
PROTOKÓŁ Nr IX/2003
z IX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

w dniu 30 września  2003 roku.

Rozpoczęcie: 12.00                                                                Zakończenie: 17.30

           
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  –  otworzył
obrady IX sesji  Rady Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w
sesji  uczestniczy 12 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może
obradować  i  podejmować  prawomocne  uchwały.  Powitał  radnych  i
zaproszonych  gości.  (  Radny  Henryk Kuczma  przybył  o  godzinie  12.10,
Radny  Tomasz Terendy przybył  o  godzinie  15.30.  Radni  usprawiedliwili
swoje spóźnienia.),
(lista radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu)

2.      Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Powiatu.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  –  zapytał
radnych,  czy wnoszą  uwagi  do  protokołu  z  VIII  sesji  Rady Powiatu.  W
związku  z  brakiem zastrzeżeń,  zarządził  głosowanie  w  sprawie  przyjęcia
protokołu VIII sesji.

Radni w wyniku głosowania opowiedzieli się jednogłośnie (12 głosów za)
za przyjęciem protokołu VIII sesji Rady Powiatu.

3.      Przyjęcie proponowanego porządku obrad  .

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowodworskiego  Eugeniusz
Wyrzykowski  odczytał proponowany porządek obrad ( zał. Nr 3) i zapytał,
czy ktoś chce zabrać głos w sprawie porządku obrad. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
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2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Nowodworskim po pierwszym roku wdrożenia

reformy edukacji
6. Informacja na temat rekrutacji  uczniów na rok szkolny 2003/2004 i wyników z egzaminów dojrzałości
7. Informacja służb, inspekcji i straży o stanie bezpieczeństwa w Powiecie
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
                                           8.1  Zmian w Statucie Powiatu Nowodworskiego

8.2   Wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego i       
        Promocji Powiatu
8.3   Cofnięcia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do Stowarzyszenia Gmin
        RP Euroregionu Bałtyk
8.4   Zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 
        Junoszynie
8.5   Zamiaru utworzenia filii Domu Pomocy Społecznej „ MORS” w Stegnie

8.6 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowo- Społecznej na drugie 
półrocze 2003 roku.

8.7 Zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2003 roku

8.8   Zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW
8.9   Zaciągnięcia kredytu lub pożyczki z NFOŚiGW
8.10 Zmiany uchwały budżetowej na 2003 r.
9.     Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu Nowodworskiego od ostatniej sesji

10.  Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady Powiatu       (informacja z prac
Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego od ostatniej sesji)

11.  Sprawozdania z działalności Komisji Stałych za I półrocze 2003 roku
12.   Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad
( załącznik nr 3 do protokołu sesji)

Starosta  Powiatu  Mirosław  Molski, iż  Zarząd  wnosi  poprawki  do
przedstawionego porządku obrad:
1. wycofanie  z  porządku  projektu  uchwały  8.3  w  sprawie  cofnięcia  woli

przystąpienia  Powiatu  Nowodworskiego  do  Stowarzyszenia  Gmin  RP
Euroregionu Bałtyk

2. zmiana projektu uchwały 8.9 z w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki
z NFOŚ i GW na w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał  dlaczego ten projekt uchwały ma zostać
wycofany. Prosi o „ jasne” wytłumaczenie, czy Powiat znalazł środki na ten cel.

Starosta  Powiatu  Mirosław  Molski odpowiedział,  iż  Stowarzyszenie
Euroregionu Bałtyk głównie skierowane jest do gmin,  Zarząd Powiatu podjął
decyzje  o  cofnięciu  woli  przystąpienia  do  tego  Stowarzyszenia.  Decyzja
ostateczna  zostanie  odsunięta   w  przyszłość  ze  względu  na  dostateczne
przekonanie iż cofnięcie woli przystąpienia do Stowarzyszenia będzie słuszne. 

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał o koszty związane z przynależnością do
Stowarzyszenia.  „Jakie jest zadłużenie w stosunku do tej wspólnoty”.

Starosta Powiatu Mirosław Molski  powiedział,  iż  składka roczna  w 2003
roku wynosi 5.000 zł i w przyszłym roku nie ulegnie zmianie. Wycofanie z tego
porządku sesji nie „ zamyka sprawy”.
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Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż Pan Starosta ucieka od odpowiedzi.
Ponawia pytanie ile Powiat zalega ze składkami.

Starosta  Powiatu  Mirosław  Molski powiedział,  iż  samorząd  nie  wpłacił
składki  w  2003  roku,  ale  należałoby  ją  wpłacić  jeżeli  będziemy członkiem
Stowarzyszenia. 

Radny Zbigniew Piórkowski uważa,  iż  taką składkę  Powiat  będzie  musiał
zapłacić czy będziemy członkami tego Stowarzyszenia czy nie. Pan Piórkowski
wyjaśnił,  iż  to  Stowarzyszenie  realizuje  tzw.  programy miękkie  związane  z
kulturą i sportem. 
Pan  Piórkowski  powiedział,  iż  w  interpelacjach  będzie  miał  propozycje  co
zrobić dla młodzieży  z kwotą 5.000 zł przeznaczona na składkę.  

