PROTOKÓŁ NR XXXI/10
z XXXI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 02 lutego 2010 r.

Rozpoczęcie: 9.00

Zakończenie: 11.00

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

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady otworzyła obrady XXXI sesji Rady Powiatu III
kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 13 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować. (Henryk Kuczma przybył o godz. 9.10,
Marcin Głowacki przybył o godz. 10.00)

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przywitała zaproszonych gości (dokument stanowi
załącznik na 1 do protokołu).

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

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

Głosowanie nad protokołem z XXX sesji z dnia 30grudnia 2009 r.: (13 za).

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

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

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi.

Zbigniew Piórkowski, Starosta zgłosił autopoprawkę do porządku (pkt. 5.5) oraz prosi
o wprowadzenie dodatkowego projektu jako pkt. 5.6.
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Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem zmian.
5.6 Powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej w 2010 r. i upowaŜnienie Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do
podpisania porozumienia z Wojewodą Pomorskim 14 za

Następnie odczytała cały porządek obrad.

Proponowany porządek obrad XXXI sesji w dniu 02 lutego 2010 roku.
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 Rozpoznania skargi na Starostę Nowodworskiego.
5.2

Przyjęcia

sprawozdania

Starosty

Nowodworskiego

z

działalności

Komisji

bezpieczeństwa i porządku w 2009 r.
5.3 WyposaŜenia w majątek Zespołu Szkół Nr 2, ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór
Gdański.
5.4 Trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu Nowodworskiego dla
niepublicznych szkół i placówek, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
5.5 Zmiany uchwały budŜetowej na 2010 r.
5.6 Powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej w 2010 r. i upowaŜnienie Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do
podpisania porozumienia z Wojewodą Pomorskim.
6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Sprawy róŜne.
9. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim III kadencji.

Głosowanie nad całym porządkiem: 14 za. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
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4. Interpelacje i zapytania radnych.
Stanisław Rączka radny – prosi na piśmie informacje o procesie z firmą SERWIN. Na jakim
etapie jest sprawa? Czy pełnomocnik firmy pojawia się na sprawach, jeŜeli takie się odbyły?

- prosi o komentarz, czy prawdą jest, Ŝe postawiono Panu Mirosławowi P. dawnemu
kierownikowi naszego Nadzoru Budowlanego zarzuty prokuratorskie. Pan radny wie, Ŝe
nie jest to nasza jednostka, Pan radny prosi o komentarz. W jakim otoczeniu odbyła się ta
sprawa?

- czy my, Zarząd jesteśmy gotowi do przetargu na budowę dróg na Mierzei Wiślanej? Na
jakim etapie jesteśmy?

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady

w Drewnicy był budowany przepust w

ubiegłym roku na drodze powiatowej, obecnie pod całą drogą jest on zapadnięty. Pani
Przewodnicząca prosi o dokonanie przeglądu przepustu.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 Rozpoznania skargi na Starostę Nowodworskiego. (dokument stanowi załącznik nr 3
do protokołu).

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady powiedziała, iŜ projekt był omawiany na komisjach.
Czy są pytania ?

Pan Stanisław Rączka, radny powiedział, iŜ była dyskusja na komisjach. Odpowiedź na
powtórzony wniosek, interpelację w sprawie Pan radny otrzymał 18.12.2009 r., co uwaŜa za
potwierdzenie, iŜ skarga była skuteczna i zasadna. Pan Rączka dziękuje za odpowiedź.

Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji oraz o uwagi. Uwag nie zgłoszono.

Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – społeczna 4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 nieobecny.
2. Komisja budŜetu, ... 3 za, 1 wstrzymujący się, 1 nieobecny
3. Komisja oświaty – 2 za, 2 wstrzymujące się
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Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie na przedstawionym projektem uchwały, jako
skargę bezzasadną: 9 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się. Uchwała została podjęta.

5.2 Przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji
bezpieczeństwa i porządku w 2009 r. (dokument stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Zbigniew Piórkowski Przewodniczący Zarządu omawia projekt. Przepis ustawowy mówi
o tym, iŜ Starosta składa sprawozdanie z prac Komisji.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o pytania i uwagi.

