamrożone pieniądze. Lepiej czasami mniej zarobić, ale „kręcić pieniędzmi”.

Starosta nowodworski Mirosław Molski – Sąd nie może się wycofać. Prezes Sądu ma w
budżecie na 2004 rok przewidzianą kwotę na określona liczbę etatów, na przeniesienie Ksiąg
Wieczystych z  Malborka.  Sąd  otrzymuje decyzje  Ministrów Finansów i  Sprawiedliwości
dotyczącą zgody na funkcjonowanie tej placówki.

Przewodniczący Rady Eugeniusz  Wyrzykowski – ogłosił  przerwę w celu zredagowania
poprawki do uchwały.

przerwa od godz. 11.30 do 11.45

Starosta nowodworski Mirosław Molski – w sprawie projektu uchwały w sprawie zamiany
nieruchomości – prosi o wykreślenie z § 1 punktu 2.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za;
3. Komisja Oświaty – 4 za

głosowanie:
15 głosów za

5.16 przyjęcia sprawozdania z wykonania  budżetu Powiatu nowodworskiego  za 2003
rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu nowodworskiego z tego tytułu

         (zał. nr 20 do protokołu)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Ptak – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Nowodworskiego o wykonaniu budżetu za rok 2003 przez Zarządu Powiatu
Nowodworskiego  (  zał.  nr  21  do  protokołu)  Następnie  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej
Zbigniew Ptak odczytał wniosek do Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie udzielenia
absolutorium za rok 2003 dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego (zał. nr 22)  oraz uchwały: nr
126/IV/2004 Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Gdańsku z  dnia  5
kwietnia  2004  r.  w  sprawie  opinii  o  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  Powiatu
Nowodworskiego za 2003 rok (zał. nr 23 do protokołu)   i nr 121/IV/2004 Składu Orzekającego



Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego ( zał. nr 24 do protokołu).

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 za, 1 przeciw;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna –2za;, 2 wstrzymujące się
3. Komisja Oświaty – 2 za, 2 przeciw

Przewodniczący rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o uwagi i pytania.

Radny Zbigniew Piórkowski – powiedział, iż sesja absolutoryjna jest refleksją, ażeby budżet
ocenić. Kiedy Zarząd przedstawił ten budżet w grudniu 2002 roku radny zwracał uwagę na to,
iż  są  tam wpisane tzw.  „wirtualne  dochody”. Radny wnioskował  na  sesjach,  by dokonać
analizy wydatków i próbować go zbilansować w sposób bardziej rzetelny. Potwierdziły się
obawy radnego, iż dochody ze sprzedaży majątku nie zostały osiągnięte w takim stopniu jak
były zaplanowane. „Wzięliśmy kolejny kredyt. Mamy coraz mniejsze dochody i nie panujemy
nad wydatkami. Dzisiaj jest to zagrożenie nie na  250.000 zł, a na 2.700.000 zł. Te kukułcze
jajo podłożymy nowej Radzie za 2 lata i nowa rada nie będzie mogła złożyć budżetu za 2 lata,
bo nie będzie mogła wziąć kredytu. Ustawa i przepisy prawne mogą na to nie pozwalać”.
Radny osobiście będzie głosował przeciwko budżetowi. „Budżet nie spełnił naszych aspiracji
już jako projekt oraz w trakcie realizacji”.

Starosta nowodworski Mirosław Molski – „w momencie kiedy rozpoczynała się II kadencja
Powiatu  nowodworskiego  przyjmowaliśmy  budżet,  który  w  założeniach  miał  dochody,
których w istocie nie udało się zrealizować, tak jak zakładały dochody. Przyjmowaliśmy to z
pełną i świadomością i odpowiedzialnością rok 2004, to jest kolejny rok, kiedy zmniejszają
się  dochody, a nasze oczekiwania jako radnych i  mieszkańców Powiatu nowodworskiego
dotyczące i  placówek oświatowych  i  dróg  są  dalej  idące niż  starcza  nam na  to  środków
finansowych.  Zaciągnęliśmy  kolejny  kredyt,  jednak  zadłużenie  Powiatu  jest  bardzo
bezpieczne,  jest  ono przeznaczane  nie na przejedzenie,  a  na inwestowanie.  W 2003 roku
prowadziliśmy inwestycje oświatowe kolejny rok to inwestycje drogowe. Nie ma możliwości,
aby bez pożyczanych pieniędzy rozwijać Powiat. Starosta rozumie obawy. Starosta Mirosław
Molski  podziękował dyrekcjom jednostek organizacyjnych za  heroiczną  pracę oraz  byłym
członkom Zarządu. Starosta wnosi do Rady o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za
2003 rok.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski odczytał projekt uchwały 5.16

głosowanie:
11 głosów za
3 przeciw
1 wstrzymujący się

uchwała została podjęta

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski podziękował Zarządowi za wkład pracy w
2003 roku. Były krytyczne uwagi. Zarząd musi przemyśleć niektóre sprawy, aby budżet z tego
roku zrealizować.



