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PROTOKÓŁ NR XXIII/09 

z XXIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia  19 marca 2009 roku 

 

Rozpoczęcie: 9.00     Zakończenie: 11.40 

 

Pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady otworzyła obrady XXIII sesji Rady Powiatu III 

kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 13 radnych,                  

co stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować. Nieobecny Mirosław Molski oraz 

Józef Sarnowski. 

Radny Mirosław Molski przybył o godz. 9.50,  Józef Sarnowski przybył o godz. 9.15 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przywitała zaproszonych gości (listy stanowią 

załączniki 1 do protokołu).  

 

Pkt 2  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. 

 

Głosowanie nad protokołem z XXII sesji z dnia 27 stycznia  2009 r.:  (13 za,) 

 

Protokół został przyjęty. 

 

Pkt 3 Przyjęcie proponowanego porządku obrad.(zał. nr 2)  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta zgłosił  autopoprawki do projektów uchwał w sprawach: 

1. WydzierŜawienia nieruchomości oraz budowli stanowiących majątek kolejki 

wąskotorowej. 

2. WyraŜenia zgody na połoŜenie projektowanego traktu światłowodowego. 
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Zbigniew Piórkowski, Starosta wprowadził dwa projekty uchwały w sprawach: 

1. Uchylenia uchwały Nr IX/84/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 września 

2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego oraz uchylenia uchwały Nr X/97/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z 

dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/2007 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego. 

2. WyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego oraz ustalenia ceny wywoławczej. 

 

Przybył Pan Józef Sarnowski o godzinie 9.15 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wprowadził projekt Stanowiska Rady Powiatu 

Nowodworskiego w sprawie sprzeciwu likwidacji VIII Zamiejscowego Wydziału Grodzkiego 

oraz IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Malborku.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem                        

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/84/2007 Rady 

Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 września 2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego oraz uchylenia uchwały Nr 

X/97/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr IX/84/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 września 2007 r.                      

w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego. 

 

Głosowanie: 14 za,  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem                        

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego oraz ustalenia ceny wywoławczej. 

 

Głosowanie: 14 za, 

  

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad autopoprawką do projektu 

uchwały w sprawie wydzierŜawienia nieruchomości oraz budowli stanowiących majątek 

kolejki wąskotorowej. 
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Głosowanie: 14 za, 

 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad autopoprawką do projektu 

uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na połoŜenie projektowanego traktu światłowodowego. 

Głosowanie: 14 za, 

 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem                        

do porządku obrad projektu Stanowiska Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie 

sprzeciwu likwidacji VIII Zamiejscowego Wydziału Grodzkiego oraz IX Wydziału Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Malborku.  

 

Głosowanie: 14 za, 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, Ŝe na posiedzeniu Komisji Stałych radny 

Zbigniew Bojkowski zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały                       

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 93/2 

połoŜona w Nowym Dworze Gdańskim stanowiącą własność Powiatu Nowodworskiego. 

 

Zbigniew Bojkowski, radny powiedział, iŜ po przemyśleniu wycofuje swój wniosek.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady odczytała treść porządku i zarządziła głosowanie nad 

całym porządkiem: 

 

Proponowany 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. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1 WydzierŜawienia nieruchomości oraz budowli stanowiących majątek kolejki 

wąskotorowej.  

5.2 WyraŜenia zgody na połoŜenie projektowanego traktu światłowodowego. 
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 5.3 Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 93/2 

połoŜona w Nowym Dworze Gdańskim stanowiącą własność Powiatu Nowodworskiego. 

5.4 Zmiany uchwały Nr IX/83/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 września 2007 

r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej połoŜonej                  

w Krynicy Morskiej przy ul. Tkaczy 9 oznaczonej jako działka nr 203 stanowiącej 

własność Powiatu Nowodworskiego do sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego.  

5.5 Uchylenia uchwały Nr XVIII/168/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 

września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej 

„MORS” w Stegnie. 

5.6 Uchylenia uchwały Nr XXI/190/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchylenia 

uchwały Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 września 2008 r.            

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej „ MORS” w Stegnie.  

5.7 Wydelegowania radnego Powiatu Nowodworskiego do pracy w Komisji Przyznawania 

Nagród Starosty Nowodworskiego. 

5.8 Przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego. 

5.9 Planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               

w 2009 r.  

5.10 Rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

5.11 Przyjęcia nieodpłatnie majątku ruchomego. 

5.12 WyposaŜenia w majątek ruchomy Zarządu Dróg Powiatowych. 

5.13 Przystąpienia do projektu pn. „Kariera bez barier”, który będzie realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

5.14 Udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Dwór Gdański na wydatki inwestycyjne 

w ramach projektu partnerskiego „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze 

Gdański”. 

5.15 Ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania 

wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia                    

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

5.16  Zmiany uchwały budŜetowej na 2009 r.  

5.17  Przyjęcia sprawozdań Komisji Rady Powiatu Nowodworskiego z działalności w 2008 r.  

5.18 Uchylenia uchwały Nr IX/84/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 września 

2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 
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Powiatu Nowodworskiego oraz uchylenia uchwały Nr X/97/2007 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

IX/84/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zgody 

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego.  

5.19 WyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu  

Nowodworskiego oraz ustalenia ceny wywoławczej.  

6. Podsumowanie pracy Rady Powiatu Nowodworskiego w 2008 r. 

7.  Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Nowodworskiego w II półroczu             

2008 r.  

8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Zarządu Powiatu Nowodworskiego w II półroczu 

2008 r.   

9. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. 

10. Projekt Stanowiska Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie sprzeciwu likwidacji 

VIII Zamiejscowego Wydziału Grodzkiego oraz IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Malborku. 

11. Wnioski i oświadczenia radnych. 

12. Sprawy róŜne. 

13. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego III kadencji. 

 

 

Głosowanie: 14 za,  

 

Pkt. 4 Interpelacje i zapytania radnych.  
 
I.  Stanisław Rączka, radny 

1. Jak będzie wyglądała droga w Kępinach Małych przed sklepem państwa Cyburskich                 

po wybudowaniu nowej drogi z Kępin Małych do Kępek? Właściciele obawiają się, Ŝe nie 

będzie wyjazdu spod ich własności.(odpowiedź na piśmie) 

2. Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami Kępek dotyczące planowanej inwestycji.  

 

II. Renata Cichosz, radna 

Czy jest przygotowywany projekt w sprawie funkcjonowania sezonowych miejsc handlowych 

na terenie Gminy Stegna?(odpowiedź na piśmie) 

 

III.  Ewa D ąbska , radna 
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1. Na jakim etapie jest składanie wniosków na budowę bądź zakresu remontów dróg 

dojazdowych do morza? (odpowiedź na piśmie) 

 

2. Czy planowany jest remont drogi dojazdowej do morza StróŜa – Mikoszewo? (odpowiedź 

na piśmie) 

 

IV. Anna Galewska, radna 

1. Dotyczy ogłoszenia naboru na pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Czy jest to w formie konkursu? Termin składania podań jest  do 10 kwietnia. W związku                

z powyŜszym czy odpowiedź wcześniejsza jest prawidłowa?.(odpowiedź na piśmie) 

 

IV. Eugeniusz Jaremba, radny 

1.Czy zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na korektę skrzyŜowanie w Lubiszewie. 

