
PROTOKÓŁ Nr XXII/05

z XXII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

w dniu 25 lutego 2005 roku.

Rozpoczęcie:10.00                                                            Zakończenie: 13.30

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski  –  otworzył obrady  XXII sesji

Rady Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co

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

Powitał radnych, zaproszonych gości, (lista radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki

1-2 do protokołu).

Radny Zbigniew Ptak przybył o godz. 10.20

Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski podziękował  Prezesowi  Ochotniczej  Straży

Pożarnej za udzielanie pomocy przy wypadku w dniu 22 lutego br. 

Starosta  podziękował  redaktorowi  Leszkowi  Sarnowskiemu  za  pracę,  za  pomoc,  za

informowanie nt. Powiatu nowodworskiego. Starosta Nowodworski Mirosław Molski wręczył

list pochwalny. 

Redaktor Leszek Sarnowski podziękował za pamięć. 

2. Przyjęcie protokołu z  XXI  sesji Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski  zapytał o uwagi do  protokołu. Uwag nie

było.

Głosowanie nad protokołem z XXI sesji Rady Powiatu

13 za
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Protokół został przyjęty jednogłośnie.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

( zał. Nr 3)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski  powiedział,  iż radni otrzymali porządek

wraz z zawiadomieniem o sesji, zapytał o uwagi i propozycje. 

Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski wyjaśnił,  iż  po  zapoznaniu  się  z  wnioskami

komisji, Zarząd zmienił tytuł dokumentu w pkt. 6 na „Uchwała w sprawie funkcjonowania

Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie”. 

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Stan i perspektywy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Stegnie.

6. Uchwała w sprawie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. Określenia  źródeł  dochodów  własnych,  gromadzonych  na  wydzielonym  rachunku

dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie;

7.2. Zmiany uchwały Nr XXI/168/2004 Rady Powiatu nowodworskiego z  dnia 21 grudnia

2004 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na

wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  w  roku

szkolnym 2004/2005”;

7.3. Zmiany uchwały Nr  XXI/169/2004 z  dnia  21  grudnia 2004 r.  w sprawie  uchwalenia

„  Regulaminu  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  na  wyrównywanie  szans

edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005”;

7.4.Zmiany Statutu Powiatu nowodworskiego;

7.5.Wyposażenia w majątek Zarząd Dróg Powiatowych;

7.6. Delegowania radnych do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku;

7.7.Przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu  nowodworskiego na 2005 r;
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7.8.Przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego  i  Promocji Powiatu na

2005 r; 

7.9. Przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowo- Społecznej na  I półrocze 2005 r; 

8 7. 10. Przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty na 2005 r;

9 7.11.  Zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.

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

9. Informacja o korespondencji skierowanej do  Przewodniczącego Rady Powiatu.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o uwagi do porządku. Uwag nie

było.

Głosowanie za przyjęciem porządku .

13 za

Porządek został przyjęty jednomyślnie.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski udzielił pełnomocnictwa do prowadzenia

sesji Wiceprzewodniczącemu Rady Tomaszowi Terendy z uwagi na pilny wyjazd (badania

lekarskie). 

4. Interpelacje i zapytania radnych

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał:

1. O majątek w Stegnie. Radny otrzymał odpowiedź Zarządu odnośnie zadanego pytania na

Komisji  Samorządowo – Społecznej. Radny zapytał o tym, jak daleko potoczyła się ta

sprawa, gdyż według wiedzy radnego Powiat złożył pozew. Czy rację w tej sprawie ma

Powiat, czy poszkodowany. 

2. Radny zapytał się o chodniki na ul. Warszawskiej. Czy chodniki będą robione, jeżeli tak

to kiedy. Radny wymaga konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania. 

3. Radny zwrócił uwagę na fakt, iż na sesji nie ma społeczeństwa. 

4. Radny poruszył sprawę gazu w mieście. Radny jest poinformowany, iż Starosta odmówił

pomocy,  aby  gaz  szedł  po  tamtej  stronie  ulicy  (ul.  Warszawska).  Radny  zapytał  o

dostarczenie gazu do budynku sądu. Do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. Radny jest za

pomocą dla ludzi we wszystkich sprawach. Radny uważa, iż za działalność Rady i całego
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samorządu odpowiada cała Rada. Nie można traktować tylko zasług jednych, a drugich

nie. Radny traktuje sprawy społeczeństwa jako priorytet.  Na ostatniej komisji  poruszył

sprawę służby zdrowia.  Radny Lew powiedział, iż nie jest to nasze zadanie. Radny mówi,

iż wszystko jest naszym zadaniem.  

