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PROTOKÓŁ NR XXIX/09 

z XXIX sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia  08 grudnia 2009 r. 

 

Rozpoczęcie: 9.00     Zakończenie: 11.25 

 

1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady otworzyła obrady XXIX sesji Rady Powiatu III 

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

stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować. Na czas otwarcia sesji nieobecni: 

Mirosław Molski,. Barbara Piechnik, Andrzej Sobociński. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przywitała zaproszonych gości (dokument stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu). 

 

 

2  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

 

Głosowanie nad protokołem z XXVIII sesji z dnia 30 października 2009 r.:  (12 za, 3 

nieobecny ).  

 

Protokół został przyjęty bez uwag. 

 

Pani Piechnik przybyła o godz. 9.05 

Pan Molski przybył o godz. 9.10 

Pan Andrzej Sobociński przybył o godz. 10.00 

 

 3 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. (dokument stanowi załącznik nr 2                     

do protokołu)  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. 
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Zbigniew Piórkowski, Starosta zgłosił projekt uchwały pkt 6.7 w sprawie wyraŜenia zgody 

na nabycie w 2010 r. w drodze zakupu nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego 

oraz trzy autopoprawki.  

Autopoprawki dotyczą punktów:  

6.1 WyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny przez Powiat Nowodworski nieruchomości                

z zasobów Skarbu Państwa. – autopoprawka 

6.3 Zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2010 r. –autopoprawka 

6.5 Zmiany uchwały budŜetowej na 2009 r. - autopoprawka 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem zmian.  

projekt uchwały pkt 6.7 sprawie wyraŜenia zgody na nabycie w 2010 r.  w drodze zakupu 

nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego – dodatkowy projekt omawiany na 

komisjach 

 

Głosowanie: 12 za, 3 nieobecny 

 

Następnie odczytała cały porządek obrad. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wykorzystaniu środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. – pytania Pani 

Dorota Betkier 

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

6.1 Rozpoznania skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Gdańskim.  

6.2 WyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny przez Powiat Nowodworski nieruchomości                

z zasobów Skarbu Państwa. – autopoprawka 

6.3 WyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka                

Nr 237/2 połoŜonej w Rybinie. 

6.4 Zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2010 r. –autopoprawka 
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6.5 Zmiany uchwały Nr XXIII/211/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Nowy Dwór Gdański na wydatki inwestycyjne w ramach 

projektu partnerskiego „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze 

Gdańskim”. 

6.6 Zmiany uchwały budŜetowej na 2009 r. - autopoprawka 

6.7 sprawie wyraŜenia zgody na nabycie w 2010 r.  w drodze zakupu nieruchomości na 

własność Powiatu Nowodworskiego – dodatkowy projekt omawiany na komisjach 

7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. 

8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

9. Sprawy róŜne. 

10. Zakończenia obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim III kadencji. 

 

Głosowanie nad całym porządkiem: 13 za, 2 osoby nieobecne 

 

Pkt. 4 Interpelacje i zapytania radnych.  
 
1. Józef Sarnowski, radny– wnosi o naprawienie drogi Jazowa – Wierciny w kierunku 

Rakowo do krzyŜówki. W drodze są dziury i doły, złe pobocze. 

2. Stanisław Rączka, radny - wnosi o ustawienie brakujących hektometrów przy drodze 

Marzęcino – Stobna oraz wymalowanie pasów bocznych, linii ciągłej lub przerywanej. 

3. Stanisław Rączka, radny wnosi o udzielenie odpowiedzi pisemnych: 

a) poparcie prawne, czy moŜna było przekazać dokumentację – projekt organizacji ruchu 

firmie SERWIN. Czy w tym przypadku tej dokumentacji nie powinni otrzymać inni oferenci? 

Czy ją otrzymali? 

b) Czy Pan Sobociński wnioskował o zapis w umowie na dzierŜawę miejsc parkingowych o 

przedpłacie. Czy sugerował to Zarządowi Powiatu. Kiedy to nastąpiło i dlaczego ta 

propozycja została odrzucona.  

c) Dlaczego nie sprawdzono firmy SERWIN w zakresie prowadzenia parkingów? 

d) Pan Rączka wnosi, aby w roku 2010 sprawa parkingów wyglądała inaczej. UwraŜliwia na 

ta sprawę. 

 

Pan Stanisław Rączka złoŜył skargę (na piśmie) na Przewodniczącego Zarządu Powiatu.  

