
PROTOKÓŁ Nr XII/04
z XII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

w dniu 12 lutego 2004 roku.

Rozpoczęcie: 9.00                                                              Zakończenie: 14.08

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski –  otworzył obrady
XII sesji  Rady Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdził,  że w sesji
uczestniczy 13 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować
i  podejmować prawomocne uchwały. Powitał  radnych, zaproszonych gości  i
przedstawicieli  samorządów.  Radny  Jarosław Dywizjusz  przybył  o  godzinie
10.10 (lista radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu)

2  Przyjęcie protokołu  XI  sesji Rady Powiatu.

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

głosowanie:
12 głosów za
1 wstrzymujący się ( radny Henryk Kuczma)

protokół został przyjęty

3 Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  powiedział,  iż
każdy  radny  wraz  z  zawiadomieniem  otrzymał  porządek  obrad  (  zał.  Nr  3)
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski  zapytał o uwagi i propozycje.

Radny Tomasz Terendy wniósł o wykreślenie pkt. 6.8 i przedłożenie go na
następnej sesji.

Przewodniczący  Rady Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  zapytał  Radnego
Tomasza Terendy o przedstawienie uzasadnienia swojego wniosku.
Radny Tomasz Terendy  powiedział,  iż uchwała powinna zostać wyjaśniona
przez prawników. 
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Radny  Zbigniew  Piórkowski zapytał,  czy  do  pkt.  6.4  Zarząd,  bądź  Rada
dysponuje opinią Kuratora Oświaty o likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Junoszynie.   Jeżeli  takiej  opinii  nie ma, to  nie  możemy
takiej uchwały podjąć. W takim przypadku radny wnosi o wycofanie pkt. 6.4 w
sprawie  likwidacji  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  Wychowawczego  w
Junoszynie. Radny popiera wniosek pana Terendy o wycofaniu pkt. 6.8 uchwały
na temat ustalenia wynagrodzenia Starosty nowodworskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż taka
opinia została wystawiona i zostanie  przedstawiona radnym.

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż składa taki wniosek. Na jednej 
z wcześniejszych sesji jeden  z radnych zgłosił  wniosek o wycofanie punktu
tylko dlatego,  iż  nie  było jednego z radnych. Dzisiaj nie ma dwóch i  radny
proponuje ten pkt. wykreślić. Niezależnie od tego, czy jest opinia czy jej nie ma.

Radny Zygmunt Sztabiński wnioskował o wycofanie pkt. 6.8 

Starosta nowodworski Mirosław Molski wnioskował o wprowadzenie punktu
6.9 - przedstawienie kandydata na członka Zarządu i wybór tego członka. W
miesiącu grudniu wpłynął wniosek radnego Zbigniewa Krokosza o rezygnacji z
członkostwa  w Zarządzie.  Wniosek  taki  wpłynął  na  ręce  Przewodniczącego
Rady Powiatu Nowodworskiego. Starosta prosi o uzupełnienie składu Zarządu.

Radny Zbigniew Piórkowski wnosi wniosek o to, aby tego punktu dzisiaj nie
przyjmować.  Jest  to  uchwała,  która  nie  była  omawiana  na  posiedzeniach
komisji. „Stawia się radnych w sytuacji takiej, że na sesji radni dowiedzą się kto
jest  tym kandydatem na  radnego  i  każe  się  radnym głosować.  Był  czas  na
komisjach, aby radnych zapoznać z tym kandydatem. Były takie  sytuacje, iż
radni  dowiadywali  się  o  tych  kandydatów  od  osób  postronnych,  przed
głosowaniem ( chodzi o Sekretarza Starostwa)” 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  zapytał  o  inne
uwagi. Przewodniczący rozszerzył pkt. 9- wolne wnioski o sprawę  zapytań i
uwag komisji stałych na temat projektu budżetu na 2004 rok. Przewodniczący
udzielił głosu Mecenasowi Dariuszowi Olszakowi w sprawie pkt. 6.8 ( zmiany
uchwały nr III/18/2002 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2002
roku  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Starosty  Powiatu
Nowodworskiego. )

