
PROTOKÓŁ Nr XIX/04

z XIX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

w dniu 18 listopada 2004 roku.

Rozpoczęcie:10..00                                                            Zakończenie: 13.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz  Wyrzykowski  –  otworzył obrady  XIX sesji

Rady Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14. radnych, co

stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Powitał  radnych, zaproszonych gości,  w szczególności  panią  Prezes  Sądu Rejonowego w

Malborku, Reginę Despot – Mładanowicz oraz pana Krzysztofa Jezierskiego przedstawiciela

Kuratorium Oświaty jak również przedstawicieli samorządów. (lista radnych i zaproszonych

gości stanowią załączniki nr 1- 2 do protokołu).

Radny Henryk Kuczma przybył o godz. 10.10 - 15 radnych.

Prezes Sądu Rejonowego w Malborku Regina Despot – Mładanowicz  podziękowała za

zaproszenie  i  przedstawiła  swoja  osobę.  Utworzony  został  Ośrodek  Zamiejscowy  Sądu

Rejonowego w Malborku. Obecnie jest taka tendencja, aby odchodzić od dużych jednostek,

które trudno zarządzać i tworzyć mniejsze, czyli ośrodki zamiejscowe. Wychodząc naprzeciw

potrzebom pragnie się uruchomić od 01.01.2005 r. Wydział  Ksiąg Wieczystych w Nowym

Dworze Gdańskim.  Od miesiąca marca – kwietnia  wnioski  będą realizowane na bieżąco.

Obecnie nie ma zaległości w wydawaniu wniosków. Od momentu wpływu do wydania mija

okres  1  –  1,5  miesiąca.  Budynek  jest  bardzo  dobrze  wykonany,  jest  bardzo  dobrze

dostosowany  dla  potrzeb  sadu.  Obiecane  jest  skomputeryzowanie  tego  budynku  oraz

wyposażenie go w meble.  Początkowo w tym wydziale będą zatrudnione  te  osoby, które

pracują w Malborku. Dwie z  nich są z Nowego Dworu Gdańskiego. Wydział z Malborka

zostanie  podzielony na dwa oddziały. W przyszłości będą czynione starania o  utworzenie

ośrodka migracyjnego. Jest trend, aby wszystkie księgi z formy papierowej nanosić na nośniki

informacyjne.   Wtedy  będzie  możliwość  zatrudnienia  większej  ilości  osób,  które  będą

nanosiły te dane. Taki ośrodek jest w Elblągu. Na przyszły rok jest planowane uruchomienie
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takiego  ośrodka  w Stargardzie,  Kwidzynie,  Tczewie,  Malborku.  Jest  taka  możliwość,  ze

prezes zwiększy ilość etatów większość wniosków, które wpływają do sądu są z tego terenu.

Wydział ten pod względem finansowym zwróci się bardzo szybko. Sąd to prestiż dla miasta. 

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski podziękował  za  wypowiedź  i  złożył

życzenia zadowolenia dla wszystkich pracowników. 

2  Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski  zapytał o uwagi do protokołów.

Uwag nie było.

Zarządził głosowanie nad protokołami z dwóch ostatnich sesji. 

Głosowanie

14 za

1 wstrzymujący się

3 Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
( zał. Nr 3)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski  zapytał o uwagi do porządku. 

Starosta Nowodworski Mirosław Molski w imieniu Zarządu prosi:

1. o  wycofanie z  porządku  pkt.  9.4  ,  czyli  porozumienia  pomiędzy, Miastem Gdańsk,  a

Powiatem Nowodworskim. Powodem takiej decyzji jest trwanie prac nad budżetowaniem

na rok przyszły tego typu zadania. 

2. Wprowadzenie po pkt. 10,  pkt. 11- Informacja Starosty na temat projektu wzmocnienia

Mierzei wiślanej poprzez modernizacje infrastruktury transportowej.

3. Wprowadzenie autopoprawek do:

- zasad gospodarowania nieruchomościami w pkt. 9.2

- pkt. 9.5 zmiana uchwały budżetowej

4. nowy projekt – zmiana plany finansowania PFRON

5. w pkt. 9.7 zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowanie Skarbowi Państwa

nieruchomości. 
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Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski podsumował  wypowiedź  Starosty.

Następnie zarządził głosowanie nad propozycją Starosty (całość).