Starosta Nowodworski Mirosław Molski  odpowiedział:

Ad.1 Na dzień dzisiejszy został złożony wniosek do sądu w Malborku, sąd prowadzi sprawę. 

Zarząd  postanowił  ogłosić  zbycie  tej  nieruchomości.  Na  dzień  dzisiejszy  jesteśmy

właścicielami tej nieruchomości. Będziemy chcieli otrzymać za nią jak najlepszą cenę. 

Ad 2. Na czas remontu drogi E 7 trwa procedura, aby udrożnić drogę poprzez objazd przez

Marzęcino – Kępki.  Drogi  mają  być bezpieczne.  Poproszono  Burmistrza  Miasta i  Gminy

Nowy Dwór Gdański, aby pomógł w pozyskaniu gruntów na budowę chodnika od prywatnych

właścicieli. Taka zgoda została uzyskana. Tak samo dotyczy się sprawy ul. Warszawskiej.

Dyrektor  Zdzisław  Piechota powiedział,  iż  trwają  uzgodnienia  ul.  Warszawskiej  z

chodnikiem – od stadionu do skrzyżowania, po prawej stronie. 

Starosta Nowodworski Mirosław Molski przypomina sobie taką rozmowę na ostatniej sesji.

W tej sprawie dokumentacja jest prowadzona. 

Ad.  3 Sąd  nie  zdecydował się  na  podłączenie gazu  w budynku, iż   gazownia  odmówiła

doprowadzenie tego gazu do  budynku. Sąd wyraził zgodę na inne rozwiązanie – olejowe. 

Zakład gazowy odmówił  czasowo doprowadzenie gazu. Sąd nie mógł czekać i zastosował

inne  rozwiązanie.  Starosta  powiedział,  iż  samorząd  nie  może  być  odpowiedzialny  za

gazyfikację Nowego Dworu Gd. 

Starosta powiedział o sytuacji Szpitala Rejonowego. Samorząd nie jest właścicielem szpitala,

ale będziemy pomagać. Chcemy pomóc finansowo, chociaż nasza sytuacja finansowa nie jest

najlepsza. Na kolejną sesję będzie przygotowany materiał dotyczący Szpitala Rejonowego i

jego sytuacji. 

Wicestarosta Nowodworski Edward Adamczyk powiedział, iż w ubiegłym roku Dyrektor

Pomorskiego  Zakładu  Gazowniczego  rozmawiał  telefonicznie,  w  wyniku  tej  rozmowy
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nastąpiło  uzgodnienie  o  doprowadzenie  gazu  do  powstającej  Straży  Pożarnej.  Dyrektor

zaproponował rozwiązanie, iż można się podłączyć do gazociągu. (straż i szkoła). 

Radny Zbigniew Piórkowski wyjaśnił, iż gazociąg wykonuje doprowadzenie gazu za własne

środki. Przed tym potrzebna jest umowa o odbiorze tego gazu. Jeżeli umów na sprzedaż gazu

nie  ma,  to  inwestycja nie zostanie  doprowadzona.  Gazociąg zostanie  wybudowany, jeżeli

odbiór gazu zaoferuje mleczarnia, straż, szkoła. 

Radny  Zbigniew  Bojkowski przyjmuje  odpowiedź  dotycząca  ksiąg  wieczystych.  Pan

Bojkowski jest radnym drugą kadencję, niemoralne jest to, iż społeczeństwu nie mogliśmy

powiedzieć  w  czym  rzecz.  Najpierw  coś  proponujemy,  a  następnie  nie  umiemy  tego

wykorzystać. W kampanii wyborczej coś obiecano i nie jest to realizowane. 

Radny Eustachiusz  Lepper powiedział,  iż  to  nie  jest  tak.  Koszty przyłączenia  gazu nie

wzrosną,  gdyż  są  w podobnej kwocie 600 – 800 zł.  Radny Bojkowski  przyczepia się  do

Starosty  i  opowiada  bajki.  Jeżeli  radny  by  chciał,  to  by  gaz  już  dawno  miał.  Radny

powiedział, iż jest kilka gaduł w mieście, którzy chcą coś, a w gruncie rzeczy są przeciwni.