Radny  Ryszard  Masalski  uważa,  iż  należało  by  poczekać  z  rezygnacji  z
członkostwa  w  Stowarzyszeniu  Euroregionu  Bałtyk.  W  niektórych
środowiskach gminnych i miejsko -gminnych jest ożywienie w korzystaniu z
programów. Należy skoordynować współdziałanie wszystkich gmin w działaniu
zespołowym i wykorzystać większe środki. Wykluczenie z członkostwa dzisiaj
ograniczy pewne działania.

Radny   Zbigniew Piórkowski  powiedział,  iż po raz kolejny, iż Eugoregion
prowadzi programy miękkie w zakresie kultury i sportu. Powiat wykonuje inne
zadania. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Eugeniusz Wyrzykowski
powiedział,  iż  był  inicjatorem  powołania  tego  Stowarzyszenia.  Jest  to
stowarzyszenie samorządów. Euroregion ma nie tylko zadania sportu i kultury.
Zdaniem jego jest współpraca wszystkich samorządów należących do niego w
zakresie  życia gospodarczego.  Wystąpienie  ze  Stowarzyszenia pozbawia nas
wymiany doświadczeń z sąsiadami. 

Głosowanie

1.      wycofanie  punktu  8.3  –  cofnięcie  woli  przystąpienia  Powiatu  
Nowodworskiego do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk

9 za
1 przeciw
3 głosy wstrzymujące się 

2.      zmiana punktu 8.9 w brzmieniu w sprawie zaciągnięcia kredytu   
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głosowanie 

13 za

porządek po zatwierdzeniu wniosków brzmi:

( załącznik nr 4)

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Nowodworskim po pierwszym roku wdrożenia

reformy edukacji
6. Informacja na temat rekrutacji  uczniów na rok szkolny 2003/2004 i wyników z egzaminów dojrzałości
7. Informacja służb, inspekcji i straży o stanie bezpieczeństwa w Powiecie
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
                                           8.1  Zmian w Statucie Powiatu Nowodworskiego

8.2   Wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego i       
        Promocji Powiatu
8.3  Zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 
        Junoszynie
8.4   Zamiaru utworzenia filii Domu Pomocy Społecznej „ MORS” w Stegnie
8.5   Zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowo- Społecznej na drugie 

półrocze 2003 roku.
8.6  Zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2003 roku
8.7    Zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW
8.8    Zaciągnięcia kredytu 
8.9.   Zmiany uchwały budżetowej na 2003 r.
9.     Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu Nowodworskiego od ostatniej sesji
10.   Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady Powiatu
(informacja z prac Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego od ostatniej
sesji)

11.  Sprawozdania z działalności Komisji Stałych za I półrocze 2003 roku
12.   Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad

Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych

1. Radny Zbigniew Bojkowski  interpeluje do Pana Starosty, dlaczego radni
(nie  zostali  poinformowani)  nie  otrzymali  zaproszenia,  na  konferencję
„Żuławy 2003-czas przełomu”

2. Radny Zbigniew Piórkowski  zwraca się  do Pana Starosty  z interpelacją
czy  rozwiązany  zostanie  problem  obsady  stanowiska  kierownika
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim oraz czy prawdą
jest to, iż stanowisko Kierownika PUP zostaje nie obsadzone ze względu na
to,  iż  jest  przeznaczone  dla  Pana  Wicestarosty,  po  skończonej  kadencji.
Radny  Zbigniew  Piórkowski  zwraca  uwagę  na  to,  iż  nie  korzystamy z
funduszy finansowych przy urzędach pracy. 
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3. Radny Zbigniew Piórkowski  wnosi  uwagę,  iż  sprzedając nieruchomości
przy  ul.  Warszawskiej  za  kwotę  240.000  zł  Powiat  nie  zrobił  dobrej
transakcji.  Pan  Piórkowski  uważa,  iż  stacja  diagnostyczna,  która  tam
funkcjonuje  zbankrutuje  pod  wpływem  usług  konkurencyjnych.  Powiat
straci rocznie dochód w wysokości 170.000 zł. 

4. Radny Zbigniew Piórkowski  wnioskuje do Zarządu Powiatu,  aby Zarząd
przemyślał możliwość zakupu (  „zafundowania”) szczepionek ochronnych
przeciw grypie dla młodzieży z Zespołów Szkół Nr 1 i Nr 2.

5. Radny Zbigniew Piórkowski wnosi ustnie wniosek do projektu budżetu
na 2004 rok
o możliwość wszczęcia  procesu  przygotowawczego i  realizacji  inwestycji
drogowych w mieście. Ulice powiatowe: Szkolna, Podmiejska,  Długa. 