Mecenas  Dariusz  Olszak wyjaśnił,  iż  na  radnych  spoczywa  obowiązek
przyznania  dodatku,  czy  ktoś  chce,  aby był  w  takiej,  czy  innej  wysokości.
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Jednym ze składnikiem wynagrodzenia Starosty jest dodatek specjalny. Obecnie
jest  to  składnik  obligatoryjny.  Protesty  i  uwagi  należy  kierować  do
ustawodawcy, a  nie  do Starosty czy prawników. W kwestii  wyboru nowego
członka  Zarządu,  pan  Olszak  myśli,  iż  Staroście  chodziło  o  przedstawienie
kandydata, gdyż taki obowiązek na Staroście spoczywa. Ustawa nie mówi kiedy
ma  być  ten  kandydat  wyłoniony.  Zgłoszenie  kandydatury  jest  ustawowym
obowiązkiem.  Nie  podjęcie  uchwały  w tym względzie  niczego  nie  zmienia
dlatego, że wynagrodzenie które do tej pory było będzie wypłacane w dalszym
ciągu.  Podjęcie  uchwały  w  przedmiocie  wynagrodzenia  w  innym  niż
dotychczasowa uchwala może być zmieniona przez Radę. 

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział,  iż jeżeli ma to być przedstawienie
kandydata  niech  tak  będzie.  W  porządku  obrad  nie  musi  być  uchwała  o
wyborze, jest to zgodne z opinią mecenasa. Radny uważa, iż mecenas dokonał
pewnej interpretacji, bo w rozporządzeniu są wskazania, iż dodatek wynosić ma
od 20-40%. Nie musi być tak jak do tej pory czyli 40%. 

Mecenas Dariusz Olszak wyjaśnił, iż zmiana rozporządzenia spowodowała to,
że  nawet  gdyby  uchwala  nie  została  podjęta,  to  i  tak  Rada  ten  dodatek
przyznaje. Rozporządzenie nie mówi, iż może przyznać, a że przyznaje. Zmiana
tego rozporządzenia spowodował, iż dodatek zostaje przyznany permanentnie.
Można by podjąć dyskusję na ten temat,  czy jest  słuszne z punktu widzenia
zasad finansowania samorządu czy nie. 

Radny Zbigniew Krokosz powiedział,  iż  jego zdaniem poprzednia  uchwała
wygasła Uchwała mówiła, iż dodatek specjalny był przyznany na okres jednego
roku. Rok już minął, Rada musi podjąć nową uchwałę, która będzie mówiła o
dodatku do końca kadencji. 

Mecenas Dariusz Olszak  wyjaśnił,  iż  rozporządzanie   obowiązuje od  2003
roku

Radny Zbigniew Piórkowski  powiedział,  iż  tamta uchwała straciła  moc po
roku. 

Mecenas Dariusz Olszak  wyjaśnił, iż tamta uchwała traci moc po roku, rok
upłynął w lutym, a nie w styczniu. Zmiana rozporządzenia spowodowała to, iż
rada ma obowiązek podjęcia uchwały. Jeżeli rada tego nie zrobi to jest jeszcze
gorzej, gdyż pracownik nie może pozostać bez wynagrodzenia.  

Radny Zbigniew Piórkowski  powiedział,  iż  tamta  uchwała była podjęta  18
grudnia  2002  roku,  dlatego  w  rozporządzeniu  jest  zapisane,  iż  dodatek
przyznaje właściwy organ stanowiący, czyli trzeba go przyznać.
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Mecenas Dariusz Olszak wyjaśnił, iż trzeba go przyznać

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, albo go nie przyznać.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o inne uwagi oraz
zarządził głosowanie w sprawie porządku obrad z uwzględnieniem zgłoszonych
wniosków.

6.4  w sprawie likwidacji  Specjalnego  Ośrodka  szkolno  Wychowawczego w
Junoszynie. 

