
PROTOKÓŁ Nr X/2003
z X sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

w dniu 30 października  2003 roku.

Rozpoczęcie: 10.00                                                                Zakończenie: 15.15

           
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  –  otworzył
obrady X sesji  Rady Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w
sesji  uczestniczy 10 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może
obradować  i  podejmować  prawomocne  uchwały.  Powitał  radnych  i
zaproszonych gości.
(lista radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu)

2.      Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Powiatu.  

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

Radni w wyniku głosowania opowiedzieli się jednogłośnie (10 głosów za)
za przyjęciem protokołu IX sesji Rady Powiatu.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad  .

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowodworskiego  Eugeniusz
Wyrzykowski    zapytał,  czy ktoś  chce  zabrać  głos  w sprawie  porządku
obrad. ( zał. Nr 3)
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Rozwój turystyki na terenie Powiatu Nowodworskiego
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1  Zmiany uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr V/34/2003 z dnia 
       31marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu;
6.2   Zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok;
6.3   Zmiany uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVIII/202/2002 

z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych powiatu;

6.4  Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Miasta i   
       Gminy Nowy Dwór Gdański;
6.5  Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;

7. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu Nowodworskiego od ostatniej sesji
8. Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad

Starosta Powiatu Mirosław Molski powiedział, iż Zarząd wnosi poprawki do
przedstawionego porządku obrad:
Wprowadzenie projektu uchwały z numerem 6.6 

w sprawie przystąpienia Powiatu nowodworskiego do programu 
„ wyrównywanie różnic między regionami”

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski wprowadził punkt :

Informacja  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Nowodworskiego  i  Starosty
Powiatu Nowodworskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych. Pkt. nr 9

Następnie  zrządził  głosowanie  nad  pierwszym wnioskiem zgłoszonym przez
Starostę Powiatu Nowodworskiego Pana Mirosława Molskiego

Głosowanie 10 głosów za

Głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez Przewodniczącego Rady Powiatu
Nowodworskiego Pana Eugeniusza Wyrzykowskiego
10 głosów za

głosowanie nad porządkiem obrad po wprowadzonych zmianach
10 głosów za

(porządek po zmianach stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Eugeniusz Wyrzykowski
udzielił „ głosu” panu Bolesławowi Klein. 
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Pan  Bolesław  Klein podziękował  Panu  Mirosławowi  Molskiemu  Staroście
Powiatu  Nowodworskiego  za  patronat  nad  obchodami  10  -  lecia
funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Starosta  Powiatu Nowodworskiego  Mirosław  Molski złożył  na  ręce  Pana
Zbigniewa  Ressela  podziękowanie  od  Rady  Powiatu  Nowodworskiego  i
Zarządu Powiatu Nowodworskiego za dotychczasową pracę. 

Pan  Zbigniew  Ressel podziękował  za  pamięć  i  czas  pracy  w  Komendzie
Powiatowej. Podziękowania  złożył  dla Rady Powiatu,  Zarządu Powiatu, Rad
Gmin i Rad Miast oraz wójtom i burmistrzom.

Radny  Henryk  Kuczma  przybył  o  godzinie  11.20,  usprawiedliwił  swoje
spóźnienie

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Eugeniusz Wyrzykowski
poinformował, iż pan Ryszard Masalski złożył rezygnację z pełnienia funkcji
radnego Powiatu Nowodworskiego. Przewodniczący w imieniu Rady Powiatu i
Zarządu powiatu złożył na ręce pana Ryszarda Masalskiego podziękowanie. 

Pan  Ryszard  Masalski przedstawił  powody  swojej  rezygnacji,  którymi  są
obowiązki związane z dostosowywaniem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w  Nowym  Dworze  Gdańskim  do  norm  Unii  Europejskiej  oraz
odpowiedzialność za zakład i pracowników. 

4. Rozwój turystyki na terenie Powiatu Nowodworskiego

„Raport na temat turystyki powiatu nowodworskiego” stanowi zał. do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski powitał  Panią
Marzenę  Wanagos,  Dyrektora  Departamentu  Kultury,  Turystyki  i  Sportu  w
Urzędzie Marszałkowskim. Powiedział, iż temat turystyki jest bardzo ważnym z
uwagi na uwarunkowanie naszego terenu. 

