
 1 

 

PROTOKÓŁ NR XXXIV/10 

z XXXIV sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia  28 maja 2010 r. 

 

Rozpoczęcie: 9.00     Zakończenie: 11.30 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

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

kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 9 radnych, co 

stanowi quorum, przy którym Rada może obradować. (radni: M. Molski, B. Piechnik, H. 

Kuczma R. Cichosz przybyli po godz. 9.00) 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przywitała zaproszonych gości (dokument stanowi 

załącznik do protokołu). 

 

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

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

 

Głosowanie nad protokołem z XXXIII sesji z dnia 27 kwietnia 2010 r.:  (9 za).  

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

 

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

 

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

 

Następnie odczytała cały porządek obrad. 

                 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
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4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Informacja na temat „Stan realizacji inwestycji powiatowych – podsumowanie 

dotychczasowych działań”. 

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

6.1 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z innymi 

powiatami w realizacji programu pod nazwą „ Sprawna Administracja Geodezyjna                          

i Kartograficzna”. 

6.2 Zbycia w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości będących 

własnością Powiatu Nowodworskiego.  

6.3 Wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości działki nr 27 obręb Solnica.  

6.4 Wydelegowania Radnego Powiatu Nowodworskiego do prac w Komisji 

Przyznawania Nagród Starosty Nowodworskiego.  

6.5 Przekazania środków finansowych dla Policji. 

6.6 Zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. 

7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. 

8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

9. Sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim                         

III kadencji. 

 

Głosowanie nad całym porządkiem: 10 za. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

4. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Ewa Dąbska Przewodniczący Rady  

– opracować dokumentację dotyczącą remontu bądź przebudowy drogi powiatowej Dworek – 

Żuławki – Drewnica. Wniosek dotyczy przyszłego zadania inwestycyjnego.  

- wprowadzenie oznakowania pionowego lub rozrysowanie skrzyżowania przy przystanku 

autobusowym w m. Drewnica. W tym miejscu dochodzi do częstych kolizji.  

 

Andrzej Sobociński radny – opracować mapy rzędnych wysokości poszczególnych 

miejscowości i przekazać je Sołtysom, aby Sołectwa miały takie informacje, jest to związane 

z ostatnimi wydarzeniami, ewentualną ewakuacją ludzi i zwierząt.  
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Informacja na temat alarmu powodziowego. 
 
Krzysztof Ostasz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  - działania 

rozpoczęły się od niedzieli. Na chwilę obecną zagrożenie jest monitorowane, dalej 

obowiązuje stan alarmowy, stan wody jest przekroczony. Wszystkie siły zostały postawione 

w stan gotowości, są wyznaczone patrole, które monitorują stan wałów i występujące 

przesiąki. 

 

Anna Galewska radna zapytała o szkody powstałe na skutek działania zwierzyny – bobrów, 

lisów i piżmaków.  

 

Mirosław Molski radny  – co z okaszaniem wałów. Nie można prowadzić ich obserwacji. 

Okaszanie wiosenne było dokonywane w miesiącu maju. W tym roku nie zdążono tego 

zrobić. Strażacy dokonywali obchodu miejsc, gdzie można dojść, czy dojechać. Tam gdzie 

nie można wał nie jest monitorowany. Jest to zaniedbanie.  

 

Sławomir Szymański Kierownik Zarz ądu Melioracji o/Nowy Dwór Gdański – prawdą 

jest, iż wały w tej chwili nie są okoszone. Tam gdzie występują podsiąki jest to zrobione. 

Okaszanie nie zawsze było dokonywane w miesiącu maju. Pierwsze okoszenie następowało 

do 20 lipca, drugie do 15 września. Informacje o nadchodzącej fali były już od 17 maja. Od 

tego dnia monitorowanie było bardzo szczegółowe. W gminie Ostaszewo mamy 13,5 km 

wałów, w Gminie Stegna – 9,5 km. Wpływające meldunki były niepokojące, byliśmy w 

pogotowiu. Sytuacja od niedzieli przebiegała bardzo dynamicznie. Fala bardzo szybko 

przebiegała z południa na północ z informacji wynikał, iż fala kulminacyjna dotrze na nasze 

tereny we wtorek rano. O godz. 10.00 był najwyższy poziom na naszym terenie. Wodowskaz 

w Tczewie wskazywał 1042 cm. Przekroczenie o 222 cm poziomu alarmowego. Na 

wodowskazie w Gdańskiej Głowie stan wody max. to 940 cm, przy stanie alarmowym 810 

cm.  