Radny Bojkowski powiedział, dlaczego radny Lepper nie da wypowiedzieć się w imieniu

społeczeństwa. Radny Bojkowski nie zgodzi się nigdy z radnym Lepperem. 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Terendy wezwał radnych o spokój. 

Radny Zygmunt Sztabiński podziękował Zarządowi za pozytywne ustosunkowanie się do

wniosków  Komisji  Samorządowo  –  Społecznej.  Radny  zapytał  Zarząd,  czy  będzie

przychylność  do  przekazania  środków  ze  sprzedaży  mienia  ruchomego  dla  ZS  ul.

Warszawska. Jeden wniosek dotyczący majątku został wyjaśniony. 

Radny  Zbigniew  Bojkowski zapytał  o  to,  dlaczego  na  komisji  podaje  się  sprzęt  do

sprzedaży. Czy Zarząd jest, czy go nie ma. To powinno przejść przez zarząd. Tak samo jak

objazd przez  Marzęcino.  Radny prosił  o poparcie dla  stacji  diagnostycznej  (powiatowej).

„Najpierw  zabraliśmy to,  nie  daliśmy szansy jej  rozbudowy”. Radny powiedział,  iż  albo

dbamy o majątek, albo robimy jak się chce. 
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Starosta Nowodworski  Mirosław Molski powiedział,  iż  Zarząd rozmawiał  na ten temat.

Podjęliśmy uchwałę w której  jest  mowa,  iż  środki  te zasilą  budżet  placówki  oświatowej.

Najpierw niech dyrekcja sprzeda  majątek. Dyrekcja będzie podpowiadać Zarządowi na co

chce przeznaczyć te środki. Wykonujemy inwestycje w placówkach oświatowych. Staramy się

dokończyć rozpoczęte inwestycje. 

Radny  Zbigniew  Bojkowski na  komisji  usłyszał,  aby zrobić  większą  przejazdowość  w

naszej stacji. 

Radny Zygmunt Sztabiński chciałby usłyszeć zapewnienie, iż środki ze sprzedaży majątku

ruchomego trafią do ZS nr 2. 

Dyrektor ZS Nr 2 Jacek Michalski wyjaśnił, iż wg prawa mamy dwa rodzaje stacji kontroli

pojazdów:  okręgową i  podstawową.  Nasza  stacja  jest  stacją  podstawową i  będzie  mogła

wykonywać  podstawowe  zadania.  Jedną  możliwością  poszerzenia  swoich  działań  jest

rejestrowanie  przyczep  rolniczych.  Nie  możemy  tego  robić  dlatego,  iż  nie  mamy

przejazdowości.  Należy przeliczyć koszty przy zastosowaniu takiej  formy działalności.  W

ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie wykonany wstępny projekt przebudowy wjazdu. 

Radny Zbigniew Piórkowski interpelował, aby dotrzymywać swoich własnych postanowień.

W  dniu  dzisiejszym  nie  ma  zapewnionej  obsługi  prawnej  i  nie  ma  zastępstwa.  Kiedyś

rozmawialiśmy, iż  obsługę  prawna ma pełnić  osoba,  która  ma aplikację  radcowską,  bądź

adwokacką.  Takiej  osoby  dzisiaj  nie  ma.  Mamy umowy,  płacimy pieniądze.  Nie  mamy

dyskusyjnych tematów, jednak jak coś ustalamy to,  to realizujmy. 

Starosta Nowodworski Mirosław Molski odpowiedział, iż nieobecność radcy spowodowana

jest wykonywaniem obowiązków w sprawach Powiatu, na pewno się spóźni.

Radny Zbigniew Bojkowski  zapytał, czy na Zarządzie była mowa o tym, co pan dyrektor

mówi - ale to mniejsza z tym. 

Radny Zbigniew Bojkowski do Przewodniczącego, czy otrzymamy wyjaśnienie o sprawach

sądowych dotyczących radnych. Obiecano nam,  iż  w sprawach  zakończonych otrzymamy

informacje, radny chce wiedzieć jak to jest w naszej Radzie. 
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Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Terendy powiedział,  nie  ma  takich  informacji.