(odpowiedź na piśmie) 

 

 

5.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

 

5.1 WydzierŜawienia nieruchomości oraz budowli stanowiących majątek kolejki 

wąskotorowej.(zał. nr 3)  

 

 Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt uchwały. Powiedział, Ŝe jest konieczność 

podjęcia ww. uchwały polegającej na wydzierŜawieniu majątku dla  Pomorskiego 

Stowarzyszenia Miłośników Kolei śelaznych. Wynika to z tego, Ŝe umowy                                  

ze Stowarzyszeniami były sformułowane tak, Ŝe była umowa na  okres 15 lat na majątek 

związany z koleją trasa Nowy Dwór Gdański do Stegny i na Mierzei.  Zawarta została druga 

umowa  na majątek Nowy Dwór – Ostaszewo. Umowy róŜniły się czas okresem. 

Umowa na Ostaszewo skończyła się wcześniej. Propozycja jest taka aby podpisać                          

ze Stowarzyszeniem nową umowę do czasu 30 czerwca 2014 roku. Autopoprawka dotyczy 

natomiast działki 93/2 została ona wykreślona z wykazu nieruchomości. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie: 14 za, uchwała została podjęta 
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5.2 WyraŜenia zgody na połoŜenie projektowanego traktu światłowodowego.(zał. nr 4)  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt uchwały. Powiedział, Ŝe jest on związany            

z prowadzaną na terenie Powiatu inwestycją. Polegającą na połoŜeniu traktu 

światłowodowego. Trakt przechodzi przez teren, będący własnością Powiatu. Według 

procedur inwestycyjnych Rada, gdyŜ leŜy to w jej kompetencjach, winna wyrazić zgodę. 

Zarząd Powiatu po podjęciu tej uchwały podpisze odpowiednie umowy. Na posiedzeniu 

Komisji Stałych odbyła się dyskusja dotycząca odpłatności. W związku z powyŜszym Zarząd 

wprowadził autopoprawkę w § 1 polegająca na wpisaniu pkt 3 ustalającego jednorazową 

opłatę za wejście z tym urządzeniem na teren w wysokości 20 złotych netto za metr bieŜący 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie: 14 za, uchwała została podjęta  

 

5.3 Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 93/2 połoŜona 

w Nowym Dworze Gdańskim stanowiącą własność Powiatu Nowodworskiego. (zał. nr 5) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt uchwały. Powiedział, Ŝe dotyczy on działki 

93/2 wykreślonej z załącznika uchwały w sprawie wydzierŜawienia nieruchomości oraz 

budowli stanowiących majątek kolejki wąskotorowej. Jest to koniec procedury uruchomionej 

przez właściciela firmy śANA. W chwili obecnej jest on dzierŜawcą tego terenu i chciałaby 

zostać właścicielem.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. 

 

Eugeniusz Jaremba, radny zapytał od kiedy Pan Rybak dzierŜawi teren, który zamierza 

nabyć. Czy sytuacja nie wygląda tak, Ŝe dzierŜawi od miesiąca czy dwóch miesięcy. Teren 

zajął od dawna i winien ponieść z tego tytułu konsekwencje.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta odpowiedział, Ŝe w chwili obecnej Rada jak i Zarząd 

Powiatu stoją w sytuacji wykreowanej juŜ wcześniej. Pan Rybak wygrodził się  poza swój 

teren.  
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ZauwaŜyły to odpowiednie słuŜby Starostwa ale nie podjęto Ŝadnych działań  związanych              

z wszczęciem postępowania  o usunięcie ogrodzenia znajdującego się  na terenie własności 

Powiatu. Podpisano z Panem Rybak umowę dzierŜawy, czyli zalegalizowano to ,Ŝe on tym 

dysponuje. Jest on dzierŜawcą tego terenu. Pierwsza procedura i wniosek o wykup był                  

w ubiegłej kadencji. W tamtym okresie Pan Rybak złoŜył wniosek o wykup i Starostwo 

wystąpiło do Urzędu Miasta o wyraŜenie zgody na wykonanie podziałów działek. Taki 

podział się dokonuje i wtedy  następuje procedura sprzedaŜy. Urząd Miasta wydał decyzję 

negatywną. Pan Rybak otrzymał informację, iŜ działka nie moŜe być przedmiotem sprzedaŜy. 

W ubiegłym roku Pan Rybak ponownie złoŜył wniosek i Urząd Miasta wydał pozytywną 

decyzję więc nie ma  przeciwwskazań aby mu tą działkę sprzedać.  JednakŜe decyzja naleŜy 

do Rady. W wyŜej wymienionej sprawie jest pozytywna opinia Pomorskiego Towarzystwa 

Miłośników Kolei śelaznych . 

 

Eugeniusz Jaremba, radny zapytał od jakiego czasu Pan Rybak płaci dzierŜawę. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta odpowiedział, Ŝe w tej chwili obecnej nie posiada takiej 

informacji. Zarząd spotkał się z władzami Stowarzyszenia Miłośników  Kolei śelaznych, 

którzy przejęli majątek. Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany przez Zarząd Powiatu do 

przedstawienia majątku, który jest niezbędny i zbędny dla Stowarzyszenia. Z informacji od 

Pana Prezesa  Lipińskiego wynika, iŜ podpiszą z Powiatem umowę dzierŜawy na Ostaszewo, 

prawdopodobnie będą doŜyli do likwidacji tego majątku i połączenia z Ostaszewem. 

RozwaŜają moŜliwość zostawienia torowiska do cmentarza gdyŜ w Dzień Wszystkich 

Świętych jest uruchamiana kolej.  

 

Andrzej Sobociński, radny dodał, Ŝe budynek Pana Rybaka jest postawiony w odpowiedniej 

odległości od torowiska.  

 

Stanisław Rączka, radny zapytał czy była składana propozycja Panu Rybakowi aby wykupił 

całość. 

 

Edward Adamczyk, Wicestarosta odpowiedział, Ŝe nie moŜna było złoŜyć takiej 

propozycji. Pan Rybak wystąpił z wnioskiem o wykup nieruchomości, którą dysponujemy. 

Pozostałych  działek nie nabył.  
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Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 13 za, 1 przeciw uchwała została podjęta.  

 

 5.4 Zmiany uchwały Nr IX/83/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 września 

2007 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej połoŜonej                  

w Krynicy Morskiej przy ul. Tkaczy 9 oznaczonej jako działka nr 203 stanowiącej własność 

Powiatu Nowodworskiego do sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nieograniczonego. (zał. 

nr 6) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt uchwały. Powiedział, Ŝe naleŜałoby 

zmienić cenę wywoławczą dotyczącą nieruchomości połoŜonej w Krynicy Morskiej. Działka 

została wyceniona przez biegłego na 427 000,00 złotych. Został ogłoszony przetarg z kwotą 1 

200 000,00 złotych. Z trzech przetargów dwa się nie odbyły, gdyŜ nie było uczestników. W 

związku  z powyŜszym naleŜałoby obniŜyć cenę. Propozycją Zarządu jest zmniejszenie kwoty 

do 900 000,00 złotych, jest to kwota dwukrotnie wyŜsza od ceny wywoławczej. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi.  

 

Adam Ostrowski, Burmistrz Krynicy Morskiej  powiedział, Ŝe naleŜałoby  to sprzedać, 

gdyŜ szpeci to wygląd miasta. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 14 za, została podjęta. 

 

 

5.5 Uchylenia uchwały Nr XVIII/168/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 

września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej „MORS” 

w Stegnie. (zał. nr 7) 

 



 10 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt uchwały. Powiedział, Ŝe naleŜą się 

przeprosiny Radzie, gdyŜ powstał błąd pisarski Polegał on na wpisaniu nieprawidłowego 

numeru uchwały. Uchylona miała zostać uchwała Nr XVIII/168/2008. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 14 za, została podjęta. 

 

5.6 Uchylenia uchwały Nr XXI/190/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchylenia 

uchwały Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 września 2008 r.            