Występuje dużo podsiąków na całym odcinku wałów. Jest to monitorowane. W miejscach 

stałych podsiąków stoją patrole.  

 

Anna Galewska radna zapytała o uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta.  

 

Sławomir Szymańskie Kierownik Zarządu Melioracji o/Nowy Dwór Gdański – jest dużo 

uszkodzeń. Jest wydane zezwolenie na odstrzał. Na naszej stronie nikt nie dokonał odstrzału. 
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Ewa Dąbska zapytała o roztopy wiosenne. Czy są czynione działania?  

 

Sławomir Szymański Kierownik Zarz ądu Melioracji o/Nowy Dwór Gdański – wały są 

zawsze monitorowane. Obecnie zagrożenie jest dużo większe. Wały nie są stabilne. Nikt nie 

dał gwarancji, że nie może się coś wydarzy. W trakcie realizacji będzie robiona przesłona. Już 

mamy jej 770 m. Przesłona ta będzie założona od mostu do m. Drewnica oraz na odcinku 13 

km (Czerwone Budy). Będzie bezpieczniej. Przesłona ta wydłuża drogę filtracji. Obecnie 

sytuacja jest stabilna jednak utrzymuje się stan alarmowy. Prognozy mówią, iż stan ten będzie 

trwał 7 dni. Obecnie na Gdańskiej Głowie jest 896 cm, podany stan dotyczył godz. 8.00.  

 

Zbigniew Krokosz radny – całe wały powinny być okoszone przy ich stopie. Są miejsca, 

gdzie wały nie są wcale monitorowane, nie można tam dotrzeć.  

 

Krzysztof Ostasz Komendant PSP – ten wniosek należy zgłosić do Powiatowego Centrum 

Zarządzania, później trafi do gminnych zespołów.  

 

Sławomir Szymańskie Kierownik Zarządu Melioracji o/Nowy Dwór Gdański – 

podkaszanie pasów wałów zostanie wzięte pod uwagę.  

 

Anna Galewska radna – co z bezpieczeństwem epidemiologicznym ? 

 

Henryk Pszczoliński Kierownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 

Nowym Dworze Gdańskim wyjaśnił; zostały wysłane pisma do Wójtów, Burmistrzów o 

wyczyszczenie odcinków plaż. Z pierwszego rzutu spływa brudna woda, bez rzeczy, padliny 

itd. Stan wody nie jest najlepszy ze względu na barwę. W poniedziałek, wtorek będą 

pobierane próbki ze wszystkich kąpielisk. Woda będzie badana częściej niż dwa tygodnie.  

 

Eugeniusz Jaremba radny – kto jest odpowiedzialny za sprzątanie padliny? 

 

Henryk Pszczoliński Kierownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 

Nowym Dworze Gdańskim – czynności wykonuje Inspekcja Weterynaryjna. 

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – sytuacja zmieniała się dynamiczne. Fala 

była na niższym poziomie, niż przewidywano. Nikt nie dawał gwarancji w Wojewódzkim 

Centrum Zarządzania, że wały wytrzymają napór wody. Takie sytuacje działy się na południu. 
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Dla nas największym niebezpieczeństwem jest długotrwałość utrzymywania się stanu 

alarmowego. Im dłużej jest stan alarmowy, to niebezpieczeństwo dla wałów o konstrukcji 

gruntowej. Przesiąki występują w miejscach, gdzie zawsze, jest ich 6. Mieszkańcy są 

zsolidaryzowani.  Otrzymujemy meldunki. Podjęliśmy próbę utworzenia prawdziwego Biura 

Zarządzania Kryzysowego. Biuro funkcjonuje w Komendzie Straży Pożarnej na parterze. 

Nasi pracownicy pełnia 24 godzinne dyżury. Jest opracowany jednolity system komunikatów. 

Zbudowany został system niezależnej łączności. Jego koszt to 50.000,00 zł + VAT. Jest to 

niezbędne. W poniedziałek była decyzja z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o 

odstrzale. Informacja ta została przekazana kołom łowieckim. Pewnie należy się śpieszyć, bo 

odstrzał jest warunkowy.  

 

Mirosław Molski radny  – przepona była robiona kilka lat temu. Czy nie należałoby 

zasięgnąć opinii ekspertów, czy przepona działa prawidłowo, zrobić z tego dokument? Pan 

radny pyta ile jest podsiąków? 

 

Sławomir Szymańskie Kierownik Zarządu Melioracji o/Nowy Dwór Gdański – podsiąki 

są, określone w newralgicznych miejscach. Wychodzą one w innych miejscach, jest to 

monitorowane i dobrze rozeznane. Wykonana przesłona została w oparciu o geologię wałów. 