Radny prosi o pisemne odpowiedzi na swoje interpelacje. (dokument stanowi załącznik nr 3 

do protokołu)  
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4. Stanisław Rączka, radny powiedział, iŜ w Dzienniku Bałtyckim ukazał się artykuł, iŜ 

aptekarze na sesji Rady Powiatu przedstawili projekt uchwały. To nie miało miejsca. Pan 

Rączka wnosi o zapraszanie zainteresowanych osób na sesje Rady Błędne informacje naleŜy 

prostować.  

5. Stanisław Rączka, radny otrzymał odpowiedź w sprawie wniosku o zapraszanie Pana 

Grzegorza Goli na sesje Rady. Powinniśmy kontrolować Lokalną Grupę Działania, gdyŜ 

przekazujemy dla niej nasze środki. Z tej przynaleŜności Powiat powinien mieć korzyści 

chociaŜ propagandowe.  

6. Stanisław Rączka, radny zapytał, czy przy ul. Morskiej w Stegnie Lasy Państwowe 

cechują cześć działek na Powiat? 

7. Zbigniew Krokosz, radny prosi o udzielenie głosu przybyłym mieszkańcom wsi 

Lubiszynek 1.  

Mirosław Molski radny powiedział, iŜ Wójt Gminy Ostaszewo widzi moŜliwość 

dofinansowania remontu drogi Lubiszynek 1. ZłoŜył taką propozycję. (kopia pisma w 

załączeniu) Droga ta jest bardzo zdewastowana. JeŜdŜą po niej samochody o ładowności 40-

50 ton. Remont jej zapobiegnie dalszej degradacji. Modernizacja moŜe być dokonana 

własnymi środkami, tak jak przeprowadzony został remont drogi w Gozdawie. (dokument 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu)  

 

5. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wykorzystaniu 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. 

(dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu)  

 

Dorota Betkier Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim – środki przyznaje w roku 2009 nie są wystarczające do realizacji zadań. Od roku 

2008 środki są coraz mniejsze. Zmniejszono środki na rehabilitację społeczną. Rehabilitacja 

zawodowa przeszła do Powiatowych Urzędów Pracy. W ramach likwidacji barier 

architektonicznych zrealizowano: 3 łazienki, 1 platformę, 1 podjazd. W zadaniu dotyczącym 

sprzętu rehabilitacyjnego będzie za mało środków. Na turnusy rehabilitacyjne środki są juŜ 

rozdysponowane.  

 

Edward Adamczyk Wicestarosta zapytał czy Pani dyrektor pamięta, aby stowarzyszenia 

występowały o utworzenie powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu 

niepełnosprawności? 
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 Dorota Betkier Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim –   były sygnały, jednak nie było formalnego wniosku. 

 

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

6.1 Rozpoznania skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Gdańskim. (dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu)  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ projekt był szczegółowo 

omawiany na komisjach. Pan Puszczewicz otrzymał skierowanie na szkolenie, w którym nie 

uczestniczył. Został powiadomiony na ciąŜących na nim obowiązkach. W związku z czym 

jest zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia. 

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji  

1. Komisja samorządowo – społeczna - 5 za 

2. Komisja budŜetu, ... zaakceptowany przez 3 członków komisji. 

3. Komisja oświaty - 1 wstrzymujący się, pozostali za 

 Następnie zarządziła głosowanie: 12 za, 2 wstrzymujące się  

Uchwała została podjęta na sesji.  

 

6.2 WyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny przez Powiat Nowodworski nieruchomości                

z zasobów Skarbu Państwa. – autopoprawka (dokument stanowi załącznik nr 7                        

do protokołu)  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ wystąpiliśmy do Wojewody                

o chęć nieodpłatnego przejęcia nieruchomości po byłej straŜy przy ul. Bałtyckiej.  

W projekcie powstał błąd dlatego dzisiaj jest wnoszona autopoprawka.  Dopisaliśmy 

połoŜenie nieruchomości oraz zmieniono zapis, iŜ są dwie działek. 

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji  

1. Komisja samorządowo – społeczna - 5 za 

2. Komisja budŜetu, ... 4 za 

3. Komisja oświaty – wniosek o zmianę uzasadnienia. Wnioski zostały zrealizowane. 

 Następnie zarządziła głosowanie: 15 za,  

Uchwała została podjęta na sesji.  
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6.3 WyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka 

Nr 237/2 połoŜonej w Rybinie. 

(dokument stanowi załącznik nr 8 do protokołu)  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ Wójt Gminy Stegna zwrócił się z 

wnioskiem o przejęcie części drogi w m. Rybina. 

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji  

1. Komisja samorządowo – społeczna -  za 

2. Komisja budŜetu, ... za. 

3. Komisja oświaty - za 

 Następnie zarządziła głosowanie: 15 za 

Uchwała została podjęta na sesji.  