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej „ MORS” w Stegnie. (zał. 

nr 8) 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady wyjaśniła projekt uchwały. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 14 za, została podjęta. 

 

5.7 Wydelegowania radnego Powiatu Nowodworskiego do pracy w Komisji Przyznawania 

Nagród Starosty Nowodworskiego. (zał. nr 9) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt uchwały. Powiedział, Ŝe jest uchwała                  

o przyznawaniu nagród Starosty. Jej regulamin mówi, Ŝe w komisji winien być 

przedstawiciel. Corocznie naleŜy dokonać oddelegowania. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, iŜ na posiedzeniu Komisji Stałych 

ustalone zostało, Ŝe przedstawicielem do pracy w Komisji Przyznawania Nagród Starosty 

będzie Pan Józef Sarnowski.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 
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Głosowanie 13 za, 1 wstrzymujący się . Uchwała została podjęta. 

 

5.8 Przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego. (zał. nr 10) 

 

 

Joanna Bryk, Sekretarz Powiatu powiedziała, Ŝe niniejszy projekt reguluje nazewnictwo 

organów samorządu powiatu, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów                          

z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.  Zgodnie   

z rozporządzeniem w Powiecie Nowodworskim , organem stanowiącym jest Rada Powiatu          

w Nowym Dworze Gdańskim, a organem wykonawczym- Zarząd Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, Ŝe jest to sprawa uregulowania prawnego. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji były omawiane zmiany do Statutu.  Zapytała o uwagi. 

 

Stanisław Rączka, radny zapytał czy zmienia się równieŜ nazewnictwo określające radnych. 

Radni Powiatu Nowodworskiego czy Radni Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

Joanna Bryk, Sekretarz Powiatu powiedziała, Ŝe pozostaje nazewnictwo Radni Powiatu 

Nowodworskiego.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 14 za, Uchwała została podjęta. 

 

 

5.9 Planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               

w 2009 r. (zał. nr 11) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt uchwały. Powiedział, Ŝe środki                        

są wyliczane na podstawie algorytmu. Taką informację otrzymaliśmy od Prezesa PFRON- u  

29 stycznia br.   
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Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 14 za,  uchwała została podjęta. 

 

5.10 Rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

(zał. nr 12) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, Ŝe przedstawienie Radzie takiej informacji 

wynika z obowiązku prawnego. Materiał jest dość obszerny, wystosowaliśmy   pismo                       

do Instytucji  z prośbą przedstawienie i obecność Inspektora na sesji. Niestety poinformowano 

nas, Ŝe nikt nie przyjedzie.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, Ŝe raport stanowi aktualne dane o stanie 

środowiska w Województwie Pomorskim i trendach zmian zachodzących w jego 

poszczególnych komponentach. Jest to zbiór danych z róŜnych miejsc, które                          

są monitorowane. Publikacja zawiera informacje o stanie poszczególnych elementów 

środowiska, takich jak wody powierzchniowe, powietrze atmosferyczne, zagroŜenie: hałasem, 

powaŜna awarią i promieniowaniem elektromagnetycznym, gospodarka odpadami oraz                    

o działalności kontrolnej i moŜliwościach analitycznych laboratoriów Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. Podstawę do sporządzania ocen stanu środowiska 

stanowiły wyniki pomiarów z badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska, wody powierzchniowe, powierzchnie, hałas. Dane statystyczne dotyczące 

wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz materiały z kontroli przeprowadzonych przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. W opracowaniu wykorzystano 

ponadto materiały Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, Agencji 

Regionalnego Monitoringu Atmosfery  Aglomeracji Gdańskiej, oraz dane statystyczne 

Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie i Urzędu Statystycznego w Gdańsku. 

Niniejszy Raport, jak teŜ regionalny monitoring środowiska, zostały, podobnie jak w latach 

ubiegłych, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku. Są tu zestawienia tabel poszczególnych działań. Dotyczy to np. 

charakterystyki województwa, ogółem powierzchni, ludności, zuŜycie wody, ścieków. 

Opisane są parki, rok utworzenia Rezerwatu Kormoranów w Kątach Rybackich. Zestawienie 

znajduję się równieŜ na stronie internetowej WIOŚ . 
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 Przybył Mirosław Molski o godzinie 9:50. 

 

Edward Adamczyk, Wicestarosta powiedział, Ŝe w Powiecie zaczęliśmy opracowanie 

sprawozdania realizacji programu Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami za rok 

ubiegły. W tym roku prawdopodobnie będzie rozpatrywany przez Rade. Raport będzie ściśle 

określał parametry i warunki występujące na terenie Powiatu Nowodworskiego.  

 

Andrzej Sobociński, radny opowiedział o ubiegłorocznym przedstawieniu przez Inspektora 

Raportu.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

Głosowanie 11 za,  wstrzymało się 4. Uchwała została podjęta. 

 

Przerwa 10 minut  

 

Salę opuścił Starosta Zbigniew Piórkowski. 

 

5.11Przyjęcia nieodpłatnie majątku ruchomego. (zał. nr 13) 

 

Edward Adamczyk, Wicestarosta powiedział, Ŝe jest to przyjęcie nieodpłatnie samochodu 

przez Zarząd Dróg Powiatowych. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przywitała nowego Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych Pana Andrzeja Szamańskiego. 

 

Edward Adamczyk, Wicestarosta przedstawił nowo zaangaŜowanego Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych Pana Andrzeja Szymańskiego. Powiedział, Ŝe  w roku 1987 ukończył 

Politechnikę Gdańską na Wydziale Budownictwa Lądowego uzyskując wykształcenie wyŜsze 

budowlane z tytułem inŜyniera budownictwa. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1979                  

w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Gdańsku. Nabył doświadczenia w pracy poprzez 

szczeble w administracji drogowej jak równieŜ bezpośrednio na budowach pełniąc funkcję 

majstra oraz kierownika obwodu drogowego. KaŜda praca Pana Andrzeja Szymańskiego 

związana była z przedsiębiorstwami drogowymi: 
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1979 do 1983 roku  - Gdańskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Gdańsku Wrzeszczu 

( pomoc techniczna) 

1983 – 1984 – Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Gdańsku (majster) 

1984 – 1986 – Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych – Gdańsk Oliwa ( asystent 

projektanta) 

1987 – 1998 – DODP Rejon Dróg Publicznych – Nowy Dwór Gdański ( majster budowy) 

I.1999 – IV.1999 – GDDP O/ Północny Rejon Dróg Krajowych w Tczewie (drogomistrz) 

1999 – 2003 -  Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku ( kierownik obwodu drogowego) 

2003 – 2004 – AS – Recycling Sp. zo. o w Gdańsku ( kierownik budowy) 

2004 – 2005 – Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ( kierownik robót 

drogowych) 

2005 – II. 2009 – Zakład Usług WielobranŜowych w Prabutach ( kierownik budowy) 

Pan Andrzej Szymański bardzo dobrze zna problematykę organizacji i zarządzania drogami. 

Posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych                    

w budownictwie. Jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa.              

Od 1 marca 2009 roku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono. 

Zarządziła głosowanie. 

 

Głosowanie 14 za,  uchwała została podjęta. 

