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PROTOKÓŁ NR XI/2015 

z XI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia  04 listopada 2015 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 10.40 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, otworzył obrady i poinformował, iż w związku z sesją 

nadzwyczajną, która odbyła się 30 października br., nastąpiła zmiana numeracji dzisiejszej sesji. W 

związku z powyższym, dzisiejsza sesja jest XI sesją Rady Powiatu V kadencji. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji 

uczestniczy 12 radnych (zał. do protokołu). Nieobecni: Pani Iwona Tyburska, Pan Andrzej Sobociński, 

Pan Stanisław Juszczyk. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, wnosi do porządku obrad o: 

- wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 

2014 roku „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na 

lata 2009 – 2015”, uwzględniając wniosek Radnego Pana I. Stolarz, 

- wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata 2009 – 

2015.” uwzględniając wniosek Radnego Pana S. Juszczyka, 

- wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r., 

- wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie powołania komisji stałych Rady 

Powiatu w Nowym Dworze Gdański, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem zmian: 

Głosowanie: 12 za, 3 – nieobecnych (Pani I. Tyburska, Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk). 

Następnie odczytał porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie. 

 

Głosowanie: 12 za, 3 – nieobecnych (Pani I. Tyburska, Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk). 

Porządek został przyjęty.  
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2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady przypomniał, iż zgodnie z zapisami Statutu protokół został 

wyłożony do wglądu w biurze rady. Czy są uwagi? Nie wniesiono. 

Protokół został przyjęty.  

3.Interpelacje i zapytania Radnych. 

Nie zgłoszono. 

 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku 

szkolnym 2014/2015.  (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie informacji.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Panią Agnieszkę Glazer, inspektora ds. 

oświaty, do omówienia informacji. 

 

Pani Agnieszka Glazer, Inspektor ds. oświaty, omówiła dokument. Poinformowała, iż 

przedstawiony dokument zawiera rekrutację, demografię, osiągnięcia edukacyjne uczniów, ze 

szczególnym wyróżnieniem uczniów z wynikami egzaminów zewnętrznych na wszystkich szczeblach 

edukacyjnych, dane dotyczące remontów, inwestycji oraz informację o finansowaniu oświaty                    

w przeciągu ostatnich trzech latach. Pani Glazer wskazała, iż najważniejszymi elementami zawartymi 

w informacji są wyniki egzaminów zewnętrznych, które na poszczególnych szczeblach wypadły różnie. 

Najlepiej przedstawiają się wyniki egzaminów gimnazjalnych w gimnazjum sportowym oraz wyniki 

egzaminów zawodowych w ZS Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Pani Glazer poinformowała, iż w 

przedstawionej informacji szeroko opisana została sprawa finansowania oświaty. Zarząd Powiatu 

podejmuje nieustannie działania zmierzające, do tego, aby środki, które otrzymujemy w ramach 

subwencji oświatowych, wykorzystać w jak najlepszy sposób. Sukcesywnie podejmowane są 

programy naprawcze, duży monitoring wszystkich wydatków w szkołach. Na działania związane z 

oświatą powiatową w 2014 r. powiat z własnych środków dopłacił 4,5% do subwencji, w 2013 r. - 7%, 

a w  2012 r. - 11 %. Pani Glazer wyraziła nadzieję, iż rok 2015 utrzyma się na tym samym poziomie. 

Pani Glazer poinformowała, iż największym problemem jest demografia, jeśli poprawi się 

współczynnik uczniów pozostających na terenie powiatu, to poprawią się dane dotyczące 

finansowania oświaty. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. 

 

Informacja została przyjęta. 
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5.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1 przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku „Powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 

2015” (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski odczytał projekt uchwały i poinformował, iż  

autopoprawka dotyczy wyeliminowania błędu technicznego, wykazanego w załączniku projektu 

uchwały, w tabeli przedstawiającej partycypację gmin w kosztach utrzymania dzieci, w pieczy 

zastępczej w latach  2012 – 2014, uwzględniając wniosek Radnego Pana I. Stolarz. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 12 za, 3 – nieobecnych (Pani I. Tyburska, Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk). 

Uchwała została podjęta.  

 

5.2 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata 2009 – 2015.” zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski odczytał projekt uchwały i poinformował, iż 

autopoprawka dotyczy uzupełnienia w programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 

Powiecie Nowodworskim na lata 2009-2015, informacji o stowarzyszeniu „Nadzieja i Pomoc”, 

uwzględniając wniosek Radnego Pana S. Juszczyka. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 12 za, 3 – nieobecnych (Pani I. Tyburska, Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk). 

Uchwała została podjęta.  

 

5.3 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu pomocy dziecku i 

rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2010 – 2015”. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
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Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski odczytał projekt uchwały i przedstawił uzasadnienie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 12 za, 3 – nieobecnych (Pani I. Tyburska, Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk). 