Radny Zbigniew Piórkowski zapytał, czy jest opinia pozytywna, jeżeli jest to
w związku z tym tego wniosku nie ma. Radny wycofuje swój wniosek

Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż należy zachować powagę i pismo
w tej sprawie przeczytać w myśl litery prawa. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  iż
kiedy Rada przystąpi do obrad nad tym punktem, pismo zostanie odczytane. 

6.8  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  III/18/2002  Rady  Powiatu
Nowodworskiego  z  dnia  17  grudnia  2002  roku  r.  w  sprawie  ustalenia
wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Nowodworskiego

wniosek o wycofanie.
8 za
5 przeciw 
pkt. 6.8 zostaje wycofany z porządku obrad XII sesji Rady Powiatu

Radny  Zbigniew  Bojkowski  powiedział,  aby  liczenie  głosów  następowało
sprawnej, aby nie poważać opinii radnych. 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski prosił o stanowcze
podnoszenie rąk podczas głosowania. 

Wniosek 
1. w sprawie wyboru członka Zarządu  
2. w sprawie przedstawienia kandydata do Zarządu
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski zapytał,  kto  z
radnych  jest  za  tym, aby w porządku  obrad  ująć  punkt  o  wyborze  członka
Zarządu?

głosowanie
3 za
7 przeciw
3 wstrzymujących się

następnie  Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zapytał,
kto jest za tym, aby wprowadzić pkt. o zgłoszeniu i przedstawieniu kandydata
do Zarządu.?

głosowanie
10 za 4 wstrzymujące się 
do porządku obrad wprowadzono punkt o przedstawieniu kandydata do Zarządu
w wolnych wnioskach.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski zarządził  głosowanie  nad
porządkiem po wprowadzeniu zmian. 
Jednogłośnie za ( 13)

Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiadomił, iż 09 lutego 2004 roku
odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia .Na podstawie wydanej
opinii Starosta podjął decyzję o powołaniu pani Danuty Kalitki na stanowisko
kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.
(owacja na sali)

Starosta Nowodworski Mirosław Molski dokonał wręczenia aktu powołania
pani Danucie Kalitce.

Radny  Zbigniew  Bojkowski  Przewodniczący  Klubu  Porozumienie
Samorządowe Żuławy i Mierzeja  wraz z członkami klubu złożyli gratulacje
nowo powołanej pani kierownik.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski   w  imieniu  swoim  i
wszystkich radnych złożył życzenia i pogratulował pani Danucie Kalitce.
Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad.

4 Interpelacje i zapytania radnych
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Radny Zbigniew Bojkowski zapytał o to jak daleko posunęła się sprawa pana
Walczyka,  który  na  poprzedniej  sesji  prosił  radnych  o  pomoc w uzyskaniu
odszkodowania  od Spółki  Mierzeja Wiślana. Czy sprawa została załatwiona.
Radny poprosił o zwięzłą, konkretną, rzeczową odpowiedź.

Radny Zbigniew Krokosz chciał zadać trzy bardziej szczegółowe pytania 
do pana Starosty:
- czy Starostwo jest organem założycielskim Spółki Wodnej „Mierzeja ” 
- w Stegnie i Związku Komunalnego „Mierzeja”?
- ile czasu będzie trwała likwidacja Spółki Wodnej „Mierzeja”?
- czy  jest  możliwe  uzyskanie  dokumentacji  dotyczącej  likwidacji  Spółki

Wodnej „Mierzeja” oraz o powołaniu  Związku Komunalnego „Mierzeja”,
jeżeli Starostwo jest organem założycielskim?

Radny  Zbigniew  Piórkowski  poinformował,  że  wzbudziło  jego
zainteresowanie  ogłoszenie  zamieszczone przez Starostę  Nowodworskiego w
prasie, o naborze i kierowaniu ludzi na prace interwencyjne lub publiczne. 
Radny zadał pytanie: czy to jest właściwa forma, gdyż uważa, że to PUP jest
upoważniony do podawania takich ogłoszeń?
Następne pytanie do pana Starosty: czy w sytuacji, kiedy pani Danuta Kalitka
pełniła  obowiązki  kierownika  PUP udzielił  jej  pełnych  pełnomocnictw,  czy
zatrzymał je dla siebie?
Czy pan Starosta  kierował  osoby na  roboty publiczne  czy interwencyjne do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Radny poprosił  o krótkie
odpowiedzi - tak albo nie.

