PROTOKÓŁ NR XXVI/09
z XXVI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 czerwca 2009 roku

Rozpoczęcie: 9.00

Zakończenie: 11.30

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

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady otworzyła obrady XXVI 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, Anna
Galewska oraz Józef Sarnowski.
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 XXV sesji z dnia 30 kwietnia 2009 r.: (12 za,)

Protokół został przyjęty, bez uwag.

Pkt 3 Przyjęcie proponowanego porządku obrad.(zał. nr 2)
Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi.

Zbigniew Piórkowski, Starosta zgłosił pkt 7.10 projekt uchwały w sprawie:
7.10 Zmiany środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
2009 r.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady odczytała cały porządek obrad.
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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. Informacja dotycząca przygotowania słuŜb, inspekcji i straŜy do sezonu letniego.
6. Informacja Dyrektora SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim dotycząca funkcjonowania
zakładu oraz przygotowania do sezonu letniego.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

7.1 Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych jako działki nr 450/3;
450/4; 450/5; 450/6 połoŜonych w Stegnie stanowiące własność Powiatu Nowodworskiego.
7.2 WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części działki 100/19 połoŜonej w Stegnie, gmina
Stegna stanowiące własność Powiatu Nowodworskiego.
7.3 WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części działki 100/19 połoŜonej w Stegnie, gmina
Stegna stanowiące własność Powiatu Nowodworskiego.
7.4 WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części działki 100/19 połoŜonej w Stegnie, gmina
Stegna stanowiące własność Powiatu Nowodworskiego.
7.5 Zmiany uchwały Nr XXIII/212/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 marca
2009 r. w sprawie 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
wynagrodzenia

wynikających

ze

stosunku

pracy,

szczegółowy

sposób

obliczania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”.
7.6 Ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród Starosty Nowodworskiego oraz Dyrektora
szkoły/placówki, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Nowodworskiego”.
7.7 Określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
7.8 Udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na wydatki inwestycyjne
związane z odbudową bloku mieszkalnego dla osób, które ucierpiały w wyniku poŜaru.
7.9 Zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009.
7.10 Zmiany środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
2009 r. – dodatkowy punkt
8.

Informacja o kontroli przeprowadzonej zgodnie z planem kontroli na rok 2009 przez

Komisję rewizyjną w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie
„ Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych pod względem prawidłowości wydatkowania środków
na remonty w 2008 roku”.
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9. Informacja o kontroli przeprowadzonej zgodnie z planem kontroli na rok 2009 przez
Komisję rewizyjną w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim
w dniu 11 maja 2009 roku.
10. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu miedzy sesjami.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Sprawy róŜne.
13. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego III kadencji.

Głosowanie 12 za

Pkt. 4 Interpelacje i zapytania radnych.
Stanisław Rączka radny – jakie kompetencje jako powiat mamy w sprawie polityki
śmieciowej na terenie gmin. Prośba o pisemną odpowiedź.

Zbigniew Bojkowski, radny zapytał o kim mówił pan Juszczyk.

Stanisław Rączka radny – Na wniosek dotyczący ustawienia pojemników na szkło i plastik
w sołectwie radnego, Pan Juszczyk odpowiedział, iŜ problem naleŜy zgłosić Panu radnemu
Rączce.

Andrzej Sobociński, radny – wnosi pytanie; do kogo naleŜy wystąpić, celem podłączenia do
kanału burzowego (m. Jazowa, przy trasie E7). Jakie naleŜy złoŜyć dokumenty?

Andrzej Sobociński, radny – wnosi o dokończenie okoszeń przez Zarząd Dróg
Powiatowych.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu - ustawienie kierunkowskazu – Gdańsk - w
m. Drewnica na wysokości przystanku lub wysepki.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu - odczytała treść pisma skierowanego przez
Wójta Gminy Stegna o stanie drogi ul. Morska w Stegnie po opadach deszczu. (zał. nr 3)
Na jakim etapie jest prowadzona ta sprawa. Czy planowany jest remont, naleŜy poprawić tą
sytuację?
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Zbigniew Bojkowski, radny odczytał treść wystąpienia dotyczącego ustawienia pomnika –
obelisk upamiętniającego przybycie po II wojnie światowej ludzi na teren śuław. Pan
Bojkowski wystosował pismo do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o wskazanie
miejsca w którym pomnik moŜe stanąć.