Starosta Powiatu Nowodworskiego Mirosław Molski wygłosił referat na ten
temat. Starosta powiedział, iż w dniu 29.10.2003 roku uczestniczył w Senackiej
Komisji  Rolnictwa.  Tematem  był  problem  „zagospodarowania”  ludzi
odchodzących z rolnictwa. Turystka umożliwi rozwiązać ten problem. 
Pierwszym  dokumentem  związanym  z  turystyką  jest  Strategia  Rozwoju
Powiatu,  priorytetem  tego  dokumentu  jest  podniesienie  atrakcyjności  delty
Żuławy oraz restrukturyzacja i  modernizacja sfery gospodarczej.  W kwietniu
odbyło się seminarium zainicjowane przez Samorząd Powiatowy, jego celem
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było zachęcenie podmiotów do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Miasto  Krynica  Morska  podjęła  działania  do  jej  utworzenia.  Samorząd
Powiatowy przystąpił do Regionalnej Organizacji Turystycznej. 
Strategia  Rozwoju  Powiatu  ukierunkowana  jest  na  rozwój  drogownictwa,
szkolnictwa,  na  zwiększenie  miejsc  parkingowych,  na  tworzenie  ścieżek
rowerowych oraz innych zadań. Dzięki samorządom powiatu udał się odnowić i
utrzymać kolej wąskotorową, zwiększono ilość kąpielisk wodnych. Na terenie
Mierzei Wiślanej powstają ośrodki rehabilitacyjne, które mogą funkcjonować
przez  cały  rok.  Gminy  powinny  dostosować  plany  zagospodarowania
przestrzennego do umożliwiania inwestycji. Ważnym jest promowanie regionu
poprzez materiały promocyjne, których nie posiadamy. Powiat na turystykę w
roku 2003 przeznaczył kwotę 25.000 zł. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Eugeniusz Wyrzykowski
powiedział, iż jednym z zadań powiatu jest jego promocja.

Następnie referat wygłosiła pani Marzena Wanagos, Dyrektor Departamentu
Kultury,  Turystyki  w  Urzędzie  Marszałkowskim,  która  podziękowała   za
zaproszenie  na  sesję.  Powiedziała,  iż  turystyka  jest  machiną  napędową
gospodarki,  jedno  miejsce  pracy  stworzone  w  turystyce,  kreuje  następne  w
pokrewnych  branżach.  Turystyka  powinna  być  ukierunkowana,  dlatego  też
została  stworzona  Strategia  Kierunków  Rozwoju  Turystyki  naszego
województwa potrzebna do pozyskiwania środków akcesyjnych i innych. Urząd
Marszałkowski podjął działania w budowaniu systemu  informacji turystycznej,
który  nie  powinien  obejmować tylko  obszar  wewnątrz  regionu,  a  powinien
wychodzić  szerzej.  Polska  Organizacja  Turystyczna  (jest  to  instytucja
promującą  Polskę)  zainicjowała  i  zainwestowała  w  internetowy  system
informacji. 29 listopada br. zostanie otworzony punkt informacji turystycznej w
Gdańsku  do  tego  punktu  powinny  trafiać  materiały  reklamowe,  również  z
naszego  powiatu.  Jednakowe  oznakowanie  dróg  jest  zadaniem,  które
województwo  musi  spełnić.  Polska  Organizacja  Turystyczna  będzie
wprowadzać Narodowa Kartę Turystyczną, która będzie pozwalała na wpisanie
się do katalogu za kwotę 100, 00 zł, co umożliwi korzystanie z rabatów i innych
promocji, podmiotom posiadającym ową kartę. Możliwe jest, iż podobna karta
będzie funkcjonowała w regionie. 
Powiat  Nowodworski  jest  członkiem  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej,
zainicjowaną  przez  Polską  Organizację  Turystyczną.   Specyfiką  rynku
turystycznego jest to, iż konsumenci i kontrahenci chcą wiedzieć,  gdzie mogą
korzystać z usług turystycznych i za ile. 
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna zarejestrowana została w dniu
08.07.2003.  Do  tej  organizacji  przystąpiły  23  podmioty  (członkowie  –
założyciele),  4  samorządy  (  samorząd  wojewódzki,  powiat  nowodworski,
powiat słupski, miasto Gdynia oraz istniejące Lokalne Organizacje Turystyczne
i  branża  turystyczna.  Głównym zadaniem  PROT  będą  wydawnictwa,  targi
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turystyczne.  PROT  poprzez  członków  Zarządu  będzie  ukierunkowany  na
dziedziny  turystyki.  Badania  rynku  turystycznego  są  metodologicznie  nie
dostosowane do metod stosowanych w krajach Unii  Europejskiej.  Marszałek
Województwa  Pomorskiego  jest  patronem  PROT.  Za  powstawaniem
Regionalnych Organizacji Turystycznych przemawiają względy finansowe.  