Przewodniczący  Rady  może  wystąpić  z  takim  zapytaniem,  czy  wystąpił  nie  wie,  takich

informacji mu nie przekazał. 

Radny  Zbigniew  Bojkowski,  czy  Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  została

skanalizowana. 

Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski powiedział,  iż  sprawę  poruszono  na  ostatnim

Zarządzie, będzie to wykonane. 

Pkt. 5 Stan i perspektywy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie. 

(zał. nr 4)

Starosta Nowodworski Mirosław Molski  poprosił Dyrektora Studzińskiego o wyjaśnienie.

Radni  mieli  okazję  zapoznania  się  z   tą  placówką.  Informacja  pisemna  jest  dobrze

przygotowana. 

Dyrektor Zdzisław Studziński powiedział, iż Dom Pomocy społecznej w Stegnie miał kilka

przeobrażeń. 

a) Pod zarządem Województwa elbląskiego. Nadzór nad domem pełnił Wojewódzki Zespół

Pomocy  Społecznej.  Wtedy  ta  funkcja  domu  była  całkiem  inna,  zaledwie  47  do  50

pensjonariuszy- to byli mieszkańcy stali. Dom był zarejestrowany na 135 miejsc. 

b) Kiedy  następuje  zmiana  administracyjna  w  Polsce,  następuje  przekazanie  pomocy

społecznej  przez  Województwo  elbląskie  do  powiatu  nowodworskiego.  W tym czasie

mogło nastąpić  nieprzyjęcie  domu w nasze ręce. Trzeba było dom zasiedlić, aż do 135

osób.  Dom  miał  również  gabinety  lekarskie,  które  trzeba  było  zamienić  na  pokoje

mieszkalne. 

c) Trzecie przeobrażenie spowodowała ustaw a z marca 2004 roku – do DPS kierowane są

osoby  przez  gminy,  za  pełna  odpłatnością,  albo  osoby  zainteresowane,  rodziny

zainteresowanego  lub  gminy.  Aktualnie  DPS  ma  126  pensjonariuszy.  Brak  wolnych

miejsc  –  9.  Istnieje  możliwość  pozyskania  nowych  lokatorów  poprzez  zawieranie

odpowiednich  umów  i  porozumień.  DPS  prowadzi  również  działalność  gospodarczą.

Długo  dom  zmagał  się,  iż  z  dotacji  na  mieszkańca  zabierano  do  15%  środków

finansowych. Obecnie będzie miał  własne konto finansowe. Stan aktualny domu to 72
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etaty plus pracownicy z Urzędu Pracy do robót fizycznych. W tym czasie DPS wykonał

wiele  remontów i  modernizacji.  Spełnia  prawie wszystkie  unormowania,  aby uzyskać

status  domu stałego.  Zrealizowano:  instalacje  Ppoż.,  instalacja  radiowo –  telewizyjna,

uruchomiliśmy pokoje gościnne, dokonaliśmy częściowego ogrodzenia, wykonaliśmy w

części plac z polbruku,  remont stołówki,  remont recepcji,  remont sal gimnastycznych,

odnowienie chłodni, zakupiono autobus i samochód osobowo – dostawczy, wyposażono

kuchnię,  pralnię,  umeblowano  pokoje  mieszkalne.  W  2005  roku  przewidziano:  audyt

elektryczny, dalszy remont ogrodzenia,. DPS był odwiedzany przez gości z kraju jak i

zagranicznych. Dyrektor kończy pracę i odchodzi na emeryturę. 

Dyrektor  Wydziału  Polityki  Społecznej  Pomorskiego  Urzędu  Wojewódzkiego

Władysław Kanka podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Dom w Stegnie ma się

całkiem nieźle.   Prawdopodobnie  bez  większych kłopotów otrzyma status  domu  stałego.

Spora część z pozostałych domów będzie miała kłopoty., gdyż standardy unijne obowiązujące

teraz  w  domach  pomocy  społecznej  są  bardzo  wygórowane,  na  wysokim  poziomie.