5.17 zmiany uchwały Nr III/18/2002 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia
w  sprawie  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  dla  Starosty  Powiatu
Nowodworskiego (zał. nr 25 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosił o stanowiska komisji.
4. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 wstrzymujących się;
5. Komisja Samorządowo – Społeczna – 3 za, 1 wstrzymujący się;
6. Komisja Oświaty – 4 wstrzymujących się

głosowanie:
2 głosy za,
1 przeciw,
? wstrzymujących się

reasumpcja głosowania:

2 głosy za,
1 przeciw,
6 wstrzymujących się

uchwała została przyjęta (5 radnych nie brało udziału w głosowaniu)

5.18 wyboru członka Zarządu Powiatu nowodworskiego (zał. nr 26 do protokołu)

Starosta nowodworski  Mirosław Molski –  przedstawił  kandydaturę na  członka Zarządu
Powiatu – radnego Krzysztofa Oszczyka.

Radny Jarosław Dywizjusz – czy były rozmowy z innymi radnymi w tej sprawie?

Starosta  nowodworski  Mirosław  Molski –  były prowadzone  rozmowy z  radnymi,  aby
Zarząd  był reprezentowany przez  wszystkie  opcje  polityczne,  niestety  to  zaproszenie  nie
zostało przyjęte. W związku z tym wraca kandydatura pana Oszczyka, który wyraził zgodę.

Radny Zbigniew Krokosz – pytanie do radcy prawnego, czy zgodny z prawem jest wybór na
członka Zarządu członka Komisji Rewizyjnej w przypadku braku rezygnacji z członkostwa w
tej Komisji?

Mecenas Dariusz Olszak – odpowiedział, że jeżeli radny złoży rezygnacje z członkostwa w
Komisji Rewizyjnej, jest to zgodne z prawem.

Radny  Zbigniew  Piórkowski –  ustawa  zabrania  członkowi  Komisji  Rewizyjnej  być
członkiem Zarządu, radny musiałby złożyć rezygnacje, która powinna być przyjęta.

Przewodniczący Rady Eugeniusz  Wyrzykowski –  jest  zrozumiałe,  że  z  chwilą  wyboru
automatycznie następuje rezygnacja z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Na następnej sesji
rezygnacja zostanie przyjęta i dokona się wyboru nowego członka.

Radny Zbigniew Bojkowski zwrócił uwagę, że Starosta skłamał, gdyż koncepcja, by Zarząd
był reprezentowany przez każdą opcję polityczną była pomysłem radnego, nie Starosty.



Radny Zbigniew Ptak – zadał pytanie, co radny Krzysztof Oszczyk wniesie do Zarządu? Czy
będzie kolejnym, w jego odczuciu słabym, wsparciem dla pana Starosty?

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski zapytał,  czy  radny Krzysztof  Oszczyk
wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Krzysztof  Oszczyk wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej.

Radny  Zbigniew  Bojkowski do  składu  Komisji  zaproponował  radnych:  Jarosława
Dywizjusza, Zygmunta Sztabińskiego, Grzegorz Lwa. Radni wyrazili zgodę.

Głosowanie za przyjęciem składu komisji Skrutacyjnej: 15 głosów za

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski udzielił  głosu  radnemu  Krzysztofowi
Oszczykowi.

Radny Krzysztof Oszczyk w odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa Ptaka – wyjaśnił, że
pomimo krótkiego stażu w Radzie Powiatu może wnieść coś nowego do Zarządu. Przez sześć
lat przewodniczył Powiatowej Pomorskiej Izbie Rolniczej, miał styczność z podobną pracą.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski zarządził  pięciominutową  przerwę  na
przygotowanie kart do głosowania.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  radny  Jarosław  Dywizjusz  wyjaśnił  zasady
głosowania.

Radny Zbigniew Piórkowski zapytał, gdzie jest  wyznaczone miejsce,  by w sposób tajny
oddać głos?