 

 

5.12 WyposaŜenia w majątek ruchomy Zarządu Dróg Powiatowych. (zał. nr 14) 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, Ŝe powyŜsza uchwała jest konsekwencją 

uchwały poprzedniej.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 14 za,  uchwała została podjęta 

 

Wrócił Starosta  Zbigniew Piórkowski. 
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5.13 Przystąpienia do projektu pn. „Kariera bez barier”, który będzie realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (zał. nr 15) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt uchwały. Powiedział, Ŝe jest to propozycja 

przystąpienia do projektu „ Kariera bez barier”. Jest to program społeczny, finansowany ze 

środków Unii Europejskiej. Jest ukierunkowany do osób z rodzin zastępczych, placówek 

opiekuńczych oraz do osób niepełnosprawnych. Program ma na celu przygotowanie tych osób 

do pracy zawodowej.  Będzie trwał do 2013 roku z tym ,Ŝe co roku będzie aplikacja środków.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi 

 

Stanisław Rączka, radny  zapytał czy jest to projekt, który otrzymał dofinansowanie. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta odpowiedział, Ŝe to nie jest zasada konkursu. 

 

Dorota Betkier, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powiedziała, Ŝe dnia 

16 marca br. otrzymała informację, Ŝe wniosek uzyskał pozytywną opinię.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 15 za,  uchwała została podjęta 

 

5.14 Udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Dwór Gdański na wydatki inwestycyjne    

w ramach projektu partnerskiego „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze 

Gdański”. (zał. nr 16) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt uchwały. Powiedział, Ŝe Gmina Nowy 

Dwór Gdański wystąpiła z propozycją o partnerstwo w ich programie. Takie sytuacje miały 

juŜ miejsce Powiat jest partnerem  przy ul. Sikorskiego dla samorządu miejskiego a samorząd 

miejski przy drodze Kępki – Kępiny Małe. Jest to związane z procedurami. Kwota 

symboliczna to 15 . 000, 00 tysięcy złotych. Ta kwota wróci do Powiatu jako dodatkowa 

kwota do drogi Kępki – Kepiny Małe. 
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Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 15 za,  uchwała została podjęta 

 

5.15 Ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,               

za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania 

wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia                   

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. (zał. nr 17) 

 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt uchwały. Powiedział, Ŝe 22 stycznia br. 

weszły przepisy ustawy z roku 2008, mówiące o zmianach w karcie nauczyciela. Regulamin 

reguluje wszystkie dodatki stanowiące wynagrodzenia dla nauczycieli. Uzyskał  pozytywną 

opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego. W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest 

zasadne.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi.  

 

Józef Sarnowski, radny zapytał o kwotę podwyŜszenia dodatków trudnościowych.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta odpowiedział, Ŝe jest to kwota rzędu około 27.000,00 

złotych uwzględniająca dwukrotny wzrost wynagrodzeń w roku 2009.  

 

Edward Adamczyk, Wicestarosta powiedział, Ŝe moŜe wystąpić problem pod koniec 2009 

roku w związku z nowym zapisem w karcie nauczyciela o przeciętnym wynagrodzeniu               

w oświacie. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło na co składa się kilka składników pensji 

nauczyciela. Nie poszły Ŝadne pieniądze z subwencji oświatowej. Pod koniec roku moŜe nie 

wystarczyć pieniędzy na wynagrodzenie miesięczne. Pensja staŜysty pod koniec 2009 roku 

zgodnie z Rozporządzeniem winna wynosić 2.287,00 złotych, nauczyciel kontraktowego 

2.508,38 złotych, nauczyciela mianowanego 3.293,00 złotych oraz nauczyciela 

dyplomowanego 4.208,00 złotych. Nie oznacza to jednak, Ŝe kaŜdy z tych przedstawicieli 

oświaty dostanie określoną sumę. JeŜeli w ciągu roku nauczyciele nie otrzymają takiego 

wynagrodzenia pod koniec roku naleŜy to wyrównać. BudŜetu samorządowe w Polsce nie            
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są przygotowane na takie wydatki. Nie ma równieŜ  takiej sumy w subwencji budŜetu 

Powiatu Nowodworskiego.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 7 za, 4 przeciw,  4 wstrzymało się. uchwała została podjęta 

 

5.16 Zmiany uchwały budŜetowej na 2009 r. (zał. nr 18) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt uchwały. Powiedział, Ŝe zmiany dotyczą 

pozycji i tematów podjętych przez Radę. Dysponujemy kosztorysami wykonawczymi oraz  

inwestycyjnymi. Wnioski na drogi do morza będą składane w kwietniu  w działaniu 

związanym z Infrastrukturą Regionalną. Zleciliśmy przeszacowanie nakładów, który wyniósł 

196.000,00 tysięcy złotych. NaleŜy równieŜ zwiększyć kwotę na rodziny zastępcze oraz 

wypłacić stypendia unijne.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 15 za,  uchwała została podjęta 

 

5.17 Przyjęcia sprawozdań Komisji Rady Powiatu Nowodworskiego z działalności w 2008 r. 

(zał. nr 19) 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała, Ŝe jest to 

podsumowanie pracy za rok 2008, przygotowane przez poszczególne Komisje Rady. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 15 za,  uchwała została podjęta 

 

5.18 Uchylenia uchwały Nr IX/84/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 września 

2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 
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Powiatu Nowodworskiego oraz uchylenia uchwały Nr X/97/2007 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

IX/84/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zgody 

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego. (zał. nr 20) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt uchwały. Powiedział, Ŝe jest to uchwała 

dotycząca Junoszyna. Polega na uchyleniu podjętej uchwały w 2007 roku. W planie 

zagospodarowania Gminy majątek miał zapis, przeznaczenia tych obszarów na osadnictwo 

rolne wartość była w granicach 2 700 000 mln. Został ogłoszony przetarg, który musiał zostać 

odwołany gdyŜ w między czasie została podjęta uchwała o zmianie przeznaczenia tych 

gruntów. Zarząd wystąpił do Wójta Gminy o zmianę zapisu na działalność związaną                           

z usługami turystycznymi. W związku z przerwaniem procedury przetargu naleŜy uchylić 

uchwałę i podjąć kolejną o sprzedaŜy. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 15 za,  uchwała została podjęta 

 

5.19 WyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu  

Nowodworskiego oraz ustalenia ceny wywoławczej. (zał. nr 21) 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, iŜ powyŜsza uchwała jest konsekwencją 

poprzedniej. Zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła głosowanie. 

 

Głosowanie 15 za,  uchwała została podjęta 

 

6.Podsumowanie pracy Rady Powiatu Nowodworskiego w 2008 r. (zał. nr 22)  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady, powiedziała, Ŝe Rada Powiatu w 100 % zrealizowała 

swój plan pracy na rok 2008. Odczytała podsumowanie.  

 

Salę opuścił Józef Sarnowski.( 10.30) 

 



 19 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 14 za,   

 

7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Nowodworskiego w II półroczu                   

2008 r. (zał. nr 23) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta przedstawił sprawozdanie.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 14 za,   

8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Zarządu Powiatu Nowodworskiego w II półroczu 

2008 r. (zał. nr 24) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta przedstawił sprawozdanie.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 14 za,   

 

9. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (zał. nr 25) 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, Ŝe na posiedzeniu Komisji Stałych była 

prośba aby Pan Starosta przedstawiając informację w dwóch zdaniach napisał czego dany 

temat dotyczył. 

 

Wrócił Józef Sarnowski. ( 10.35) 
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10. Projekt Stanowiska Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie sprzeciwu likwidacji 

VIII Zamiejscowego Wydziału Grodzkiego oraz IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Malborku. (zał. nr 26) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, Ŝe 11 lutego odbyło się spotkanie z miejscowym 

sędzią, który zaznaczył ,Ŝe jest przygotowywany projekt Rozporządzenia Ministerstwa 

Sprawiedliwości. Nie określa on miejscowości gdzie nastąpią likwidacje ale określa zasady 

gdzie naleŜy likwidować fili ę w stosunku do ilości czynności, spraw, pracowników.                    