6.   Radny Ryszard Masalski wnioskuje o rozwiązanie  węzła
komunikacyjnego na skrzyżowaniu przy ul. Warszawskiej i ul. Tczewskiej, z
uwagi  na  duże  zagrożenie  bezpieczeństwa  pieszych  i  pojazdów
samochodowych przy pomocy środków zewnętrznych (  np. akcesyjnych) w
jak najszybszym czasie. 

Radny Zbigniew Bojkowski  zapytał,  czy  przeprowadzane  były rozmowy z
Lasami Państwowymi o stworzeniu parkingów w pasie nadmorskim.

 
Radny  Zbigniew  Piórkowski  ponawia  wniosek  o  podłączenie  pod  węzeł

ciepłowniczy tylko I części obiektu ZS Nr 1 bez hali sportowej, do momentu
przeprowadzenia remontu ( osiepleń)( wniosek dotyczy uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW)

Starosta Powiatu Nowodworskiego Mirosław Molski udzielił odpowiedzi na
wnioski i interpelacje.

Ad.  2  Pan  Starosta  Mirosław  Molski  powiedział,  iż  rozmowy  z  Panem
Edwardem  Adamczykiem  Wicestarostą   odnośnie  jego  powrotu  na
stanowisko kierownika PUP nie były prowadzone. Brak obsady kierownika
spowodowane  jest  trudną   sytuacją  finansową  Powiatu  (  oszczędności).
Decyzje obsady personalnej będą miały miejsce pod koniec tego roku lub na
początku roku przyszłego. Starosta wyjaśnił, iż zostały złożone wnioski o
środki finansowe jakie oferował program GRYF. 

Ad.  3  Pan  Starosta  Mirosław  Molski  powiedział,  iż  brak  jakiegokolwiek
rynku w zakresie nieruchomości. Z zapewnień nabywcy wynika, że chce tam
wybudować  stację  diagnostyczną  dla  samochodów  ciężarowych,  sklep
motoryzacyjny  i  warsztaty  samochodowe.  Samorządu  nie  stać  na
wyposażenie  stacji  diagnostycznej  dla  samochodów  ciężarowych   na
wysokim poziomie. 

Ad. 4  Pan Starosta  Mirosław  Molski  powiedział,  iż Powiat  będzie  chciał
wspierać  finansowo   szczepienia  profilaktyczne.  Starosta  uważa,  iż
adresatem  powinny  być  również  samorządy  gminne,  gdyż  profilaktykę
rozpoczyna się już u dzieci najmłodszych. 
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Ad.  5  Pan  Starosta  Mirosław  Molski  powiedział,  iż  w  Powiecie  jest
opracowywany plan inwestycji drogowych  na lata 2004-2008. W planie tym
będą wskazania dotyczące modernizacji  kolejności  dróg. Plan ten będzie
zawierał  inwestycje  drogowe-  rondo  oraz  inne.  Podobny  plan  zostanie
wykonany dla placówek oświatowych. 

Ad. 1 Pan Starosta Mirosław Molski  powiedział,  iż  konferencja dotyczyła
melioracji na Żuławach. Organizacja tej konferencji odbyła się na wniosek
dwóch Marszałków. Poproszono, aby miejscem i gospodarzem  konferencji
było Starostwo Powiatowe ze względu na to, iż Nowy Dwór Gdański jest
Stolicą Żuław. Listę gości przygotowywali Marszałkowie woj. pomorskiego
i  warmińsko  –  mazurskiego.  Starosta  poinformował  w  prasie,  iż  taka
konferencja się odbędzie ( miejsce i data została podana)

Ad. 7 Pan Starosta Mirosław Molski powiedział, iż taka rozmowa się odbyła.
Problemy związane są z planem zagospodarowania przestrzennego dla gmin
(Stegna).  Gmina ta  nie  ma takiego  planu.  Lasy Państwowe zezwoliły  na
stworzenie  dodatkowych  miejsc  parkingowych  (  100  miejsc).  Występuje
ogólna niechęć Lasów Państwowych do tworzenia parkingów stałych, nie
zaporowych. 

Ad.  6  Pan  Starosta  Mirosław  Molski  powiedział,  iż  w  przyszłym  roku
odbędzie się modernizacja drogi E7. Objazd przez Nowy Dwór Gdański, a
dokładniej przez wieś Marzęcino pozwoli zmniejszyć koszty obsługi promu
w Kępkach,  z  uwagi  na  to,  iż  zostanie  wybudowany most  przejazdowy.
Powstanie zjazd wiaduktowy od strony Malborka, który odciąży ruch na ul.
Tczewskiej.   Administrator  tych  dwóch  ulic  wystąpi  z  wnioskiem  o
przekazanie ich na rzecz Powiatu, dlatego też nie będzie w nie inwestował. 

Przewodniczący  Rady  Pan  Eugeniusz  Wyrzykowski  zapytał,  czy
odpowiedzi Pana Starosty są wystarczające.

