PROTOKÓŁ NR XX/12
z XX sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 06 czerwca 2012 r.
Rozpoczęcie: 12.00

Zakończenie: 14.15

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu otworzył obrady XX sesji Rady Powiatu IV
kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych. Przywitał
zaproszonych gości.(Nieobecny P. Stanisław Juszczyk)
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o uwagi do protokołu z dnia 18 maja
2012 r. Nie zgłoszono.
Pani Iwona Tyburska, radna wniosła o umieszczanie na BIP protokołu sesji wraz z załącznikami.
Głosowanie: 15 za, protokół został przyjęty.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. (dokument stanowi załącznik do protokołu).
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jakieś uwagi i wnioski do
porządku obrad?
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski: zgłosiła autopoprawkę projektu uchwały 6.2 w sprawie
ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Autopoprawka polega na zmianie stawek w § 1 pkt 2. „Ustala się roczne stawki opłaty za 1 m²
powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia w związku z umieszczeniem
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego. Za umieszczenie
urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi:
- Poza obszarem zabudowanym 55,00
- W obszarze zabudowanym 90,00”
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść porządku obrad i zarządził
głosowanie: 14 za, 1 nieobecny – p. S. Juszczyk.
Porządek obrad został przyjęty.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
Pani Iwona Tyburska, radna wniosła o przedstawienie argumentów odmownej decyzji Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie wniosku Pana Janusza Kurowskiego, o
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wydzierżawienie części nieruchomości DPS „MORS” w Stegnie. Pani Tyburska wnosi o udzielanie
odpowiedzi przez Zarząd Powiatu na zgłaszane wnioski wraz z uzasadnieniem swojej decyzji. Pan
Kurowski z otrzymanej odpowiedzi nie wie, dlaczego jego wniosek został rozpatrzony negatywnie.
Pan Stanisław Bobrowicz, radny – wniósł o:
1) Rozważenie przeznaczenia terenów kolei wąskotorowej (torowiska) pod ścieżki rowerowe.
2) Rozważenie zbycia części terenu kolei wąskotorowej (ul. Kolejowa Nowy Dwór Gdański).
3) Szybkie uruchamianie naszych służb, procedur przy powstaniu klęsk żywiołowych (pożar).
Pan Andrzej Sobociński, radny – wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Gdańsku o przejęcie na rzecz Powiatu Nowodworskiego dawnej drogi dojazdowej E7 w m. Dworek, na
której znajduje się kostka brukowa. Takie działania były już czynione, jednak ich ostateczna realizacja
nie powidła się.
Pan Janusz Charliński, radny – poprosił o zaproszenie na posiedzenie Zarządu Powiatu, celem
przedstawienia informacji o złej współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatową Komendą
Straży Pożarnej i podziale środków.
Pani Iwona Tyburska, radna zapytała co dzieje się w sprawie: Powiat i firma SERWIN. Jaka jest
kolej postępowania w tejże sprawie i o jakiej kwocie mówimy?
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady – apel do Komendanta Policji w sprawie wzmożenia
kontroli trzeźwości kierujących pojazdami, w kontekście wypadków na drodze Mikoszewo – Stróża.
Pan Marcin Głowacki, radny – prośba o dokończenie odkoszenia rowu, odcinka przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady – aby Powiat i Gmina Stegna doprowadziły do końca
sprawę pozostałości dawnego mostu w m. Drewnica (przyczółki).
5. Informacja dotycząca przygotowania służb, inspekcji, straży i służb medycznych do sezonu
letniego oraz w czasie trwania Mistrzostw Europy „Euro 2012”. (zał. do protokołu)
Pani Elżbieta Kościńska, Powiatowe Centrum Zdrowia Nowy Dwór Gdański przedstawiła
szczegółową informację.
Pan Janusz Śliwiński Komendant Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej przedstawił
szczegółową informację.
Pan Henryk Pszczoliński Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze
Gdańskim przedstawił szczegółową informację.
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Krzysztof Ostasz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze
Gdańskim przedstawił szczegółową informację.
Wacław Łokuciewski Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim przedstawił
szczegółową informację.