Głosowanie:

15 za

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski odczytał porządek od pkt. 9.4 

9.4 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok;

9.5  Zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

9.6  Zmiany  planu  finansowego  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych w 2004 roku

9.7 Zmiany  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  darowanie  Skarbowi  Państwa

nieruchomości z zasobu Powiatu nowodworskiego 

10. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu od ostatniej sesji.

11. Informacja  Starosty  nt.  finansowania  projektu  pod  tytułem  „Wzmocnienie  Rozwoju

Turystycznego Mierzei Wiślanej poprzez modernizację infrastruktury transportowej”

12. Informacja o korespondencji skierowanej do  Przewodniczącego Rady   Powiatu

13. Wolne wnioski

14. Zamknięcie obrad 

Głosowanie za przyjęciem porządku po zmianach

15 za

4. Interpelacje i zapytania radnych

Radny  Zbigniew  Ptak  wnioskował  o  uzyskanie informacji  w  formie  pisemnej  na  temat

zagospodarowania  wyposażenia  po  SOSW  w Junoszynie.   W  jaki  sposób  „wyparowały”

niektóre materiały. Nie ma również materiałów przekazanych dla ośrodka przez sponsorów.  

Radny Zbigniew Piórkowski  zapytał, czy podpisano umowę w sprawie dzierżawy majątku

w Junoszynie? Co się dzieje z pracownikami.?

Starosta Nowodworski Mirosław Molski odpowiedział:

Umowa  w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości  w  Junoszynie  została  podpisana,

wszystkie warunki, które zastrzegła Rada dla Zarządu zostały zachowane. Do umowy zostały

wprowadzone nowe elementy, które zabezpieczają interes Powiatu. Jeżeli będą prośby co do
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szczegółów, to możemy je przedstawić. Podpisanie tej umowy daje możliwości rozmawiania

prezesa  firmy  z  pozostałymi  pracownikami,  którzy  mieli  tą  pracę  przyobiecaną  i  były

przeprowadzane rozmowy. Wszyscy nauczyciele, pedagodzy przeszli  do SOSW w Nowym

Dworze  Gdańskim.  Pozostały  osoby  z  etatami  administracyjnymi.  Tym  osobom  była

przyobiecana  praca  i  na  pewno  te  zobowiązania  zostaną  dotrzymane.  Umowa  została

podpisana i jest jak najbardziej do wglądu. 

Starosta Nowodworski Mirosław Molski  przedstawił nowego Kierownika Wydziału panią

Agnieszkę Glazer. 

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział,  iż  ci  pracownicy w chwili  obecnej nie pracują.

Czekają na zatrudnienie w tej spółce. 

Radny Zbigniew Bojkowski  zwrócił uwagę, iż radni powinni przed podpisaniem otrzymać

treść umowy. Radny chciałby zobaczyć gdzie zyskujemy, a gdzie tracimy. Radny zapytał o

poprzednika wydziału.  Radny prosi  o  przedstawienie co się  zmieniło  w kadrach na dzień

dzisiejszy. 

Starosta  Mirosław  Molski  odpowiedział,  iż  poprzednikiem  pani  Glazer  był  pan  Marcin

Głowacki,  który podjął  pracę na  uczelni  wyższej  w Elblągu.  Umowa jest  jak  najbardziej

dokumentem jawnym, jednak jest w obrocie cywilnym. Dla radnych jest do wglądu. 

Starosta  poinformował,  iż  na  emeryturę  odchodzi  pani  Bożena  Szewczyk  pracownik

Wydziału Geodezji i Katastru. W tym wydziale na czas określony jest zatrudniony z Funduszu

Pracy pan Janusz Wojciechowski. Nie ma innych ruchów kadrowych.

5.      Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym  

Dworze Gdańskim za okres 1 stycznia – 30 września 2004 r”.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski  powiedział, iż materiały zostały

radnym dostarczone. Materiały były przedmiotem obrad komisji. 

Stanowiska komisji:
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1. Budżetu,  Rozwoju  Gospodarczego  i  Promocji  Powiatu  –wniosła  wniosek  dotyczący

przeznaczenia rezerwy na rodziny zastępcze

2. Samorządowo- Społeczna –nie miała wniosków

3. Oświaty- przyjęła informację

Przewodniczący Rady prosi o ustosunkowanie się do wniosku komisji.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odpowiedziała, iż zgłaszane są potrzeby

związane z ilością rodzin zastępczych. Nie można wcześniej niż w ciągu rok zwracać się do

Ministra Finansów o dodatkowe środki. 