Radny  Zbigniew  Bojkowski  powiedział,  iż  nie  przyjmuje
przedstawionych odpowiedzi do wiadomości. 

Radny  Zbigniew  Piórkowski  powiedział,  iż  odpowiedzi  nie  są
zadawalające. 

Przerwa od godziny 13.10 do 13.20

Pkt. 5 Funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie
Nowodworskim po pierwszym roku wdrożenia reformy edukacji.
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Pkt 6. Informacja na temat rekrutacji uczniów na rok szkolny 2003/2004 i
wyników z egzaminów dojrzałości.

Starosta Powiatu Nowodworskiego Mirosław Molski udzielił głosu pani Hannie
Koszelak referującej powyższy temat.  
( zał. Nr 5 i 6)
Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Eugeniusz Wyrzykowski
zapytał o uwagi do przedstawionego materiału. 
Radny  Zbigniew  Piórkowski   wnioskuje  o  coroczne  opracowywanie
informacji nt. oświaty w Powiecie, z rozszerzeniem o część ekonomiczną. 
Radny Zbigniew Piórkowski zauważył, iż młodzież z Ostaszewa,  Mikoszewa
i  Krynicy  Morskiej  nie  uczą  się  w  naszych  szkołach.  Wnioskuje  o
zastanowienie  się  nad  przeprowadzaniem  ankiet  wśród   absolwentów
gimnazjów   nt.  dlaczego  nie  kształcą  się  w   powiatowych  placówkach
oświatowych

Radny Grzegorz Lew powiedział, iż szkoły są zbyt mało promowane, brak jest
marketingu szkół. Uważa, iż należy starać się przekonywać rodziców i młodzież
o tym, iż nasze szkoły są dobre. 

Starosta  Powiatu  Edward  Adamczyk powiedział,  iż  w  społeczeństwie
występuje tzw. „ akscelaracja aspiracji społecznych”. Rodzice starają się wpoić
swoim  dzieciom,  iż  ukończenie  dobrej  szkoły  pozwoli  im  poprawić  swoją
przyszłość.  Uważa,  iż  powodem  nie  chęci  do  nauki   w  naszych  szkołach
młodzieży są względy aspiracyjne. 

Radny Zbigniew Bojkowski podziękował za opracowanie materiału, który go
zadawala.  Uważa,  iż  przyczyną  ucieczki  młodzieży  do  innych  szkół  jest
ekonomia. Zwraca się do Starosty o zastanowienie się nad tym co zrobić, aby
młodzież kształciła się w uczelniach wyższych. 

Radny  Zbigniew  Ptak  zwraca  uwagę  na  to,  iż  25% z  Zasadniczej  Szkoły
Zawodowej nie otrzymuje promocji do wyższych klas oraz  ile z 74% młodzieży
kształci się w szkołach w których nie trzeba płacić. 

Pani Hanna Koszelak zwraca się z prośbą o  zwoływanie sesji Rady Powiatu w
miesiącu październiku z uwagi na  uzyskanie prawidłowych i rzetelnych danych
na temat oświaty.  

Pan Jan  Główczewski  podziękował  za  zaproszenie  na  sesję  Rady Powiatu
poświęconą między innymi problematyce oświaty. „ Ucieczka” młodzieży do
innych szkół jest również bolączką innych powiatów, jeżeli mamy do  czynienia
z mniejszym ośrodkiem, a w pobliżu znajduje się ośrodek większy ( względy
aspiracyjne). Starania kadry pedagogicznej w promowaniu szkół są dogłębne.
Tylko niektóre szkoły wiedzą co się dzieje z ich absolwentami.  Spadek  liczby
uczniów nie może przekładać się proporcjonalnie na finanse z tej przyczyny, iż

7



liczy się płace nauczycielskie, które stanowią dużą część środków w zależności
od oddziałów, a nie uczniów. Rada ma bardzo trudne zadanie, ze względu na
miejsce Starostwa w Województwa, gdyż jeżeli Powiat liczy więcej szkół, to
posiada większe środki finansowe. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż w przyszłym
roku Rada Powiatu  również powinna zająć się sprawami oświaty. Należy dążyć
do  tego,   aby  stworzyć  pracownie  językowe.  Należy  zwrócić  uwagę  na
absolwentów  gimnazjów,  dlaczego  ci  absolwenci  nie  uczą  się  w  szkołach
powiatowych, a ilu skończyło edukację w ogóle.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowodworskiego złożył  w  imieniu  Rady
Powiatu życzenia z okazji dnia nauczyciela. 