Radny  Zbigniew  Ptak  powiedział,  iż  niepokojący  jest  fakt,  że  Powiat
nowodworski  jest  najgorzej przygotowanym powiatem do absorpcji  środków
pomocowych  z  Unii  Europejskiej.  Na  koniec  2003  roku  z  terenu  Powiatu
nowodworskiego spłynęło osiem wniosków, które uzyskały klauzulę ”R” – jest
to  poziom  rejestracji.  Tylko  jeden  projekt  będzie  rozpatrywany,  uzyskując
klauzulę  „2”. Świadczy to o tym, że na terenie Powiatu ludzie nie posiadają
umiejętności  sporządzania  tych  projektów.  Należy  podjąć  inicjatywę  w
przeszkoleniu  osób zajmujących się  pozyskiwaniem środków, aby czyniły to
skutecznie.
W drugim etapie należy zająć się problemem, jak skutecznie wskazywać, który
dobrze zrobiony projekt może się zakwalifikować do realizacji. 
W dniu 31 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie, na
którym mieliśmy szansę zafunkcjonować i uzyskać miejsce „przy stole , gdzie
wszystkie projekty zostaną rozpatrzone”. Z terenu Powiatu były obecne dwie
osoby,  w  tym pan  Ptak..  Wśród  samorządowców z  naszego  terenu  nie  ma
inicjatywy i nie potrafią znaleźć się tam gdzie trzeba, często robią „pozoranckie
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działania”.  W ciągu sześciu  lat  istnienia  powiatu nie  było takiej  inicjatywy,
która poprawiłaby sytuację. Radny poprosił o rozważenie tych uwag.

Radny  Zbigniew  Piórkowski  poparł  wypowiedź  poprzednika  w  sprawie
pozyskiwania środków unijnych. W Departamencie Programów Regionalnych
Urzędu  Marszałkowskiego  jest  zgłoszonych  trzysta  programów
infrastrukturalnych.  Samorządy  na  tym tle  wypadły  słabo.  Jeden  projekt  w
rankingu „2”, nie będzie realizowany w latach 2005-2006 tylko ok. 2007 r. Nie
jesteśmy  przygotowani  do  tworzenia  dobrych  projektów,  tracimy  czas.
Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi tzw. programy społeczne, których jest mało.
Trzeba pobudzić  przedsiębiorców z  naszego terenu do ich  składania.  Nawet
przeprowadzić  rozmowy indywidualne.  Dotacje  do  tych  programów  sięgają
50% do działalności gospodarczej. Te środki można wykorzystać.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski poprosił Starostę 
o udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski na  pytania  radnego  Zbigniewa
Krokosza  odpowiedział,  iż  założycielami  i  udziałowcami  Spółki  Wodnej
„Mierzeja” były gminy Sztutowo i Stegna oraz osoby fizyczne i prawne. Spółka
jest   zawiązana  na  okoliczność  wybudowania kolektora  ściekowego.  Spółka
działała  w  oparciu  o  ustawę  Prawo  Wodne.  Starostwo  sprawuje  nadzór
ustawowy nad tą spółką. W ramach tego nadzoru następuje likwidacja spółki.
Został  powołany  likwidator.  W tych  dniach  umowa z  likwidatorem została
przedłużona ze względu na przeciągające się  sprawy i trudności w ustaleniu
wierzycieli i zobowiązań  spółki. Za likwidację płacą w ramach umów  spółki
wszyscy  założyciele.  Na  okoliczność  powołania  likwidatora  spisano
porozumienie. 

