BR.0002.43.18

Protokół Nr XLIII/2018
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 września 2018 roku

XLIII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B.
Ad. 1
Sesję, o godz. 1000 otworzyła, wypowiadając formułę: otwieram obrady XLIII sesji
Rady Powiatu Nowodworskiego, p.Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdziła prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 17
radnych (statutowy skład Rady Powiatu Nowodworskiego 19 Radnych), nieobecni: p.Marcin
Ozdarski, p.Renata Włodarska.
P.Przewodnicząca Rady przywitała Radnych Powiatu, Zarząd Powiatu na czele z p.Magdaleną
Biernacką – starostą, przedstawiciela kancelarii prawnej, przybyłych gości, pracowników
starostwa.
Przed przejściem do dalszego procedowania p.Przewodnicząca Rady udzieliła głosu
p.Staroście, która wręczyła Dominice Boczkowskiej uczennicy klasy II Liceum
Ogólnokształcącego im.Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim stypendium za
osiągniecia sportowe w pływaniu.
P.Przewodnicząca Rady w imieniu własnym oraz całej Rady pogratulowała Dominice
Boczkowskiej osiągnięć oraz życzyła dalszych sukcesów.
Ad. 2
P.Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p.Staroście, która zgłosiła wniosek o
wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.
P.Przewodnicząca Rady zaproponowała wprowadzenie do zaproponowanego porządku
obrad (zał. nr 1 do protokołu), wniesionego projektu uchwały, jako podpunktu 8 w punkcie
podjęcie uchwał.
Nie zgłoszono innych wniosków do porządku XLIII sesji Rady Powiatu
Nowodworskiego, p.Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie porządku wraz z
zaproponowaną poprawką, tj.:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLII/18 z dnia 06.09.18r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;
3) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;

1

4) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu w 2019 roku;
5) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Nowodworskim;
6) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla
niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych
placówek oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;
7) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego;
8) przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.
5. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
6. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2018/2019.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o analizie oświadczeń majątkowych.
8. Informacja Starosty o analizie oświadczeń majątkowych.
9. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła porządek
XLIII sesji.
Ad. 3 Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji Nr XLII/18 z dnia 06.09.2018r.,
p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że został przyjęty.
Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawach.
ad.1,2) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nowodworskiego – zał. nr 2 do protokołu oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok – zał. nr 3 do protokołu.
P.Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosów przez Przewodniczących Komisji
w przedmiocie powyższych uchwał.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja na dzisiejszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekty
uchwał budżetowych.
P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja obradowała w dniu
dzisiejszym, również pozytywnie zaopiniowała uchwały budżetowe.
Nie zabrano innych głosów w temacie powyższych projektów uchwał,
p.Przewodnicząca Rady kolejno poddała je pod głosowanie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się,
przyjęła Uchwałę nr XLIII/283/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Nowodworskiego.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XLIII/284/2018 zmieniającą uchwałę budżetową na 2018 rok.
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ad.3) Projekt uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zał. nr 4 do protokołu.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie zabrano innych głosów w temacie powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XLIII/285/2018 w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
ad.4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku – zał. nr 5 do protokołu.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Kazimierz Drabik – przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Nie zabrano innych głosów w temacie powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się,
przyjęła Uchwałę nr XLIII/286/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku.
ad.5) Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w
Powiecie Nowodworskim – zał. nr 6 do protokołu.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że do projektu uchwały przekazanej Radnym
zostały naniesione poprawki w podstawie prawnej, tj. przy „(Dz.U. z 2018r. poz.995)” dopisane
zostało „z późń.zm.”
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie zabrano innych głosów w temacie powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XLIII/287/2018 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w
Powiecie Nowodworskim.
ad.6) Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły
publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i
wykorzystania – zał. nr 7 do protokołu.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że w projekcie uchwały przekazanej Radnym
zostały naniesione poprawki również w podstawie prawnej, tj. przy „(Dz.U. z 2018r. poz.995)”
dopisane zostało „z późń.zm.” oraz w §4 ust.2 powinno być (Dz.U. z 2018 poz.996 z późn.zm.).