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż komisji nie chodziło o rezerwę ministerialną , a

naszą rezerwę. Był to wniosek do Zarządu. jeżeli zarząd obcina środki w budżecie, to aby

mieć je w rezerwie ogólnej Powiatu. Taki był apel do Zarządu, aby taka rezerwa była. 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż w dniu dzisiejszym

radni otrzymają projekt budżetu na rok 2005. 

Informacja została przyjęta

6. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych – stan i perspektywy rozwoju     w Powiecie  

Nowodworskim.

7.      Informacja nt. rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym  

2003/2004 oraz 2004/2005.

8. Wyniki egzaminów dojrzałości w roku szkolnym 2002/2003 i 2003/2004.  

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż materiały wszyscy

radni otrzymali. 

Starosta Nowodworski Mirosław Molski prosi o zabranie głosu panią Joannę Dudzińską. 

Pani  Joanna  Dudzińska  powiedziała,  iż  Powiat  nowodworski  jest  objęty  dużym

bezrobociem.  Najbardziej  zagrożone są  osoby relatywnie gorzej  wykształcone.  Większość
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osób posiada wykształcenie podstawowe lub zasadniczo zawodowe.  W związku z czym w

Zespole  Szkół  Nr  2  utworzono  na  podstawie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowodworskiego

Centrum Kształcenia Ustawicznego. Funkcjonuje ono od dnia 01 września br. centrum daje

możliwości  podjęcia  nauki  przez  osoby  dorosłe,  pracujące  i  bezrobotne,  które  muszą

przekwalifikować  się.  W  skład  centrum  Kształcenia  ustawicznego  wchodzą  następujące

szkoły: uzupełniające liceum ogólnokształcące,  liceum profilowane, szkoła policealna oraz

zasadnicza szkoła zawodowa.

Dyrektor Zespołu Szkół  Nr 2 Jacek Michalski  –  CKU jest  jednostką  oświatową, która

będzie w modelu oświaty odgrywała ważną rolę. Wszyscy dysydenci zaczynają sobie zdawać

sprawę z tego, iż trendy na rynku pracy mówią o tym iż osoba czynna zawodowo w ciągu

życia kilka razy zmienia pracę i zawód. W związku z czym trzeba się ustawicznie kształcić.

Nasz model szkolnictwa musi się do tego przystosowywać. Centrum oprócz kształcenia w

formie  szkolnej,  kształci  w  formach  pozaszkolnych  np.  kursorów.  Centrum  powinno

współpracować  z  Urzędami  Pracy.  Od  01  września  był  prowadzony  nabór  do  szkoły

policealnej dla dorosłych w dwóch kierunkach: technik informatyk oraz technik obsługi ruchu

turystycznego. Nabór  od  technika  informatycznego przerósł  oczekiwania.  Kształcimy  64

osoby  na  tym  kierunku.  Czekamy  na  pracownie  informatyczną,  Funduszu  Społecznego.

Technika obsługi turystycznej nie miała zainteresowania.  

Pani Dyrektor Zofia Dąbska Zespól Szkół Nr 1 – w tym roku liczba uczniów przyjęta do

LO jest  o  23  osoby większa,  niż  w  roku  poprzednim.  Sal  lekcyjnych nie  wystarcza  na

przyjęcie większej  ilości  osób.  Kierunki  kształcenia  dostosowane są  do  potrzeb  uczniów.

Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki: zarządzanie informacją i ekonomiczno –

administracyjny. Te kierunki są planowane do realizacji w dalszym ciągu. Obecnie pojawiła

się  sprawa nowa  do  której  zarząd  ustosunkowała  się  pozytywnie, czyli  utworzenie  klasy

sportowej. Zajęcia miałyby odbywać się w systemie podstawowym z rozszerzonymi dwoma

przedmiotami. W tej chwili Klub jest zainteresowany utworzeniem takiej klasy, jednak musi

być zabezpieczenie osób już w Gimnazjum do pójścia do takiej klasy. Szkoła musi również

zabezpieczyć  klasę  równoległą.  Zaplecze  sportowe  i  kadra  jest,  trzeba  dograć  sprawę  z

organizacja tej klasy. Egzamin dojrzałości przebiegł prawidłowo. 