pkt 7 informacja służb, inspekcji i straży o stanie bezpieczeństwa w
Powiecie

( zał. nr 7)
Pan  Piotr  Mateusiak  młodszy  inspektor  policji  wygłosił  referat  o  stanie
bezpieczeństwa w Powiecie. 
Pan Piotr Mateusiak przywitał gości i przedstawił swój życiorys. Powiedział, iż
mapa przestępczości  w  Powiecie  Nowodworskim dzieli  się  na  sezon  i  stan
przed  i  po  sezonie  turystycznym.  Informacja  o  stanie  bezpieczeństwa
przedstawia  okres  3  miesięczny  (  sezon  turystyczny).  Według  danych
statystycznych wynika,  iż  przestępczość  w tym sezonie  była  większa  niż  w
sezonie  2002.  Sezon  2003  obfitował  w  duży  napływ turystów na  Mierzeję
Wiślana  oraz  duży  napływ  przestępczość.  Najwięcej  przestępstw  dotyczyło
kradzieży mienia  (  głównie  telefonów komórkowych), zwiększyła  się  liczba
włamań  i  kradzieży  samochodów.   Policja  dokonała  odpraw
podsumowywujących  sezon,  celem  wyciągnięcia  wniosków  przed  sezonem
2004. Brak prawa miejscowego powoduje niemoc w działaniu policji, głównie
w porach nocnych. 
Wniosek do Rad Gmin zgłoszony przez Pana Piotra Mateusiaka młodszego
inspektora  Policji  o  stworzenie  prawa  miejscowego  regulującego  godziny
prowadzenia  działalności  gospodarczych  w  sezonie  letnim  (  głównie  w
godzinach nocnych). 
W  przyszłym  roku  policja  zwiększy  działania  prewencyjne  i  operacyjne
wewnątrz ośrodków wczasowych. Będzie stworzona mapa zagrożeń. Policja nie
notuje przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, o napady rabunkowe. Pan Piotr
Mateusiak podziękował wszystkim służbą za pomoc w czasie sezonu letniego. 

Brak pytań 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Eugeniusz Wyrzykowski
powiedział, iż temat bezpieczeństwa był omawiany na komisjach. Wyciągnięte
wnioski i stwierdzenia będą podstawą do opracowania Powiatowego Programu
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Bezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości  oraz Ochrony Bezpieczeństwa
Obywateli i Porządku Publicznego. 

Przerwa od godziny 14.45 do 15.00

Podjęcie uchwał w sprawach.

8.1 zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Eugeniusz Wyrzykowski
powiedział, iż radni otrzymali projekty uchwał wcześniej i przypomniał czego
one dotyczą. 

Głosowanie 
10 głosów za ( 2 osoby nieobecne) 

8.2 wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Powiatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Eugeniusz Wyrzykowski
zapytał o to, czy kluby składają jakieś propozycje.

Radny Zbigniew Bojkowski wypowiedział się  w imieniu Klubu Porozumienie
Samorządowe Żuławy i Mierzeja . Na poprzedniej sesji klub miał kandydata, a
obecnie oficjalnie go nie zgłasza. „Dość tych parodii, poprzednio był kandydat,
rozmawialiśmy, przegłosowano, przeminęło z wiatrem, zrozumiałem i tak ma
być”

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  iż  w  sposób
demokratyczny, na wcześniejszej sesji ten punkt został zdjęty.

Radny  Zygmunt Sztabiński zgłosił kandydaturę Pana Jarosława Dywizjusza

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  zapytał  Pana  Jarosława
Dywizjusza, czy wyraża zgodę na kandydaturę. 

Pan Jarosław Dywizjusz odpowiedział, iż wyraża zgodę. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o inne kandydatury i
poinformował Radę , iż Przewodniczących wybiera się w głosowaniu jawnym.

Radny  Zbigniew  Bojkowski zapytał  o  to,  kto  zgłasza  kandydatów  na
przewodniczących zgodnie ze statutem. 
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Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  powiedział,  iż  nie  ma
obwarowań do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego do  komisji.

Radny  Zbigniew  Piórkowski powiedział,  iż  zmiany  kadrowe  zgodnie  ze
statutem  przedstawia  Przewodniczący  Rady  na  wniosek  zainteresowanych
radnych, klubów radnych lub komisji. 

Pan Zygmunt Sztabiński zgłosił  kandydaturę pana Jarosława Dywizjusza w
imieniu porozumienia klubów Samoobrona i SLD.

Głosowanie
9 głosów za 
3 wstrzymujące się

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  ogłosił,  iż
Przewodniczącym  Komisji  Budżetowej,  Rozwoju  Gospodarczego  i
Promocji Powiatu został Pan Jarosław Dywizjusz.

Radny  Zbigniew  Bojkowski  zapytał  obsługę  prawną  czy  członek  Komisji
Rewizyjnej może być członkiem Komisji Budżetowej.

Mecenas  Dariusz  Olszak wyjaśnił,  iż  prawnie  nie  ma  takiego  zakazu
ograniczenia. 

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  powiedział,  iż jedynym
ograniczeniem jest to, iż Przewodniczący Rady i Członkowie Zarządu nie mogą
być Przewodniczącymi Komisji. Przewodniczącym komisji można być tylko w
jednej komisji.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski odczytał brzmienie przyjętej
uchwały. 