Ta statystyka o której poinformował nas Sędzia Jarosław Łukowski jest niekorzystna dla 

Nowego Dworu Gdańskiego. Likwidacją zagroŜony jest VIII Zamiejscowy Wydział Grodzki, 

nie było mowy o IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych. Na spotkaniu ustaliliśmy, 

Ŝe Pan sędzią przygotuje odpowiednie materiały pomocne w przygotowaniu sprzeciwu. 

Zarząd wystosował protest do Ministra Sprawiedliwości i do Pana Posła Kozdronia.                 

W najbliŜszym czasie odbędzie się spotkanie z posłem dotyczące likwidacji wydziału. Po tym 

spotkaniu uzyskamy więcej informacji w tej sprawie.  

 

Salę opuścił Andrzej Sobociński. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie 14 za,   

 

Wrócił  Andrzej Sobociński. 

 

11. Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

I. Stanisław Rączka, radny  

1. Informacja w jaki sposób Lokalna Grupa Działania będzie wydatkowała otrzymaną 

kwotę tj. 18 000,00 zł.  

2. W związku z następującymi zmianami kadrowymi, kto będzie reprezentantem 

Powiatu Lokalnej Grupy Działania.  
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Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, Ŝe Pan Grzegorz Gola nie jest Przewodniczącym 

Lokalnej Grupy Działania z woli Starosty czy Rady Powiatu. Jest to Stowarzyszenie, które nie 

podlega Zarządowi. Samorządy nie mogą stanowić roli wiodącej tego Stowarzyszenia 

.   

Stanisław Rączka, radny zaproponował aby przedstawiciel Pomorskiego Towarzystwa 

Miłośników Kolei śelaznych przedstawił Radzie wizję i strategię funkcjonowania kolejki 

wąskotorowej.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, Ŝe kolejka ruszy w sezonie. Odbyło się 

spotkanie z władzami Stowarzyszenia podczas którego ustaliliśmy, Ŝe po przekazaniu 

majątku, Stowarzyszenie przedstawi Zarządowi propozycje jaki majątek jest zbędny a jaki 

nie.  

 

Andrzej Sobociński, radny odniósł się do pytania radnego Stanisława Rączki dotyczącego 

Lokalnej Grupy Działania. Powiedział, Ŝe pytanie jest bezzasadne gdyŜ nie jest ani do Rady 

ani do Zarządu.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, Ŝe jako radni powinniśmy wiedzieć na co 

te pieniądze są wydawane. 

 

 II. Marcin Głowacki, radny 

Na jakim etapie jest projektowanie drogi S7. Czy są planowane konsultacje, spotkania                

z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta odpowiedział, Ŝe jest na etapie wykonywania projektu 

technicznego. Konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami, które odbyły się                              

w poszczególnych miejscowościach dotyczyły koncepcji. Po wyborze koncepcji co nastąpiło 

zeszłej jesieni, wykonywany jest projekt. Odrzucane są wszelkie wnioski do przyjętej przez 

GDDiA koncepcji.  

 

Marcin Głowacki, radny  zapytał czy w danej sprawie nie będą juŜ podejmowane Ŝadne 

działania. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta odpwoiedział, Ŝe Generalna Dyrekcja na pewno nie zmieni 

koncepcji to by się wiązało ze zmiana decyzji środowiskowych i całej procedury. 
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Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, Ŝe naleŜałoby zorganizować takie 

spotkanie podczas którego byłaby moŜliwość zgłoszenia wniosków.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, Ŝe problemem mogą być dojazdy 

technologiczne.  

 

Andrzej Sobociński, radny powiedział, Ŝe uwaŜa za słuszne zorganizowanie takiego 

spotkania gdyŜ powstał problem z węzłem Ryki.  

 

Edward Adamczyk, Wicestarosta powiedział, Ŝe był na spotkaniu Generalnej Dyrekcji                   

z Burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego w sprawie zjazdów, rozjazdów i połączeń 

dodatkowych. Uczestniczyli w tym spotkaniu przedstawiciele Zarządów Dróg równieŜ                   

z województwa warmińsko – mazurskiego. Wybudowany odcinek trasy w Elblągu, przy 

którym rozpoczęły się inwestycje powaŜne, przestaje istnieć przy drodze ekspresowej.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, Ŝe jest to sprawa waŜna dla Powiatu. 

MoŜe być tak, Ŝe GDDiA nie przyjmie złoŜonych przez Radę wniosków, ale powinniśmy 

zrobić wszystko aby GDDiA przedstawiła nam swój plan.  

 

Andrzej Sobociński, radny powiedział, Ŝe jest dobry czas do rozmów gdyŜ jest przed 

wykupem działek.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, Ŝe jest wniosek aby takiego spotkanie 

zorganizować.  

 

 

Barbara Piechnik, radna zapytała o mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu.                     

W grudniu było spotkanie z przedstawicielami Samorządu Wojewódzkiego odnośnie 

wypracowania koncepcji Mistrzostw jako produktu turystycznego. Czy została ona 

wypracowana. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta odpowiedział, Ŝe odbędzie się kolejne spotkanie w Urzędzie 

Marszałkowskim w którym będzie uczestniczył równieŜ Powiat. 
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Pkt. 12. Sprawy róŜne 

Odpowiedzi. 

 

I. Interpelacja radnego Stanisława Rączki 

Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, iŜ Pan Cyburski zapoznał się  z dokumentacją 

techniczną. Nie będą budowane zjazdy i parkingi. W bieŜącym miesiącu będzie 

przeprowadzona rozmowa  na temat drogi  z miejscowości Kępiny Małe do Kępek 

 

II Interpelacja radnej Renaty Cichosz 

Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, iŜ będą obowiązywały ubiegłoroczne zasady 

handlu. Zmiany mogą nastąpić po podjęciu uchwały przez  Radę Gminy Stegna dotyczącej 

planu zagospodarowania.   

 

III Interpelacje radnej Ewy D ąbskiej. 

1. Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, iŜ w kwietniu będzie składany wniosek               

do RPO w Programie Infrastruktura Regionalna Drogowa w związku z tym robiliśmy zmiany              

w budŜecie. Zabezpieczyliśmy kwotę 196 tysięcy. Zrobiliśmy przeszacowanie projektów.  

 

2. Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, iŜ w rozmowie z Panem Dyrektorem Zarządu 

Dróg Powiatowych zlecił wyremontowanie w pierwszej kolejności dróg dojazdowych do 

morza. W chwili obecnej bieŜące remonty wykonywane są  technologią zapobiegającą. Po 

zmianie pogody, będzie uruchomiony posiadany remonter.  

 

IV. Interpelacja radnej Anny Galewskiej 

Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, iŜ nabór na wolne stanowisko pracy odbywał się 

w innej procedurze. Związane to jest z innymi przepisami. Poprosił o wyjaśnienie Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

 

Dorota Betkier, Dyrektor PCPR powiedziała, iŜ ogłosiła konkurs na wolne stanowisko 

pracy(pracownik socjalny), które nie jest stanowiskiem urzędniczym. Nie obowiązywały              

ją procedury naboru na stanowisko urzędnicze.  
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V. Interpelacje radnego Eugeniusza Jaremby 

Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, iŜ otrzymał informację od obecnego Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych, iŜ projekt nie został zlecony przez poprzedniego Dyrektora.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przypomniała radnym o składaniu oświadczeń 

majątkowych.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zamknęła obrady XXIII sesji w dniu 19 marca 2009 

roku. 

 

 Pani ElŜbieta Sendłak i  Pan Zbigniew Urbanowicz poprosili o udzielenie głosu. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady wyraziła zgodę upominając, Ŝe naleŜy się zgłaszać                 

w punkcie „ Sprawy róŜne”. 