Radny  Zbigniew  Bojkowski zauważył,  iż  na  sesję  poświęconą  oświacie  powinni  zostać

zaproszeni dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych.
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski odpowiedział, iż w porządku obrad mamy

szkolnictwo ponadgimnazjalne, rekrutację do szkół średnich i wyniki egzaminów dojrzałości.

Tematyka jest bardzo precyzyjnie określona. 

Radny Zbigniew Bojkowski nie zgadza się ze stanowiskiem Przewodniczącego Rady. 

Wicestarosta Nowodworski Edward Adamczyk wyjaśnił, iż tematyka dzisiejszej sesji jest

ściśle określona i nie dotyczy Ośrodka na ul. Warszawskiej  W dniu 09.11.2004 odbyła się

debata  oświatowa.  Na  tej  debacie  rozmawiano  szeroko  na  temat  Ośrodka  Szkolno  –

Wychowawczego w Nowym Dworze Gd. 

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż warto ten pomysł realizować i dobrze by było,

aby ta klasa powstała. Jest to temat kilkuletni i zaopiekować się na poziomie szkoły średniej,

bo inaczej ci chłopcy wylądują w szkołach trójmiejskich. Może należałoby się zastanowić nad

utworzeniem klasy usportowionej, aby w ogóle to zacząć. Radnemu zależy, aby ten oddział

zafunkcjonował, aby zostawić nasza młodzież w naszych placówkach oświatowych. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski uważa, iż dyrekcja szkoły będzie musiała

złożyć  odpowiedni  wniosek  do  Zarządu  o  utworzenie  tego  oddziału.  Na  razie  należy

traktować to jako sygnał. 

Pan Krzysztof Jezierski wizytator z kuratorium Oświaty powiedział, iż w dniu jutrzejszym

jest umówiony w tej sprawie z dyrekcją ZS Nr 1 oraz z panią Glazer. Do utworzenia takiej

klasy  należy  realizować  trzy  akty  prawne.  Punktem  wyjścia  jest  baza  z  podpisanymi

umowami. Drugim punktem jest zakwalifikowana młodzież. Kadra musi posiadać określone

kwalifikacje. Musi być zabezpieczona klasa równoległa. Nie jest to technicznie niemożliwe.

Kadra trenerska i ośrodki sportowe na terenie powiatu są. 

Dla pozyskania uczniów z gimnazjum potrzeba zawrzeć porozumienie z gminami. Rozpisanie

na papierze powinno być zrobione do końca lutego. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego oprócz kształcenia młodzieży zajmuje się kształceniem

dorosłych. Takie centra powstały w każdym powiecie. Pan Jezierski przekazał pani Glazer

informacje o wynikach matur i rekrutacji  w województwie oraz poinformował Radę, iż ZS Nr

1 w ubiegłym roku uzyskał największą średnia z egzaminu dojrzałości z języka polskiego.
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Pan Jezierski powiedział, iż w ukończenie Ośrodka szkolno – Wychowawczego kończy się

egzaminem z praktycznej nauki zawodu. 

Radny Zbigniew Piórkowski zapytał, czy w naszym województwie funkcjonują takie klasy

sportowe. 

Pan Jezierski odpowiedział, iż najbliższa klasa sportowa jest w Malborku. 

Radny  Zbigniew  Piórkowski powiedział,  iż  najważniejsze  jest  to,  że  są  takie  przepisy

prawne, które pozwalają. Dalej jest to tylko nasz wola, ze to chcemy zrobić.

Pan Jezierski zakłada, że jest to do realizacji.

Radny Jarosław Dywizjusz powiedział, iż ważnym elementem jest to, że jest wola rodziców

i chęć współfinansowania.  

Pan Jezierski odpowiedział, iż nie ma obligatoryjnego obowiązku do ponoszenia kosztów w

szkole publicznej. 

Wicestarosta  Nowodworski  Edward  Adamczyk zapytał  czy  mogą  to  być  klasy

wielodyscyplinarne. 

Pan Jezierski może tak być minimum jednej dyscypliny 10-15 uczniów. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski podziękował za wypowiedź. 

Informacje zostały przyjęte. 

Przerwa 11.20-11.30
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9. Podjęcie uchwał w sprawach  :

9.1 Ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Powiatu nowodworskiego oraz zasad polityki czynszowej;

stanowiska komisji;

1. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu –wniosek o ujednolicenie stawek

do gmin.