Barbara Piechnik, radna – co dalej z naszymi drogami nadmorskimi.

Eugeniusz Jaremba, radny wnosi o remont drogi w Lubieszewie.

Eugeniusz Jaremba, radny wnosi o wyremontowanie drogi do śelichowa.

5. Informacja dotycząca przygotowania słuŜb, inspekcji i straŜy do sezonu letniego. .(zał.
nr 4)

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady poprosiła o krótką prezentację.

I Przedstawiciel Placówki StraŜy Granicznej Robert Szeszuła – powiedział, iŜ od paru lat
są środki. StraŜ Graniczna jest w stanie pomóc policji w patrolach. Jest ustalony
harmonogram działań. Mimo braków kadrowych działania będą prowadzone. StraŜ Graniczna
pomaga przy obozach, koloniach, tak są przedstawiane informacje na temat StraŜy
Granicznej.

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

II Komendant Powiatowy Policji Beata Perzyńska – co roku występujemy do Komendanta
Wojewódzkiego Policji o wsparcie policji na Mierzei Wiślanej. Otrzymaliśmy wsparcie 39
policjantów. Współpracujemy z Parkiem Krajobrazowym, Urzędem Morskim itp.
Otrzymaliśmy wsparcie finansowe od samorządów. Komendant Wojewódzki Policji zmienił
swoje postanowienie i od 01.08 będzie o 16 policjantów mniej.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu zapytała, ilu było policjantów w poprzednich
latach?

Komendant Powiatowy Policji Beata Perzyńska odpowiedziała, iŜ w roku ubiegłym
podobna ilość. W latach ubiegłych nawet 2 razy więcej. Większa była ilość przestępstw.
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Barbara Piechnik, radna zapytała, czy po drogach mogą jeździć trzykołowe rowerki?

Komendant Powiatowy Policji Beata Perzyńska odpowiedziała, iŜ tak.

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

III Powiatowy Inspektor Sanitarny, Henryk Pszczoliński – przeprowadzana są kontrole w
obiektach. Zbadano wodę w kąpieliskach. Wynik jest negatywny.

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

6.

Informacja Dyrektora SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim dotycząca

funkcjonowania zakładu oraz przygotowania do sezonu letniego. .(zał. nr 5)

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu powiedziała, iŜ informacja jest bardzo
obszerna. Przedstawiono funkcjonowanie placówki i przygotowanie do sezonu letniego.

ElŜbieta Kościńska, Dyrektor SP ZOZ podziękowała za zaproszenie. Przybyła w obecności
głównej księgowej i dyrektora od spraw medycznych. Radni obecnej kadencji i poprzednich
uczestniczyli w Społecznej Radzie SP ZOZ. Sprawozdanie jest bardzo szerokie. Opisuje
przebieg restruktyzacji. Był czas, w którym proponowano przejęcie SP ZOZ przez samorząd,
o decyzjach przesądziła sytuacja finansowa zakładu.
Obecne zatrudnienie to: 60% umowy o pracę, 40 umowy cywilno – prawne.
W Krynicy Morskiej będzie funkcjonowało pogotowie ratunkowe. Placówka w Nowym
Dworze Gdańskim teŜ jest przygotowana do sezonu letniego. SP ZOZ zostało ukarane karą
140.000 zł - niesłusznie. W I części zakład został ukarany karą, której juŜ nie ma. Obecny
wynik kontroli jest dla zakładu korzystny. Zakład złoŜył wniosek o środki unijne. Umowa jest
podpisana. Zmienił się system ratownictwa medycznego. Współpraca z innymi placówkami
medycznymi układa się dobrze. Nie ma problemu z przygotowaniem do sezonu letniego.
Aktualna sytuacja firmy, to jedynie kredyt komercyjny. Termin – jeszcze 8 lat. Kwota około 3
mln zł. Zakład jest w stanie go spłacić.