Pan  Aleksander  Janiak  Prezes  Polskiej  Organizacji  Turystycznej
podziękował z zaproszenie. Kierunki o których mówił pan Starosta Powiatu są
słuszne, jednak brakuje na nie pieniędzy. Pan Aleksander Janiak zwrócił uwagę
na to, iż   należy mieć odpowiedni plan działania w stosunku do tego co się chce
osiągnąć.  Powiat  Nowodworskie  posiada  odpowiednie  walory  turystyczne,
jednak nie są one wykorzystane.  Kraje sąsiednie wiedzą tylko o Mistrzostwach
Świata w Poławianiu Bursztynu, które są organizowane na tym terenie.  Rada
powinna stwarzać możliwości do rozwoju i promocji turystyki. Należy pomóc
inwestorom  w  ich  działaniu,  gdyż  boją  się  oni  zmienności  władzy  i
postanowień. Błędem jest brak stabilności. Pan Aleksander Janiak przypomniał,
iż  POT  wybudowała  w każdej  miejscowości  biuro  zakwaterowania  i  punkt
informacji  turystycznej,  dojazdy  do  morza,  pola  campingowe.  Dawniej  był
odpowiedni  system,   nie  było  pieniędzy.  W  tej  chwili  jest  to  trudne,  aby
uzdrowić turystykę należy ją odpolityczniać,  należy wykonać cel  i  pozwolić
działać. 

Pan Bogdan Donke  Dyrektor Biura  Podróży Orbis Travel podziękował za
zaproszenie  na  sesje  i  poruszył  temat  walorów  turystycznych  powiatu.
Powiedział,  iż  region  powiatu  ma  walory  wypoczynkowe  i  uzdrowiskowe,
chociaż te nie są wykorzystane. Nie ma sezonów turystycznych, a są sezonowe
produkty  turystyczne  tzn.,  iż  każda  pora  roku  powinna  być  wykorzystana.
Turyści nie wiedzą o naszych „ skarbach”. Brak jest tablic informujących o tym,
iż  na  tym  terenie  są  atrakcje  turystyczne,  brak  ofert,  brak  świadomości
regionalnej, brak folderów reklamowych. 

Pan Bogdan Donke Prezes Orbis Travel wnioskuje, aby  wyznaczyć działki i
miejsca dla turystów przeznaczone do płukania bursztynu, ponadto wnioskuje o
organizowanie przez ośrodki wczasowe   podobnych imprez do mistrzostw w
poławianiu bursztynu.  

Największym problemem turystyki jest  brak produktów turystycznych.  Biura
podróży  nie  otrzymują  z  odpowiednim  wyprzedzeniem (najlepiej  do  końca
czerwca ) informacji o produktach turystycznych np. poławianie bursztynu. Nie
mogą zaproponować tego do opracowania w formie produktu. Dzisiaj turyści to
nie są grupy, są nimi osoby indywidualne. Promocja musi  trafiać do tej właśnie
grupy. Co czwarty turysta ocenia jakość usług w Polsce negatywnie ( głównie
sanitariaty).  Należy zwrócić uwagę na drukowanie wydawnictw produktowych
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i  w językach obcych (  w języku kraju do którego jest skierowany). Obecnie
wpływy dewizowe z turystyki ulegają zmniejszeniu. 

Przerwa 12.05 do 12.20

Pan  Henryk  Pszczoliński  Kierownik  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej przedstawił informację na temat stanu wody, którą uzyskał
na spotkaniu na ten temat. Woda nie jest najlepszej jakości, w miejscowościach
nadmorskich  czasowo  przeznaczona  do  użytku,  warunkowo  dopuszczona.
Normy dopuszczające wodę do użytku ulegają zmniejszaniu- dostosowanie do
norm obowiązujących w  Unii  Europejskiej.  W przyszłym roku   pieczę  nad
stanem kąpielisk  sprawować  będzie   instytucja   na  której  terenie  one  leżą
( wójt, burmistrz). 