 

Pan Zbigniew Urbanowicz powiedział „ Dnia 29 kwietnia 2008 roku byłem tutaj na XVI 

sesji, złoŜyłem skargę do Rady Powiatu Nowodworskiego na negatywną  pracę Pana 

Inspektora Powiatowego Nadzoru Budowlanego Pana Prokurata i do dzisiaj nie otrzymałem 

odpowiedzi. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, Ŝe Pan Starosta wyjaśnił Panu sprawę. 

 

Pan Zbigniew Urbanowicz powiedział „ Pani Przewodnicząca ja złoŜyłem skargę nie do 

Pana Starosty tylko do Rady i Rada jako taka powinna mi odpowiedzieć. Zgodnie ze Statutem                  

w ogóle.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, Ŝe było wyjaśniane, Ŝe skarga winna być 

skierowana do innej jednostki, gdyŜ nie podlega  Radzie. 

 

Pan Zbigniew Urbanowicz powiedział „ Na jakiej podstawie Pan Prokurat otrzymał 30 

kwietnia wyciąg z protokołu i nagranie na płycie. Gdzie protokół nie był zatwierdzony bo 

protokół zatwierdza się na następnej sesji, większością głosów. Jak do tego doszło? Na jaki 

wniosek?”. 
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Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, Ŝe zostanie udzielona odpowiedź w tej 

sprawie.  

 

Pan Zbigniew Urbanowicz powiedział „ Czy Pan Mirosław  Prokurat jako Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego jest pracownikiem Starostwa?” 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, Ŝe Pan Prokurat ma umowę o pracę. Jest to 

specyficzny sposób zatrudnienia.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady udzieliła głosu Pani ElŜbiecie Sendłak.   

 

Pani ElŜbieta Sendłak powiedziała: „  Chciałam Państwu przytoczyć tutaj kopie tego co Pan 

Starosta odpowiedział na tejŜe sesji w której Pan Urbanowicz wnosił pretensje, zgłaszał 

nieprawidłowości w pracy działania organu Nadzoru Budowlanego  ( „ Pan Zbigniew 

Piórkowski odpowiedział, Ŝe jest to typowa sytuacja związana z realizacją  inwestycji                       

z procedurami i konkretnymi decyzjami.  

Pan nie ma pretensji do Starostwa, gdyŜ Starostwo wydało decyzję, pozwolenie na budowę, 

której Pan nie kwestionuje, kwestionuje Pan  działanie organu, który kwestionuje decyzję 

wydaną przez Starostwo. Nasza rola ogranicza się do wydania pozwolenia na budowę, 

zgodnie z procedurą sprawdzając czy jest to zgodne z planem zagospodarowania i warunki 

jakie wydaje Wójt, Burmistrz, na tym nasza rola się kończy. Zgodnie z pewną logiką,                   

Ŝe organ wydający decyzje, nie moŜe być organem kontrolującym  naszą decyzję. Realizację 

tej decyzji, inwestycji nie kontroluje Starostwo, a Nadzór Budowlany podległy Wojewodzie. 

Organ wydający decyzję, nie moŜe kontrolować realizacji tej decyzji. Pana skarga powinna 

być skierowana do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego do Wojewody. Sprawa łapówki, 

to nie jest taka, Ŝe Starosta ma składać wniosek do pracodawcy tego Pana, aby go odwołał. 

NaleŜy złoŜyć wniosek do pracodawcy tego pana, który go odwołuje i powołuje o zaistniałej 

sytuacji.”) Rozumiem, Ŝe jest tutaj przekłamanie(„ MoŜe złoŜyć pan wniosek do sekretariatu        

i zostanie on przesłany według kompetencji, ale bez naszej opinii i wniosku. Co zrobi Nadzór 

Wojewódzki, Wojewoda, który jest pracodawcą tego pana, to nie jest juŜ nasza sprawa”.) 

Proszę Państwa wygląda na to, Ŝe Pan Starosta nie wie kogo zatrudnia i nie wie komu płaci             

i będę niestety tutaj zmuszona przekazać sprawę innym organom bo Pan Starosta wielokrotnie 

spotykając się ze mną juŜ miał uświadomione, Ŝe on Pana Prokurata zatrudnia. Po za tym daje 

mu bardzo dobrą pensje bo w granicach bodajŜe 6 500, 00 tysięcy złotych takŜe myślę,                 

Ŝe chyba to nie jest tak jak z Agatą Krawczyk, Ŝe nie wie z kim miała dziecko. Pan chyba 
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doskonale wie , Ŝe Pan jest jego pracodawcą i teraz chciałam zapytać Pana dlaczego                 

Pan publicznie kłamie, wprowadza radnych w błąd, którzy równieŜ mają sprawować kontrolę              

i nad Pana działalnością i nad działalnością tego Pana. To jest pierwsze pytanie.                            

W tej odpowiedzi Pana publicznej tutaj co słowo to jest kłamstwo czy pan liczy na niewiedze 

radnych czy pan tej wiedzy nie posiada, myślę,  Ŝe Pan tę wiedzę posiada, bo przecieŜ              

Pan wie z kim Pan podpisuje umowę o pracę prawda? Czy Pan wynajmuje te pomieszczenia 

Nadzorowi Budowlanemu, ile pan bierze za to pieniąŜków bo przecieŜ jeŜeli ktoś do pana 

przychodzi, instytucja z zewnątrz no to powinien Pan tutaj za te pomieszczenia mieć wynajęte 

podpisać z nimi umowę o wynajem. Oczywiście Pan doskonale wie, Ŝe Pan jest pracodawcą 

Pana Prokurata. Teraz chciałam Panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, tutaj odniosę się               

do tego, co Pan tutaj odpowiedział , organ wydający decyzje, nie moŜe kontrolować realizacji 

tej decyzji. Pana skarga powinna być skierowana do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego 

do Wojewody. Jak Pan wie to są dwie roŜne instytucje prawda? Nadzór Budowlany i co 

innego jest Wojewoda, inny jest zakres kompetencji, inna jest odpowiedzialność i przecieŜ 

Pan jako urzędnik no wysokiego szczebla, przecieŜ doskonale się pan w tym orientuje a jak 

pan się nie orientuje to niech pan nie kłamie publicznie na sesji. Przeczytam państwu,                 

to znaczy sprawa Pana Prokurata, Nadzoru Budowlanego funkcjonowania doczekała się juŜ 

kilku wyroków sadowych i w tej chwili my jako inwestorzy m.in. i ja, pokrzywdzeni tymi 

decyzjami, występujemy o odszkodowania i to bardzo wysokie. Oczywiście                                 

za odpowiedzialnością za błędne wydanie decyzji odpowiedzialny jest organ, który je wydał             

a więc państwo. MoŜe do tej pory było do śmiechu, ja wielokrotnie przychodziłam do Pana 

wielokrotnie pisałam do Pana pisma, ostrzegałam, prosiłam, Ŝe jeszcze jest czas na to Ŝeby 

pewne rzeczy tutaj się w pewny sposób nad nimi pochylić. Gdyby Pan miał wątpliwości,              

a myślę ze Pan ich nie ma tylko Pan celowo, świadomie wprowadził Radę w błąd. Chciałam 

teŜ zapytać państwa jako radnych czy dostaliście państwo wystąpienia  pokontrolne, które 

były robione przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego a więc najwyŜszą  jednostkę 

kontrolującą w tym kraju  Nadzór Budowlany. Czy państwo zapoznaliście się jako radni                

z tymi opiniami. Muszę państwu powiedzieć, Ŝe w rozmowie z Panem Ministrem poniewaŜ 

mieszkam w Warszawie to na skutek mojego wniosku ta kontrola została zrobiona. Pan 