Eugeniusz Jaremba, radny powiedział, iŜ z informacji wynika, iŜ nie uzyskano zgody na
dzienny oddział zabiegowy.
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ElŜbieta Kościńska, odpowiedziała, iŜ zmieniły się przepisy i zakład nie spełnił procedur.
Tylko jeden zakład w województwie moŜe wykonywać zabiegi w ramach tego oddziału.

Eugeniusz Jaremba, radny zapytał o sytuację finansową – uzyskany zysk. Na co został
przeznaczony ?

ElŜbieta Kościńska, odpowiedziała, iŜ na zakup sprzętu potrzebnego dla zakładu.
Przedstawiła, jak zysk się kształtował w poszczególnych latach.

Eugeniusz Jaremba, radny zapytał czy pracownicy domagają się podwyŜek. Jak kształtują
się zarobki lekarzy i pielęgniarek?

ElŜbieta Kościńska, odpowiedziała, iŜ pozostały dwa związki zawodowe. „Solidarność” – 10
osób i „Pielęgniarek i PołoŜnych” – 10 osób. Płace udało się negocjować ze związkami. Bez
pracowników reorganizacja nie udałaby się. Nie było strajków, były petycje. Średnia płaca
pielęgniarki to 3.500 zł brutto. Lekarze kontraktowi około 6.000 zł brutto (lekarz asystent) +
płaca za pełnione dyŜury. Stawka ta jest jedna z najniŜszych.

Stanisław Rączka, radny zapytał jak wygląda proces prywatyzacji zakładu. Jak układa się
współpraca z przychodniami.

ElŜbieta Kościńska, Dyrektor SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim wyjaśniła, iŜ zakład
nie moŜe wejść w tzw.„plan B” województwa pomorskiego. Obiekty są wystawione do
sprzedaŜy. W międzyczasie procedura przetargowa. Przetarg w pierwsze dni sierpnia. SP
ZOZ będzie uczestniczyła w przygotowaniach do przetargu. Zakład nie moŜe wejść w „plan
B”, nie ma zobowiązań cywilno – prawnych. Ludzie są przygotowani do zmian.

Pan Lasota powiedział, iŜ współpraca z przychodniami układa się róŜnie.

Eugeniusz Jaremba, radny zapytał, czy zakład nie chciał zmienić się w spółkę prawa
handlowego?

Pani

Kościńska

ElŜbieta

podziękowała

za

nie

przeszkadzanie

w

procesie

restruktyzacyjnym. Podziękowała za dobra współpracę.
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10 minut przerwy

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
7.1 Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych jako działki nr 450/3;
450/4; 450/5; 450/6 połoŜonych w Stegnie stanowiące własność Powiatu Nowodworskiego.
(zał. Nr 6)

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił, iŜ projekt dotyczy sprzedaŜy w trybie
bezprzetargowym nieruchomości. Niewielkie powierzchnie.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła
głosowanie.
Głosowanie 11 za.

7.2 WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części działki 100/19 połoŜonej w Stegnie, gmina
Stegna stanowiące własność Powiatu Nowodworskiego. (zał. Nr 7)

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił, iŜ projekt dotyczy wydzierŜawienia terenu DPS
MORS pod działalność handlową na okres wakacji. Pozostałe dwa projekty dotyczą tego
samego. Okres dzierŜawy przekroczył 3 taka – decyzję podejmuje Rada.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła
głosowanie.
Głosowanie 9 za, 2 wstrzymujące się.

7.3 WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części działki 100/19 połoŜonej w Stegnie, gmina
Stegna stanowiące własność Powiatu Nowodworskiego. (zał. Nr 8)

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła
głosowanie.
Głosowanie 9 za, 2 wstrzymujące się.