Radny  Zbigniew  Bojkowski powiedział,  że  Pan  Przewodniczący  nie  dał
szansy zadawania pytań pani Dyrektor Marzenie Wanagos, która powiedziała,
iż  zostanie  dłużej.  Pan Przewodniczący Rady powinien  inaczej  rozplanować
omawianie tego punktu. 

Pan Kryspin Osielski Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo powiedział, iż
po wysłuchaniu referatów nasuwa się refleksja, aby działać wspólnie,  należy
stworzyć wspólny, skoordynowany program dotyczący turystyki.  Zwraca się za
pośrednictwem  rady  o  zapytanie  do  pani  Marzeny  Wanagos  Dyrektora
Departamentu Turystyki,  Kultury i  Sportu w Urzędzie Marszałkowskim jaka
będzie przyjęta metodologia wdrażania programów turystycznych.

Radny Zbigniew Ptak powiedział, iż nie wierzy, aby ta rada mogła coś zrobić,
gdyż nasza rada jest rada starą jak określiła ją prasa po wyborach. Radny Ptak
powiedział,  iż  Pan  Starosta  określił  miejsce  turystyki  w  hierarchii  zadań
powiatu.   Poprzednia kadencja była na etapie programu turystycznego, który
wskazywał  jakie  produkty  turystyczne  należy  rozwijać  na  naszym  terenie.
Radny  zwrócił  uwagę,  iż  samorządy  nie  składają  wniosków  dotyczących
turystyki. Należy rozwijać klimat do rozwoju turystyki, gdyż na naszym terenie
jest duże bezrobocie, a posiadamy duże atuty. Radny Ptak uważa, iż musimy
posiadać:
1. programy
2. Lokalną  Organizację  Turystyczną,  która  powinna  powstać  pod  pieczą

Starosty Powiatu Nowodworskiego. Nie może to być organizacja mała. 
Radny poparł  stanowiska  Pana  A.  Janiaka,  iż  nie  należy  patrzeć  na  układy
polityczne, a działać jako całość. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Eugeniusz Wyrzykowski
wyjaśnił, iż  rola  Rady  Powiatu  sprowadza  się  do  zadań  koordynacyjnych,
większe pole działania posiadają gminy. 

Pan Andrzej Stępień Burmistrz Miasta Krynica Morska powiedział, iż źle
się stało, iż samorządy nie przyjechały na dzisiejsza sesje powiatu poświęcona
turystyce. Pan Stępień uważa, iż dobrze się stało, iż LOT powstała z inicjatywy
gestorów bazy noclegowej,  właścicieli  ośrodków,  którzy chcą  coś  robić.  Ta
powstałą  organizacja  nie  będzie organizacją  Krynicy Morskiej.  Środki,  które
LOT  otrzyma  będą  wykorzystywane  na  naszym  terenie.   Pan  A.  Stępień
powiedział,  iż   niepokojące  są  fakty,  iż  zmiany  władz  mogą  wpłynąć
niekorzystnie na rozwój integracji pomiędzy nadmorskimi miejscowościami w
naszym powiecie. Pan Burmistrz poruszył sprawę brudnych plaż. 

Pan  Andrzej  Stępień  Burmistrz  Miasta  Krynica  Morska  wnioskuje  o
umożliwienie  zawierania  umów  dzierżawy  plaży  w  miejscowościach
nadmorskich na okresy do 15-20 lat.  

Pan Andrzej Stępień zaproponował, aby gminy zastanowiły się nad wspólnym
zakupem maszyny do czyszczenia piasku. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  iż
uwagi przedstawione przez Pana Andrzeja Stępnia Burmistrza Miasta Krynica
Morska są słuszne. 

Radny  Eustachiusz  Lepper powiedział,  iż  nigdy  nie  był  działaczem
związanym z turystyką. LOT powinny powstać, należy wyeliminować wszelkie
antagonizmy, skupić się na celu i wspólnym działaniu.