 

6.4 Zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2010 r. –autopoprawka 

(dokument stanowi załącznik nr 9 do protokołu)  

 

Stanisław Rączka Przewodniczący Komisji rewizyjnej  odczytał treść zmienionej uchwały. 

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji  

1. Komisja samorządowo – społeczna -  za 

2. Komisja budŜetu, ... zaakceptowany 

3. Komisja oświaty - za 

 Następnie zarządziła głosowanie: 15 za,  

Uchwała została podjęta na sesji.  

 

6.5 Zmiany uchwały Nr XXIII/211/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Nowy Dwór Gdański na wydatki inwestycyjne w ramach 

projektu partnerskiego „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze 

Gdańskim”. 

(dokument stanowi załącznik nr 10 do protokołu)  
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Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ 19 marca br. na wniosek Rady 

Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim został podjęta uchwał o zabezpieczeniu środków 

15.000,00 zł na projekt rewitalizacji. Pan Burmistrz wystąpił o zmianę tej uchwały.  

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji  

1. Komisja samorządowo – społeczna -  za 

2. Komisja budŜetu, ...  za. 

3. Komisja oświaty - za 

 Następnie zarządziła głosowanie: 15 wstrzymujące się  

Uchwała została podjęta na sesji.  

 

6.6 Zmiany uchwały budŜetowej na 2009 r. – autopoprawka 

(dokument stanowi załącznik nr 11 do protokołu)  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ zmiany w budŜecie związane są z 

końcem roku. Uchwała dotyczy zmniejszenia dochodów w Starostwie – podatek od osób 

fizycznych (kwota 150.000,00 zł) oraz  4 pozycje zmniejszenia.  

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji  

1. Komisja samorządowo – społeczna -  za 

2. Komisja budŜetu, ...za. 

3. Komisja oświaty - za 

 Następnie zarządziła głosowanie: 15 za,  

Uchwała została podjęta na sesji.  

 

6.7 sprawie wyraŜenia zgody na nabycie w 2010 r.  w drodze zakupu nieruchomości na 

własność Powiatu Nowodworskiego – dodatkowy projekt omawiany na komisjach. 

(dokument stanowi załącznik nr 12 do protokołu)  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ projekt był omawiany na 

komisjach. Dotyczy modernizacji ul. Morskiej w Stegnie. Chodzi o 4 działki. 

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji  

1. Komisja samorządowo – społeczna - 5 za 

2. Komisja budŜetu, ... za. 



 8 

3. Komisja oświaty - 1 wstrzymujący się, pozostali za 

 Następnie zarządziła głosowanie: 15 za,  

Uchwała została podjęta na sesji.  

 

15 minut przerwy.  

 

Henryk Kuczma, radny po usprawiedliwieniu u Przewodniczącego Rady opuścił 

posiedzenie.  

 

7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. 

(dokument stanowi załącznik nr 13 do protokołu)  

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o spotkanie w dniu 04.11.2009 r.  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ rozmowa dotyczyła wniosku 

złoŜonego w działaniu IX – infrastruktura oświatowa. Wniosek dotyczy Zespołu Szkół Nr 1 w 

Nowym Dworze Gdańskim. Otrzymał dofinansowanie. Zakładaliśmy dofinansowanie w 

wysokości 5,5 mln zł. Otrzymaliśmy 2 mln zł. Musimy tą inwestycje zrównowaŜyć.  

 

Mirosław Molski, radny  zapytał dlaczego tak się stało? 

 

Zbigniew Piórkowski Przewodniczący Zarządu odpowiedział, iŜ była mała alokacja 

środków. Działanie to jest bardzo popularne. Problemem była kwota alokacji dla 

województwa. Zdecydowano się obniŜyć poziom dofinansowania, tak moŜna zrobić.  

 

8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Nie zgłoszono.  

 

8. Sprawy róŜne. 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski – problem drogi w Wiercinach. Jest tam 

problem z poboczami. Droga ta nie ma normatywnej szerokości. Pojazdy zjeŜdŜają na 

pobocze, kiedy się mijają. Miesiąc temu pobocza były uzupełniane. Jest to działalność stała, 

bieŜąca. JeŜeli mówimy o utwardzeniu poboczy na całej długości to tworzy się temat 

inwestycyjny. Do niego naleŜałoby powrócić po zakończeniu budowy drogi S7. zarówno 
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droga do Rakowisk i Jazowo – Wierciny prawdopodobnie będą to drogi dojazdowe na 

inwestycję (budowa S7). Jest szansa na porozumienie i modernizację tych dróg po 

zakończeniu budowy S7. Obecnie wykonanie poboczy nie byłoby logiczne.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski – nie traktowałby waŜności ustawienia 

słupków hektometrowych, czy w danym momencie jest, czy go nie ma. Jest to teŜ utrzymanie 

bieŜące. JeŜeli jest wybór, to naleŜy wybrać np. zimowe utrzymanie. JeŜeli są środki w 

bieŜącym utrzymaniu, to moŜna to zrobić.  