Minister Dziwiński, który jest szefem tego urzędu powiedział, Ŝe czegoś takiego jeszcze nie 

widział , konsekwencje dopiero będą  w wystąpieniach jeszcze wtedy, kiedy Wojewoda 

zakończy swój opis sprawy. A więc jesteście Państwo na pierwszym miejscu w Polsce pod 

wglądem nieprawidłowości wydawanych decyzji budowlanych. Kontrola rozpoczęła  się              

w zeszłym roku, trwała dość długo, Pan Starosta przecieŜ doskonale wie i myślę, Ŝe jest              

to przecieŜ chyba najwaŜniejsza sprawa Ŝebyście państwo jako radni byli zapoznani z tym         
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co się tutaj dzieje. Bo tak jak  mowie odszkodowanie i konsekwencje przyjdą później,               

juŜ z resztą wkrótce. Jeden z wniosków  zakończonej kontroli, tylko przytoczę Państwu część 

dokumentów, dotyczy kompleksowej kontroli Starosty Nowodworskiego tj Grudzień ubiegły 

rok, kontrola kompleksowa Starosty Nowodworskiego  Pomorski Urząd Wojewódzki                 

do Pana Ministra  Dziwińskiego do Warszawy do głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego tj. 

skierowane do Pana Ministra informacja: kontrolę kompleksową Starosty Nowodworskiego  

w zakresie wykonywania zadań administracyjno -  budowlanych objęto następujące 

zagadnienia: podstawy prawne, stan osobowy, kwalifikacje pracowników badania działania  

w zgodności z prawami przepisów prawa budowlanego, kpa , stan ilościowy spraw, ustalenie 

przyczyn nieprawidłowości, ewentualnych nieprawidłowości, ze szczególnym 

uwzględnieniem na problematykę wykonywania samodzielnych funkcji technicznych                     

i konflikt interesów. Kontrole Starosty przeprowadzono w dniach 25 sierpnia i  12 września              

i ustalono: tu jest tylko część wytycznych, bo oczywiście cały protokół pokontrolny to jest 

bardzo duŜy materiał ale myślę ze państwo jako radni jesteście z tym zapoznani. WyŜej 

wymienioną kontrolą w części merytorycznej objęto szczegółowe sprawdzenie akt, od dnia         

1 stycznia 2006 do dnia kontroli 22 sierpnia 2008. Przeprowadzona kontrola wykazała szereg 

nieprawidłowości, wśród których naleŜy wymienić: zatwierdzenie decyzji  o udzieleniu 

pozwolenia bez wymaganych uprawnieni zawodowych ja czytam pewne rzeczy skrótowo           

bo trudno Ŝebym to wszystko czytała,  stwierdzono 5 takich przypadków.  Brak zaświadczeń 

projektantów, 3 przypadki. Brak treści pozwolenia na budowę z wyszczególnieniem autorów 

projektów branŜowych, 12 przypadków. Brak sprawdzenia projektów budowlanych pod 

względem zgodności z przepisami przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane,                     

3 przypadki. I tu jest szokująca rzecz, brak określenia w decyzji o pozwoleniu na budowę 

obszaru oddziaływania-  47 przypadków. Proszę państwa brak określenia oddziaływania 

obiektu czyli to jest nie powiadomienie, nie ustalenie stron postępowania                                   

i nie powiadomienie tychŜe stron o  toczącym się postępowaniu administracyjnym. A więc 

takie postępowanie jest dotknięte wadą niewaŜności, one jest po prostu niewaŜne. Jeśli strony 

nie zostały zawiadomione , jest to ciekawostka, bo u państwa  nie ma stron postępowania            

w procesach inwestycyjnych. Stąd  moja walka w sądzie wygrana w tej chwili juŜ tylko 

odszkodowanie. RównieŜ z powodu nie ustalenia stron postępowania. Nie ustalono bo nie 

Natomiast  kontrola jest jedna  i będą jeszcze inne. Zatwierdzenie projektu budowlanego, 

naruszającego decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego                     

– 1 przypadek. Chcę państwu powiedzieć, Ŝe w przypadku  mojej inwestycji, gdzie juŜ mam  

prawomocny wyrok sądu nie tylko, Ŝe nie zostałam pozbawiona statusu strony wbrew prawu 

to SKO napisało, Ŝe tak raŜące naruszenie prawa w przypadku wydania decyzji o WZZiT   



 28 

jest to naruszenie praworządności  w stopniu zagraŜającym w ogóle bezpieczeństwu 

prawnemu kraju. Kiedy rozmawiałam z Przewodniczącą SKO powiedziała, Ŝe do czegoś 

takiego to jest nie spotkała w swojej karierze i wszyscy mówią to samo. Tych protokołów 

oczywiście nie będę państwu czytać no by chyba  rozumiem, Ŝe Pan Starosta. Jeszcze 

króciusieńko tylko organ nie wykonał wszystkich zaleceń z kontroli czy Powiatowy Inspektor 

nie wykonał zaleceń pokontrolnych z 2003 roku czyli moŜna powiedzieć, Ŝe jest to praca 

ustawiczna prawo sobie organ sobie  12 na 70 sprawdzonych  nie zakończono spraw 

rozstrzygnięcia w 29 przypadkach na 70 sprawdzonych nie sprawdzono realizacji 

obowiązków wynikających z rozstrzygnięć. W 7 na 70 sprawdzonych nie udzielono 

odpowiedzi skarŜącym . w 7 na 70 sprawdzonych nie powiadomiono Prokuratury o samowoli 

budowlanej, w 27 na 70 nie załatwiono sprawy zgodnie z terminem art. 30 kpa w 13 na 70 nie  

zawarto  w aktach dokumentu  na temat źródła  informacji  o  przyczynie wszczęcia 

postępowania  w 89 przypadkach nie dołączono do akt sprawy  oświadczenia kierownika 

budowy o realizacji stanu faktycznego ze stanem robot w 83 na 180 sprawdzonych do akt nie 

załatwiono potwierdzenia o zwrocie dokumentów inwestorowi . 17  października organ 

skierował do PINB-u w Nowym Dworze wystąpienie pokontrolne, czyli rozumiem,                      

Ŝe państwo tez byliście wtedy z nią zapoznani wobec stwierdzonych niejasności kolejnym 

pismem zwrócono się do PINB- u  o udzielenie wyjaśnień w stosunku do zarzutu. W wyniku 

analizy stwierdzonych w protokole kontroli sprawdzającej, udzielonych odpowiedzi                       

i wyjaśnienie a takŜe ustaleń z prowadzonych w latach kontroli od 99 roku czyli mianowania 

pana Prokurata Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego nastąpiła poprawa jego 

jakości pracy tym nie mniej w dalszym ciągu występują bardzo powaŜne zastrzeŜenia co do 

jego funkcjonowania mając na uwadze powyŜsze niezaleŜnie od podjęcia jako organ drugiej 

instancji bieŜących działań mających na celu poprawę funkcjonowania Powiatowego 

Inspektora w Nowym Dworze Gdańskim polegającym na zwiększonym nadzorze nad jego 

pracą , kolejnym szkoleniami w zakresie prawidłowego stosowania obowiązków, procedury             

i prawa w pierwszy  kwartale 2009 roku planuje spotkanie ze Starostą w celu kompleksowej 

oceny wyŜej wymienionego organu takŜe  moŜe nie do Pana  nie będzie ja nie wiem bo jak 