Barbara Piechnik, radna prosi, aby Starosta odniósł się do spraw przedstawionych
w sprawozdaniu. Prosi o omówienie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i raportu na temat
zagroŜeń w szkołach.

Zbigniew Piórkowski Przewodniczący Zarządu – Punkt trzeci jest związany z omówieniem
raportu, który powstał i był omawiany. Został on wysłany wojewodzie i słuŜbom. 23.12.2009
r. odbyło się posiedzenie Komisji bezpieczeństwa. Omawiano wnioski po powodzi. Podjęto
akty prawne, przesłano je do Wojewody i odpowiedzialnych słuŜb. Wniesiono o realizację
zawartych uwag.
Punkt drugi - Bezpieczeństwo wśród młodzieŜy – omawiana była ankieta przeprowadzona
w szkołach ponadgimnazjalnych. Na jednej z komisji była omawiana. Do jej wyników naleŜy
podchodzić bardzo ostroŜnie.

Barbara Piechnik radna powiedziała, iŜ na Komisji oświaty nie była omawiana. Pani radna
zapytała o sformułowane wnioski.

Anna Galewska radna wyjaśniła, iŜ Komisja samorządowo – społeczna w związku z tym
dokumentem wystosowała wnioski na przyszłość.

Zbigniew Piórkowski Przewodniczący Zarządu powiedział, Ŝe był przeraŜony wynikami
ankiety np. 96 % pozytywnej odpowiedzi na pytanie „Czy miałeś kontakt z alkoholem?”.
Co nie znaczy, Ŝe 96% rzeczywiście miało kontakt lub jest uzaleŜnionych. Mimo, Ŝe ankieta
jest robiona anonimowo to naleŜy pamiętać, Ŝe młodzieŜ ma tendencje do przesadzania, do
chwalenia się zaŜywaniem uŜywek.
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Barbara Piechnik radna zapytała czy na poziomie dyskusji jest zaplanowane działanie
profilaktyczne.

Zbigniew Piórkowski Przewodniczący Zarządu odpowiedział, Ŝe nie ma takiego działania,
w którym opracowany jest jakiś plan, który byłby realizowany. Dyrektorzy powinni
wyciągnąć wnioski i sprawować nadzór w szkole.

Renata Cichosz, radna powiedziała, Ŝe wyniki wobec badań ankietowych będą stanowiły
punkt wyjścia do opracowywanych przez placówki oświatowe planów wychowawczych i
planów profilaktyki. Powtórzenie ponowne tychŜe badań w pewien sposób rozjaśni sytuacje.
To, Ŝe wyniki mogą być zakłamane jest faktem oczywistym. Do współdziałania w zakresie
profilaktyki mogą równieŜ przyłączyć się inne słuŜby.

Zbigniew Piórkowski Przewodniczący Zarządu nie ma przeciwwskazań by komisja
oświatowa zapoznała się z ankietą i sporządziła wnioski.

Barbara Piechnik radna powiedziała, Ŝe tylko i wyłącznie działania profilaktyczne, gdyŜ
szkoła jest nałoŜeniem wszystkich statutowych spraw wynikających z działalności szkoły
wynikają działania profilaktyczno – wychowawcze. Nie tylko szkoła jest instytucją
wychowującą

Józef Sarnowski, radny powiedział, iŜ ankieta ukazała, Ŝe jest źle w społeczeństwie. Nie
tylko szkoła, a przede wszystkim rodzina jest instytucją wychowawczą .

Zbigniew Piórkowski Przewodniczący Zarządu przychylił się do wypowiedzi radnego
Józefa Sarnowskiego. Dodał, Ŝe 7% uczniów szkół ponadgimnazjalnych na pytanie z kim
spoŜywałeś po raz pierwszy alkohol, udzieliło odpowiedzi, Ŝe z ojcem.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o pytania i uwagi.
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Edward Adamczyk, Wicestarosta ankieta jest częścią składową ogólnego opracowania,
które ma słuŜyć jakiemuś celowi. Na podstawie ankiety oraz innych badań naleŜy
skonstruować program.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji.

Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – społeczna 6 za, 1 nieobecny
2. Komisja budŜetu, 3 za, 1 wstrzymujący się, 1 nieobecny
3. Komisja oświaty - 3 za, 1 wstrzymujący się, 1 nieobecny
Następnie zarządziła głosowanie: 13 za, 1 wstrzymujący się
Uchwała została podjęta.

5.3 WyposaŜenia w majątek Zespołu Szkół Nr 2, ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór
Gdański. (dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski powiedział, Ŝe jest to zakończenie inwestycji
pod nazwą „Orlik” w Zespole Szkół Nr 2. Inwestycja zakończyła się w grudniu i powstał
majątek, w który naleŜy wyposaŜyć Zespół Szkół Nr 2.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji.

Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – 6 za, 1 nieobecny
2. Komisja budŜetu, 4 za, 1 nieobecny
3. Komisja oświaty - 4 za, 1 nieobecny
Następnie zarządziła głosowanie: 14 za
Uchwała została podjęta.

5.4 Trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu Nowodworskiego dla
niepublicznych szkół i placówek, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania. (dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski powiedział, Ŝe jest to temat związany
z oświatą Na terenie Powiatu Nowodworskiego działa jednostka oświatowa, szkoła
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niepubliczna. Obowiązkiem jest określenie zasad trybu udzielania, rozliczania, a takŜe
kontrolowania subwencji oświatowej dla tej jednostki.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji.

Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – 6 za, 1 nieobecny
2. Komisja budŜetu, 4 za,1 nieobecny
3. Komisja oświaty - 4 za, 1 nieobecny
Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono.

Następnie zarządziła głosowanie: 14 za
Uchwała została podjęta.

5.5 Zmiany uchwały budŜetowej na 2010 r. (dokument stanowi załącznik nr 7 do
protokołu).

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski zmiany w budŜecie polegają na zwiększeniu
dochodów o kwotę, jest to dofinansowanie w ramach Programu RPO, przebudowy drogi
powiatowej w Stegnie , ulicy Morskiej oraz wprowadzeniu dochodów ze sprzedaŜy gruntów
Generalnej Dyrekcji. Otrzymaliśmy potwierdzenie.

Na wniosek ZS Nr 1 brakuje nam

2.300,000 zł. To pomoŜe nam zabezpieczyć brakujące środki. Umowa juŜ została podpisana,
to świadczy o duŜym zaufaniu dla państwa radnych. Po komisjach pojawiła się problem,
dlatego jest zgłoszona autopoprawka. W projekcie budŜetu zostawiliśmy kwotę 611.0000,00
zł, jako nadwyŜkę budŜetową z 2009 r.. Nie udało się jej zebrać w takiej wysokości. Tych
środków jest 375.000,00 zł. Brakuje ponad 200.000,00 zł. Takie sprawozdanie zostało
wysłane do RIO, która to sprawdziła. Poinformowała nas, aby budŜet zrównowaŜyć w
przeciwnym razie go uchylą. Propozycja nasza jest taka, Ŝe zwiększamy brakująca kwotę
poprzez dochody, Ŝe sprzedaŜy gruntów dla GDDK i A.

Stanisław Rączka radny zapytał o całkowity koszt w LO. Jakie to będą części składowe?

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski – 5,5 mln zł, części składowe to: 2.000
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00 mln – środki z RPO, 2.226.000 mln zł + 75.000 zł to nasz udział finansowy i w tej kwocie
całości inwestycji są wydatki przez nas poniesione, czyli; cześć kosztów związanych z
boiskiem i dach. Stanowi to 53%. Wydatki z lat 2007 – 2008 są wydatkami kwalifikowanymi.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji.

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

Następnie zarządziła głosowanie: 14 za
Uchwała została podjęta.

5.6 Powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej w 2010 r. i upowaŜnienie Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do
podpisania porozumienia z Wojewodą Pomorskim. (dokument stanowi załącznik nr 8 do
protokołu).

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski dotyczy to kwalifikacji wojskowej. Młodzi
ludzie są wzywani, wpisywani są do rejestru, nadaje się kategorię i przenosi do rezerwy.
Czynowości wykonujemy w imieniu wojewody, na to otrzymujemy środki. Środki juŜ
otrzymaliśmy. Na to musi być uchwała Rady, celem podpisania porozumienia i rozliczenia z
wojewodą.