Na  pytania  radnego  Zbigniewa  Piórkowskiego  dotyczące  ARiMR  Starosta
odpowiedział, że zawarł z szefem tej agencji umowę, aby w ramach Funduszu
Pracy  skierować  do  pracy  dodatkowo  osiem  osób.  Trwa  w  tej  chwili  ich
wyłanianie. PUP zawrze z tymi osobami umowy od dnia 1 kwietnia br.
Instytucją upoważnioną do oceny kwalifikacji tych osób jest tylko i wyłącznie
ARiMR. Agencja zobowiązała się do zatrudnienia tych osób po czasie próbnym
na  okres  stały.  Jeśli  chodzi  o  ogłoszenie,  Starosta  przyznał,  że  było  ono
spóźnione, ale przy sprawnym współdziałaniu ARiMR razem z PUP wszystko
odbędzie się w wyznaczonym terminie.
Odpowiadając  na  kolejne  pytanie  Starosta  stwierdził,  że  także  pełniąc
obowiązki kierownika PUP pani Kalitka miała wszelkie pełnomocnictwa .
W związku z uwagami radnego Zbigniewa Ptaka, Starosta powiedział, że nigdy
nie jest za dużo szkoleń. W naszym powiecie i gminach są przeszkolone osoby,
najważniejsze jest  to,  aby były aktywne. W Powiecie  nowodworskim mamy
programy unijne, mamy największy program PHARE – most w Drewnicy, oraz
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program  dotyczący  Wyrównywania Różnic  Między  Regionami.  Są  złożone
wnioski na drogownictwo i będzie ich więcej.
Ważne jest to co mówi radny Piórkowski – musi być wykazywana aktywność 
ze  strony  gmin  i  przedsiębiorców.  Te  programy  są  kierowane  głównie  do
instytucji. Samorządy mogą inspirować i zachęcać i taka jest ich rola. Trzeba
także zdawać sobie sprawę z możliwości finansowych. Zawsze jest wymagany
udział  samorządu  w kosztach,  a  jakie  są  budżety  wszyscy  wiedzą.  Starosta
stwierdził,  że wykazaliśmy dużą  aktywność w zakresie  szkoleń.  W ostatnim
kwartale  ubiegłego  roku  odbyło  się  sześć  szkoleń,  z  których  skorzystali  i
przedsiębiorcy i rolnicy i samorządowcy.

Radny  Zbigniew  Krokosz  był  niezadowolony  z  udzielonej  odpowiedzi   i
zapytał  jeszcze  raz  czy  Starostwo  jest  organem  założycielskim  dla  Spółki
Wodnej „Mierzeja” i dla Związku Komunalnego „Mierzeja”?
Czy jest możliwe uzyskanie dokumentów odnośnie likwidacji Spółki Wodnej
„Mierzeja” i powołania Związku Komunalnego „Mierzeja”?

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski udzielił wyjaśnień,
że  Spółka  Wodna  „Mierzeja”  powstała  z  inicjatywy  zakładów  pracy,  które
posiadały na terenie gminy Stegna i częściowo Sztutowo ośrodki wczasowe.
W tamtym czasie  funkcję nadzoru  nad  działalnością  Spółki  pełnił  naczelnik
gminy, potem kierownik Urzędu Rejonowego, a kiedy powstały powiaty nadzór
wypełnia  Starosta.  Spółka  ta  powstała  w 1983  r.  i  wybudowała  na  mierzei
oczyszczalnię i część systemu kanalizacyjnego. Ostateczną decyzję o likwidacji
i sposobie podziału majątku spółki podejmuje Walne Zgromadzenie. Likwidator
musi powołać wszystkich udziałowców i oni w formie głosowania zdecydują o
sposobie  likwidacji  spółki.  Odnośnie  dokumentów,  o  które  pytał  pan  radny
Krokosz – o postawieniu w stan likwidacji jest podjęta uchwała przez Spółkę
Wodną,  zostali  wyznaczeni  likwidatorzy,  którzy  po  podjęciu  działań
zrezygnowali. Na wniosek monitowany ze strony wójtów gmin w Stegnie 
i Sztutowie nastąpiło powołanie przez Starostę likwidatora i postawienie spółki
w stan likwidacji.
Przewodniczący dodał, że podjął się na ostatniej sesji mediacji w sprawie pana
Walczyka.  W  tym  tygodniu  likwidator  przedstawił  wstępny  bilans  Spółki
Wodnej „Mierzeja”.  W związku  z  tym Przewodniczący zadeklarował  się  do
odbycia  spotkania  z  władzami  gmin  Sztutowa  i  Stegny  oraz  likwidatorem
spółki. 

