PROTOKÓŁ NR XXXVI/10
z XXXVI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Rozpoczęcie: 9.00

Zakończenie: 11.30

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

Pani Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady otworzyła obrady XXXVI sesji Rady Powiatu III
kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować. (radni: M. Molski i H. Kuczma,
przybyli po godz.9.00, nieobecny radny Stanisław Rączka.)

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

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

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

Głosowanie nad protokołem z XXXV sesji z dnia 22 czerwca 2010 r.: (12 za).

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. (dokument stanowi załącznik do protokołu)
Pani Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o wnioski.

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski zgłosił następujące wnioski:
1) Zarząd podjął decyzję o wycofaniu projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania
i cofania stypendiów za wyniki w sporcie kwalifikowanym.
2) Wprowadzenie w punkcie 6.9 nowego projektu uchwały w sprawie zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
3) Autopoprawki, dwie na wniosek komisji, jedna do projektu uchwały.
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Głosowanie nad wycofaniem projektu 6.4 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania,
wstrzymywania i cofania stypendiów za wyniki w sporcie kwalifikowanym”. Projekt stanie
pod obrady na następnej sesji, były dyskusje na Komisjach.
Głosowanie: 9 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się

Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego projektu uchwał w sprawie zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej – 12 za.

Następnie

Przewodniczący Rady Powiatu odczytała cały porządek obrad po zmianach,

według nowej numeracji.

Proponowany porządek obrad XXXV sesji w dniu 22 czerwca 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.

Aktywizacja osób bezrobotnych i zapobieganie bezrobociu na terenie Powiatu
Nowodworskiego.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 Przyjęcia

„Powiatowego

programu

pomocy

dziecku

i

rodzinie

w

Powiecie

w

Powiecie

Nowodworskim na lata 2010 – 2015.”
6.2 Przyjęcia

„Powiatowego

programu

przeciwdziałania

przemocy

Nowodworskim”.
6.3 Uchylenia uchwały Nr XXXII/279/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z
dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą
w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 54.
6.4 Określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia.
6.5 Zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
6.6 Określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego. –
autopoprawka, po wnioskach komisji
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6.7 Rozpoznania ponownej skargi Pani Wandy Górnicz z dnia 25 czerwca 2010 r. na
działalność Starosty Nowodworskiego.
6.8 Rozpoznania skargi na bezczynność Starosty Nowodworskiego.
6.9 Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za i półrocze,
kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej
7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
III kadencji.

Głosowanie nad całym porządkiem: 13 za. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady Powiatu odczytała interpelacje złożone przez
Pana Stanisława Rączka, radnego – pismo w załączeniu.

Pan Zbigniew Bojkowski, radny uważa, iż odczytanie treści pisma, powinno odbyć się w
obecności radnego. Taka jest opinia jego, jako radnego. Proponuje przesuniecie rozpatrzenia
tej sprawy.

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady wyjaśniła, iż radny jest nieobecny, złożył pismo
do odczytani, sprawy dzisiaj nie rozpatrujemy.

Pan Eugeniusz Jaremba, radny – chciałby się dowiedzieć, co z remontem drogi od ronda w
kierunku Ostaszewa? Powstały szczeliny w drodze i nic się nie dzieje.

5. Aktywizacja osób bezrobotnych i zapobieganie bezrobociu na terenie Powiatu
Nowodworskiego. (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Referat wygłosiła Pani Wioletta Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Nowym Dworze Gdańskim - w tym roku nastąpił wzrost zainteresowania formami
zatrudnienia takimi jak: staże, dotacje, prace interwencyjne. Coraz więcej środków
przeznaczanych jest na aktywizację osób bezrobotnych. Z danych z lat 2008 – 2010 widać, iż
środki są dobrze rozdysponowywane. Środki na staże są już wykorzystane, od 01.09 forma ta
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nie będzie aktywna. Staże były udzielane na okres 3 miesięcy, aby większa liczba osób z nich
skorzystała. Urząd pracy stawia na szkolenia, obecnie głównie na szkolenia indywidualne.
Duże zainteresowanie jest rozpoczęciem działalności gospodarczej. Do dnia dzisiejszego
złożono 103 wnioski. Złożono wnioski o środki do Ministra. Środki wpłyną w październiku.
Podpisano porozumienia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Wojskową Komendą
Uzupełnień w Malborku. Jest mało ofert pracy od miejscowych zakładów pracy.