Uchwała została podjęta.  

 

5.4 przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej. (zał. do 

protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski odczytał projekt uchwały i przedstawił uzasadnienie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 12 za, 3 – nieobecnych (Pani I. Tyburska, Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk). 

Uchwała została podjęta.  

 

5.5 zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2015 roku. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Panią Dorotę Betkier, Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do omówienia uchwały.  

 

Pani Dorota Betkier, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 12 za, 3 – nieobecnych (Pani I. Tyburska, Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk). 

Uchwała została podjęta. 
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5.6 zmiany uchwały Nr XXIX/207/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z 

dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

położonej w Junoszynie stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego. (zał. do 

protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski odczytał projekt uchwały i przedstawił uzasadnienie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 12 za, 3 – nieobecnych (Pani I. Tyburska, Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk). 

Uchwała została podjęta.  

 

5.7 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross odczytał projekt uchwały i przedstawił uzasadnienie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

 

Głosowanie: 12 za, 3 – nieobecnych (Pani I. Tyburska, Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk). 

Uchwała została podjęta.  

 

5.8 uchylenia Uchwały Nr IX/59/2015 Rady Powiatu z dnia 22 września 2015 r. w 

sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się 

na obszarze Powiatu Nowodworskiego. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross odczytał projekt uchwały i przedstawił uzasadnienie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 
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Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 12 za, 3 – nieobecnych (Pani I. Tyburska, Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk). 

Uchwała została podjęta.  

 

5.9 uchylenia uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 

22 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego 

szczegółowe zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe”. (zał. do 

protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski przedstawiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 12 za, 3 – nieobecnych (Pani I. Tyburska, Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk). 

Uchwała została podjęta.  

 

5.10 zgłoszenia kandydata do Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej 

Wisły. (zał. do protokołu). 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski omówiła dokument.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi.  

Nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 10 za, 2 wstrzymujących się (Pan Z. Ptak, Pan H. Kuczma), 3 – nieobecnych                    

(Pani I. Tyburska, Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk). 

Uchwała została podjęta.  

 

5.11 zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
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Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Skarbnika Powiatu do omówienia projektu 

uchwały. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odczytała projekt uchwały i przedstawiła uzasadnienie 

do autopoprawki projektu uchwały, która polega na wprowadzeniu dotacji celowej na pomoc 

finansową gminie Ostaszewo w kwocie 35.700 zł., na zadanie pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. 

Kościuszki w Ostaszewie (droga powiatowa Nr 2334G) na odcinku od ul. Tczewskiej do ul. Wiślanej”. 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zadał pytanie, czy Zarząd Dróg Powiatowych dokona przebudowy 

chodnika do ul. Wiślanej w Gminie Ostaszewo? 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odpowiedziała, iż w partnerstwie 

realizowana jest inwestycja „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Ostaszewie (droga 

powiatowa Nr 2334G) na odcinku od ul. Tczewskiej do ul. Wiślanej”. Całkowita kwota realizowanego 

projektu wyniesie około 120 tys. zł. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z gminą Ostaszewo, jak 

i z firmą RWE, wykonawcą wiatraków. Udział powiatu w realizacji zadania wyniesie 35.700 zł., taki 

sam udział jest po stronie gminy Ostaszewo. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, dodał, iż jest to droga powiatowa, na której praktycznie 

brak jest krawężnika. Istnieje niebezpieczeństwo, iż samochody przejeżdżające tę drogą  mogą 

pomylić jezdnię z chodnikiem, co zagraża mieszkańcom. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 12 za, 3 – nieobecnych (Pani I. Tyburska, Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk). 

Uchwała została podjęta.  

 

5.12 zmiany uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 08 

grudnia 2015r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdański, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross przedstawił projekt uchwały i zapytał o uwagi.  

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, zgłosił zastrzeżenie do paragrafu 1 projektu uchwały. Radny 

zgadza się z pkt 1 i 4, gdzie wskazany jest Pan M. Białkowski, natomiast nie odpowiada pkt 2 i 3 

projektu uchwały. Radny uważa, iż punkty powinny zostać rozdzielone i osobno głosowane. Radny ma 

wątpliwość, w jaki sposób ma zagłosować.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zapytał Sekretarza Powiatu o wyjaśnienie wątpliwości 

Radnego. 

 

Pani Joanna Bryk, Sekretarz Powiatu, wskazała radcę prawnego do wyjaśnienia problemu. 

 

Pan Lech Kraśniański, radca prawny, wyjaśnił, iż rozpisanie punktów w jednym paragrafie, nie 

stanowi sprzeczności z prawem. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, poinformował, iż ma niedosyt dotyczący tego projektu uchwały. 

 

Głosowanie: 9 za, 3 wstrzymujących się (Pan Z. Bojkowski, Pan H. Kuczma, Pan H. Ząbek),                       

3 – nieobecnych (Pani I. Tyburska, Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk). 