2. Samorządowo- Społeczna – 4 za

3. Oświaty - wniosek o ujednolicenie stawek do gmin.

Członek Zarządu Eustachiusz Lepper powiedział,  iż nie ma rozbieżności.  Wnioski  zostały

uwzględnione. 

Głosowanie

13 za ( w chwili głosowania na sali nie ma radnego Ptaka i radnego Kuczmy)

9.2 Zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Nowodworskiego;

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  iż  została  wniesiona

autopoprawka po komisjach. 

Radny Zbigniew Bojkowski wniósł uwagę, aby szczegółowo rozpisywać podstawę prawną. 

Stanowiska komisji 

1. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu –wnioski zostały uwzględnione, nie

ma uwag.

2. Samorządowo- Społeczna – 3 za, 1 wstrzymujący się

3. Oświaty - wniosek 

 Głosowanie

15 za
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9.3 Zmian w Statucie Powiatu Nowodworskiego;

 Głosowanie

15 za

9.4 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

Głosowanie

15 za

9.5 Zmiany uchwały budżetowej na 2004 r.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  powiedział,  iż  została  wniesiona

autopoprawka. Każdy ją otrzymał.

Przewodniczący Rady zapytał o stanowiska komisji.

Komisje nie wniosły uwag.

Głosowanie;

15 za

uchwała została przyjęta jednogłośnie

9.6 Zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w 2004 roku

Stanowiska Komisji

Bez uwag

Głosowanie

15 za
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9.7 Zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowanie Skarbowi Państwa

nieruchomości z zasobu Powiatu nowodworskiego

Głosowanie 

15 za

pkt 10 Informacja Starosty z działalności Zarządu od ostatniej sesji

Starosta Nowodworski Mirosław Molski  powiedział, iż Zarząd intensywnie pracował nad

budżetem na  rok  przyszły oraz  nad  umową o  przekazanie  obiektu  w Junoszynie.  Zarząd

również zajmował się finansowaniem naszego zadania Phare. 

Radny Zbigniew Krokosz zapytał o wyjazd do Holandii. 

Starosta nowodworski Mirosław Molski odpowiedział, iż był to wyjazd 3-4 dniowy. 2 dni

były poświęcone przyglądaniu się elektrowniom wiatrowym. Był to wyjazd na zaproszenie. W

wyjeździe  tym  uczestniczyli  przedstawiciele  Zakładów  Energetycznych,  Gminy  Stegna,

uczestniczył Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. Wyjazd był finansowany

przez zapraszającego. Wyjazd miał na celu pokazanie warunków przy jakich takie inwestycje

jak  elektrownie  wiatrowe  miałyby powstawać  w Polsce.  Pierwszego  dnia  była wizyta  w

największej wytwórni elektrowni wiatrowych w Niemczech. Drugiego dnia było spotkanie w

biurze do prowadzenia projektów w Holandii. Były wizyty u rolników oraz w elektrowniach,

które energię skupują. Po tej wizycie inaczej patrzymy na energie odnawialne. Starosta będzie

zabiegał o stworzenie w Województwie zespołu  do  ustalenia ram, polityki dla przyszłych

inwestorów. 

Radny Zbigniew Bojkowski  zapytał, jak się ma nowe spojrzenie pana Starosty na sprawę

elektrowni wiatrowych do sprawy pana Krugłego?

Radny Jarosław Dywizjusz  zapytał, czy przy Zakładach Energetycznych w dalszym ciągu

funkcjonuje stanowiska do niekonwencjonalnych źródeł energii.

Starosta nie zna odpowiedzi na zadane pytanie. Wie, że Zakłady Energetyczne w  Polsce są

zobligowane  do  kupowania  energii  odnawialnej  w  ilości  2,7  %.  Ta  energia  pochodzi  z

11



elektrowni wodnej.  Na Pomorzu są dwie fermy wytwarzające taką energię.  Do 2010 roku

Zakłady Energetyczne będą musiały kupić w ilości około 7%. Na dzień dzisiejszy Zakłady nie

są w stanie tego warunku spełnić. 

Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski  -  mamy u  siebie  parki  krajobrazowe,  które  są

wyłączone spod inwestycji. Takim parkiem jest teren Mierzei Wiślanej i Otuliny. W Powiecie

i Województwie powinniśmy rozmawiać o całym systemie. Warunki dla inwestorów powinny

być  spełniane  według  określonego  systemu.  W  Holandii  rolnicy  są  udziałowcami  w

wiatrakach w wysokości około 10%. Pomoc rządu jest taka, iż rząd dopłaca  do elektrowni w

wysokości 70% inwestycji, a banki 30%. 