Pan  Edward  Adamczyk Wicestarosta  Powiatu  Nowodworskiego zwrócił
uwagę na to, iż czasy amatorszczyzny się skończyły i wchodząc do „ Europy”
turystyka będzie  żywicielką tego regionu. Pan Adamczyk powiedział,  iż jest
zadowolony, iż Krynica Morska jednoczy się tworząc organizację turystyczną. 

Radny Zbigniew Ptak, powiedział, iż bezrobocie jest problemem powiatowym,
środki  przeznaczone  na  rozwój  turystyki,  a  za  tym  i  rozwój  lokalny  bez
inwestycji, bez środków unijnych  nie jest  możliwy do wykonania. Wykonanie
projektów należy powierzyć profesjonalistom. 

Pani  Teresa  Figel  kierownik  Ośrodka  NEPTUN  w  Krynicy  Morskiej
powiedziała, iż nie jest tak, że LOT powołał pan Burmistrz Krynicy Morskiej.
LOT powstała poprzez działanie ludzi mieszkających na terenie gminy i miasta
Krynica Morska, ludzi, którzy chcą działać, coś zrobić dla siebie - nie czekać.  
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Pani  Figel  podtrzymała  stanowiska  pana  A.  Stępnia  o  zanieczyszczonych
plażach.  Zwróciła  uwagę  na  to,  iż  młodzież  po  ukończeniu  technikum
turystycznego  w  Nowym  Dworze  Gdańskim  nie  szuka  pracy  w  swoim
zawodzie.  Pani  Teresa  Figel  musi  zatrudniać  osoby spoza  naszego  terenu  z
uwagi na brak profesjonalnej kadry. 

Następnie  wypowiedziała  się  Pani  Krystyna   Wilczewska,  Prezes
Stowarzyszenia  „Turystyczna  Stegna”,  która  poruszyła  temat  postrzegania
powiatu  jako  regionu  w  pierwszej  kolejności  jako  regionu  rolniczego,  a
następnie turystycznego. W rzeczywistości jest odwrotnie.

Radny Jarosław Dywizjusz poinformował, iż uczestniczył w seminarium nt.
jakości wód.  Możliwym  jest, iż może nadejść czas w którym nasze plaże nie
zostaną dopuszczone   do użytku ze względów sanitarnych. Stanowisko pana
Burmistrza Krynicy Morskiej  o zakupie maszyny do czyszczenia  piasku  jest
uzasadnione. 

Pan Starosta Powiatu Nowodworskiego Mirosław Molski powiedział, iż pan
radny  Zbigniew  Ptak  zrobił  wiele  dla  turystyki.  Powiat  wspomaga
organizowanie Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu. Brak jest chętnych
do  tego,  aby  należeć  do  LOT,  należy  poczynić  kroki  do  przekonywania
podmiotów gospodarczych, aby przystąpili do takiej organizacji. 
Starosta Powiatu Mirosław Molski powiedział, iż plaże są własnością Skarbu
Państwa. Zarządza nimi Starosta. Plaże, które nie zostały wydzierżawione leżą
w gestii Urzędu Morskiego, który powinien się tymi plażami interesować. 

Radny Zygmunt Sztabiński powiedział, iż w planach pracy komisji na 2004
rok, należy zająć się sprawami turystyki. 

Radny Jarosław Dywizjusz powiedział, iż aby zmniejszyć koszty zatrudniania
ratowników na kąpieliskach należy zwiększać liczbę patroli. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Eugeniusz Wyrzykowski
powiedział,  iż  nasuwa  się  refleksja,  że  wspólne  działanie  może  do  czegoś
doprowadzić.  W samorządach gmin należy dać szansę tym, którzy chcą coś
zrobić. Prośba do prasy, aby umożliwiła do wypowiedzenia się na jej łamach na
temat turystyki. 

5. Interpelacje i zapytania radnych

Nie zgłoszono pytań
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6. Podjęcie uchwał w sprawach

6.1         zmiany uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego nr V/34/2003 z dnia 31  
marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Starosta Powiatu Mirosław Molski  wyjaśnił projekt uchwały. Powiedział, iż
Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wnioskami Komisji  Rady Powiatu  i  jeden  z
wniosków uwzględnił
(upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia wyższej kwoty kredytu do 1.800.000 zł)

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż  po
opinii  Komisji  Oświaty,  Zarząd  postanowił  przedstawić  projekt  uchwały  na
wyższą kwotę. Następnie Przewodniczący Rady zapytał komisje stałe o opinie.