Pytania:
Pan Grzegorz Lew, radny zapytał o informację przedstawioną przez Komendanta Policji: dlaczego w
Gminie Stegna w sezonie letnim nie będzie patroli policji.
Pan Zbigniew Ptak Przewodniczący Rady – zapytał jak funkcjonują numery alarmowe (997 i 112).
Wacław Łokuciewski Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim – Gmina
Stegna nie znalazła środków finansowych na wyżywienie i zakwaterowanie policjantów na swoim
terenie. Inne jednostki samorządowe nie będą tego współfinansować. Pan Komendant nie może
wypowiedzieć się na temat systemu alarmowego, występują z nim problemy. Na czas mistrzostw
„EURO 2012” wypożyczona została radiostacja z PSP i umiejscowiona w nowodworskiej Komendzie
Policji. To usprawni pracę jednostki.
Informacja została przyjęta.
Przerwa 5 minut.
6. Podjęcie uchwał z sprawach:
6.1Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących
na

terenie Powiatu Nowodworskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich

wykorzystania.
(dokument stanowi załącznik do protokołu).
Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski omówiła projekt uchwały.
Pan Zbigniew Ptak Przewodniczący Rady zapytał o stanowiska komisji.
1)

Samorządowo – społeczna – za

2)

Oświaty – za

3)

Budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – do sesji.

Głosowanie: 14 za, 1 nieobecny – p. S. Juszczyk.
Uchwała została podjęta.
6.2 Ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. (dokument stanowi załącznik do
protokołu).
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski omówiła projekt uchwały. Zarząd Powiatu przedstawił
projekt uchwały, który po negocjacjach został zmieniony. Zaproponowana została jego autopoprawka.
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Pani Iwona Tyburska, radna zapytała, z czego wynika obniżenie wysokości stawek? Komisja, w
której uczestniczyła Pani Radna rozmawiała również o zapisach § 2 projektu uchwały. Czy paragraf
ten nie ograniczy wpływu do budżetu? Czy było to ponownie analizowane?
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – stawki te stanowią dochód Powiatu. Opłaty związane
są z prowadzeniem inwestycji przez różne podmioty. Zarząd przychylił się do propozycji komisji, aby
wypracować wspólny kompromis i za umieszczenie urządzeń obcych w gruncie stawka została
obniżona. Zarząd analizował § 2 projektu. Decyzje wydawane są od roku 2007, na dłuży okres, nawet
20 lat. Uchwała – przedstawiony projekt w § 2 mówi o decyzjach wydawanych po jej wejściu w życie.
Decyzje i stawki sprzed jej obowiązywania pozostają niezmienione.
Pani Iwona Tyburska, radna do projektu uchwały zostały dołączone uchwały w sprawie stawek
obowiązujące w sąsiednich powiatach. Uzasadnienie było takie, iż u nas te stawki od wielu lat były
niezmieniane. Należy to uczynić. „Doszliście Państwo do wniosku, iż należy ograniczyć budżet
powiatu”.
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski - prawo nie powinno działać wstecz i obciążać osoby,
które wcześniej poczyniły inwestycje. Takie działanie byłoby nierozsądne i nieuczciwe dla obywateli.
Pan Zbigniew Ptak Przewodniczący Rady zapytał o stanowiska komisji.
1)

Samorządowo – społeczna – do sesji

2)

Oświaty – do sesji

3)

Budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – do sesji.

Głosowanie: 12 za, 2 wstrzymujące się – P. Tyburska, i P. Sarnowski, 1 nieobecny – P. S. Juszczyk.
Uchwała została podjęta.

7. Sprawozdania Komisji rewizyjnej z kontroli dokonanych w zakresie (do odczytania):
7.1 Kontrola zatrudnienia w wybranych jednostkach powiatowych: tryb, zatrudniania i podnoszenia
kwalifikacji pracowników – rok 2011 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim).
(dokument stanowi załącznik do protokołu).
Pan Jacek Gross, Przewodniczący Komisji rewizyjnej odczytał sprawozdanie.
Pytań nie zgłoszono.