Odwierty były wykonywane co 500 m. Dodotkowo na pewnych odcinkach są jeszcze 

drenaże.  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – nie ma technologii jak na nasze żuławskie 

warunki. Wały nie są usadowione na gruntach nośnych.  

 

Sławomir Szymańskie Kierownik Zarządu Melioracji o/Nowy Dwór Gdański przy 

przesłonach też są przesiąki, jednak są to wody czyste.  

 

Andrzej Sobociński radny wnosi o opracowanie strategii powiadamiania ludzi o 

zagrożeniach (powódź). Sztab kryzysowy powinien dogłębnie przeanalizować to co się 

wydarzyło, panikę którą stworzyło wiele czynników. Należy z tego wyciągnąć wnioski.  

 

5. Informacja na temat „Stan realizacji inwestycji powiatowych – podsumowanie 

dotychczasowych działań”.  
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Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – materiał został radnym przedstawiony. W 

informacji nie ma kotłowni w Starostwie. Zostanie przygotowany dla Państwa materiał o 

finansach i inwestycjach, jako podsumowanie pracy III kadencji. Starosta omówił materiał 

przedstawiony w formie multimedialnej.  

Wydatki inwestycyjne tej kadencji to 43.000.000,00 zł. Od roku 2007 do 2010 znaczny 

wzrost budżetu. Największy przez dwa ostatnie lata. Omówione zostały inwestycje drogowe, 

oświatowe. Cenną rzeczą jest to, iż w sfinansowaniu naszych inwestycji uczestniczą gminy. 

Zostały przełamane bariery, że mieszkańcy są powiatowi, czy gminne.  

 

Przerwa 10 minut 

 

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

6.1 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z innymi 

powiatami w realizacji programu pod nazwą „Sprawna Administracja Geodezyjna                          

i Kartograficzna”. 

 

 Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt. Powstał program, który 

obejmuje całą geodezję na terenie regionu. Ma on spowodować ujednolicenie standardów, 

aby służby pracowały na takich samych oprogramowaniach i miały dostępność do informacji.  

Są decyzje, że beneficjentem będzie Powiat Wejherowskich, a pozostali partnerami. 

Powstanie ciało doradcze.  

 
Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji Rady. 

 

1. Komisja oświaty – za. 

2. Komisja samorządowo – społeczna – za 

3. Komisja budżetowa, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – za 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytała projekt i zarządziła głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

Głosowanie:  13 za 

Uchwała została podjęta.  

6.2 Zbycia w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości będących własnością 

Powiatu Nowodworskiego.  
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Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt. Temat jest zwiany ze 

sprawami finansowymi budżetu. Szukaliśmy gwarancji zwiększenia dochodów. Zwróciliśmy 

się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wykup w tym roku pod 

przyszłoroczną inwestycje. Kwota to 2.700.000,00 – VAT.  

 
Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji Rady. 

 

1. Komisja oświaty – za. 

2. Komisja samorządowo – społeczna – za 

3. Komisja budżetowa, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – za 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytała projekt i zarządziła głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

Głosowanie:  13 za 

Uchwała została podjęta.  

 

6.3 Wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości działki nr 27 obręb Solnica.  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt. Droga to jest w ewidencji 

dróg powiatowych. Część działki została omyłkowo skomunalizowana na rzecz gminy, a jest 

nasza.  

 
Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji Rady. 

 

1. Komisja oświaty – za. 

2. Komisja samorządowo – społeczna – za 

3. Komisja budżetowa, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – za 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytała projekt i zarządziła głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

Głosowanie:  13 za 

Uchwała została podjęta.  
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6.4 Wydelegowania Radnego Powiatu Nowodworskiego do prac w Komisji 

Przyznawania Nagród Starosty Nowodworskiego.  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt.  

 
Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji Rady. 

 

1. Komisja oświaty – propozycja pan H. Kuczma  - 4 za, 1 wstrzymujący się  

2. Komisja samorządowo – społeczna – propozycja Pan M. Głowacki – do sesji 

3. Komisja budżetowa, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – propozycja Pan M. 

Głowacki – do sesji. 

 

Pan Henryk Kuczma nie wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Mirosław Molski radny – nie jest tak, iż jeden z kandydatów jest lepszy od drugiego. 

Pan Molski zgłaszając kandydaturę Pana Głowackiego, myślał iż Pan Kuczma już był 

członkiem Komisji.  

 

Pan Marcin Głowacki wyraża zgodę.  