Pan Zbigniew Bojkowski, radny zapytał, czy wzrost środków na szkolenia przyczynia się
do zatrudnienia i ma na nie wpływ? Czy powstają nowe zakłady pracy? Czy szkolenia
powodują spadek bezrobocia?

Pani Wioletta Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze
Gdańskim – nie badała stopy bezrobocia, nie dokonywała takich analiz. Po naszych
szkoleniach grupowych, 30% osób skierowanych uzyskało zatrudnienie, w przypadku
indywidualnych 100%.

Pan Zbigniew Bojkowski, radny zapytał, czy zaobserwowano wzrost powstania zakładów
pracy?

Pani Wioletta Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze
Gdańskim – jednoosobowych tak. Ponad 100 osób otrzymało dofinansowanie na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. W zeszłym roku również 100.

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o sformułowanie „wolne miejsca pracy”.

Pani Wioletta Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze
Gdańskim – wyjaśniła, iż wszystkie oferty (staże, itd.) wpływające do Urzędu Pracy to tzw.
wolne miejsca pracy.

Pani Anna Galewska, radna zapytała, czy jest szansa na otrzymanie dodatkowych środków
dla Urzędu Pracy? Co z tzw. rejonizacją składanych ofert.

Pani Wioletta Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze
Gdańskim – wyjaśniła, iż zgłoszone zostały dwa wnioski do Ministra. Termin składania
wniosków to 31.08. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinny wpłynąć na
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początku października. Rejonizacja wpływa na to, iż nie ma ofert pracy z Gdańska, Elbląga.
Ustawa zakazała składania ofert pracy w kilku urzędach.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
Przyjęcia

„Powiatowego

programu

pomocy

dziecku

i

rodzinie

w

Powiecie

Nowodworskim na lata 2010 – 2015.” (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Pani Dorota Betkier Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Dworze Gdańskim wygłosiła referat i przedstawiła prezentację multimedialną dwóch
programów.

Pan Zbigniew Bojkowski radny zapytał, czy Pani Dyrektor nie obserwuje zjawiska
„znieczulicy rodzicielskiej” tzn. brak wypełnienia swoich obowiązków i zlecanie ich innym,
oczekiwanie od innych ich wypełniania.

Pani Dorota Betkier wyjaśniła, iż Pan radny ma częściową rację. Cześć osób nie może
pełnić swoich funkcji, jest to problem złożony, dlatego też programy kładą nacisk na
profilaktykę.

Pan Zbigniew Bojkowski radny zapytał, czy na realizacje celów PCPR nie brakuje środków
finansowych?

Pani Dorota Betkier wyjaśniła, iż wszystko jest starannie wykorzystywane, winda
funkcjonuje. Oprócz dobrego słowa i wsparcia.

Następnie Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji Rady Powiatu.
1) Komisja oświaty – 4 za
2) Komisja samorządowo – społeczna – za
3) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu. – za
Głosowanie nad projektem uchwały: 13 za, uchwała została podjęta.

6.2 Przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w Powiecie
Nowodworskim”. (dokument stanowi załącznik do protokołu)

5

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o uwagi i stanowiska Komisji Rady
Powiatu.

Pani Dorota Betkier Dyrektor PCPR wyjaśniła, iż dwa razy do roku odbywać się będą
spotkania mające na celu „rozliczanie” z założeń programów. Przedstawione zostaną
sprawozdania. Pani Dyrektor zaprosiła na festyn w dniu 04.09.2010 r. godz. 11, przez
Żuławskim Ośrodkiem Kultury.

Stanowiska Komisji
1) Komisja oświaty – za
2) Komisja samorządowo – społeczna – za
3) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu. – za
Głosowanie nad projektem uchwały: 13 za, uchwała została podjęta.