7.2 Kontrola zatrudnienia w wybranych jednostkach powiatowych: tryb, zatrudniania i podnoszenia
kwalifikacji pracowników – rok 2011 (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze
Gdańskim).
(dokument stanowi załącznik do protokołu).
Pan Jacek Gross, Przewodniczący Komisji rewizyjnej odczytał sprawozdanie.
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Pytań nie zgłoszono.
8. Informacja Starosty Nowodworskiego o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
(dokument stanowi załącznik do protokołu).

Bez uwag.

6.

Wnioski i oświadczenia radnych.

Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski – zapytała, czy dobrze zrozumiała, iż
chodziło o wydzierżawienie terenu DPS, czy też o sprawę parkingów?
Pani Iwona Tyburska, radna – Jest obecny Pan Kurowski i może bardziej przybliżyć sprawę. Pani
Radnej chodziło w szczególności o negatywną odpowiedź na wniosek Pana Kurowskiego, bez
podania uzasadnienia.
Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski – Pan Janusz Kurowski najpierw zwrócił się
do dyrektora DPS „MORS” z prośbą o wydzierżawienie części nieruchomości (DPS) na okres 10 lat.
Chodziło o teren pod halę namiotową. Pani dyrektor może wydzierżawiać nieruchomości bez zgody
Zarządu na okres do 3 lat. Dyrektor zwróciła się z tym wnioskiem do Zarządu, z prośbą o opinię.
Zarząd stoi na stanowisku takim, iż nie będzie wiązał się na tak długi okres z jednym przedsiębiorcą,
nie dając możliwości innym. Teren DPS jest w dość atrakcyjnym położeniu. Zarząd wizytował
jednostkę, przeprowadził rozmowę z dyrektorem. Tak naprawdę hala ta stoi. Kwestia tego, czy
legalnie, czy nie. Dyrektor została zobowiązana do określenia, które tereny nieruchomości DPS są jej
zbędne i można by je wystawić do przetargu. Zarząd nie widzi konieczności wydzierżawienia
nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Zarząd przymierza się do tego, aby formalnie od przyszłego
roku uruchomić przetarg.
Pani Iwona Tyburska, radna – od lutego trwa ta sprawa.
Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski – zapytała, czy Pani Tyburska uważa, aby
wydzierżawić tą nieruchomość na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym?
Pani Iwona Tyburska, radna – taką decyzję podejmuje Rada.
Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski – w tym przypadku Zarząd na
upoważnienie wynikające z podjętej przez Radę Powiatu uchwały. Zostanie przygotowana odpowiedź
na piśmie dla Pani Radnej.
Pani Iwona Tyburska, radna – uważa, iż wystąpił tu brak próby załatwienia sprawy oraz brak
rozmowy z przedsiębiorcom. Od lutego trawa ta sprawa. Jest kilka miesięcy na to, aby ją załatwić. Czy
Państwu podoba się takie podejście, gdzie przedsiębiorca chce działać, a jego sprawa nie interesuje.
Ta osoba nie otrzymała ani jednej odpowiedzi na swój wniosek z uzasadnieniem. Nie wie dlaczego.
Osoba ta nie ma tych informacji, które dzisiaj przekazuje Pani Wicestarosta. Należy obywatela
informować o jego sprawie. Trzeba sprawy analizować. Rada ma możliwość odstąpienia od przetargu
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zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. To oznacza, iż ustawodawca widział wyjątkowe
sytuacje i jest to możliwe. Może Pan Kurowksi mógłby przybliżyć temat.
Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski – ulica Morska w Stegnie została
wyremontowana. Są osoby zainteresowane prowadzeniem różnego rodzaju działalności w pasie
drogowym. Poprzedni Zarząd nie wyrażał woli, aby były ustawiane np. punkty gastronomiczne,
handlowe, działalności te przeniosły się na teren miedzy innymi DPS.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady – co to za stwierdzenie, czy coś stoi legalnie, czy
nielegalnie. Są procedury, które obowiązują i trzeba ogłosić przetarg.
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – Zarząd analizuje każdą jednostkę.