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytała projekt i zarządziła głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

Głosowanie:  11 za, 2 wstrzymujące się 

 

Uchwała została podjęta.  

 

6.5 Przekazania środków finansowych dla Policji. 

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt. Komendant Powiatowy 

Policji zwrócił się z wnioskiem do samorządu, aby kwotę 10.000,00 zł, która jest w budżecie 

podzielić na wydatki i nagrody. 

 
Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji Rady. 

 

1. Komisja oświaty – 3 za, 1 wstrzymał. 
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2. Komisja samorządowo – społeczna – 2 za, 1 przeciw 

3. Komisja budżetowa, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – za 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytała projekt i zarządziła głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

Głosowanie:  13 za 

 

6.6 Zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. 

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt. W uchwale sa przeniesienia, 

wprowadziliśmy dodatkowe środki do budżetu. 549.000,00 zł – droga przez cegielnię. 

750.000,00 środki Gminy Stegna na drogę w Jantarze.  

 
Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji Rady. 

 

1. Komisja oświaty – za. 

2. Komisja samorządowo – społeczna – za 

3. Komisja budżetowa, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – za 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytała projekt i zarządziła głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

Głosowanie:  13 za 

 

8. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (dokument 

stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała, czy są pytania?  Co było omawiane na 

Konwencie Starostów. Czy zostały wypracowane wnioski? 

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – sam Konwent jest taką formą. Jednym z 

tematów była służba zdrowia i porozumienie w sprawie geodezji.   

 

Stanisław Rączka radny – zapytał o pkt 11 informacji, skierowane zostało pismo do 

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, wyjaśnienie sprawy braku wyrażenia zgody na 
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przedstawienie oferty edukacyjnej ZS Nr 1 w Nowym Dworze Gd. w Gimnazjum Nr 1 w 

Nowym Dworze Gd.  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iż jest taka nieciekawa sytuacja 

drugi już rok. W zeszłym roku ZS Nr 1 organizowało dni otwarte, Gimnazjum w Nowym 

Dworze Gdańskim nie było zainteresowane. W tym roku nie można było zorganizować 

prezentacji ZS Nr 1 w Gimnazjum. Termin został uzgodniony po interwencji, godz. 14.45 – 

skutek był niewielki. 

 

Anna Galewska radna zapytała o informacje o spotkaniu z przedstawicielem fundacji w 

dniu 31 maja. 

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iż jest to trudna sytuacja. 

Stowarzyszenie z m. Liniewko Kaszubskie zwrócił się z propozycją, aby Powiat 

Nowodworski został organem założycielskim Domu Dziecka. W tymże Domu jest 14 dzieci z 

czego 4 z naszego powiatu. Tam organem prowadzącym było Miasto Gdańsk, które się z tego 

wycofało. Jest to dziwna sytuacja, iż ponosilibyśmy  koszty, a nie jest to nasz majątek, nie na 

naszym terenie. Zarząd Powiatu dwa razy dyskutował nad tym tematem. Podjęliśmy decyzję 

negatywną, mamy problem z umieszczeniem dzieci w innych placówkach. 

 

Barbara Piechnik radna zapytała o wyniki konkursu na dyrektora Centrum kształcenia 

Praktycznego.  

 

 Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski odpowiedział, iż konkurs się nie odbył, jest 

ogłoszony drugi. Nie wyłoniono również kandydata na dyrektora SOSW. Obowiązki 

pełniącego dyrektora zostały z dniem dzisiejszym powierzone. 

 

9. Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Mirosław Molski radny  apeluje do Zarządu o starania, aby na terenie naszego województwa 

były robione inwestycje związane z zabezpieczeniem powodziowym. Od kilkudziesięciu lat 

funkcjonuje firma pana radnego. Przez kilka poprzednich lat wyprodukowano 300 łodzi 

służących do takich celów, jak powódź. Łodzie kupowane są przez samorządy z południa 

kraju. Kilka lat temu jedną łódź kupiła straż, drugą Komenda Miejska z Elbląga. Sytuacja z 

ostatnich dni wskazuje na to, iż magazyny nie są przygotowane najlepiej. Województwo 
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Pomorskie nie jest przygotowane do ratowania ludzi i mienia. Nie ma też urządzeń do 

ładowania piachu. Cena urządzenia to około 10.000,00 zł. W naszym województwie są dwie 

takie maszyny. Właściciel firmy mówi, iż sprzedał ich około 200 szt. Apel o zabieganie o 

bezpieczeństwo. 