Radny Jarosław Dywizjusz – Komisja proponuje odosobniony stolik.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski zarządził  pięciominutową  przerwę  na
policzenie głosów i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego głosowania.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  radny  Jarosław  Dywizjusz odczytał  protokół
skrutacyjny (stanowi zał. nr 27 do protokołu) .

Dokonano wyboru radnego Krzysztofa Oszczyka na członka Zarządu Powiatu
10 głosami za, 5 przeciwko.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski odczytał  treść  uchwały,  pogratulował
nowemu członkowi Zarządu.

Radny Krzysztof  Oszczyk podziękował  radnym za  zaufanie  i  zadeklarował  maksymalny
wysiłek w pracę w Zarządzie.  Zgłosił  rezygnację  z  członkostwa w Komisji  Rewizyjnej  z
dniem dzisiejszym.



5.19  sprzedaży   wyposażenia  Domu  Pomocy  Społecznej  „MORS”  w  Stegnie  –
autopoprawka Zarządu (zał. nr 28 do protokołu) 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – prosi o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za
Pozostałe Komisje nie zapoznały się z projektem uchwały.

głosowanie:
głosów za,1 wstrzymujący się

6.      Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania radnego Grzegorz Lwa z funkcji  
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski wyjaśnił,  że  odwołanie
Wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,
w  głosowaniu  tajnym.  Na  ostatniej  sesji  wpłynął  taki  wniosek  podpisany  przez  sześciu
radnych. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z wnioskodawców chciałby zabrać głos.

Chętnych nie było.

Przewodniczący Rady zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej.

Do składu Komisji wybrano radnych:
1. Jarosław Dywizjusz
2. Tomasz Terendy
3. Zygmunt Sztabiński

Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji:
15 głosów za

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.

Przewodniczący Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski odczytał wniosek  o  odwołanie  radnego
Grzegorz  Lwa  z  funkcji  Wiceprzewodniczącego  Rady  Powiatu.  Przewodniczący
zaproponował, aby wypowiedział się w sprawie zainteresowany – Grzegorz Lew.

Radny Krzysztof Oszczyk – zaproponował, by w tej sprawie wypowiedział się prawnik, „co
by rozwiało pewne wątpliwości” w temacie zarzutu.

Radny Zbigniew Piórkowski – stwierdził, że nikt nie stawia zarzutu.

Radny Krzysztof Oszczyk – jest sugestia, że według sześciu radnych pan Grzegorz Lew nie
może być Wiceprzewodniczącym Rady, co w tej kwestii mówi prawo?

Radny Zbigniew Piórkowski – stwierdził, że radny Krzysztof Oszczyk nie zrozumiał tego
wniosku i nie rozumie do dzisiaj. Z uzasadnienia wniosku wynika, że radny Grzegorz Lew nie



jest  osądzany.  Pod względem prawnym może być Wiceprzewodniczącym Rady. Jednakże
mając postawione takie zarzuty nie powinien pełnić funkcji w Radzie.

Radny Krzysztof Oszczyk – to wyjaśnia pewne wątpliwości.

Radny Zbigniew Ptak uważa, że głosowanie teraz przeciwko jednemu z kolegów byłoby
krzywdzące.  Radny  zastanawia  się,  kiedy  Rada  zacznie  reagować  na  manipulacje  i
oczernienia. Radny oczekuje na reakcję Rady.

Radny Zbigniew Bojkowski – na sali obecny jest  przedstawiciel Gminy Stegna w osobie
Wicewójta, może powie coś na ten temat.