W każdej z

jednostek próbujemy porządkować zaległe sprawy. To nie są proste sprawy do uregulowania.
Dyrektor DPS „MORS” w Stegnie otrzymała dyspozycje, aby to wykonać. Teren ma zostać
rozpatrzony kompleksowo. Niepotrzebny pod działalność statutową DPS teren będzie dzierżawiony.
Zainteresowanych jest wielu. Należy poregulować sprawy i uruchomić procedury.
Pani Iwona Tyburska, radna – wyjaśnienia są zrozumiałe, tylko dlaczego jeden sezon mamy „z
głowy”.
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – umowa jest obowiązująca.
Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski – Pan Kurowski prowadzi działalność, nikt
jej nie blokuje.
Pan Andrzej Sobociński, radny – zanim wpłynęło pismo, hala już stała. Najpierw coś jest robione,
potem pytane i próbowane regulować. Pani dyrektor to chyba już zrobiła, dlatego Pani Ogrodowska
powiedziała słowa, czy legalnie, czy nie, bo takiej wiedzy nie mamy. Pan Sobociński prosi, aby nie
wypowiadać się w ten sposób. Bo wychodzi na to, iż Pani Radna Tyburska jest obrońcą
przedsiębiorcy, który nie wiem czy działa prawnie. Pani Tyburska pełniąc funkcję Przewodniczącego
Rady była informowała o działaniach, Pana Kurowskiego np. wygradzanie miejsc parkingowych. Pan
Sobociński dysponuje dokumentacją fotograficzną.
Pani Iwona Tyburska, radna – Pan Kurowski chce współpracować, a przy okazji zarabiać pieniądze.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu prosi, aby Zarząd Powiatu przedstawił formalną
informację:
1) Jakie działki są przeznaczone do zbycia?
2) Czy dyrektor ma prawo dzierżawić, czy już je wydzierżawił?
Tą informacje należy przygotować na następną sesję.
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Pan Grzegorz Lew, radny – stoi na stanowisku, iż teren przed DPS „MORS” jest bardzo cenny. Pan
radny uzyskiwał informację, iż nie ma tam planu zagospodarowania przestrzennego. Pan Lew jest
przeciwny stawianiu różnego rodzaju nieestetycznych obiektów. Za niewielkie środki można
wybudować jednakowe boksy. Należy działać koncepcyjnie.
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – Zarząd do tego dąży, aby to uporządkować.
Pan Andrzej Sobociński, radny – w ubiegłym roku przeznaczone zostały środki na płot. Obecnie
generujemy środki - stawki dzierżawy zostały podniesione. Z uzyskanych środków, Zarząd Powiatu
chce DPS doposażyć i na te zbędne części działki ogłosić przetarg. Teren należy przystosować, aby
wyglądał estetycznie. Poprzedni wójt nie życzył sobie „namiocików”. Był z tym problem.
Pan Janusz Kurowski – nie wie czym sobie zasłużył na takie traktowanie. Nie można mieszać
tematu działki, która jest nieużytkiem. Tam faktycznie stoi namiot. W zeszłym roku podpisał umowę na
wydzierżawienie tego terenu na dwa miesiące. Po rozmowie z Panią Dyrektor ustalone zostały stawki.
Pan Kurowski wspomógł fundację pewną kwotą. Postawienie, rozebranie tego namiotu to jest kwota
10.000,00 zł. Pan Kurowski nie może tego rozebrać, jest to element programu PROW. Ma program,
gdzie musi działać z wyprzedzeniem 5 lat. Pan Kurowski chce stworzyć miejsca pracy. Dyrekcja DPS
„MORS” w Stegnie skierowała odpowiedź na wniosek do Pana Kurowskiego i poinformowała, iż mimo
przychylnego z jej strony podejścia do wniosku, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dzierżawę. Pan
Kurowski pojechał do Gminy Stegna i uzyskał stosowne zaświadczenie o planie zagospodarowania,
które dostarczył i wniósł o ponownie rozpatrzenie kolejnego pisma. Również uzyskał odpowiedź
negatywną. Pan Kurowski przedstawił uchwałę Rady Powiatu z roku 2009, zezwalając na dzierżawę
na okres do 10 lat i rezygnacji z przetargu. Pan Kurowski jest zaskoczony postępowaniem Zarządu i
osób z doświadczeniem w nim zasiadającym.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu prosi o informację, jak sprawa została
zakończona, uporządkowana.
Pan Józef Rybicki, radny – był z całym Zarządem w DPS i oglądał teren. Pewne rzeczy muszą
zostać uporządkowane. Pan Radny wskazał na nieprawidłowe usytuowanie namiotu. W tym
ustawieniu przeszkadza w funkcjonowaniu DPS, problem z parkingiem. Zarząd chce to
uporządkować. Pan Kurowski planując swoją inwestycję powinien wystąpić do organu i rozmawiać. A
nie najpierw pozyskać środki, a potem w tej sprawie działać.
Pan Andrzej Sobociński, radny – nie do końca wie, ale chyba Pan Kurowski miał umowę podpisaną
na dwa miesiące w ubiegłym roku. Jak jest na dzisiaj, to Pan Radny nie wie. Pan Sobociński uważa, iż
Pan Kurowski zmieniając w kolejnych swoich wnioskach terminy obowiązywania umowy, próbuje ją
zawrzeć, chociaż na 3 dni, aby ją później anksować, argumentując poniesione przez siebie koszty.
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7.