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P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie zabrano innych głosów w temacie powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XLIII/288/2018 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej
i niepublicznych placówek oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i
wykorzystania.
ad.7) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora
Nowodworskiego Centrum Medycznego – zał. nr 8 do protokołu.
P.Jacek Kościk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja
rekomenduje uznanie skargi za bezzasadną.
Nie zabrano innych głosów w temacie powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwałę nr
XLIII/289/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Nowodworskiego
Centrum Medycznego.
ad.8) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Nowodworski – zał. nr 9 do protokołu.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na posiedzeniu Komisji Edukacji p.Ryszard
Gumiński wskazał na błędy w omawianej uchwale. W § 11, ust 1, pkt 2 § jest „doradcy
medycznego” powinno być „doradcy metodycznego”. W § 14, ust 1, pkt 1,2,3 jest „§ 14”
powinno być „§13”. Tytuł rozdziału VI powinien brzmieć „Nagrody ze specjalnego funduszu
nagród”.
P.Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P.Hanna Rutkowska – przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
poinformowała, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie zabrano innych głosów w temacie powyższej uchwały, p.Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego 15 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się,
przyjęła Uchwałę nr XLIII/290/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Nowodworski.
Ad.5) Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
Uchwała nr 459/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostek za pierwsze półrocze 2018r. – zał. nr 10 do protokołu, Uchwała nr Ci.241.2018 składu
Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 4 września 2018r. wyrażająca opinię o przedłożonej
przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2018 roku – zał. nr 11 do protokołu.
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P.Ewa Kałuzińska – skarbnik powiatu poinformowała, że na posiedzeniach wszystkich
Komisji Rady informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze była
omawiana. Opinia RIO odnośnie przedłożonej przez Zarząd informacji o przebiegu wykonania
budżetu jest pozytywna.
Innych głosów nie zabrano, p.Przewodnicząca Rady uznała, że Rada zapoznała się z
wykonaniem budżetu za I półrocze 2018 roku.
Ad.6) Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2018/2019 – zał. nr 12 do protokołu.
W tym punkcie głosów nie zabrano, p.Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada
przyjęła informację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2018/2019.
Ad.7) Informacja Przewodniczącego Rady o analizie oświadczeń majątkowych.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że dokonała analizy oświadczeń majątkowych
Radnych Powiatu. Najczęstszym pojawiąjącym się błędem było użycie nieaktualnego druku.
Kolejne nieścisłości związane były z tym co zawierał PIT, a oświadczenie oraz błędy w
podliczeniu diet. Informacja dotycząca analizy oświadczeń według stanu na dzień 31.12.2017r.
stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad.8) Informacja Starosty o analizie oświadczeń majątkowych.
P.Starosta poinformowała, iż wszystkie zobowiązane osoby tj. 37 osób, do złożenia
oświadczenia majątkowego staroście wywiązały się z tego obowiązku w terminie. Wszystkie
osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego ujawniły swoje dochody. Nie
stwierdzono: naruszeń zakazu wynikających z zapisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby sprawujące funkcje publiczne; istotnych rozbieżności w
oświadczeniach majątkowych w porównaniu za rok poprzedni; zatajenia bądź podania
nieprawdy; nie stwierdzono żadnych istotnych nieprawidłowości. Wystąpiły braki takie jak:
określenia przynależności poszczególnych składników majątku do majątku odrębnego i
majątku objętego ustawową wspólnotą majątkową (5 osób); brak określenia tytułu prawnego
do posiadanych nieruchomości (1 osoba); nie podano waluty, w której zostały zgromadzone
środki (1 osoba); podanie przychodu zamiast dochodu (1 osoba); nie podano wysokości
zobowiązania na dzień wypełnienia oświadczenia (6 osób); nie podano okresu, na który zostało
zaciągnięte zobowiązanie (6 osób); oświadczenie majątkowe złożone na niewłaściwym
formularzu (2 osoby). Nie podjęto żadnych działań w związku z nieprawidłowościami, gdyż
żadnych z istotnych mogących wzbudzić podejrzenie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy
w złożonych oświadczeniach nie stwierdzono.