Wójt Gminy Stegna Mariusz Ogrodowski powiedział, iż nie można nawiązać
kontaktu  z  panem  Andrzejem  Parysem  -likwidatorem.  Telefony  ma
powyłączane,  bądź  ich  nie  odbiera.  W dniu  dzisiejszym jest  organizowane
spotkanie.  Wójt  zaprosił  Przewodniczącego  Rady do  udziału  w spotkaniu  o
godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Stegna..  
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Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  powiedział,  że  w  dniu
jutrzejszym będzie w stanie wspólnie z panią wójt Sztutowa i wójtem Stegny
udzielić odpowiedzi panu Walczykowi.

Radny  Zbigniew  Piórkowski  powrócił  do  swojego  pytania  czy  Starosta
kierował do ARiMR pismo z listą osób, które mają zostać zatrudnione?

Starosta Nowodworski Mirosław Molski odpowiedział, że takiego pisma nie
kierował.  Osób  zgłaszających  się  do  Starostwa  w  poszukiwaniu  pracy  jest
bardzo wiele i Starosta zawsze przekazuje ich listę do PUP. Wyboru osób do
pracy  dokona  Agencja  Rozwoju  i  Modernizacji  Rolnictwa.  Jeżeli  chodzi  o
likwidację Spółki Wodnej „Mierzeja” – umowa z likwidatorem jest zawarta w
formie  ryczałtu,  „nie  jest  możliwe,  czas,  okres  trwania  umowy podwyższał
wartość tej umowy”.
Radny Zbigniew Ptak  odniósł  się  do wypowiedzi pana  Starosty dotyczącej
pozyskiwania  środków  unijnych.  W  programie  sektorowym  dla
konkurencyjności  przedsiębiorstw  są  przewidziane  dofinansowania  nawet  w
wysokości  30%,  natomiast  w  trzecim  sektorowym  programie  operacyjnym
„rozwój lokalny” jest dofinansowanie nawet do 80%. Tych możliwości się nie
wykorzystuje.  Jest  to  „grzech  zaniechania  samorządu  albo  nieumiejętności
prowadzenia samorządu”.

5 Informacja Zarządu Powiatu  z realizacji ustaleń wynikających   z debaty
rolnej ( zał. nr 4) 

Radny  Zbigniew Krokosz  w związku  z  omawianiem tego  tematu  poprosił
radnych o zgodę na przedstawienie informacji z działalności Powiatowej Izby
Rolniczej przez jej przewodniczącego pana Stanisława Kukułkę.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  zaproponował,  aby  pan
Kukułka przedstawił swoją informację w punkcie „wolne wnioski”.

Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski streścił  przebieg  debaty  i
najistotniejsze  sprawy  na  niej  poruszane.  Wymienił,  jakie  starania  podjęły
samorządy, aby naświetlić problemy rolnictwa na naszym terenie. Podsumował,
które  punkty  udało  się  zrealizować,  a  które  nie.  Uzyskane,  na  wysłane  do
instytucji i ministerstw materiały, odpowiedzi świadczą o tym, że poruszane w
nich problemy nie zostały potraktowane
w sposób ignorujący. Rząd interesuje się tymi sprawami i stara się rozwiązywać
problemy rolników, a na terenie naszego powiatu blisko 40% żyje bezpośrednio
lub pośrednio z rolnictwa.
Materiały  zostaną  przekazane  do  wykorzystania  pani  Hannie  Dzikowskiej
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski udzielił  głosu pani Hannie
Dzikowskiej  –  Dyrektor  Departamentu  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dyrektor  Departamentu  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Hanna
Dzikowska  potwierdziła słowa pana Starosty. Tematyka rolnictwa jest bardzo
ważna. W ubiegłym roku poprawiła się sytuacja w zakresie skupu zbóż. Cały
czas  monitorowana  jest  sytuacja  związana  z  pracą  cukrowni.  Wiadomo,  że
nastąpi restrukturyzacja cukrowni, gdyż ich ilość jest za duża na naszym terenie.
Przypuszczalnie zostaną dwie cukrownie. Odbywają się na ten temat spotkania.
Temat ten na pewno nie będzie pozostawiony na boku, gdyż jest zbyt ważny.
Agencja  Rynku  Rolnego  przygotowuje  się  do  przeprowadzenia  szkoleń  dla
przedsiębiorców rolnych, którzy będą uczestniczyli na rynkach skupowych w
tym roku i latach następnych, ponieważ zmienią się całkowicie zasady skupu
płodów rolnych, dostosowane będą do zasad unijnych. Ze względu na wysoką
jakość gleb nie ma szansy na to, aby Żuławy uznać za specyficzne i wymagające
dużej ilości punktów grunty. Wyniki produkcji zbóż były tu najlepsze.