 

Stanisław Rączka, radny powiedział, iŜ Pan Starosta tłumaczył waŜność słupków 

hektometrowych na komisjach. Ich lokalizacja umoŜliwia szybszy dojazd np. do 

poszkodowanych w wypadkach samochodowych. To nie chodzi o to, aby ładnie to wyglądało. 

Jest to waŜny element drogi. Odcinek tej drogi jest ciemny, nie ma pasów i brakuje słupków. 

Jest niebezpiecznie. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ jest to waŜne, ale nie 

najwaŜniejsze. Oznakowania poziomego (pasy, linie) nie stosuje się na całej drodze. Chodzi o 

środki finansowe. Oznakowanie to stosuje się przy przejściach dla pieszych oprócz 

oznakowania pionowego - znaku.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski  wyjaśnił, iŜ 

a) Pan radny Rączka otrzymał odpowiedź, Ŝe projekt organizacji ruchu został przekazany. Ma 

Pan radny prawo twierdzić inaczej. JeŜeli się Pan nie zgadza z decyzją, z odpowiedzią, to 

naleŜy to podać do odpowiednich organów.  

 

b) Zostało to sprawdzone w protokołach Zarządu. Nie było o tym mowy na posiedzeniu 

Zarządu. Pan Rączka moŜe sam to sprawdzić. Pan Starosta nie wie, czy rozmawiano o tej 

sprawie na posiedzeniach komisji przetargowej, nie był członkiem. Starosta wyjaśnił, iŜ była 

to procedura na dzierŜawę gruntu, nie w oparciu o zamówienie publiczne. 

 

Odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski  wyjaśnił, iŜ na sesji Rady Powiatu Pan 

Starosta takiego dokumentu nie widział. Aptekarze nie są w porządku. Uchwała Zarządu 
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Powiatu obowiązuje do końca lutego przyszłego roku. Nie jest ona przestrzegana przez 

aptekarzy. Do tematu aptek Rada na pewno powróci. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski  wyjaśnił, iŜ jest procedura związana z 

budową drogi – ul. Morska w Stegnie. Przejmujemy działki, grunty od Lasów Państwowych i 

osób fizycznych. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski  wyjaśnił, iŜ by móc przyjąć wniosek do 

procedury, naleŜy rozpocząć proces przygotowawczy, który doprowadzi do podjęcia decyzji. 

W projekcie budŜetu roku 2010 mamy środki na dokumentację. MoŜna zlecić wykonanie 

takiej dokumentacji. W tym roku wykonaliśmy 5 inwestycji drogowych, 3 we współudziale z 

samorządami. Rada Gminy Ostaszewo powinna wykazać poprzez  uchwałę wsparcie 

finansowe dla tego zadania. W roku 2010 będziemy realizować inwestycje równieŜ przy 

współudziale z innymi partnerami. Wysłaliśmy kilkakrotnie do gmin pisma o przystąpienie do 

współudziału w realizacji róŜnych inwestycji. Droga Lubiszynek 1 nie ma wykonanego planu, 

projektu budowlanego. Mogło to by być zrobione w zeszłej kadencji. Teraz realizowalibyśmy 

juŜ inwestycję. Tego nie uczyniono. Dlatego teŜ, naleŜy powiedzieć mieszkańcom, Ŝe na 

wykonanie projektu trzeba poczekać około 6 miesięcy. Później dopiero inwestycja. Będą 

jeszcze dwa rozdania programu schetynówki. Pierwszy wrzesień 2010 r. Przyjęta jest zasada, 

iŜ sołtysi otrzymują do wiadomości pisma dotyczące inwestycji, współudziału w ich 

realizacji. 