Radny Zygmunt Sztabiński zapytał, czy były przedstawione inne źródła energii.  

Starosta Nowodworski  odpowiedział, iż była o tym mowa, ale nie były one przedstawione.

W Holandii 90% to elektrownie wiatrowe, 10 % inne. 

Wicestarosta Nowodworski  Edward Adamczyk powiedział,  iż  w Polsce stworzona jest

mapa  mówiąca o  usytuowaniu takich inwestycji. Na terenie Powiatu  jest  to  teren „Małej

Holandii”. 

Radny Krzysztof Oszczyk  zapytał, czy w Holandii wykorzystuje się pozyskaną energię na

potrzeby melioracyjne. 

Starosta  Nowodworski -  energia  wprowadzana  jest  do  systemu,  do  sieci.   Nie  jest

kumulowana na potrzeby własne.  Jest  to  system, w którym rolnik jest  współwłaścicielem

wiatraków. Dla naszych rolników jest to inwestycja nie do osiągnięcia. Cena jednego wiatraka

to 1.800.000 euro. 

Radny  Zbigniew  Piórkowski  powiedział,  iż  Powiat  w  tym  zakresie  jest  ostatnim

dysydentem. Z tym trzeba pójść do gmin, z tym ze gminy nie mają planu zagospodarowania.

Jedyną gminą jest Nowy Dwór Gdański, która ustanowiła plan w 1997 r. Tam są dwa wiatraki

na „Małej Holandii”, są one pokazowe. 
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Pkt. 11 Informacja Starosty nt. finansowania projektu pod tytułem

 „Wzmocnienie Rozwoju Turystycznego Mierzei Wiślanej

 poprzez modernizację infrastruktury transportowej”

Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział,  iż  został  rozstrzygnięty przetarg na

budowę mostu w Drewnicy i Sztutowie oraz Rybinie – brakuje środków. Podjęto przez nas

jako współ beneficjenta i beneficjenta, czyli Marszałka Województwa Pomorskiego o to, aby

można było tą inwestycję wspomóc jeszcze  z tego funduszu PHARE, poza kwotę 70% do

kwoty 75% finansowania. Zostały podjęte starania, które mam nadzieję, że zostaną załatwione

pozytywnie  lecz  dopiero  wtedy  jeśli  zostaną  zakończone  pozytywne procedury  w  kraju

związane z tym projektem na Phare 2003. Konkretna odpowiedź Ministerstwa Gospodarki

dopiero w połowie  przyszłego roku,  a  umowę i  decyzję należy podjąć  teraz.  Wspólnie  z

Marszałkiem Województwa Pomorskiego spotkaliśmy się trzy razy i na dzień dzisiejszy jest

przewidywana  pomoc  Województwa  Pomorskiego  w  sfinansowaniu  tego,  co  może

Ministerstwo Gospodarki dopiero w przyszłości dać. Jest ta pomoc wynegocjowana na kwotę

4.800.000 zł. Dla Powiatu przypadałaby kwota 1.600.000 zł. dzisiaj nie ma decyzji i nie może

ich być. Będziemy zmuszeni zwołać sesję nadzwyczajną, żeby  w tej sprawie rada wyraziła

swoje stanowisko i dopiero wtedy będziemy mogli takie porozumienie podpisać jako Zarząd.

Dzisiaj nie możemy mówić o jaka kwotę chodzi, bo dzisiaj trwają zaawansowane rozmowy na

temat finansowania objazdu przez Marzęcino i Kępki. Jeśli uda nam się wynegocjować jak

najlepsze warunki na tamtym objeździe, jeśli uda się zejść z finansowania na minimum to być

może nie będzie takiego wielkiego problemu. Natomiast na tą chwile brakuje nam 1.600.000

zł. 

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział,  iż  w tej  sprawie ważna decyzja, którą musimy

podjąć  aby w ogóle ten temat ruszył i  aby pieniądze unijne nie małe nie przepadły. O te

pieniądze o które Powiat wystąpił mogą być, ale nie muszą. Każdy z funduszy PHARE się

rozlicza osobno. Aby doszło do podpisania umowy samorządu musza uporać się z budżetem.