Mieszkańcy przebywający w DPS przez 31 grudnia 2003 roku maja zapewnione finansowanie

wg starych zasad.  Osoby zamieszkałe  po 01.01.2004 finansowane są wg nowych zasad –

dopłaty przez rodzinę lub gminy. Gminy zostały zaskoczone tym faktem, muszą zastanawiać

się czy zapewnić finansowanie w DPS, czy zatrudniać opiekunów. W naszym kraju istnieje

pogląd, iż to rodzina ma zaopiekować się człowiekiem starym i jest to bardzo dobrze. Atutem

w porównaniu do domów za granicą jest to, iż są one stosunkowo tanie. Na usługach możemy

zrobić  całkiem  niezły  interes.  Stegna  to  atrakcyjny  teren.  Tutaj  trzeba  menażerskiego

działania.  Należy próbować wejść na rynek trójmiasta. Domy Pomocy Społecznej większe są

łatwiejsze  w  prowadzeniu  niż  mniejsze.  Pan  Dyrektor  Kanka  podziękował  panu

Studzińskiemu za dobrą współpracę ze służbami wojewody. 

Starosta Nowodworski  Mirosław Molski podziękował panu Studzińskiemu za pracę oraz

złożył życzenia. 

Pkt. 6 Uchwała w sprawie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie

(zał. nr 5)

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Terendy zapytał o stanowiska komisje stałych. 
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1. Komisja Budżetu, Rozwoju gospodarczego i Promocji powiatu – nie wniosła uwag

2. Komisja Samorządowo – Społeczna – nie wniosła uwag

3. Komisja Oświaty – przyjęła projekt

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Terendy zapytał, czy są uwagi do projektu. Nie było. 

Radny Zbigniew Bojkowski podziękował panu Dyrektorowi Studzińskiemu. Uważa, iż DPS

był dobrze prowadzany. 

Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski powiedział,  iż  proponowana  uchwała,  była

stanowiskiem. Komisja Oświaty zaproponowała, aby zmienić ją na uchwałę i tak uczyniono. 

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż to był jego wniosek na komisji i powinniśmy o

tym pamiętać. Stanowiska, czyli rzeczy które ustalamy, a nie mamy wpływy możemy utulać

np. w sprawie straży,  straży granicznej. W przypadku kiedy rzecz dotyczy zadań własnych

powinniśmy ustalać uchwały i za nie opowiadać. 

Głosowanie: jednogłośnie. Uchwała została podjęta. 

Pkt. 7 Podjęcie uchwał w sprawach

7.1  Określenia  źródeł  dochodów  własnych,  gromadzonych  na  wydzielonym  rachunku

dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie;

(zał. nr 6)

stanowiska komisji.

1. Komisja Budżetu, Rozwoju gospodarczego i Promocji powiatu – nie wniosła uwag, 5 za

2. Komisja Samorządowo – Społeczna – nie wniosła uwag, 5 za

3. Komisja Oświaty – przyjęła projekt, 4 za

Głosowanie 12 za, radny Zbigniew Bojkowski wyszedł.

Przerwa 10 mi. Od godz. 11.00 do 11.10
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7.2 Zmiany  uchwały Nr  XXI/168/2004  Rady Powiatu  nowodworskiego  z  dnia  21  grudnia

2004 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów

na  wyrównywanie  szans  edukacyjnych dla  uczniów szkół  ponadgimnazjalnych w roku

szkolnym 2004/2005”;

(zał. nr 7)

Stanowiska komisji. 

1. Komisja Budżetu, Rozwoju gospodarczego i Promocji powiatu – nie wniosła uwag, 5 za

2. Komisja Samorządowo – Społeczna – nie wniosła uwag, 5 za

3. Komisja Oświaty – przyjęła projekt, 4 za

Głosowanie 12 za, radny Zbigniew Ptak wyszedł. 

7.3 Zmiany  uchwały  Nr  XXI/169/2004 z  dnia  21  grudnia  2004  r.  w  sprawie  uchwalenia

„  Regulaminu  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  na  wyrównywanie  szans

edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005”;

(zał. nr 8)

Stanowiska komisji.

1. Komisja Budżetu, Rozwoju gospodarczego i Promocji powiatu – nie wniosła uwag, 5 za

2. Komisja Samorządowo – Społeczna – nie wniosła uwag, 5 za

3. Komisja Oświaty – przyjęła projekt, 4 za

Głosowanie: 12 za

7.4. Zmiany Statutu Powiatu nowodworskiego;

(zał. nr 9)

Stanowiska komisji.