6.3 Uchylenia uchwały Nr XXXII/279/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego z
siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 54. (dokument stanowi
załącznik do protokołu)

Pan Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt uchwały. Do końca tego
roku mogą funkcjonować gospodarstwa pomocnicze, taką zasadę wprowadziła nowa ustawa o
finansach publicznych. Zaproponowano Radzie uchwałę o powołaniu CKP. Mimo ogłoszenia
konkursów, nie było chętnego do prowadzenie Centrum Kształcenia Praktycznego.
17.06.2010 Zarząd podjął decyzję, iż warsztaty zostaną pozostawione w formie
organizacyjnej zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 i trzeba uchylić podjętą uchwałę.

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji Rady Powiatu.
1) Komisja oświaty – za
2) Komisja samorządowo – społeczna – za
3) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu. – za
Głosowanie nad projektem uchwały: 14 za, uchwała została podjęta.

10 inut przerwy.

6.4 Określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku bankowym, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
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sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzenia.
(dokument stanowi załącznik do protokołu)

Pan Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt uchwały.

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji Rady Powiatu.

1) Komisja oświaty – Wnioski Komisji zostały uwzględnione. Decyzja na sesji.
2) Komisja samorządowo – społeczna – za
3) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu. – za
Głosowanie nad projektem uchwały: 13 za, uchwała została podjęta.

6.5 Zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Pan Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt. Zmiana projektu polega
na tym, iż przesunięto środki na modernizację sieci elektrycznej w budynku Starostwa.

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji Rady Powiatu.
1) Komisja oświaty – decyzja na sesji.
2) Komisja samorządowo – społeczna – za
3) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu. – za
Głosowanie nad projektem uchwały: 13 za, uchwała została podjęta.

6.6

Określenia

trybu

prac

nad

projektem

uchwały

budżetowej

Powiatu

Nowodworskiego. – autopoprawka, po wnioskach Komisji (dokument stanowi załącznik
do protokołu)

Pan Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt. Zmiana zapisów w
ustawie o finansach publicznych wymaga zmiany uchwały, określenia trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej.

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji Rady Powiatu.
1) Komisja oświaty – za.
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2) Komisja samorządowo – społeczna – za
3) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu. – za
Głosowanie nad projektem uchwały: 13 za, uchwała została podjęta.

6.7 Rozpoznania ponownej skargi Pani Wandy Górnicz z dnia 25 czerwca 2010 r. na
działalność Starosty Nowodworskiego. (dokument stanowi załącznik do protokołu)

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady odczytała treść proponowanego projektu uchwały.
Wyjaśniła, iż zgodnie z przepisami prawa (KPA) oraz opinią prawną skarga już
rozpatrywana, złożona ponownie, a nie wnosząca nic nowego do sprawy nie jest ponownie
rozpatrywana, gdyż poprzednia była uznana za bezzasadną i bezzasadność przytoczono.

Pani Wanda Górnicz zapytała, jak to jest możliwe, że treść pisma skierowana do radnego
jest taka sama jak uzasadnienie do podjętej uchwały. Kto jest zainteresowany nie
załatwianiem tej sprawy? Przytacza się fakty dogodne dla siebie. Pani Górnicz skarży się na
Starostę, nie było postępowania wyjaśniającego, a przeprowadza się jakieś głosownie. Radni
nie wiedzą o co chodzi. Pani Górnicz prosi o wyjaśnienie, dlaczego ponosiła koszty,
zmieniono klasę ziemi. Nie otrzymała na ten temat pisma, a dowiedziała się o tym z nakazów
płatniczych.