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

Następnie zarządziła głosowanie: 14 za
Uchwała została podjęta.

Przerwa 15 minut.
Józef Sarnowski radny usprawiedliwił swoją nieobecność i opuścił posiedzenie o godz. 9.45

6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (zał. Nr 9)

Barbara Piechnik radna zapytała o modernizację drogi w Jantarze i wydawanie decyzji na
handel przy drodze w Jantarze.
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Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski odpowiedział, iŜ temat tej drogi nie jest
jeszcze podjęty. Pytanie radnej jest związane z odpowiedzią dla Pana Rączki. Została podjęta
decyzja w sprawie ul. Morskiej. Jest inwestycja, decyzje nie będą wydawane ze względów
bezpieczeństwa i organizacyjnych. W sprawie Jantara decyzji nie ma, moŜe jednak zostać
podjęta. W Jantarze moŜemy robić tylko odnowienie nawierzchni. Dzisiaj Gmina Stegna
zrobiła zmianę w budŜecie swoich środków, pozostawiła 760.000,00 zł. Obecnie są
prowadzone rozmowy z Gminą Stegna. Z tych środków gmina chciałaby wejść równieŜ w
zakres chodników, nie tylko nawierzchni. Trzy tygodnie temu odbyło się spotkanie, wójt
określił o jakie odcinki chodzi. Mamy wyliczenia kosztów dodatkowych, planowane jest
spotkanie w piątek, które rozstrzygnie sprawę. JeŜeli będzie akceptacja, to chodnik
prawdopodobnie będzie od kościoła do plaŜy i sytuacja będzie podobna jak w Stegnie –
remont.

Barbara Piechnik radna zapytała, dlaczego Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek
dotyczący planu zagospodarowania wsi Nowotna.

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski odpowiedział, iŜ ze względu na opinie
prawne jakie uzyskał. Odbyło się spotkanie w tej sprawie. Zostanie przedstawiona korekta
dokumentów.

Stanisław Rączka radny zapytał czego dotyczyło spotkanie z Konsulem Honorowym
Hiszpanii?

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski odpowiedział, iŜ Pan Konsul zgodził się
miedzy innymi zainteresować sprzedaŜą naszej nieruchomości w Junoszynie.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.
Nie zgłoszono.

8. Sprawy róŜne

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski.
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-

Przepust – temat nie jest znany Panu Staroście.

Pan Starosta porozmawia z

Dyrektorem ZDP w tej sprawie. Sprawdzi jakie są przyczyny i jeŜeli stan jest taki jak mówi
Pani Przewodnicząca, to naleŜy to wykonać.
Odpowiedzi dla Pana Rączki
-

Sprawa sądowa - Została upowaŜniona Kancelaria Prawna do reprezentowania nas w

sądzie. Został wniesiony pozew, opłacony wpis sądowy. Po rozmowie z naszym
reprezentantem zostanie udzielona odpowiedź.
-

Pan Mirosław P. - Toczy się postępowanie przeciwko osobie, o której mówiła Pan

radny. Historia tej sprawy – bodajŜe w lipcu 2009 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego poinformował Starostę, Ŝe zamierza złoŜyć wniosek o odwołanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, z informacją, iŜ Pan Prokurat potwierdził nieprawdę w
pewnym postępowaniu. Konsekwencja tego WINB powiadomi Prokuraturę o tym fakcie.
Było to postępowanie odwoławcze sprzed roku 2006. Wojewódzki Inspektor ponowie sprawę
rozpatrywał i stwierdził poświadczenie nieprawdy. Wydał nakaz rozbiórki i w dokumentacji
było oświadczenie, Ŝe dokonał wizji lokalnej i stwierdził rozebranie, co było nieprawdą.
Sąsiad po raz drugi złoŜył doniesienie do Wojewódzkiego Inspektora. WINB złoŜył wniosek
o odwołanie do mnie, ale Pani Inspektor wstrzymała się z wnioskiem o 2 miesiąca. Starosta
domniemywa, iŜ