Ad.8) Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady - zał. nr 14 do protokołu.
P.Ryszard Gumiński poprosił o informację dotyczącą przyjęcia przez Zarząd projektu
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i skierowania jej na
sesję. W jaki sposób został przeanalizowany i ustalony koszt odstąpienia od usunięcia pojazdu
z drogi?
P.Starosta poinformowała, że zawsze przyjmujemy najwyższe stawki określone w
rozporządzeniu. Rozporządzenie zmieniane jest co roku i co roku przyjmujemy najwyższą
stawkę.
P.Ryszard Gumiński powiedział, że jest to niezgodne z ustawą. Uchylono uchwałę Rady
Miasta Warszawy za ustalenie w ten właśnie sposób wysokości za odstąpienie od usunięcia
pojazdu. Były to wyroki WSA, Miasto Warszawa się odwoływało, są to sprawy z marca tego
roku. Sąd podał w uzasadnieniu, że podanie jako jedynego warunku fiskalnego, czy
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zwiększenia wpływów do kasy miasta, jest niezgodne z ustawą. Powiat ma obowiązek
ustawowy przeanalizowania rzeczywistych kosztów powstałych w związku z odstąpieniem od
usunięcia pojazdu z drogi. Po drugie jest to niezgodne z zasadami współżycia społecznego,
jeżeli nawet holownik jeszcze nie wyjechał do usunięcia pojazdu, a już ustala się właścicielowi
pojazdu opłatę w wysokości najwyższej stawki. Zalecałby, aby jako powiat, stanowić dobre
prawo i wsłuchiwać się w orzecznictwo. Były to sprawy wszczęte na wniosek Rzecznika Praw
Konsumenta, musiało być sporo skarg i wniosków od mieszkańców, że są takie procedery.
Miasto Łódź już zwróciło spore kwoty mieszkańcom za tego typu czynności. Na przyszłość
zalecałby bardziej szczegółową i wnikliwą analizę tego typu uchwały.
P.Ewa Kałuzińska - skarbnik powiatu poinformowała, że projekt uchwały został
przygotowany przez p.Kierownik Wydziału Komunikacji, która pewnie taką analizę
przeprowadziła. Analiza przeprowadzana jest w stosunku do wydatków, na realizację tego
zadania przeprowadzany jest przetarg. Uzyskane ceny nie odbiegają od naszych dochodów, są
równe, a nawet czasem wyższe i przetarg jest ponawiany. To co zgłasza p.Radny zostanie
poddane ponownej weryfikacji, nowe stawki mają obowiązywać od 1 stycznia, więc jest jeszcze
trochę czasu na ewentualne poprawienie uchwały.
P.Ryszard Gumiński powiedział, że nie chodzi tu o koszty powiatu, ale rzeczywiste
koszty usunięcia pojazdu. Nie można tego dowolnie interpretować.
P.Starosta przypomniała, że jest to praktykowane już od pewnego czasu i nasze uchwały
nie zostały uchylone przez Wojewodę. Dodała, że uchwała była omawiana na posiedzeniu
komisji można było wtedy wnieść uwagi, w tej chwili uchwała jest już podjęta.
P.Henryk Mędrecki powiedział, że te koszty kiedyś były liczone. Z tego co pamięta,
powiat płacił za usunięcie pojazdu, w większości były już w bardzo złym stanie technicznym,
samochód musiał być przechowywany przez 30 dni, czyli powiat płacił za parking. Dopiero po
tym czasie powiat mógł wystąpić do sądu o przejęcie pojazdu na własność, aby móc go
skasować. Faktyczne dochody dla powiatu były z dopłat Narodowego Funduszu za wycofanie
tych samochodów z użytkowania. Natomiast rozumie intencję p.Radnego, aby przyjęcie tej
uchwały poprzedzić analizą.