Pan Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, to o czym mówił wielokrotnie.
Sprawa dotyczy wcześniejszych decyzji. W roku 2001 był wyrok Sądu, który określił klasę.
Starosta przytacza datę opinii do tego wyroku (20 października 2001 r.) Nie podważa się
wyroków sądowych. Starosta poprzedni w 2006 r. wydał decyzję, Wojewoda ją podtrzymał
decyzję. Żądanie zmiany prawomocnych decyzji przez p. Górnicz, nie było możliwe przez
Starostę, nie ma takich procedur. Wydana była decyzja, Wojewoda ją zmienił Pan Starosta
sam podpowiedział, aby Pani Górnicz wystąpiła do Wojewody o jej zmianę w trybie nadzoru.
Nowe okoliczności, o których mówi Pani Górnicz, nie miały miejsca, rzeczy na które się
powołuje Wojewoda były znane, również poprzedniemu Wojewodzie.

Wanda Górnicz – to nie jest prawda o czym mówi Starosta. Wojewoda przesłał do
załatwienia do Starostwa. Pani Górnicz nie otrzymała żadnego pisma o zmianie klasy gruntu.
Stale się przytacza biegłego sadowego. Pani Górnicz powiedziała, iż biegły sądowy to koleś
Pana Okonia pracował w Urzędzie Wojewódzkim i podpisywał pisma wygodne dla niego.
Pan biegły pod przysięgą zeznawał co innego. Pani Górnicz słyszała to sama. Zabrano Pani
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Górnicz 240 m. Nie mówi się nic o rekompensacie. Jakie jest prawo, czy dla kolesiów? Jakie
jest prawo urzędu? Pani Górnicz wnosi o wyjaśnienie tej sprawy.

Pan Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski odczytał fragment wyroku sądowego z
roku 2001. Pan Wojewoda powołuje się na wyrok z roku 2001. i stwierdza, iż opinia biegłego
jest wiarygodna.

Wanda Górnicz – dlaczego nie piszecie prawdy. Prosi o postępowanie skargowe, a nie przez
głosowanie.

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o pytanie stanowiska komisji Rady
Powiatu.
1) Komisja oświaty – 1 za, 4 wstrzymujące się
2) Komisja samorządowo – społeczna – 2 przeciw, 3 wstrzymujące się
3) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu. – 2 za, 1 przeciw, 2
wstrzymujące się
Głosowanie nad projektem uchwały: 9 za, 3 wstrzymujące się, 2 przeciw. Uchwała została
podjęta.

6.8 Rozpoznania skargi na bezczynność Starosty Nowodworskiego (dokument stanowi
załącznik do projektu)

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady wpłynęła skarga na Powiatowy Urząd Pracy,
należy uznać tą skargę jako skargę na bezczynność Starosty. Przewodnicząca zapytała, czy są
pytania do Pani Dyrektor PUP?
Pani Ewelina Szymborska Zastępca Dyrektora PUP wyjaśniła stan sprawy na dzisiaj. 24
sierpnia 2010 r. zgłosił się skarżący do PUP i złożył pisemne oświadczenie, iż wyroku nie
posiada i że wystąpił do Sądu o jego odpis. Na dzień dzisiejszy oczekujemy na ten dokument.

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady chodzi o wyrok w sprawie sporu z pracodawcą.
Przewodniczący zapytała o okres pobierania zasiłku.

Pani Ewelina Szymborska Zastępca Dyrektora PUP wyjaśniła, iż cały zasiłek pobrał za
okres 9 – miesięcy.
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Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady czy ten Pan mógł otrzymać zasiłek za 12 –
miesięcy.

Pani Ewelina Szymborska Zastępca Dyrektora PUP wyjaśniła, iż jeżeli byłby rozwiązany
stosunek pracy z upływem okresu zatrudniana to tak, w tym przypadku nie.

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady - jest błąd pisarski w projekcie powinien być rok
2010 w § 1.
zapytała o stanowiska komisji Rady Powiatu.
1) Komisja oświaty – do sesji
2) Komisja samorządowo – społeczna – do sesji
3) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu. – do sesji
Głosowanie nad projektem uchwały: 8 za, 5 wstrzymujące się. Uchwała została podjęta.

6.9 Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za i półrocze,
kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej. Nowodworskiego (dokument stanowi
załącznik do projektu)

Pan Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski jest to drugi projekt uchwały związany
ze zmianą ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nową ustawą musimy określić zasady
informacji o przebiegu wykonania budżet.