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski odpowiedział, iż wniosek zostanie 

przekazany wójtom. Straż ma takie urządzenie. Prośba była tylko o ludzi. W sprawie 

zabezpieczenia decydentem jest Pan Sulęta. Pływającego sprzętu jest za mało, to prawda. 

Sugerowaliśmy Panu Wojewodzie, że samorządy gminne nie są w stanie ewakuować 

zwierząt. Założenie jest takie, iż ludzie powinni być ewakuowani przed powodzią, ci którzy 

zostają robią to wbrew prawu. Jeżeli ktoś jest budynku, to wójt jedzie na tzw. decyzję 

ewakuacyjną.  

 

 

10. Sprawy różne: 

Zbigniew Piórkowski starosta Nowodworski wyjaśnia: 

- Wniosek Przewodniczącego Rady – obecnie mamy dwa projekty techniczne; Jeziernik i 

Bronowo. Te dwa tematu we wrześniu będziemy składali do schetynówek. Do tematu 

zgłoszonego przez Panią wrócimy jesienią, po analizie budżetu. Zaproponujemy, aby pewne 

zlecić dokumentację. W każdej gminie znajdzie się droga do naprawy.   

- oznakowanie – sprawdzimy.  

 

Eugeniusz Jaremba radny wnosi o dokończenie drogi w Stawcu.  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnia, iż jeżeli znajda się środki. Droga w 

Lubiszynku  - wykonana została dokumentacja w dwóch etapach. Jeden to bruk do osiedla, 

drugi to odcinek asfaltowy. Łączny koszt to ponad 3.000.000,00 zł. Trwają rozmowy z Panem 

Wójtem, czy do schetynowki składamy jeden etap, czy oba, przy współfinansowaniu 25%.  

 

Mirosław Molski radny  wnosi, aby najpierw wykonać odcinek brukowy. 

 

Henryk Kuczma radny zapytał o sprawę parkingów. 

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnia, iż Krynica Morska jest 

„załatwiona”, ogłaszany jest III przetarg na pozostałe parkingi.  
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Barbara Piechnik radna zapytała o drogę w m. Stegienka. 

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski jechał tą drogą, jest ona wyremontowana w 

remoncie bieżącym. Jest to temat, o którym mówiliśmy dzisiaj.  

 

Eugeniusz Jaremba radny zapytał o szczelinę pomiędzy pasami jezdni w kierunku Orłowa.  

 

Andrzej Szymański Dyrektor Zarz ądu Dróg Powiatowych – po zimie droga ta uległa 

zniszczeniu w taki sposób, że powstała szczelina na łączeniu dwóch pasów ruchu.  Dyrektor 

wystąpił do Zarządu Powiatu o uzupełnienie budżetu, środków nie otrzymał. Jest to koszt 

około 60.000,00 zł. 

 

Mirosław Molski radny  prosi, aby na kolejnej sesji lub jeszcze na kolejnej wrócić do sprawy 

Przewodniczącego Komisji rewizyjnej. Przewodniczący tejże Komisji został wybrany decyzją 

Rady. Rada go nie wyłączała, nie zawieszała. Pan Przewodniczący został wyłączony z jakiejś 

sprawy. Pan Molski nie wyobraża sobie, aby w Komisji dochodziło do rebelii. Pan Molski 

wnosi do Przewodniczącego, aby Rada to umocowała, bądź odwołała, bądź podjęła decyzje w 

tej sprawie. Wyłączanie Pana Rączki ze sprawy, którą zajmuje się Komisja jest dla radnego 

niezrozumiała i dziwna.  

 

Eugeniusz Jaremba radny – Pan Molski jako dawny Starosta powinien znać Statut, który 

mówi jednoznacznie, iż Komisja ma prawo wykluczyć każdego członka Komisji. To jest 

jedyny przypadek. Komisja taką decyzję podjęła. O względach mówił Pan Jaremba na 

ostatniej sesji. Nikt Pana Rączki nie wyklucza z Komisji z całości, a z określonego 

postępowania, umocowane to było w głosowaniu.  

 

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady i Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski 

złożyli życzenia Pani Iwonie Błońskiej Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim za lata pracy, w związku z odejściem Pani 

Błońskiej do innej jednostki.  

 

Iwona Błońska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym 

Dworze Gdańskim podziękowała za życzenia i kwiaty. 
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11. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim III    

kadencji. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu zamknęła obrady XXXIV sesji w dniu 28 

maja 2010 roku. 

 

Protokołowała   

Dobrosława  Fila   

(podpis nieczytelny)                  

      podpisał 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 Ewa Dąbska 

       (podpis nieczytelny) 

     