Radny  Grzegorz  Lew –  nie  chce  się  ustosunkowywać  do  genezy  konfliktu  i  działań
przeciwko niektórym radnym. Radny uważa się za osobę niewinną. Nigdy nie było żadnego
wyroku przeciwko niemu. Radny został  ukarany kilkakrotnie za zbyt szybką jazdę. Radny
nigdy nie opuścił żadnej, toczącej się przeciwko niemu sprawy. Zależy radnemu na szybkim
zakończeniu tej sprawy.  „ było by już zakończone, gdyby Wójt Ranoszek nie opuścił sprawy
– był chory, albo nie mógł, nawet został ukarany bodajże, karą, bo nie przysłał zwolnienia, ja
sam  go usprawiedliwiałem, ja sam usprawiedliwiałem Wójta na te sprawie, bo był wtedy na
zwolnieniu chorobowym z mi wiadomych źródeł. Mogę powiedzieć jedną rzecz, gdybym ja
się  czuł  winny  sam zrezygnowałbym z  funkcji  radnego, ba takie  są  konsekwencje”.  Nie
wszyscy zdają sobie sprawę jak ciężko być radnym powiatowym i jednocześnie prowadzić
działalność gospodarczą w powiecie. Radny nie chce uważać, że konflikt z gminą Stegna ma
podłoże  personalne.  „  Piątego  maja  jest  rozprawa  ostateczna,  wtedy ogłoszony zostanie
wyrok, albo zakończone zostaną przesłuchania, bo Wysoki Sąd chce przesłuchać jeszcze  byłą
radcę  prawną  Gminy  Stegna,  od  radnego  poproszono  jeszcze  kilka  dokumentów  w
oryginałach, co też radny przedstawił. Radny zdaje sobie sprawę z konsekwencji wyroku, to
nie będzie odwołanie, a konieczność rezygnacji z funkcji radnego. „Ja tylko się dziwię, nie
tyle dziwię, co ja patrzę ..... Jeżeli ja chcę mówić, że ktoś jest brudny to, ja muszę najpierw
popatrzeć na siebie,  czy ja  jestem czysty. Jeżeli  ktoś  ma  wyrok w poprzedniej  kadencji
dostaje jakiś tam, nieważne że został ukarany grzywną czy jakąś inna w sprawie, notabene o
pomówienie  i  później  jest  wszystko w porządku,  tego jakby tematu nie ma,  gdzie jest  ta
faktyczna otwartość, czy też mówienie o tym, że mamy być wszyscy czyści”. Jeżeli  radny
zostanie ukarany, sam zrezygnuje. Prosi o nie wydawanie wyroku przed sądami. Jeżeli się
podejmuje  decyzję,  jest  to  osąd.  Nie w sensie  „skazujemy cię”,  ale  „ci  nie  ufamy,  jesteś
niegodny naszego zaufania” i jest to osąd. Radny dodał, że podda się każdej decyzji Rady.

Wicewójt Gminy Stegna Mariusz Ogrodowski – chciał się ustosunkować do wypowiedzi
pana radnego Zbigniewa Ptaka, który sugeruje personalne szkalowania przez gminę Stegna
niektórych  radnych  powiatowych.  Nigdy  takiego  czegoś  nie  było  i  nigdy  nie  będzie.
Wszelkich nieścisłości i spraw szkodzących mieniu gminy, gmina Stegna będzie dochodzić na
drodze prawnej.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  że  zawsze  należy
domniemywać niewinności. Jest to zagwarantowane w Kodeksie Karnym. Jak radny Grzegorz
Lew powiedział,  sprawa  wyjaśni  się  5  maja.  Każdy będzie  głosował  zgodnie  ze  swoim
sumieniem.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tomasz Terendy przedstawił zasady głosowania i
radnym rozdano karty do głosowania.



7.      Informacja o pracy Zarządu Powiatu od ostatniej sesji.  
(zał. nr 30 do protokołu)

Starosta nowodworski Mirosław Molski powiedział, że radni otrzymali informację o pracy
Zarządu w formie pisemnej. Starając się o dodatkowe środki na oświatę, w ubiegłym tygodniu
pan  Starosta  i  Wicestarosta  byli  dwa  razy  w  Warszawie,  gdzie  otrzymali  zapowiedź
zwiększenia środków.
Spółdzielnia „MALUTA” została wyróżniona przez Pomorską Izbę Przemysłowo – Handlową
w Gdańsku za najlepsze inwestycje w 2003 roku III nagroda.
Dzisiaj na terenie Powiatu nowodworskiego odbywa się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds.
bezpieczeństwa,  która  działa  przy  Wojewodzie  Pomorskim.  Są  tam  wszystkie  osoby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, są również posłowie. To jest jeden z
elementów starań o środki finansowe na bezpieczeństwo przeciw powodziowe.
Spotkanie w sprawie zorganizowania objazdu w związku z remontem trasy E-7 odbędzie się 5
maja. Prośba do mieszkańców, aby przyjęli niedogodności z tym związane ze zrozumieniem

8.      Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady   
Powiatu Nowodworskiego 

(zał. nr 31 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – przedstawił informację o korespondencji.