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał,  czy w związku z procedurą odwoławczą
dotyczącą  przetargu,  nastąpi  opóźnienie  w  realizacji  inwestycji  i  w  razie
pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy dla skarżącego, kto poniesie koszty.

Starosta  Powiatu  Mirosław  Molski powiedział,  iż  takie  opóźnienie  może
nastąpić.  Starosta  wierzy, iż  samorząd nie  będzie  ponosił  żadnych  kosztów,
gdyż jedynym kryterium przy wyborze wykonawcy była  cena.  Skarżący nie
dopilnował  wymogów  formalnych.  Koszty  arbitrażu  nie  są  kosztami
pokrywanymi przez inwestora  (  w tym przypadku samorząd).   Arbiter  może
uzgodnić  różne  werdykty.  Jednym  jest  otrzymanie  zamówienia  przez
skarżącego,  innym  rozpoczęcie  procedury  przetargowej  w  części,  bądź  w
całości ponownie.

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał kiedy może przyjść i otrzymać informację
o rozstrzygnięciu. 

Starosta Powiatu Mirosław Molski wyjaśnił, iż oficjalne pismo otrzyma za
kilka dni. 

Radny  Zbigniew  Ptak zapytał,  czy  powiat  będzie  posiadał  zdolności
kredytowe po zaciągnięciu kredytu. 

Starosta  Powiatu Mirosław Molski powiedział,  iż  kredyty rozpisane są  do
roku 2015.  Ten kredyt zostanie  zrekompensowany mieniem Skarbu Państwa
najprawdopodobniej nastąpi to w latach 2004-2006.
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Głosowanie nad projektem uchwały
8 głosów za
3 głosy wstrzymujące się

uchwała została podjęta

6.2         zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski wyjaśnił  projekt
uchwały, który jest konsekwencją poprzedniej uchwały. 

Głosowanie nad projektem
9 głosów za
2 głosy wstrzymujące się

uchwała została podjęta

6.3         zmiany uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego nr XXXVIII/202/2002  
z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności
pieniężnych powiatu

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowodworskiego  Eugeniusz  Wyrzykowski
powiedział, iż komisje zostały zapoznane z projektem uchwały i poprosił je 
o przedstawienie stanowiska.
Komisje przychyliły się do tego projektu.

Radny  Zbigniew  Bojkowski zapytał  dlaczego  do  tej  pory  uchwała  ta  nie
została zmieniona. 

Starosta Powiatu Nowodworskiego Mirosław Molski wyjaśnił, iż wynikało
to  z wiedzy prawnej, a  uchwała  pozwolić  ma na umarzanie drobnych kwot,
których jest dużo. 

Głosowanie nad projektem
10 głosów za ( jeden radny nieobecny)
uchwała została podjęta
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6.4 dokonania darowizny nieruchomości na rzecz  Miasta i Gminy Nowy
Dwór Gdański

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski wyjaśnił,  gdzie
położona jest nieruchomość będąca przedmiotem uchwały. Następnie spytał o
opinie Komisji, które opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały.

Radny Zbigniew Bojkowski wyraził  żal  z powodu nieobecności  Burmistrza
Nowego  Dworu  Gd.,  pana  Tadeusza  Studzińskiego,  gdyż  chciał  mu  zadać
pytanie,  „jaki  ma  w  tym  interes”?  Jego  zdaniem  sprawa  powinna  być
przeprowadzona inaczej. Dla ułatwienia przejścia mieszkańcom należało zrobić
krótką  ścieżkę.  Podjęcie  tej  uchwały  nie  załatwi  problemu.  Powiat  jako
właściciel  powinien  podjąć  odpowiednią  decyzję  wcześniej.   Na  miejscu
Burmistrza Studzińskiego wcale by się tą sprawą nie zajmował. Stwierdził,  że
Starosta Powiatu nie słucha, co radni mają do powiedzenia, nie interesuje się
problemami mieszkańców i regionu.

Przewodniczący Powiatu  Eugeniusz Wyrzykowski stwierdził,  że podziela
stanowisko  radnego  Zbigniewa Bojkowskiego,  ale  wina  nie  leży  po  stronie
Starosty, tylko władz Miasta  i  Gminy Nowy Dwór Gd.,  gdyż w ich kwestii
znajduje się plan zagospodarowania przestrzennego, taki  a nie inny przebieg
drogi zależy od ich decyzji. Władze Powiatu nie mają na to wpływu..