8.3 zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o uwagi i opinie. 

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał o przyczyny likwidacji SOSW oraz o to
co nastąpi po likwidacji tego ośrodka - brak  pozycji obronnej Rady Powiatu w
tej sprawie. 

Starosta Powiatu Edward Adamczyk powiedział,  iż projekt uchwały został
szczegółowo wyjaśniany na posiedzeniach komisji. Przyczyną likwidacji tego
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ośrodka jest  niewystarczająca liczba dzieci  uczęszczających do tej  placówki.
Tak jak za pacjentem idą pieniądze w służbie zdrowia, tak i za uczniem też idą
pieniądze  w  szkołach  i  placówkach  wychowawczych.  Uczniowie,  którzy
powinni  uczęszczać  do  takich  placówek  jak  SOSW  uczęszczają  do  szkół
„normalnych”  nie  radzą  sobie.  Taka  sytuacja  jest  spowodowana  decyzjami
rodziców  takich  dzieci.  Niż  demograficzny  jest  również  przyczyną  takiej
sytuacji. Problemem związanym z likwidacją jest zapewnienie pracy osobom,
które pracowały w SOSW. Część osób z kadry przejdzie do SOSW w Nowym
dworze  Gdańskim,  część  odejdzie  na  emeryturę,  część  zostanie  w  nowo
utworzonym podmiocie  o  charakterze  jeszcze  nie  wiadomym. (  Zarząd  nie
podjął jeszcze ostatecznych decyzji). 

Pan Jan  Główczewski  zwrócił  uwagę  na  błąd  formalny projektu  uchwały.
Uwaga dotyczy art. 59 ust. 1, 2 i 2a, gdzie ustęp 2 a nie ma odniesienia do tego
typu ośrodka. Wydaje się właściwym wykreślenie z podstawy prawnej ust. 2a w
art. 59.   

Radny Zbigniew Bojkowski uważa,  iż  należy  odczytać  wnioski  z  Komisji
samorządowo- Społecznej, gdyż komisja przyjęła stanowisko o wycofaniu tego
punktu. 

(  godz. 15.30 przybył P. Tomasz Terendy)

Mecenas  Dariusz  Olszak powiedział,  iż  w  uchwale  należy  wykreślić  z
podstawy prawnej w art. 59 ust. 2a, wtedy uchwała będzie miała prawidłową
podstawę prawną.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powtórzył opinię o poprawie
podstawy prawnej uchwały i zarządził głosowanie po poprawce.

Głosowanie
11 głosów za
1 przeciw
1 wstrzymujący się

8.4 zamiaru utworzenia filii Domu Pomocy społecznej „MORS” w Stegnie

Radny  Zbigniew  Piórkowski  powiedział,  iż  uzasadnienie  tego  projektu
powinno zawierać powody utworzenia takiej filii.

Radny  Zbigniew  Bojkowski zapytał  o  środki  finansowe  na  modernizację
budynku po SOSW. 

Starosta Mirosław Molski wyjaśnił, iż nastąpi 3 letni okres dostosowawczy do
osiągnięcia  standardów  przy  funkcjonowaniu  podmiotu.  Część  środków
otrzymamy od Wojewody, dlatego też nie zostanie utworzona nowa jednostka, a
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na  bazie  już  istniejącej  powołana  zostanie  filia.  Powiedział,  iż  dzieci  będą
uczęszczały do ośrodka w Nowym Dworze Gdańskim.

Radny  Zbigniew  Bojkowski zapytał,  ile  osób  może  przyjąć  Dom Pomocy
Społecznej MORS

Pan  Zdzisław  Studziński  Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  MORS
odpowiedział,  iż  najwięcej osób,  które będą mogły korzystać z  usług  Domu
Pomocy nie może przekroczyć 135 osób. Wojewoda przyznał około 45.000 zł
na adaptację pomieszczeń do przyjęcia tylu pensjonariuszy.

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, czy osoby spoza naszego województwa
mogą być przyjmowane do ośrodka MORS.

Pan Zdzisław Studziński  odpowiedział,  iż  na  dzień  dzisiejszy nie,  lecz  od
01.01.2004  zmienią  się  regulacje  prawne  i  takie  osoby  będą  mogły  być
pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej. 
Starosta  Powiatu  Edward  Adamczyk  przedstawił  propozycje  Zarządu
Powiatu odnośnie zagospodarowania obiektu w Junoszynie ( zakład dla osób
psychicznie  chorych,  ośrodek  wczasów  kolonijnych  oraz  wydzierżawienie
obiektu)

Radny  Zbigniew  Piórkowski zapytał,  czy  Zarząd  Powiatu  dokonywał
symulacji kosztów finansowych i poprosił o ich przedstawienie. 