Starosta  nowodworski  Mirosław  Molski dodał  do  swojej  wypowiedzi  informację,  że
PFRON,  w  ramach  umów  z  Powiatem  nowodworskim,  przekazał  dla  WTZ  -  ów  trzy
samochody przeznaczone do transportu osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski poprosił  o  przedstawienie  wyników
głosowania  w  sprawie  odwołania  radnego  Grzegorz  Lwa  z  pełnienia  funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tomasz Terendy odczytał protokół skrutacyjny (zał.
nr 29 do protokołu) .

głosowanie:
3 głosy za, 10 przeciw, 2 nieważne

W wyniku tajnego głosowania, radny Grzegorz Lew nie został odwołany z pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

9.      Wolne wnioski  

Radny Grzegorz Lew podziękował radnym za zaufanie i cierpliwość przez te kilka dni do
ogłoszenia wyroku.
Zaproponował przeprowadzenie roboczego spotkania radnych na temat oświaty, jeszcze w
maju. Podziękował za przedstawione sprawozdania, dzięki którym ma teraz wiedzę na temat
szkół.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – termin spotkania na temat oświaty będzie
ustalony. Przewodniczący prosi wszystkich radnych o udział w tej debacie.



Radny Zbigniew Krokosz – zgadza się z  koniecznością  przeprowadzenia debaty. Jest  w
posiadaniu materiałów, z których wynika, że z oświaty były zdejmowane środki już w 1999
roku –  łącznie  ok.  1  mln  500 tys.  zł  gdyby te  pieniądze  tam zostały,  dzisiaj  nie  byłoby
problemu ze stanem oświaty.

Radny  Henryk  Kuczma –  zapytał  się  jak  przedstawia  się  sprawa  pana  Walczyka  ze
Sztutowa?  Poruszył  sprawę  turnieju  samorządowców  w  plażowej  piłce  siatkowej  –
zaproponował stworzyć drużynę.
Odczytał wniosek o odwołanie przewodniczącego Zarządu Powiatu nowodworskiego pana
Mirosława Molskiego (zał. nr 32 do protokołu).

Radny Zbigniew Ptak zapytał, jak wygląda sprawa mostu w Drewnicy?

Radny Zbigniew Piórkowski złożył pisemne zapytanie na ręce Przewodniczącego Rady (zał.
nr 32 do protokołu)

Starosta nowodworski  Mirosław Molski odnośnie zapytania radnego Zbigniewa Ptaka w
sprawie budowy mostu w Drewnicy i remontów mostów w Sztutowie i Rybinie – przetarg
będzie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, że w sprawie pana Walczyka
nie otrzymał więcej żadnych informacji, oprócz tych, które przedstawił na poprzedniej sesji.
Jeżeli  chodzi  o  udział  w  zawodach  sportowych  –  o  ile  będą  chętni  to  nie  ma  żadnego
problemu.

Pani  Wanda  Górnicz mieszkanka  gminy  Ostaszewo  zwróciła  się  z  prośbą  do  Rady  o
interwencję  w sprawie  dojazdu  do  swojej  posesji  w Piaskowcu.  (od  przeszło  20  lat  pani
Górnicz nie ma rozwiązanej sprawy).

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  iż  na  ostatniej  sesji  pani
Górnicz  interweniowała  w  tej  sprawie  do  przewodniczącego  Rady.  Starosta  udzielił
odpowiedzi. Postępowanie zostało wszczęte jeszcze przez Urząd Rejonowy. Do końca nie jest
to  kompetencją Powiatu,  są to  zadania  zlecone.  Sprawa może  potrwać dłużej  niż  rok,  ze
względu na to, iż będzie się musiała odbyć rozprawa.

Wójt Gminy Ostaszewo Kazimierz Stadnicki odpowiedział,  iż  sprawa ma ponad 20 lat.
Błędy z  tamtego czasu wychodzą teraz.  Sprawę można rozwiązać polubownie.  Ktoś musi
ustąpić.

Radny Zbigniew Bojkowski zobowiązał się ocenić dokumenty, gdyż zna się na tym. Radny
odpowie kto jest winny.

Radny  Zbigniew  Piórkowski wnioskował  o  udzielenie  radnym informacji  w sprawie  p.
Górnicz w formie pisemnej na następnej sesji Rady. Radny powiedział, iż nikt nie zwalnia nas
z odpowiedzialności za zadania zlecone.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski podziękował  radnemu  Zbigniewowi
Bojkowskiemu  za  zaangażowanie  się  w  tą  sprawę.  Odnośnie  wniosku  o  odwołanie
Przewodniczącego Zarządu poinformował. Że zgodnie z ustawą może być on rozpatrywany
po upływie miesiąca, po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.



10.      Zamknięcie obrad  

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski w  związku  z  wyczerpaniem porządku
obrad zamknął XIV sesję Rady Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

protokołowała:                                                                      podpisał:
Dobrosława Fila                                                        Przewodniczący Rady
                                                                               Powiatu Nowodworskiego
Podinspektor BRP     
                                                                                Eugeniusz Wyrzykowski