7.4 WyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części działki 100/19 połoŜonej w Stegnie, gmina
Stegna stanowiące własność Powiatu Nowodworskiego. (zał. Nr 9)
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Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła
głosowanie.
Głosowanie 9 za, 2 wstrzymujące się.

7.5 Zmiany uchwały Nr XXIII/212/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 marca
2009 r. w sprawie 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
wynagrodzenia

wynikających

ze

stosunku

pracy,

szczegółowy

sposób

obliczania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”. (zał. Nr 10)

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przedstawiła wnioski z posiedzenia Komisji.

Barbara Piechnik, radna powiedziała, iŜ zmianie uległy zapisy § 10 uchwały z marca i
obecnej. Pani Piechnik powiedziała, iŜ wskaźnik procentowy jest korzystniejszy.

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił, iŜ projekt spowodowany jest pewną sytuacją. Nie
jest tak, iŜ obniŜamy wynagrodzenia. Zmieniamy sposób naliczania. Kwota końcowa się nie
zmieni. Jest robiona analiza budŜetu roku 2009. Wiemy, iŜ subwencje będą mniejsze.
Spodziewamy się problemów. Dwa tygodnie temu wysłaliśmy pismo o ograniczeniu
środków.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła
głosowanie nad projektem zaproponowanym przez Zarząd.
Głosowanie 7 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się.

7.6 Ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród Starosty Nowodworskiego oraz Dyrektora
szkoły/placówki, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Nowodworskiego”.
(zał. Nr 11)

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła
głosowanie.
Głosowanie 11 za.
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7.7 Określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
(zał. Nr 12)

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił, iŜ są sytuacje w których potrzebne są konsultacje z
mieszkańcami. Mówi o tym ustawa o samorządzie powiatowym

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła
głosowanie.
Głosowanie 11 za.

7.8 Udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na wydatki inwestycyjne
związane z odbudową bloku mieszkalnego dla osób, które ucierpiały w wyniku poŜaru.
(zał. Nr 13)

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił, iŜ Zarząd podjął decyzje o udzieleniu pomocy
finansowej. Przeznaczono kwotę 1000,00 zł.

Stanisław Rączka, radny powiedział, iŜ w dniu wczorajszym przyjechali dziennikarze
panoramy Gdańskiej w związku z decyzja o zamknięciu noclegowni, ze względów
bezpieczeństwa.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła
głosowanie.
Głosowanie 11 za.

7.9 Zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009.
(zał. Nr 14)

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt. Projekt dotyczy bieŜących zmian

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła
głosowanie.
Głosowanie 11 za.
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7.10 Zmiany środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
2009
(zał. Nr 15)

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił projekt. Projekt dotyczy bieŜących zmian

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła
głosowanie.
Głosowanie 11 za.

8. Informacja o kontroli przeprowadzonej zgodnie z planem kontroli na rok 2009 przez
Komisję rewizyjną w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie
„ Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych pod względem prawidłowości wydatkowania środków
na remonty w 2008 roku”.
(zał. Nr 16)

Stanisław Rączka, Przewodniczący Komisji rewizyjnej odczytał informację.

9. Informacja o kontroli przeprowadzonej zgodnie z planem kontroli na rok 2009 przez
Komisję rewizyjną w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim
w dniu 11 maja 2009 roku.
(zał. Nr 17)

Stanisław Rączka, Przewodniczący Komisji rewizyjnej odczytał informację.

10. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu miedzy sesjami.
(zał. Nr 18)

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

11. Wnioski i oświadczenia radnych.
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Eugeniusz Jaremba, radny powiedział, aby wystąpić do Komendanta Powiatowego Policji o
nie zmniejszanie liczby policjantów na Mierzei Wiślanej.