Starosta  Powiatu  Edward  Adamczyk powiedział,  iż  taka  symulacja  była
zrobiona  dla  potrzeb  własnych  Zarządu.  Opierała  się  ona  na  rozważaniach
teoretycznych,  nie  były  poparte  danymi  o  charakterze  naukowym  wysoce
merytorycznym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonało symulacji z
oglądu  zewnętrznego  w  porównaniu  z  innymi  ośrodkami  o  podobnej
działalności. Analiza wykazała, iż dostosowanie ośrodka do funkcjonowania dla
osób psychicznie chorych jest bardzo kosztowne. 

Radny Grzegorz Lew powiedział,  iż o nowego roku wejdą nowe standardy
europejskie.  Mors  stracił  status  uzdrowiska,  sanatorium,  dlatego  też  trudno
będzie mu pozyskać  chętnych do korzystania z usług, a za tym idzie i środki
finansowe. Radny zwrócił uwagę, iż uchwała jest zamiarem utworzenia takiej
filii. 

Pani Dorota Betkier Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
woli wyjaśnienia wstępnie, iż Dom Pomocy Społecznej jest  domem dla osób
starych, liczy 120 miejsc ostatecznie będzie liczył 135 miejsc. Utworzona filia
będzie  profilem  dla  osób  przewlekle  psychicznie  chorych.  Taki  dom może
powstać  przy  już  funkcjonującej  placówce.  (prze  MORS).  Powstanie  nowej
jednostki nie mogłaby liczyć na częściowe  spełnianie standardów, a musiałaby
funkcjonować od razu. 
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Głosowanie
9 głosów za
2 głosy wstrzymujące się

8.5 zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowo- Społecznej na
drugie półrocze 2003 roku

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o uwagi do projektu. 
Wyjaśnił,  iż  ten  projekt  zawiera  zmiany w  dwóch  miejscach.  Przeniesienie
opracowania planu pracy komisji na 2004 rok z miesiąca grudnia do miesiąca
listopada  oraz dodanie tematu o funkcjonowaniu służby zdrowia w miesiącu
październiku. 

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał o to co będzie ze służbą zdrowia.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski poinformował radnego, iż to
pytanie powinien zadać w punkcie wolne wnioski.

Starosta Powiatu Edward Adamczyk powiedział, iż na posiedzeniu komisji w
której uczestniczył złożył informację o służbie zdrowia. 

Radny Zygmunt Sztabiński powiedzie, iż Komisja Samorządowo- Społeczna
zajmie się tematem służby zdrowia, z uwagi na narastający jej problem. 
 

Głosowanie 
12 głosy za

8.6 zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  powiedział,  iż  radni
otrzymali projekt uchwał i zarządził głosowanie.

Głosowanie
Jednogłośnie za

8.7  zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW
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Radny  Zbigniew Piórkowski  powiedział,  iż  podjęcie   decyzji  wiąże  się  z
innymi inwestycjami, które będą musiały zostać przeprowadzone  w budynkach
Zespołu Szkół w latach kolejnych.

Starosta Powiatu Mirosław Molski powiedział,  iż  Zarząd Powiatu stworzy
program inwestycyjny dla oświaty. 

Pani Zofia Dąbska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 nadmieniła, iż inwestycje w
szkole  powinny  odbyć  się  jak  najszybciej,  z  uwagi  na  zbliżającą  się  porę
zimową, w której to trudnym jest dokonywanie jakichkolwiek napraw. 

Starosta Powiatu Edward Adamczyk powiedział, iż dwie placówki związane
ze szkolnictwem zwróciły się do Starostwa o sfinansowanie zakupu pieców i
wymiany  instalacji  grzewczej.  Koszty  wymiany  piecy  są  wysokie  (  około
230.000  zł).  Postanowiono  podłączyć  te  dwie  placówki  do  węzła
ciepłowniczego. Zostanie stworzony program pozwalający pozyskać środki na
dodatkowe inwestycje związane z ociepleniem budynków.  

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż należy zająć się tymi obiektami w
trybie natychmiastowym. 

Głosowanie:
Jednogłośnie za 

8.8         zaciągnięcia kredytu  

Radny  Zbigniew  Piórkowski zapytał  o  różnice  w  kwocie  pomiędzy
projektami.

Pan Starosta  Mirosław  Molski wyjaśnił,  iż  po  zapoznaniu  się  z  opiniami
komisji Zarząd wniósł projekt w sprawie zaciągnięcia kredytu. W projekcie tym
kwota  została  pomniejszona  o  około  200.000,  która  to  miałaby  zostać
pozyskana z NFOŚ i GW. 

Głosowanie
8 głosów za
2 wstrzymujące się

8.9 zmiany uchwały budżetowej

14



głosowanie
9 głosów za
2 głosy wstrzymujące się 

pkt.  9 Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu Nowodworskiego od
ostatniej sesji.