było to spowodowane, Ŝe w momencie wcześniejszego działania, Pan

Prokurat byłby zawieszony w czynnościach i praca jednostki byłaby sparaliŜowana. Wniosek
o odwołanie był złoŜony w momencie, gdy zgodnie z ustawą miał trzech kandydatów na to
stanowisko. Po odwołaniu Pani Wojewódzki Inspektor powiadomiła Prokuraturę. Takie
postępowanie się toczy. Nie jedno - Pan Prokurat z nami się teŜ procesuje. śona Pana
Prokurata złoŜyła doniesienie na osobę Starosty. Postępowanie zostało umorzone. Pan
Prokurat złoŜył oświadczenie w formie pisemnej.
Pana Rączka zapytał, czy Starosta wybiera PINB z pośród kandydatów, czy wybiera ze
wskazaniem?
Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski – WINB przedstawia kandydatury. Sytuacje
są róŜne. Wymagania na to stanowisko sprawiają, Ŝe trudno jest znaleźć takie osoby. W
liczbie, aŜ trzech. WINB dał ogłoszenia, Ŝe poszukuje kandydatów na to stanowisko.
- drogi do morza – ze Stegną nie ma problemów. Zmieniona została ustawa o zamówieniach
publicznych. Materiały trzeba pozmieniać, to się robi w formie elektronicznej. Dokumentacja
istniejąca nie zawierała podniesienia torów kolejowych. Problem ten zostanie rozwiązany w
trakcie realizacji w ramach robót dodatkowych. Krynica Morska – tam zrobiony zostanie
tylko mikrodywanik w porozumieniu z Burmistrzem.
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Pani Maria Pawłowska Dyrektor DPS „Mors” w Stegnie podziękowała Panu Bolesławowi
Klein za zorganizowanie darów dla placówki, od strony niemieckiej.

Bolesław Klein poinformował, iŜ wizyta pana Hinz odbędzie się w dniu 16-17 marca. Pan
Klein złoŜył pismo informujące do Przewodniczącego Rady.

Zbigniew Bojkowski radny – pytanie do Pana Starosty. Odbyło się spotkanie z Panem
Posłem Nowakiem w ZS Nr 1. Pan radny nie wiedział o tym. JeŜeli rozpoczęła się akcja
wyborcza, to nie w ten sposób, nie w tym czasie. Pan radny pyta jakie problemy oświatowe
były poruszane na tym spotkaniu. Czy jakieś pieniądze otrzymamy, Ran radny chce o tym
usłyszeć.

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ spotkania w oświacie są z
posłami. Było spotkanie z Panem Posłem Cymańskim. Pan Starosta teŜ nie wiedział o tym
spotkaniu i się nie obraŜa. Spotkanie to było przypadkowe. Głównym tematem było spotkanie
z byłym sędzią naszego wydziału, aby interweniował w naszej sprawie. W sprawie sądu
mamy negatywne odpowiedzi. Podstawą jest to, aby sędzia Sądu Okręgowego zmieniła swoją
opinię. Na tą opinię powołuje się Minister Sprawiedliwości Być moŜe to uczyni. Za wiedzą
Starosty, Pan Wicestarosta i Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego pojechali na posiedzenie
Sejmiku Wojewódzkiego, mięliśmy informację, Ŝe Pan Poseł Biernacki będzie uczestniczył w
tym posiedzeniu, interesuje się naszą sprawą. Wykorzystujemy kaŜda sposobność, aby skutek
był pozytywny.

Zbigniew Bojkowski radny – to nie o to chodzi, aby Pan Bojkowski był wszędzie, ale tam
gdzie powinien, to powinien. JeŜeli były rozmowy na temat sądu, to rozmowy powinny
odbywać się z Zarządem. Udzielona odpowiedź Pana Radnego nie przekonuje. JeŜeli była
poruszana sprawa sądu to naleŜy „iść razem”.

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ posłowie jeŜdŜą do szkół z
tematami.

9. Zakończenia obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim III
kadencji.
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Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu zamknęła obrady XXXI sesji w dniu 02
lutego 2010 roku.

Protokołowała
Dobrosława Fila
(podpis nieczytelny)

Podpisał
Przewodniczący Rady Powiatu
Ewa Dąbska
(podpis nieczytelny)
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