1. Komisja Budżetu, Rozwoju gospodarczego i Promocji powiatu – nie wniosła uwag, 5 za

2. Komisja Samorządowo – Społeczna – nie wniosła uwag, 5 za

3. Komisja Oświaty – przyjęła projekt, 4 za
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Głosowanie: 13 za

7.5 Wyposażenia w majątek Zarząd Dróg Powiatowych;

(zał. nr 10)

Stanowiska komisji.

1. Komisja Budżetu, Rozwoju gospodarczego i Promocji powiatu – nie wniosła uwag, 5 za,

wniosek radnego Piórkowskiego o sprzedaż zużytego sprzętu. 

2. Komisja Samorządowo – Społeczna – nie wniosła uwag, 5 za

3. Komisja Oświaty –4 za ten sam wniosek co na Komisji Budżetu.....

.

Radny  Zbigniew  Krokosz wnioskował  o  dopisanie  do  §  2  „niewykorzystana  część

konstrukcji,  o  której  mowa  w  §  1  uchwały  może  być  wydzierżawiona,  sprzedana  lub

przekazana nieodpłatnie. 

Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż części konstrukcji będą mogły być

wykorzystywane tylko  dla  powiatu,  dla  gmin.  Środki  ze  sprzedaży  konstrukcji   będą

wykorzystane na remont potrzebnych nam części. Przekazanie to chodzi o kilka elementów,

niewielką  ilość. Taki zapis daje możliwość przekazania. Jeżeli pan Wójt Ostaszewa widzi

taką potrzebę, ta należy na ten temat rozmawiać. 

Głosowanie nad uchwałą  z wnioskiem: 13 za

7.6 Delegowania radnych do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku;

(zał. nr 11)

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Terendy powiedział,  iż  do  tej  pory  w  Komisji

bezpieczeństwa byli; pan Dywizjusz i pan Lew.   Obaj radni złożyli chęć pracy w tej komisji.

Czy są dodatkowe kandydatury. 

Radny Zbigniew Bojkowski w imieniu klubu składa radnego Dywizjusza. Zwrócił uwagę, iż

nie słyszy, aby pan Lew chciał,  nieobecni nie mają głosu. W poprzedniej radzie tak panu

Bojkowskiemu tłumaczono. 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Terendy powiedział, iż pan Lew ustnie wyraził chęć. 
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Radny Zygmunt Sztabiński zgłosił kandydaturę pana Zbigniewa Krokosza.  

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Terendy powiedział, iż mamy trzy kandydatury.

Radny Zbigniew Piórkowski zapytał, kto zgłasza pana Lwa. „Niech ktoś wstanie i go zgłosi.

To, że on chce kandydować  to nic nie znaczy, ktoś musi go zgłosić.” 

Starosta  Mirosław  Molski powiedział,  iż  jest  to  decyzja  pozostawiona  radnym.  Pan

przewodniczący  powiedział,   jaka  była  propozycja.   Jest  oficjalne  zgłoszenie  pana

Dywizjusza, pana Krokosza i pana Lwa. 

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż może pan radny Lew chce kandydować, ale ktoś

go musi zgłosić. 

Starosta  Mirosław  Molski powiedział,  iż  ustawodawca  mówi  o  reprezentacji,  nie  ma

ograniczenia samorządu. Jeżeli jest chęć do pracy to jest to bardzo dobre i cenne. Starosta

oficjalnie zgłasza pana Grzegorza Lwa. 

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał Starostę, czy mecenas może zabrać głos w tej sprawie.

Czy nieobecni mogą uczestniczyć. 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Terendy poprosił mecenasa o interpretację. 

Mecenas Dariusz Olszak wyjaśnił, § 37 Statutu Powiatu nowodworskiego oraz § 38a ustawy

o samorządzie powiatowym. 

Radny Zbigniew Piórkowski zapytał,  iż mimo że radny nie złożył wniosku, jest nieobecny

to może kandydować.

Mecenat Olszak odpowiedział, iż tak. 

Radny Krzysztof Oszczyk powiedział,  iż  na Komisji  Gospodarczej była propozycja,  aby

zgłosić pana Lwa i pana Dywizjusza, wiec pan Lew się zgodził. 
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Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Terendy  powiedział, iż  musimy  zgłosić  procedurę

głosowania. 