 
Zbigniew Bojkowski radny powiedział, iŜ Zarząd Powiatu bardzo wnikliwie rozpatruje 

wszystkie drogi. W trzeciej kadencji zrobiono bardzo duŜo. Wystosowano prośby o 

współpracę. Droga o której mówią mieszkańcy Lubieszewo I powinna być juŜ dawno 

zrobiona. Zarząd jest otwarty na spotkania. Pan Bojkowski chce budować wspólne dobro. Pan 

radny bardzo dobrze zna problemy śuław. Pan Bojkowski jest zadowolony z postawy Pana 

Molskiego, który powiedział o co chodzi. Teraz są przedstawiane wyjaśnienia. Pan 

Bojkowski uwaŜa, iŜ władza musi szukać środków. Pan Bojkowski prosi, aby Pan Raczka 

przedstawił osiągnięcia swojego stowarzyszenia w związku z pozyskanymi środkami 

zewnętrznymi. Pan Bojkowski jest zadowolony z postawy Pana Starosty. Rada trzeciej 

kadencji jest najlepsza. MoŜna rozmawiać, wymieniać poglądy.  

 
Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski  wyjaśnił, iŜ zapraszanie na sesję to decyzja 

Przewodniczącego Rady. JeŜeli chodzi o LGD, nie jest zasadne, aby był na kaŜdej sesji. JeŜeli 
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Rada wyrazi zgodę, to moŜna  przedstawiciela LGD zobowiązać  do złoŜenia okresowych 

sprawozdań, które mogą być przedmiotem dyskusji.  

 

Andrzej Sobociński, radny powiedział, iŜ na spotkaniu informacyjnym w sprawie drogi S7 

był przedstawiany inny wariant jej przebiegu, niŜ pokazano go po tym spotkaniu. (węzeł 

Ryki). Droga będzie przebiegała w odległości 15 m od szkoły. Wcześniej ten odcinek wynosił 

40 m. Jak moŜna dokonać zmian?  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski  wyjaśnił, iŜ są dwa tematy: 

- przeprawa przez rzekę Wisła. W piątek odbyło się spotkanie Stowarzyszenia śuławy. 

Tam był poruszany między innymi temat Kmiecina. Głównym tematem była przeprawa przez 

Wisłę. Na tzw. kopii zatwierdzono wariant podstawowy – nowy most dla relacji Warszawa  - 

Gdańsk. Stary most pozostanie dla relacji Gdańsk – Warszawa. Drugi wariant, to budowa 

dwóch nowych mostów, razem trzy mosty. GDDK i A sama ma problem techniczny. Na 

drodze klasy S, muszą być trzy pasy ruchu. Na starym moście jest to niemoŜliwe. GDDK i A 

stoi na stanowisku, iŜ wybuduje dwa mosty, a trzeci (stary) odda samorządom. Problem 

dotyczy dwóch gmin. Na piątkowym spotkaniu GDDK i A wycofała się z tego. Obowiązujący 

jest pierwotny wariant. Nikt nie zwrócił uwagi na to, iŜ droga klasy S ma ograniczoną 

dostępność. Nie moŜe być ruchu pieszego, rowerowego i maszyn rolniczych. Zostanie 

wystosowane pismo podpisane przez uczestników spotkania Stowarzyszenia śuławy. 

Podajemy argument, Ŝe most (stary) powinien być w utrzymaniu GDDK i A. Jest to element 

drogi zbiorczej.  

Temat szkoły w m. Kmiecin nie jest rozstrzygnięty. Przedszkole zostanie zburzone. GDDK i 

A nie jest w stanie ustalić granicy przebiegu drogi. Pan Starosta powiedział, iŜ konsultacje w 

Kmiecinie powinny odbyć się ponownie. JeŜeli to nie nastąpi, to moŜna zaskarŜyć procedury,  

iŜ GDDK i A przedstawiła na konsultacjach inny przebieg drogi. Wtedy,  trzeba te 

konsultacje uniewaŜnić. Pan Starosta powiedział, iŜ dodatkowe konsultacje będą. My 

powinniśmy poprzeć stanowiska Burmistrza. Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd. powinno się 

określić jakie ma stanowisko. Nasze stanowisko nie powinno być rozbieŜne ze stanowiskiem 

samorządu gminnego. Termin 10.12.2009 r. nie jest terminem proceduralnym. 

 

Pan Józef Sarnowski o godz. 10.40 opuścił posiedzeniu – nieobecność usprawiedliwiona.  

 

Stanisław Rączka, radny – zapytał o termin spotkania z organizacjami pozarządowymi. 

Spotkanie było ustalane kilkakrotnie, jednak nie doszło do jego realizacji. 
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Mirosław Molski, radny  prosi Radę i Zarząd, aby ponownie rozpatrzyli sprawę aptek, 

ponownie wrócili do tego tematu.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski  wyjaśnił, iŜ spotkanie będzie zorganizowane 

z początkiem przyszłego roku. 

 

10. Zakończenia obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim III 

kadencji. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu zamknęła obrady XXIX sesji w dniu 08 

grudnia  2009 roku. 

 

Protokołowała        

Dobrosława  Fila                   

     