(Zał. nr 8)

Starosta Powiatu Mirosław Molski uzupełnił informację przekazana radnym o
dodatkowe wyjaśnienia. ( zał. nr 8) Wyjaśnienia dotyczyły:
1. rozmów w  sprawie  przekazania  mostu  dla  Powiatu  Nowodworskiego  w

miejscowości Kępki
2. budowa  nowej  strażnicy  przy  ul.  Warszawskiej  (  nowa  siedziba  Straży

Pożarnej)

pkt. 10 Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego
Rady Powiatu ( informacja z prac przewodniczącego Rady Powiatu

Nowodworskiego od ostatniej sesji)

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  przedstawił
skierowana do siebie korespondencję i  wyjaśnił jeszcze raz, iż Starostwo nie
było organizatorami Konferencji „ Żuławy 2003-czas przełomu” ( zał. nr 9)

Radny Tomasz Terendy przedstawił sprawozdanie z uczestnictwa w spotkaniu
zorganizowanym prze  Wojewódzką  Stację  Sanitarno  –  Epidemiologiczną  w
Gdańsku. 

Pkt. 11 Sprawozdania z działalności Komisji Stałych za I półrocze 2003
roku

( zał. Nr 10)
Przyjęte bez uwag.

Pkt. 12 wolne wnioski

Radny  Zbigniew  Piórkowski  podziękował  za  przybycie  Panu  Andrzejowi
Śnieg, Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego, i zaproponował, aby o sesji zostali
informowani wszyscy radni z naszego okręgu. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski wyjaśnił, iż takie zaproszenia
zostały wysłane. 
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Przewodnicząca  Pielęgniarek przedstawiła  informację  o  likwidacji  dwóch
oddziałów  w Szpitalu  Rejonowym,  a  mianowicie  oddziału  chirurgicznego  i
położniczo – ginekologicznego. Poprosiła w imieniu swoim i pielęgniarek, aby
Rada Powiatu pomogła w tym, aby te oddziały nie zostały zlikwidowane. 

Wniosek pielęgniarek Rejonowego Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim
o  pomoc  Rady  Powiatu  w  nie  doprowadzeniu  do  likwidacji  oddziałów
położniczo  –  ginekologicznego  i  chirurgicznego  w  Szpitalu  Rejonowym w
Nowym Dworze Gdańskim.

Radny Zygmunt Sztabiński powiedział, iż Partia Samoobrona wydała petycję
do sejmiku Samorządowego dotyczącą służby zdrowia. Komisja Samorządowo-
Społeczna zajmie tymi problemami w najbliższym czasie. 

Głos  zabrał  Pan  Andrzej  Śnieg  Radny  Sejmiku  Wojewódzkiego,  który
podziękował  za  zapraszanie  na  dzisiejszą  sesją  .  Przedstawił  swoja  osobę.
Zaproponował pomoc w pozyskiwaniu środków z WFOŚ i GW. W związku ze
służbą  zdrowia  należy  zwracać  się  do  odpowiedniej  Komisji  Sejmiku
Wojewódzkiego. 28 X 2003 roku na posiedzeniu Sejmiku uchwały w sprawie
służby zdrowia będą rozpatrywane po naniesionych poprawkach. Złym jest to,
iż Powiat nie ma własnego szpitala, ale program restrukturyzacji obejmuje całą
służbę zdrowia. Pan Andrzej Śnieg poprosił o zaproszenie na debatę o służbie
zdrowia  Pana  Szymańskiego,  Przewodniczącego  Komisji  Zdrowia.  Pana
Borusewicza oraz wybranych radnych. Problemy Powiatu zostaną przekazane
na sesję Sejmiku. Radny powiedział, iż z melioracją na Żuławach jest bardzo
źle. 

Przewodniczący  Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział,  iż  skorzysta  z
rad pana radnego Andrzeja Śniega. 

Pan Andrzej Śnieg nadmienił, iż powinna odbyć się sesja wyjazdowa Komisji
Zdrowia w Starostwie nt. problemów szpitala w Nowym Dworze Gdańskim

Radny  Grzegorz  Lew  złożył  pisemną  interpelacje  z  prośbą  o wywarcie
wpływu  złożenia  wyjaśnień  na  Radnym  Zbigniewie  Piórkowskim,  za
wypowiedź udzieloną na ramach prasy. ( zał. nr 11)

Radny  Zbigniew  Bojkowski zapytał,  czy  w  artykule  zostało  ujawnione
nazwisko  radnego Grzegorz  Lwa. 

Radny  Zbigniew  Piórkowski powiedział,  iż  udzieli  wyjaśnień  na  łamach
prasy.
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Radny Grzegorz Lew powiedział, iż takie wyjaśnienie powinno być złożone
co do jego osoby osobiście. 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Dobrosława Fila
Podinspektor Biura Rady Powiatu 

            podpisał

    Przewodniczący Rady 
Powiatu Nowodworskiego

   Eugeniusz Wyrzykowski 
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