Mecenat Olszak powiedział, iż rada musi delegować dwóch radnych , nie ma mowy o formie

głosowania. Zaproponował głosowanie na każdego kandydata w kolejności 3 razy, według

kolejności zgłoszeń.

Radny Zbigniew Piórkowski wnioskował o tajne głosowanie.

Mecenas Olszak wyjaśnił, iż głosowanie musi być jawne, tajne jest jeżeli wynika z ustawy. 

Radny Piórkowski wycofuje wniosek. 

Radny Jarosław Dywizjusz powiedział, iż jeżeli jest trzech kandydatów, a dwóch musimy

wybrać, to należy oddać dwa głosy. 

Mecenas Dariusz Olszak powiedział, iż można trzy razy. 

Radny Eustachiusz Lepper wnioskował o przeniesienie tego punktu na następną sesję. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Terendy nie  widzi  merytorycznej  podstawy,  aby

przenieść projekt na następną sesję. Procedura głosowania jest taka, iż głosujemy na każdego

oddzielnie, w porządku alfabetycznym.

1. głosowanie – Jarosław Dywizjusz

12 za, 1 wstrzymujący się 

2. Zbigniew Krokosz- 10 za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw

3. Grzegorz Lew – 4 za,  6 wstrzymujące się, 3 przeciw

W skład Komisji bezpieczeństwa i porządku weszli:

1. Zbigniew Krokosz

2. Jarosław Dywizjusz
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7.7 Przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu  nowodworskiego na 2005 r;

(zał. nr 12)

Stanowiska komisji.

1. Komisja Budżetu, Rozwoju gospodarczego i Promocji powiatu – nie wniosła uwag, 5 za

2. Komisja Samorządowo – Społeczna – nie wniosła uwag, 5 za

3. Komisja Oświaty – przyjęła projekt, 4 za

Głosowanie: 13 za

Uchwała została przyjęta. 

Przyjęcia planu pracy Komisji  Budżetu, Rozwoju Gospodarczego  i  Promocji Powiatu na

2005 r;

(zał. nr 13)

 Przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowo- Społecznej na  I półrocze 2005 r; 

(zał. nr 14)

7. 10 Przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty na 2005 r; 

(zał. nr 15)

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Terendy zaproponował  przegłosowanie  trzech

przedstawionych projektów, dotyczących pracy komisji stałych. 

Komisje zaakceptowały plany pracy, bez uwag.

Głosowanie jednogłośnie. 

7.11. Zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.

(zał. nr 16)

Stanowiska komisji.

1. Komisja Budżetu, Rozwoju gospodarczego i Promocji powiatu – nie wniosła uwag, 5 za
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2. Komisja Samorządowo – Społeczna – nie wniosła uwag, 5 za

3. Komisja Oświaty – przyjęła projekt, 4 za

Głosowanie: 13 za

Uchwała została przyjęta. 

8. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu od ostatniej sesji

(zał. nr 17)

Starosta Nowodworski  Mirosław Molski powiedział,  iż  w przedstawionym radnym materiale  podano prace

Zarządu. Odbyło się kilka spotkań poświęconych najbliższym inwestycjom. Odbyły się spotkania z mieszkańcami

niektórych sołectw – Rybina, Drewnica, Nowy Dwór Gdański. Ważnym spotkaniem, było spotkanie z ministrem

Hausnerem dotyczące Narodowego Programu Rozwoju na lata 2007 – 2011. Minister usłyszał słowa krytyki na

temat  braku zapisów dotyczących gospodarki morskiej,  z  którą nasz Powiat  też jest  związany. Starosta prosi

radnych o zapoznanie się z tym dokumentem i wnoszenie swoich uwag i poprawek. W tym miesiącu odbyło się

spotkanie z Przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego z panem Dziewałtowkim. Było to spotkanie

podsumowujące spotkanie wrześniowe. Rozmawiano o przekazaniu i  rozdysponowaniu środków finansowych

przeznaczonych na meliorację na Żuławach. Mamy zapewnienie właściciela rzeki Tuga, iż będzie realizowana

inwestycja wrót przeciwsztormowych. Odbyło się spotkanie organizacyjne Bałtyckiej Akademii Bursztynu. Na

tym spotkaniu  wybrano Społeczną  Radę.  Jest  opracowany projekt  architektoniczny, projekt  kadry naukowej.

