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PROTOKÓŁ NR XXIV/09 

z XXIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia  09 kwietnia 2009 roku 

 

Rozpoczęcie: 9.00     Zakończenie: 11.00 

 

Pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady otworzyła obrady XXIV sesji Rady Powiatu III 

kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 12 radnych,                  

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

Henryk Kuczma. 

Radny Mirosław Molski przybył o godz. 9.07,  Henryk Kuczma 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 XXIII sesji z dnia 19 marca  2009 r.:  (13 za,) 

 

Protokół został przyjęty. 

 

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

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady odczytała treść porządku obrad XXIV sesji Rady 

Powiatu, zapytała o uwagi, nie zgłoszono i zarządziła głosowanie: 

 

Proponowany porządek obrad: 

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. 
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5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1 Uchwalenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 

szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2008/2009”. 

5.2 Przekazania środków finansowych dla Policji. 

5.3 Zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009. 

6.  Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. 

7.  Wnioski i oświadczenia radnych. 

8.  Sprawy róŜne. 

9.  Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego III kadencji. 

 

Głosowanie: 13 za,  

 

Pkt. 4 Interpelacje i zapytania radnych.  
Nie zgłoszono 
 
 
Pkt. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1 Uchwalenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku 

szkolnym 2008/2009”.(zał. nr 3) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił, iŜ było to powodem zwołania dzisiejszej sesji. 

Uchwała została wyjaśniona szczegółowo na komisji. Środki musza być wydane i rozliczone 

w tym roku – kwiecień. Jest to program SPOR 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad projektem. 

Głosowanie: 14 za, uchwała została podjęta 

 

5.2 Przekazania środków finansowych dla Policji.(zał. nr 4) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt uchwały. Kwota 10.000 zł jest ujęta w 

budŜecie roku 2009. Z tej kwoty 5.000 zł zostanie przeznaczone na nagrody i nadgodziny.  

 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, iŜ został poprawiony błąd pisarski. 

Zarządziła głosowanie nad projektem. 
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Głosowanie: 14 za, uchwała została podjęta  

 

5.3 Zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009.(zał. nr 5) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt uchwały. Projekt dotyczy inwestycji 

modernizacja dróg powiatowych. Rada Gminy Stegna podjęła uchwałę o przekazaniu nam 

środków finansowych, musimy je ująć w naszym budŜecie (575.000 zł) 

 

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

 

Głosowanie: 14 za, uchwała została podjęta  

 

6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (zał. nr 6) 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Poprosiła o wyjaśnienie czego 

dotyczy informacja o sporze pomiędzy stowarzyszeniem kolejki, a Panami Tkacz i Porada.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił, iŜ występował w roli świadka.  

   

  

Pkt 7. Wnioski i oświadczenia radnych. 

Nie zgłoszono 

 

Pkt. 8. Sprawy róŜne 

Ewa Dąbska. Przewodniczący Rady Powiatu odczytała treść odpowiedzi dla pani Wandy 

Górnicz.(załącznik nr 7)   

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ Pani Górnicz w dniu 

wczorajszym była na rozmowie. Sprawa moŜe zostać rozwiązana poprzez procedurę scalania 

gruntów. Jednak są róŜni właściciele działek. Pani Górnicz musi doprowadzić, aby był jeden 

właściciel.  

 

Mirosław Molski, radny  powiedział, iŜ nie moŜe to być odpowiedź od Rady, gdyŜ nie ma 

ona takiej kompetencji. 



 4 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił, iŜ naleŜy udzielić odpowiedzi.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady wyjaśniła, iŜ Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi, a 

Rada przesyła stanowisko Zarządu. Poprosiła prawnika o wyjaśnienie. 

 

Lech Kraśniański, prawnik  wyjaśnił, iŜ Pan Molski ma rację. Rada powinna przesłać pismo 

według właściwości.  

 

Przerwa 10 min. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, iŜ po konsultacji z prawnikiem naleŜy 

stwierdzić, iŜ nie jest to skarga, rację ma Pan Molski. Pismo zostanie przekazane według 

kompetencji.  

Przewodniczący odczytała treść pisma skierowanego przez pana Marcina Głowackiego. (zał. 

nr 8) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił, iŜ otrzymaliśmy odpowiedź z Krymu i pod koniec 

maja przyjedzie do nas czteroosobowa delegacja.   

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady złoŜyła Ŝyczenia świąteczne. 

 

pkt. 9 Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego III kadencji.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego zamknęła obrady XXIV 

sesji w dniu 09 kwietnia 2009 roku. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

Dobrosława  Fila               Powiatu Nowodworskiego

                Ewa Dąbska 