Zbigniew Piórkowski, Starosta udzielił odpowiedzi na zgłaszane interpelacje.
1.

odpady stałe – jest to zadanie komunalne, za które odpowiada gmina. Gmina wydaje

koncesje, uchwałami określa np. to co dotyczy pojemników na odpady. Podpisuje umowy na
wywóz odpadów. Wypowiedź udzielona Panu Rączce, Starosta pozostawia bez komentarza.
2.

noclegownia – zadaniem gminy jest opieka nad bezdomnymi. W związku z

wydarzeniami w Kamieniu Pomorskim wystosowano pismo o sprawdzeniu stanu obiektów na
terenie kraju. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego obiekt musi zostać
zamknięty. Jest ona negatywna. Jednak problem bezdomności nie zniknie. Gmina moŜe
wykonywać swoją działalność przy pomocy stowarzyszeń. MoŜe teŜ zawrzeć stosowne
umowy z sąsiednimi gminami.
3.

Kanaliza burzowa – właścicielem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i

Autostrad. MoŜemy wystąpić w tej sprawie.
4.

ul. Morska w Stegnie – W dwóch poprzednich kadencjach nic nie zrobiono. W marcu

składaliśmy wnioski do ARiMR (finansowanie na lata 2004-2006). Wniosek złoŜono w roku
2007. Są trzy rozwiązania, które pomału się klarują.
a.

4 drogi do programu RPO. Droga do Stegny ma duŜe szanse do akceptacji. Minimalny

wkład to 25%. Rusza program schetynówki w drugim roku. Zostały wysłane propozycje do
gmin. W piśmie określono; zasady partnerstwa i sposób finansowania. Termin składania
wniosków to wrzesień 2009. Konkretną odpowiedź przesłał Burmistrz Krynicy Morskiej.
DołoŜy 400.000 zł. Sztutowo odpowiedziało, bez kwoty. Stegna chce dołoŜyć tylko 200,000
zł. Co do Kątów i Jantara będzie rozmowa. Do programu rybołówstwa nie ma rozporządzeń
wykonawczych.
5. Pismo firmy YES – jest walka dwóch firm chyba o niemałe pieniądze. Pan Kurowski do
roku 2007 dzierŜawił w trybie bezprzetargowym. Umowy były spisane na okres 3 lat. Cała
kwota z podpisanych umów to 30.000 zł. Obecnie wszystkie umowy opierają kwotę około
180.000 zł Przez trzy lata był to dochód 30.000 zł. JeŜeli płatności nie nastąpią, to będzie tryb
sądowy. W przyszłym roku moŜliwe, Ŝe będzie zapis o wpłacie przed umową. Problem
będzie. Ukazały się ulotki.

Andrzej Sobociński, członek Zarządu powiedział, iŜ firma nie wypełniła oznakowania do
dnia 23.06.2009 r. O 7.30 miał być odbiór znaków. W operacie był wykaz znaków. Pan
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Kurowski wykopał znaki, teraz robią to pracownicy Rejonu Dróg. Pan Szymański zmienia
załącznik graficzny. JeŜeli załącznik graficzny jest podpisany, to nie moŜna go zmieniać.
Trzeba sprawę rozwiązać polubownie. Pan Dyrektor ZDP powiedział, iŜ znaki są ustawiane
tam gdzie nie powinno ich być.

Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, iŜ telefonu w tej sprawie nie miał. Ten problem
nie jest do rozstrzygnięcia na posiedzeniu Rady. Starosta poinformował, iŜ przygotowana jest
dokumentacja na boisko ORLIK. MoŜliwe, iŜ będziemy zwoływać sesje w trybie
nadzwyczajnym.

12.

Sprawy róŜne.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady odczytała pisma skierowane przez:
Pana Janusza Kurowskiego – pismo z dnia 03.06.2009, data wpływu 04.06.2009 (Nr 19)
Ministerstwo Sprawiedliwości – pismo z dna 16.06.2009, data wpływu 22.06.2009 (Nr 20)
Przewodniczący Rady zapytała o uwagi i pytania. Nie zgłoszono.

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

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego zamknęła obrady XXVI
sesji w dniu 26 czerwca 2009 roku.

Pani Wanda Górnicz wystąpiła o zabranie głosu.
Obrady zostały zamknięte. Przewodniczący Rady nie udzieliła głosu.

Protokołowała
Dobrosława Fila
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