Uchwała została podjęta.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zaproponował 10 minut przerwy. 

 

9.55 – 10.05 – przerwa. 

 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w zakresie „Realizacja 

uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim za 2014 rok.” 

(zał. do protokołu). 

 

Pan Roman Pawłowski, Przewodniczący Komisji rewizyjnej odczytał sprawozdanie z 

przeprowadzonej kontroli. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, wskazał, iż w przedstawionym sprawozdaniu brak jest zawartej 

informacji, iż dotyczyło to pracy poprzedniego Zarządu Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, dodał, iż z treści sprawozdania wynika, że dotyczy 

pracy Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji.  

 

Pan Roman Pawłowski, Przewodniczący Komisji rewizyjnej, dodał, iż ostatnia uchwała 

skontrolowana przez zespół dotyczy miesiąca września 2014 r., gdzie wówczas obradował poprzedni 

zarząd. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odniosła się do przedstawionej informacji 

o nie wykonaniu uchwały. Wyjaśniła, iż  nie wykonanie dotyczyło uchwały w sprawie wejścia na grunt 

powiatu, co spowodowane było tym, iż wnioskodawca chcący wejść na grunt powiatu, zobowiązany 

jest do uiszczenia opłaty, której nie dokonał. Wobec powyższego uchwała nie została wykonana. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zadał pytanie do radcy prawnego, czy w związku z 

tym, iż zostały przedstawione wątpliwości, należy je przegłosować. 

 

Pan Lech Kraśniański, radca prawny, wyjaśnił, iż sprawozdanie należy przyjąć, gdyż zostało 

przedstawione tylko do wiadomości. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o  

złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Powiatu Nowodworskiego. (zał. do 

protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, odczytał informację o złożonych oświadczeniach 

majątkowych radnych za okres: 

- do 30 dni od ślubowania, 

- do 30 kwietnia 2015 r. za 2014 r. 

Informacja została przyjęta. 

8. Informacja Starosty  Nowodworskiego o  złożonych oświadczeniach majątkowych. 

(zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, odczytał informację. 

Informacja została przyjęta. 

9. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (zał. do protokołu). 

 

Informacja została przyjęta.  

 

10.  Wnioski i oświadczenia Radnych. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, poinformował o wnioskach radnych ze wspólnego posiedzenia 

komisji samorządowo – społecznej i oświaty, dotyczącego tematyki sesyjnej, w sprawie zatrudnienia 

osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do prac przy budowie 

„S7” 

 

Pani Wioletta Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Gdańskim, poinformowała, iż zadeklarowała się jedna firma chcąca złożyć oferty pracy dla 

operatorów koparko – ładowarek, jednak do dzisiejszego dnia żadna oferta nie wpłynęła. 
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11. Sprawy różne. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, zadał pytanie w stosunku do Radnej Sejmiku Województwa 

Pomorskiego, Pani Marii Pawłowskiej, czy coś się dzieje dla Żuław, czy zgłaszane są problemy, aby 

ludziom na Żuławach żyło się lepiej. 

 

Pani Maria Pawłowska, Dyrektor DPS „MORS” w Stegnie i Radna Sejmiku Województwa 

Pomorskiego, wyjaśniła, iż aby poruszać problemy, ludzie muszą je zgłaszać, na chwilę obecną nikt 

nie zgłosił problemu. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, wyjaśnił, iż jest dwóch radnych sejmiku z terenu 

powiatu nowodworskiego, jednak aby radny mógł coś zdziałać, należy przekazać mu odpowiednie 

informacje. Starosta poinformował, iż odbyło się spotkanie z Wójtami, Burmistrzami z terenu powiatu 

nowodworskiego, na którym poruszono najważniejsze sprawy, z jakimi boryka się powiat. Na 

spotkaniu wypracowano oczekiwania, które zostaną przekazane radnym sejmiku Województwa 

Pomorskiego, którzy będą reprezentować w powyższym powiat nowodworski. Powiat nowodworski 

jest z jednej strony „problemowy”, jak i „atutowy”, jest terenem zarówno rolniczym, jak i turystycznym. 

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, potwierdził słowa przedmówcy i dodał, iż zostały przedstawione i 

spisane konkretne wnioski, które zostaną przekazane dalej. Radny uważa, iż należy zorganizować 

spotkanie z włodarzami z terenu powiatu nowodworskiego, by wykazać zarówno oczekiwania powiatu 

w stosunku do włodarzy, jak i odwrotnie, po to, by dobrze współpracować. 

 

Pan Jacek Gross Przewodniczący Rady Powiatu, poinformował i zaprosił na turniej o Puchar 

Przewodniczącego Rady Powiatu, który odbędzie się w dniu 7 listopada br. o godz. 11.00, który 

odbędzie się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

12. Zakończenie obrad Sesji. 

 

Pan Jacek Gross Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

Protokołowała: R. Kamińska 