P.Ryszard Gumiński zwrócił uwagę, że zakwestionował tylko odstąpienie od usunięcia
pojazdu, nie całą uchwałę.
Ad.9) Interpelacje i zapytania.
P.Henryk Mędrecki powiedział, że otrzymał zaproszenie na koncert do Leoncina,
zaproszenie podpisane jest przez starostę, wicestarostę, proboszcza i p.Krystiana Buszta. Nie
wie dlaczego nie podpisała przewodnicząca albo gospodarz tego terenu, czyli wójt tylko
podpisał kandydat na wójta. Środki na to przeznaczył marszałek i powiat. P.Buszta już sobie
robi reklamę. Z chwilą zarejestrowania jest kandydatem na wójta, w związku z tym podlega
pewnym rygorom i nie może z publicznych pieniędzy korzystać żeby się reklamować.
P.Krystian Buszta odnosząc się powyższego powiedział, że nie jest to pierwszy koncert
w Leoncinie, wcześniej był organizowany koncert Bożonarodzeniowy. W sprawie organizacji
tego koncertu zwrócili się do Starosty oraz do Departamentu Kultury Urzędu
Marszałkowskiego. Otrzymali informację, że jeżeli wystąpią razem z parafią, a jest to instytucja
na terenie naszej gminy, to taki koncert można zorganizować. Wszystko zrobione zostało
zgodnie z procedurami i otrzymali umowę, czyli wszystko jest w należytym porządku.
P.Starosta dodała, że powiat to wydarzenie tylko objął patronatem.
P.Henryk Mędrecki sądzi, że na tyle rozumiemy prawo i wiemy co jest w tamtej
sytuacji, a co jest obecnie. Jeżeli p.Buszta występuje jako kandydat na wójta, to nie może tego
robić, nie może prowadzić reklamy z pieniędzy powiatu.
P.Starosta powtórzyła, że Starostwo nie finansowało tego wydarzenia, objęło tylko
patronatem, są podpisy, bo taki jest zwyczaj. Natomiast trudno jest rozgraniczyć, jeśli ktoś pełni
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daną funkcję i kandyduje. Cały szereg osób ze strony rządowej pełni różne funkcje i kandyduje,
są to te same elementy.
P.Buszta poinformował, że umowa podpisana jest z parafią. P.Buszta powiedział, że jest
również przewodniczącym Fundacji Caritas przy Kościele w Leoncinie. Obecny proboszcz jest
nowy, wcześniej wszelkie koncerty ustalane były z poprzednim proboszczem, a wszystkie
procedury związane z organizację tego koncertu rozpoczęły się w marcu.
Ad.10) Sprawy różne.
P.Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady wpłynęła uchwała Rady Miasta
Kobyłka w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego
Warszawa-Modlin.
Następnie p.Przewodnicząca Rady w imieniu własnym, p.Starosty i p.Wicestarosty zaprosiła
Radnych do wzięcia udziału w uroczystości „20-lecia istnienia samorządu powiatowego”, która
odbędzie się w dniu 4 października 2018r. godz. 15 na terenie warsztatów szkolnych Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz. W programie przewidziane jest
podziękowanie dla Radnych i Zarządu, bardzo prosi wszystkich Radnych o uczestnictwo.
P.Przewodnicząca Rady dodała, że w przypadku gdyby wszyscy nie mogli uczestniczyć, to już
dzisiaj bardzo dziękuje wszystkim Radnym za współpracę. Bardzo docenia, że frekwencja na
wszystkich sesjach była bardzo wysoka. Od Przewodniczących Komisji wie, że podobnie było
na posiedzeniach komisji. Podziękowania złożyła również Przewodniczącym Komisji oraz
Zarządowi za bardzo dobrą współpracę.
Ad.11 Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad p.Katarzyna Kręźlewicz - przewodnicząca
Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie o godz. 1030 zamknęła
obrady XLIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
Przewodnicząca Rady
/-/Katarzyna Kręźlewicz
Protokołowała
Mariola Tomaszewska
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