Sprawy różne.

Odpowiedzi na interpelacje:
Sąd
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – sprawa ciągnie się od bardzo dawna. W między czasie
pozwany sprzedał swój majątek. Nie można było zrobić zabezpieczenia. W tej chwili przygotowane
zostało postępowanie dwutorowo: przygotowany wniosek do prokuratury, zawiadamiający o
popełnieniu przestępstwa przez Pana Tomasza Serwin, poprzez wyzbycie się majątku w celu
zaspokojenia swojego wierzyciela oraz drugi wniosek do Sądu Okręgowego w Gdańsku o uznanie za
bezskuteczną umowę sprzedaży gospodarstwa rolnego przez Pana Serwina. Roszczenie to kwota
120.000,00 zł oraz odsetki.
Pan Tadeusz Landowski, radca prawny wyjaśnił, iż około 160.000,00 zł z odsetkami i kosztami
procesu. Nie można było dokonać zabezpieczenia, majątek został zbyty, a w księdze wieczystej
figurował Pan T. Serwin.

Kolejka
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski –członkowie Zarządu Powiatu dokonali wizji terenu kolei
(ul. Kolejowa Nowy Dwór Gdański). Część gruntów była wcześniej przez Powiat sprzedana. Możliwe,
iż będą rozmowy z ościennymi gminami w strawie ścieżek. Gmina Ostaszewo jest zainteresowana
przekazaniem torowisk pod cel publiczny, budowę ścieżek pieszo - rowerowych. Również Zarząd
rozważa zbycie tych działek na poszerzenie działek przyległych.