Te 4.800.000 to jest bardzo duża pomoc samorządu wojewódzkiego, który jest takim samym

samorządem jak powiatowy i ma takie same problemy finansowe. Może panu Marszałkowi

Biernackiemu dać nagrodę Starosty za te 4.800.000 zł.,  to warto to zrobić. Jak najszybciej

podejmijmy ta decyzję.
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski  jest to nasza priorytetowa inwestycja i na

pewno  będzie  to  trudne,  są  to  trudne  tematy.  Przewodniczący  cieszy  się,  że  jest  takie

stanowisko.  Będziemy  musieli  podejść  po  partnersku  do  tematu  z  panem  Marszałkiem.

Przewodniczący poparł  zwołanie  sesji  nadzwyczajnej w trybie  pilnym (telefonicznym) dla

sfinalizowania inwestycji mostowych w ramach programu PHARE. 

pkt. 12 Informacja o korespondencji skierowane

   do Przewodniczącego Rady Powiatu  

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski powiadomił,  iż  jak  zawsze  otrzymał

mnóstwo  zaproszeń.  Uwagę szczególną  należy zwrócić  na  dwa  pisma:  wniosek  policji  o

wyposażenie remontowanej komendy, który został przekazany do Zarządu oraz skargi Pani

Górnicz. Sprawa pani Wandy Górnicz została przekazana Komisji Rewizyjnej do wyjaśnienia.

Komisja nie miała możliwości wcześniejszego powiadomienia Rady o opinii,  w związku z

czym w dniu dzisiejszym przedstawi stanowisko.

Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż w tym roku Komenda Wojewódzka

przeznaczyła ponad 500.000 zł na remont  Komendy Powiatowej w Nowym dworze Gd. oraz

około 400.000 zł na zakup środków transportowych. Takich inwestycji w Powiecie jeszcze

nie było. Zwrócono się z prośba o „dołożenie swojej cegiełki”. W I i II kadencji nie było

pomocy dla komendy Powiatowej. Zarząd postanowił wyasygnować w tym roku 10.000 zł na

zakup mebli  (nasz udział). Była przeprowadzona rozmowa z samorządami naszych gmin o

pomoc, udział.  Na umeblowanie Komenda potrzebuje około 100.000 zł. Możliwym jest, iż

zdoła się uzyskać ¼ tej wartości. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Ptak – powiedział, iż Komisja Rewizyjna

zapoznała się ze sprawą pani Górnicz dwa razy. Przewodniczący Komisji odczytał stanowiska

Komisji.

14



Stanowisko

w sprawie skargi skierowanej przez panią Wandę Górnicz

z dnia 23.08.2004 r.

Wyjaśnienie przedstawił pan Ignacy Okoń Kierownik Wydziału GK.

W 1974 r.  p.  Górnicz  kupiła  działkę  siedliskowa z  budynkiem. Działka  ta jest  opleciona

drogą.  Sąsiadem jest druga działka, dzielona budynkiem na dwie części. Droga oplatająca

działkę 211 był dojazdem dla tych działek na zaplecze budynku. Ta droga w rzeczywistości w

życiu nie funkcjonowała. Poprzedni właściciel  wybił przejście, aby dochodzić do zaplecza

budynku. Nowemu właścicielowi  to  się  nie  podobało.  W  tej  sytuacji zaczął  się  konflikt.

Zaczęły się odwołania, które trwały około 10 lat. Sprawa przeszła wszystkie szczeble łącznie

z NSA. Organy uznały, iż droga jest prawna i powinna funkcjonować. Pani Górnicz uderzyła

na drogę cywilną.  Podała Skarb Państwa do sądu o to,  że nie ma drogi. Sąd bez wiedzy

sąsiadów wydał werdykt na korzyść p. Górnicz. Drugim aspektem dla sprawy jest to, iż droga

212/1 w momencie kiedy powstawała miała 4 m szerokości.  Z czasem została  obsadzona

drzewostanem i jej szerokość została zmniejszona do 2 m. Jest utrudniony dojazd. Aby to

uregulować należy wystąpić do sądu o drogę konieczną. Pan Okoń i Starosta Mirosław Molski

udali się do pani Górnicz. Starosta powiedział, iż pomoże załatwi sprawę, a nie że załatwi.

Urząd wszczął procedurę ugodową. Wójt Gminy Ostaszewo również włączył się do sprawy.