Obecnie trwa szukanie środków finansowych na tą inwestycję. Starosta powiedział, iż pisemne sprawozdanie na

temat uczelni zostanie przygotowane w najbliższym czasie. 

Wicestarosta Nowodworski Edward Adamczyk poinformował, iż w dniu 14 marca 2005 r.

odbędzie się Debata Żuławska. W debacie będą uczestniczyć: przedstawiciele rządu, Sejmu,

organizacji  rządowych, samorządu i  wiele innych. Debata stanowić będzie płaszczyznę do

rozmów na temat Narodowego Programu Rozwoju i Programu dla Żuław. 

Radny  Zbigniew  Piórkowski  powiedział,  iż  odbyło  się  spotkanie  dotyczące  Bałtyckiej

Akademii Bursztynu, niektórzy radni otrzymali zaproszenia, a niektórzy nie. 

Starosta Nowodworski  Mirosław Molski -  spotkanie  zorganizował  Zarząd uczelni,  (pan

Konarski).  Uczestniczyli  w  nim  osobistości  i  instytucje  związane  z  powstaniem  uczelni.

Starosta  może  delikatnie  zwrócić  uwagę,  aby  zapraszano  wszystkich  radnych.  Starosta
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namawia radnych do włączenia się w tworzenie uczelni. Starosta powiedział, iż dr Bojkowski

przewidziany jest do kadry naukowej. 

Radny Zbigniew Bojkowski podziękował za zaproszenie. Jest bardzo zadowolony z obrad.

Wyjaśnił, iż zaproszenia zostały podpisane przez pana Konarskiego i Starostę. 

9.Informacja o korespondencji skierowanej do  Przewodniczącego Rady Powiatu.

(zał. nr 18)

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Terendy przedstawił  wykaz  korespondencji

skierowanej do Przewodniczącego Rady.  

10. Wolne wnioski.

Radny Zbigniew Ptak powiedział, iż w Programie dla Żuław duże zaangażowanie wykazał

Starosta nowodworski.  Jak Narodowy Plan powstanie będzie to bardzo dobry dokument, do

którego  będziemy mogli  się  odwoływać.  Będziemy musieli  posiadać  Zintegrowany Plan

Rozwoju dla naszego terenu. Będzie potrzebny Program Rozwoju Turystyki. 

Radny Zbigniew Ptak wnioskował o pozyskanie środków na opracowanie Zintegrowanego

Planu  Rozwoju  dla  Żuław  w  związku  z  debatą  zaplanowana  na  dzień  14.03.2005  r.

Spróbować   powołać  pod  patronatem  Starosty  „Żuławskie  Centrum  Organizacji

Pozarządowych”. 

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział,  iż  jest  to wniosek jak  najbardziej  słuszny i  na

czasie.  Od roku 2008 do 2013 są nowe środki i warto by było ich nie stracić.

Radny Zbigniew Ptak poruszył sprawę wydania folderu dotyczącego Mistrzostw Świata w

Poławianiu  Bursztyny, bez  podania  w  nim,  iż  Starostwo  Powiatowe  w  Nowym Dworze

Gdańskim jako Powiat było jednym ze sponsorów. 

Radny Henryk Kuczma zapytał:

- o Regulamin Nagród Starosty.

- co się dzieje z klasą sportową
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- zaprosił do wzięcia udziału w zawodach samorządowych w piłce koszykowej w dniu 12

marca 2005 r.  - powołać drużynę reprezentacyjną. 

Starosta Nowodworski Mirosław Molski odpowiedział, iż 

- Klasa sportowa będzie rozpatrywana na następnej sesji. 

- Regulamin jest dokumentem jawnym, do wglądu dla radnych. 

Radny Krzysztof Oszczyk wniósł o pomoc budowy chodnika do wsi Marzęcino, w  związku

z planowanym objazdem przez tą wieś.

Starosta Nowodworski Mirosław Molski poinformował, iż dnia 12.03.2005 r. o godz. 10.00

w Jantarze odbędzie się kurs na ratownika. 

11Zamknięcie obrad.

Protokołowała

Dobrosława Fila podpisał

       Przewodniczący Rady Powiatu

             Eugeniusz Wyrzykowski 
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