Pomoc pogorzelcom
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – z wnioskiem o szybie działanie dla pogorzelców z
Różewa przyszedł Pan Sobociński. Starosta dzwoniła do Zakładu Energetyki w tej sprawie. Sprawę
udało się załatwić w przeciągu dwóch dni. Tryb administracyjny, na tyle ile można było, został
przyspieszony. Starosta uczula pracowników na sytuacje losowe i bezduszność w takich sprawach.
Rozbiórka przyczółku w Drewnicy
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – sprawa zostanie sprawdzona i skierowane zostanie
stosowne wystąpienie do właściwych instytucji.
Zaproszenie na posiedzenie Zarządu w sprawie straży
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – Pan Charliński zostanie powiadomiony o terminie
posiedzenia Zarządu i uczestnictwie w nim.
Wystąpienie do GDDK i A w sprawie kostki brukowej
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przygotował takie
wystąpienie. Wstępnie przygotowaliśmy do GDDK i A pismo, czy jest możliwość przejęcia tej kostki.
Pani Starosta przypomniała, iż sprawa była już prowadzona w ubiegłej kadencji, nie doszła do skutku.
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Pani Iwona Tyburska, radna – zapytała, czy przetarg na dzierżawę terenu DPS odbędzie się w
niedługim czasie, w tym roku? Co z Panem Dyrektorem Szymańskim, co się z nim stało? Czy
pracuje? Nie wszyscy mają odpowiednią w tym temacie wiedzę.
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – Zarząd nad tym tematem się „pochyla”. Pani Starosta
upoważniła p.o. dyrektora ZDP Pana Andrzeja Suszka o wyjaśnienie, czy Pan Kurowski posiada
stosowną umowę. Zarząd nie widział dalszej współpracy z Panem Andrzejem Szymańskim. W
związku z tym uchwałą Zarządu Powiatu została ona wypowiedziana bez świadczenia pracy i w tej
chwili powierzone obowiązki od 01.06 br. na okres 3 miesięcy ma Pan Andrzej Suszek, którego
Zarząd przedstawia.
Pan Andrzej Suszek, p.o. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
przedstawił się i wyjaśnił sprawę dzierżawy pasa drogowego ul Morska Stegna. Przed budową ul.
Morskiej były wydawane decyzje o zajęcie pasa drogowego (około 20 rocznie) i z tego Powiat czerpał
pożytki. Po wybudowaniu drogi , sytuacja się zmieniła. Zapadła decyzja, iż pasa drogowego nie będzie
się wynajmować, ograniczyła te tereny również wybudowana infrastruktura. Wówczas handel został
przeniesiony na inne tereny np. DPS. Zainteresowani składają podania na 20 lat do przodu. Takich
podań jak Pana Kurowskiego jest w ZDP kilkanaście, z terminami do roku 2020. Jest też podanie
Pana Kurowskiego o wydzierżawienie parkingu poza sezonem. Nie jest możliwe jego pozytywne
rozpatrzenie, ze względu na ustanowienie strefy płatnego parkowania. Jest uchwała Rady Gminy
Stegna, która mówi w jakim terminie ta strefa funkcjonuje.
Pani Dorota Chojna, Przewodnicząca Rady Gminy Stegna – drogi powiatowe są na terenie Gminy
Stegna. Pani Chojna zwraca się z prośbą o rozwiązanie problemu, chodzi o zbieranie nieczystości na
tych drogach. Zbliża się sezon i uzyskanie informacji, iż nieczystości będą zbierane raz na kwartał jest
niepokojące. Z naszej strony wyszła wola pracowników, którzy zbierają te nieczystości, a zadaniem
Powiatu jest utrzymanie stanu dróg. Pani Chojna zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej
sprawie i częstsze sprzątanie nieczystości.
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – jest zaskoczona wypowiedzią Przewodniczącej Rady
Gminy Stegna. Pani Wójt jaki i ościenne gminy proszą o pomoc, dostają pracowników interwencyjnych
do porządkowania, czy sprzątania. Dotyczy to gmin Stegna i Sztutowo. Oddelegowani zostali
pracownicy. Z tego tytułu Powiat ponosi koszty. Pani Wójt próbuje zrzucić obowiązek sprzątania. Nie
rozmawiała z Powiatem w jakim zakresie ma być to czynione. Sprzątane są: Stegna i Jantar, a gmina
to nie tylko te miejscowości. Pani Starosta prosi, aby skupić się na działaniach gminy i sposobie
wyłonienia wykonawców na sprzątanie. Gmina podejmuje błędnie przepisy, a nie próbować zrzucać
swoje obowiązki na Powiat.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu prosi o szczegółową informację na następną
sesję nt. co jest z Junoszynem? Informacja od stanu zero - od momentu jak obiekt opuścił dyrektor
Rybicki - jak szkoła przestała funkcjonować, aż do teraz. Jakie są wartości dzisiaj i jakie były na
początku?
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Pan Przewodniczący zapytał, czy udzielone odpowiedzi na interpelacje zadawalają Państwa Radnych.
Czy odpowiedzi ustne są zadawalające, czy złożyć je należy pisemnie oprócz sprawy MORS. „Nie
widzę nic”.

8.

Zakończenie obrad.

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XX sesji Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 6 czerwca 2012 roku.
Protokołowała

podpisał

D. Fila
(podpis nieczytelny)

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Ptak
(podpis nieczytelny)
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