Pan twierdzi, Ŝe on nie jest Pana pracownikiem no to chyba tutaj państwo się mylą. W trakcie 

spotkania ze Starostą będzie podniesiona sprawa  ewentualnego odwołania powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego. Proszę państwa to są tylko części i fragmenty natomiast 

konsekwencje finansowe będą chyba juŜ niedługo bo za parę miesięcy, chciałam państwu 

zwrócić uwagę tu w tematyce kontroli było napisane : konflikt interesów, tak jak państwo              

na pewno wiecie lepiej niŜ ja poprzedni team Kwas - Kwas teraz jest team Głobiński – 

Głobińska. Zwróciłam się do państwa o powiadomienie mnie ile inwestycji nadzoruje                
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Pan Roman Głobiński a wydaje pozwolenia Pani Głobińska. Dostałam odpowiedź od Pana 

Orzechowskiego, to jest chyba komisja rewizyjna, rozumiem, ze tylko jedna. Ja na zdjęciach 

mam juŜ  kilkanaście. TakŜe rozumiem, Ŝe znowu funkcjonariusz publiczny skłamał, sprawę 

przekazałam do Prokuratury. Chciałam państwu powiedzieć, Ŝe Pan Prokurat w stosunku           

do mojej osoby, poniewaŜ stwierdziłam naprawdę bardzo wiele naruszeń prawa, zwróciłam 

się do konkretnych instytucji, mam juŜ prawomocne wyroki, potwierdzające moje racje                   

a nie tego Pana. Cztero czy pięciokrotnie składał doniesienie do Prokuratury i do sądów                        

w stosunku do mojej osoby, chcąc mnie zastraszyć, wszystkie sprawy przegrał oczywiście 

będzie  to równieŜ teraz ze strony moich adwokatów skierowana sprawa o nękanie przez 

funkcjonariusza publicznego a pracodawcą tego funkcjonariusza jest niestety Pan Starosta                

i absolutnie nie odpuszczę nawet ani jednej sprawy, którą Pan Prokurat w stosunku do mnie, 

do mojego obiektu skierował. Chcę Państwu powiedzieć, Ŝe w tematyce kontroli, nie wiem, 

bo jeszcze z Panem Ministrem Dziwińskim będę widziała się 31 marca poniewaŜ w tym 

wystąpieniu pokontrolnym nie informacjo odnośnie związków rodzinnych, konfliktów 

interesów, gdzie Pan Głobiński sprawuje nadzór bo jest projektantem a Pani Głobińska 

wydaje zezwolenia. Te wszystkie decyzje są do uchylenia. Chciałam państwu powiedzieć,           

Ŝe jedna z takich inwestycji  w tej chwili jest inwestycja  w Krynicy Morskiej, potęŜny obiekt 

hotelowy, budowany na wydmach na gruncie nieodlesionym , mam informacje                                

z dnia wczorajszego od Pana Okonia , jest to inwestycja przy ulicy Korczaka, gdzie zostało 

wyciętych 200 sosen na wydmach inwestycja, która nie ma prawomocnej decyzji o odlesieniu 

gruntów, ta inwestycja jest realizowana, tylko tą inwestycją zajmuje się juŜ CBA, bo to              

nie jest sprawa jednego domu. I tak proszę państwa wygląda praca u państwa o czym pan 

Starosta doskonale wie bo wielokrotnie u niego byłam, wielokrotnie mu wskazywałam                

na nieprawidłowości, wielokrotnie kierowałam do niego pisma i wielokrotnie były protokoły 

między naszymi spotkaniami protokołowane  takŜe na to wszystko co państwu mówię                  

są dokumenty, prosiłabym państwa Ŝebyście  państwo się  oczywiście nad tym pochylili              

bo trudno tutaj o uzyskanie odpowiedzi jakiejkolwiek, Ŝebyście się państwo zapoznali                  

z materiałami kontrolnymi i Ŝebyście państwo  wyciągnęli z tego stosowne wnioski.                     

Ja nazywam się ElŜbieta Sendłak i bardzo proszę jest to mój publiczny wniosek do państwa, 

prosiłabym bardzo, wtedy kiedy juŜ Rada będzie mogła coś odpowiedzieć w tej sprawie Ŝeby 

skierowała do mnie adres  mój jest znany panu Staroście : Pileckiego 114/47 Warszawa.  

JeŜeli państwo juŜ z dokumentami się zapoznacie i państwo jak rada będziecie mogli udzielić 

mi tej informacji to bardzo proszę zresztą zobowiązałam do tego pana ministra Dziwińskiego, 

który równieŜ będzie na tę odpowiedź oczekiwał tak jak równieŜ i  Wojewoda. Jest tutaj 

bardzo duŜo złego i myślę,  Ŝe to złe się dopiero rozpoczyna. Boje się czy państwu wystarczy 
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pieniąŜków na odszkodowanie za te bezprawne inwestycje, Ja przez bardzo długi okres 

starałam się wskazywać, bo pewne sprawy moŜna było próbować rozwiązywać,                        

ale odpowiedzi były takie jak tutaj Pana Starosty publicznie na sesji,  tylko się dziwie czy Pan 

Starosta ma na tyle odwagi Ŝeby po prostu kłamać ludziom którzy maja kontrolować jego 

pracę i to jest dla mnie zaskakujące. W tej chwili proszę państwa w Radzie Warszawy Pani 

Gronkiewicz - Waltz pewnie będzie miała niedługo postawione na sesji no bardzo                    

nieprzyjemne historie, nawet chyba włącznie z wnioskiem o referendum o odwołanie , tylko              

z tego powodu, Ŝe ukryła przed radnymi jeden dokument, który określał szacunkowo, 

przypuszczalne dochody IDI jeśli chodzi o Stadion Legi, jest potęŜna awantura                              

z tego powodu, Ŝe ten dokument został przed  radnymi ukryty, moŜe państwo                            

nie kontrolujecie pracy swojego zwierzchnika, jest to zastanawiające  jest to szczyt góry 

lodowej z którym niestety państwo niestety będzie się musieli  zmagać. TakŜe proszę państwa 

równieŜ o skontrolowanie inwestycji hotelu Continental który ma dwie decyzje o warunkach 

zabudowy i jest równieŜ na gruntach leśnych prowadzone i to są bardzo powaŜne sprawy                       

i naprawdę serdecznie państwu współczuje ze będziecie musieli je rozgryzać. Dziękuje.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta dodał, Ŝe  sposób powoływania i odwoływania Powiatowego 

Inspektora Nadzoru nie jest wyłącznie zaleŜne od Starosty. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. 

 

Mirosław Molski, radny  zapytał o protokół pokontrolny.   

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział ,Ŝe jest on oczywiście do wglądu. 

 

Stanisław Rączka, radny powiedział, Ŝe sprawa jest dość skompilowana  weźmy od uwagę 

konflikt interesów.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, Ŝe Pani Głobińska została jego decyzją 

wyłączona z postępowań w celu wydawania jakichkolwiek decyzji z postępowań gdzie 

występuje jej małŜonek . Pani twierdzi inaczej dlatego taka jest róŜnica zdań między nami. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego powiedziała, Ŝe protokół 

pokontrolny jest do wglądu u Pana Starosty. 
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Stanisław Rączka, radny zapytał czy Pan Starosta ma jakiekolwiek kompetencje                         

w stosunku do Pana Prokurata. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta odpowiedział, Ŝe jest umowa o pracę, ale procedura 

związana z  odwołaniem i powołaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru jest związana                  

z pewnymi kompetencjami  

 

 

13. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego III kadencji.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego zamknęła obrady XXIII 

sesji w dniu 19 marca 2009 roku. 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

Kamila Charytoniuk               Powiatu Nowodworskiego 

                Ewa Dąbska 