Głosowanie nad projektem uchwały: 11 za, 2 wstrzymujące się. Uchwała została podjęta.

10 min. przerwy.

7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (dokument
stanowi załącznik do protokołu)

Pytań nie zadano.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady odczytała pismo skierowane przez Wojewodę
Pomorskiego o składaniu oświadczeń majątkowych przed końcem kadencji (2 miesiące przed
- dokument stanowi załącznik do projektu)
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9. Sprawy różne
Pan Kosek Włodzimierz poruszył dwie sprawy. Jeżeli będą wykraczały poza kompetencje
Rady Powiatu, wnosi o skierowanie do właściwych organów z prośbą o udzielenie
odpowiedzi.

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady prosi o konkretne wnioski.

1) Pan Kosek Włodzimierz zgłosił sprawę kolesiostwa na szczeblu powiatowym,
miejskim, Komendy Powiatowej Policji że zamiast zwalczać patologie ją utrwala. Na
to Pan Kosek posiada dowody w formie dokumentów – kopia dokumentów w
załaczeniu. Pan Kosek złożył oskarżenie wobec Komendy Powiatowej Policji w
Nowym Dworze Gdańskim, że zamiast zwalczać patologię ją poszerza. Sprawa
dotyczy napadu na Pana Koska na drodze 55 około 300 m. przed Kanałem
Świerkowskim. Na przyjecie zgłoszenia Pan Kosek czekał kilka godzin, policjant
przyjmujący zgłoszenie sprawy nie prowadził jej. Nowy policjant prowadzący sprawę
zdeformował dane ze zgłoszenia. Istotom zgłoszenia był bandycki napad, a to że Pan
Kosek wyszedł bez szwanku zawdzięcza sprytowi i energii. Policjant przesłuchujący
Pana Koska nie skorzystał z propozycji pomocy zaproponowanej przez niego. Nie
przesłuchano osoby, z która rozmawiał Pan Kosek. Sąd też się nie zastanawiał nad
faktami wykazanymi w zażaleniu do tej sprawy. Organy ścigania wchodzą w układy,
ich wieruszki nakazują postępować policjantom inaczej, chociaż chcą oni działać
prawidłowo.
2) Sprawa spółdzielni mieszkaniowej – połączenie dwóch ksiąg wieczystych. Pan Kosek
przedstawił dokument, w którym jeden z policjant ustalił, iż jest odpowiednia ustawa
nakazująca łączenie działek w celu wywłaszczenia. Łączenie działek pozbawiło ich
cechy indywidualnej, czyli powierzchni.
Pan Kosek oskarżył Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim, że zamiast ją
zwalcza ją poszerza i jest w łańcuszku przestępczości lokalnej.
Pan Kosek wyjaśnił, iż sprawa mieszkaniowa toczy się obecnie w sądzie.
Pan Kosek prosi o spotkanie. Przedstawił zwróconą korespondencję do Pana byłego
Marszałka Komorowskiego.

Pani Ewa Dąbska Przewodniczący Rady poprosiła o sprecyzowanie wniosków przez Pana
Koska w formie pisemnej oraz odczytała apel o pomoc w odbudowie spalonej kamienicy w
Nowym Dworze Gdańskim.
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Pani Barbara Piechnik, radna – podczas uroczystości zwianych z Mistrzostwami
Poławiania Bursztynu nie było władz powiatu.

Pan Edward Adamczyk Wicestarosta wyjaśnił, iż był obecny w ubiegłym roku, nie
wspomniano o tym, iż Starosta tam był. W tym było to niemożliwe, gdyż miał zaplanowany
wyjazd, a Starosta był na urlopie. Powiat reprezentowali radni.

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski na interpelację zgłoszoną przez Pana
Eugeniusza Jaremba zostanie udzielona odpowiedź pisemna.

11. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim III
kadencji.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu zamknęła obrady XXXV sesji w dniu 22
czerwca 2010 roku.

Protokołowała
Dobrosława Fila
(podpis nieczytelny)
podpisał
Przewodniczący Rady Powiatu
Ewa Dąbska
(podpis nieczytelny)
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