W dniu 15.09 br. wyznaczona została rozprawa administracyjna rozstrzygająca spór. 

Rozpatrując skargę skierowaną przez panią Wandę Górnicz z dnia 23.08.2004 roku na

podstawie informacji przedstawionych przez pana Ignacego Okonia – Kierownika Wydziału

Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego Komisja stwierdza:

Starostwo Powiatowe nie jest stroną w sprawie, a jedynie Starosta jako przedstawiciel

Skarbu Państwa (w tej sprawie) i nie podlega ocenie przez Radę Powiatu. W dniu 15 września

2004 roku odbędzie się rozprawa administracyjna  z udziałem stron rozstrzygająca spór. 

15



Stanowisko Komisji Rewizyjnej

dotyczące skargi skierowanej do Rady Powiatu oraz radnych 

przez panią Wandę Górnicz

uzgodnione na posiedzeniach w dniach 06.09.2004 i 16.09.2004

Rozpatrując skargę skierowaną przez panią Wandę Górnicz z dnia 23.08.2004 roku na

podstawie informacji przedstawionych przez pana Ignacego Okonia – Kierownika Wydziału

Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego Komisja stwierdza:

Starostwo Powiatowe nie jest stroną w sprawie, a jedynie Starosta jako przedstawiciel

Skarbu Państwa (w tej sprawie) i nie podlega ocenie przez Radę Powiatu. W dniu 15 września

2004 roku odbędzie się rozprawa administracyjna  z udziałem stron rozstrzygająca spór. 

Według  rozeznania  i  wiedzy  komisji  przyjmuje  się,  iż  formalne  oddziaływanie

Starostwa w konflikcie po podjęciu próby ugody wyczerpały się. Sprawa kwalifikuje się do

wszczęcia procedury na drodze cywilnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Ptak powiedział, iż Komisja opierała się na

dokumentach i wyjaśnieniach.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o uwagi. 

Radny Zbigniew Piórkowski zapytał o wyrok NSA.

Pan Ignacy Okoń Kierownik Wydziału Geodezji i  Kartografii  odpowiedział,  iż  był to

wyrok oddalający. 

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem

wniosków Komisji Rewizyjnej

14 za

1 wstrzymujący się
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13 Wolne wnioski

Radny  Grzegorz Lew zapytał,  czy Zarząd  planuje  sprzedaż  nieruchomości  w  Jantarze  i

Stegnie (w celach finansowania programu PHARE)? Na jakim etapie jest sprawa  budynku

Bombonierki w Stegnie? 

Radny Zbigniew Ptak powiedział, iż ożyła idea przekopu Mierzei Wiślanej. Radny uważa, iż

Powiat Nowodworski, Rada Powiatu powinna zająć jakieś stanowisko w tej sprawie. 

Starosta Nowodworski Mirosław Molski  odpowiedział, iż środki finansowe należy szukać

tam gdzie się da dla tej najważniejszej inwestycji powiatowej. 

W tej chwili trzeba wyłożyć pieniądze. Czynione są starania, aby te środki odzyskać. Z jednej

strony z Ministerstwa Gospodarki, z drugiej strony jednoprocentowa rezerwa na inwestycje

drogowe,  z  trzeciej  sprzedaż  naszych  nieruchomości.  Trzeba  się  przyjrzeć  wszystkim

nieruchomościom, które jeszcze mamy, aby spiąć energią dla osiągnięcia celu. 

Starosta otrzymał zaproszenie na konferencję w  sprawie przekopu. Konferencja odbędzie się

w dniu 19.11.2004 r.  Z Województwa Pomorskiego – stron zainteresowanych przekopem,

Starosta  Nowodworski  oraz  Wójt  Gminy  Sztutowo  jako  jedyni  otrzymali  zaproszenie.

Starosta zwrócił się do o radę w tej kwestii.  

Pan Zbigniew Jabłoński Prezes Towarzystwa Rozwoju Powiatu Nowodworskiego omówił

zadania  jakie  wykonało  Pan  Zbigniew  Jabłoński  zaprosił  samorząd  do  przystąpienia  do

TRPN. 

14 Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zamknął obrady XIX sesji Rady Powiatu

Protokołowała 

Dobrosława Fila    podpisał

Podinspektor BRP Przewodniczący Rady Powiatu

      Eugeniusz Wyrzykowski
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