Radny  Zbigniew  Bojkowski uważa,  że  na  władze   Miasta  wywierana  jest
presja. 

Przewodniczący Eugeniusz Wyrzykowski stwierdził, że będąca przedmiotem
dyskusji droga, jest gminna. Władze Miasta i Gminy nie wystąpiły do Powiatu z
wnioskiem o inne załatwienie tej sprawy.
Spytał  się,  czy są  jeszcze  inne  uwagi?  W związku  z  ich  brakiem zarządził
głosowanie nad projektem uchwały.

Głosowanie
10 głosów za ( jeden z radnych nieobecny)
uchwała została podjęta 

Radny Zbigniew Bojkowski zadał pytanie, czy jeżeli władze Miasta i Gminy
Nowy Dwór Gd. wystąpią z wnioskiem o przejęcie drogi przez Powiat, sprawa
będzie rozpatrywana powtórnie?
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Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski odpowiedział,  że  jeżeli
władze Miasta uczynią to w odpowiednim momencie, będzie to przedmiotem
obrad Rady Powiatu.

6.5 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  że  uchwałą
dotyczy  pana  Ryszarda  Masalskiego,  który  pisemnie  zrzekł  się  mandatu
radnego  i  z  tą  chwilą  przestał  być  radnym, co  zostało  potwierdzone  przez
Wojewódzkiego  Komisarza  Wyborczego  (podczas  rozmowy  telefonicznej).
Rolą Rady Powiatu jest podjęcie uchwały, aby na jej podstawie Wojewódzki
Komisarz Wyborczy mógł wskazać osobę, która zajmie miejsce pana Ryszarda
Masalskiego w Radzie.
Wobec braku pytań zarządził głosowanie.

Głosowanie nad projektem uchwały

10 głosów za 
uchwała została podjęta

6.6 przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji programu
„wyrównywanie różnic pomiędzy regionami”

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski stwierdził,  że  projekt
uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez   Komisje  i  zarządził
głosowanie.

Głosowanie nad  projektem uchwały

10 głosów za
uchwała została podjęta
    7.  Informacja Starosty  o  pracy  Zarządu Powiatu Nowodworskiego  od  
ostatniej sesji

(stanowi załącznik nr 5 do protokołu)
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Starosta Powiatu Mirosław Molski uzupełnił informację przekazaną radnym o
wyjaśnienia  dotyczące  ostatniego  posiedzenia  Zarządu  Powiatu,  na  którym
przyjęto jedną autopoprawkę dotyczącą projektu uchwały budżetowej.
Wspomniał o udziale w Senackiej  Komisji Rolnictwa,  gdzie  Prezes  ARiMR
udzielił  szczegółowych informacji  w  związku  z  przygotowaniami  Polski  do
realizacji zadań związanych z rolnictwem.

8.Informacja  o  korespondencji  skierowanej  do  Przewodniczącego  Rady
Powiatu Nowodworskiego

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przedstawił  skierowaną  do  siebie
korespondencję (informacja stanowi załącznik nr 6  do protokołu).

Radny Zbigniew Bojkowski zgłosił wątpliwości do korespondencji dotyczącej
pana Masalskiego – uważa, że radny, który zgłosił rezygnację z mandatu, ma
prawo do miesięcznego terminu do wycofania tej rezygnacji. Nie przestaje być
radnym z chwilą zgłoszenia rezygnacji
W związku ze zgłoszonym wnioskiem odnośnie spotkania z przedstawicielami
służby zdrowia wyjaśnił, że chodziło mu o przedstawienie na grudniowej sesji
informacji,  jak  daleko  posunęła  się  restrukturyzacja  szpitala  i  czy są  jakieś
efekty.
Następnie  radny skierował  pytanie  do  Starosty,  ile wyniesie na koniec  roku
zadłużenie Powiatu, łącznie z planowaną budową mostu w Drewnicy oraz jak
długo Powiat będzie miał kłopoty finansowe w związku z tym zadłużeniem.
Nawiązał  do  konieczności  podjęcia  rozmów z  wójtami  na  temat  tworzenia
parkingów  oraz  zaproponował  przekazanie  gminom  majątku  kolei
wąskotorowej, aby finansowo odciążyć Powiat.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski zgłosił  propozycję,  aby
wniosek  radnego  Bojkowskiego  dot.  spotkania  z  przedstawicielami  służby
zdrowia został  zrealizowany przez Zarząd Powiatu i  przedstawiony w formie
informacji na sesji grudniowej.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego i Starosty
Powiatu Nowodworskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych

Starosta Powiatu Mirosław Molski  powiedział,  że osób zobowiązanych do
złożenia  oświadczeń  majątkowych było  24,  wszystkie  oświadczenia  zostały
przeanalizowane  i  porównane  z  zeznaniami  podatkowymi  PIT.  W  czterech
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przypadkach  wykazana  została  niezgodność   oświadczeń  z  zeznaniem
podatkowym PIT. Wobec wszystkich tych osób podjęto kroki prowadzące do
uzupełnienia niezgodności. Trzy osoby dopełniły tego obowiązku, jedna nie.
Na dzień dzisiejszy wszystkie oświadczenia wypełniono prawidłowo i złożono
w wymaganym ustawowo terminie. (zał. do protokołu)

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  przedłożył
informacje na temat oświadczeń majątkowych radnych Powiatu (zał. nr 7  do
protokołu).

Radny Zbigniew Piórkowski przybył o godzinie 14.40. 

10.      Wolne wnioski  

Radny Zbigniew Bojkowski zgłosił wniosek o przedstawienie pracowników i
kierowników  Starostwa  Powiatowego  i  podanie  zmian  kadrowych  na
stanowiskach.

Przewodniczący Rady przychylił się do wniosku radnego.

Radny  Zbigniew  Piórkowski  zadał  pytanie,  czy  będziemy  jako  samorząd
korzystać  z  programów unijnych dotyczących turystyki  czy są  już lub  może
będą złożone wnioski, gdyż otrzymał w teczce takie materiały.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  wyjaśnił,  że  materiały  te  pochodzą  ze
szkolenia  przeprowadzonego  w  Sopocie,  na  temat  korzystania  z  ww.
programów. Uważa za zasadne, aby radni zapoznali się z nimi.

Starosta  Powiatu  Mirosław  Molski  odpowiadając  na  pytania  radnego
Zbigniewa  Bojkowskiego  powiedział,  że  na  temat  tworzenia  parkingów  są
prowadzone  rozmowy  z  Nadleśnictwem   w  Elblągu,  z  Zarządem  Dróg
Wojewódzkich,  co  odnosi  się  również  do  tworzenia  ścieżek  rowerowych.
Wszystko to jest związane z możliwościami finansowymi Powiatu.
Podziękował  radnemu  Bojkowskiemu  za  pozytywne  odniesienie  do  działań
samorządu powiatowego.
Jeśli  chodzi  o  przekazanie  majątku  kolei  wąskotorowej  gminom,  to  należy
powiedzieć,  że  gminy  te  przekazały  w  tym  roku  określone  kwoty  na
dofinansowanie funkcjonowania kolei. 
Regulacja  spraw  kolei  przeciągnie  się  w  czasie,  gdyż  jest  ona  rozbita
organizacyjnie i finansowo.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zaproponował 

14



18 grudnia  br.  jako termin następnej sesji,  na której poruszane będą sprawy
bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych oraz analiza sytuacji na rynku pracy 
w powiecie nowodworskim.
Sesja  dotycząca przyjęcia uchwały budżetowej  na 2004 rok odbędzie  się  na
początku  przyszłego  roku  w związku  z  przesunięciem terminu przedłożenia
projektu do 15 grudnia 2003 r. Na sesji grudniowej Radni mogliby zapoznać się
z założeniami budżetu Powiatu na 2004 rok.
W zaproponowanym terminie można byłoby przyjąć plany pracy Komisji i Rady
Powiatu.

Radny Zbigniew Piórkowski  poparł propozycję Przewodniczącego Rady.

11. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zamknął obrady 
X sesji Rady Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała
Dobrosława Fila               podpisał
podinspektor               Przewodniczący Rady
biura rady powiatu Powiatu Nowodworskiego

Eugeniusz Wyrzykowski
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