Przewodniczący  Rady Eugeniusz  Wyrzykowski  powiedział,  że  na  naszym
terenie  wielu  rolników  ma  nie  uregulowane  długi  wobec  Agencji
Nieruchomości Rolnych za zakup ziemi. Te gospodarstwa tworzą także bardzo
dużą ilość miejsc pracy. Zarząd Powiatu wspólnie z Izbą Rolniczą powinien
podjąć  działania  w  kierunku  prowadzenia  negocjacji  z  ANR  w  sprawie
udzielenia pomocy zadłużonym gospodarstwom, wobec których prowadzone są
czynności  egzekucyjne.  Ostatnie  lata  nie  sprzyjały rolnictwu  pod  względem
pogodowym. 
Niektóre gospodarstwa poniosły znaczne straty i w pełni zasługują na pomoc.
Na  następnej  sesji  Rady  Powiatu  omawiany  będzie  problem  zagrożeń
związanych z  podtopieniami  i  powodzią.  Niepokojąca  jest  decyzja  Sejmu o
skierowaniu środków na ochronę przeciwpowodziową poza Żuławy.

Radny Zbigniew Bojkowski   powiedział, że jest człowiekiem działania i nie
widzi  mocnego,  ekonomicznego  uderzenia  na  Żuławy.  Nie  trzeba  omawiać
sytuacji,  gdyż jest  ona  wszystkim znana.  Potrzebne jest  wsparcie  finansowe
Żuław,  aby  ratować  ziemię,  która  kiedyś  była  urodzajna  a  obecnie  zarasta
trzciną.  Rolnicy  prowadzący  małe  gospodarstwa  będą  zmuszeni  do  ich
likwidacji..  Radny  nie  widzi,  aby  parlament  podejmował  działania  w  tym
kierunku. Politycy obiecują gruszki na wierzbie. Żuławy może uratować duża i
szybka inwestycja. 

Dyrektor  Hanna  Dzikowska  odpowiedziała  radnemu,  że  na  ten  rok  na
inwestycje przewidziane jest ponad 20 mln zł. Środki te są bardzo skutecznie
wykorzystywane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i rozliczana jest każda
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złotówka.  Natomiast  na  eksploatacje  już  istniejących  urządzeń  wodnych
przewidziano zaledwie 6 mln zł, co jest zbyt małą kwotą.

Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski  powiedział,  że  w  związku  z
omyłkową decyzją Sejmu o przyznaniu kwoty 3 mln tylko i wyłącznie dla Woj.
Warmińsko-Mazurskiego,  proponuje  Radzie  podjęcie  stanowiska  w  sprawie
przeznaczenia  i  podziału  środków  rezerwy  budżetu  państwa  na  utrzymanie
urządzeń melioracyjnych na Żuławach (załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Stanisław Kukułka
Powiedział,  że  wypowiedzi  pana  Starosty  i  pani  Dyrektor  były  trochę
uspokajające.  Poruszył  problemy  rolników  wynikające  ze  złego  stanu
melioracji.
Zaapelował do Rady Powiatu aby nie  zaniechano starań o  zakwalifikowanie
Żuław  do  obszarów  zagrożonych.  Większość  gospodarstw  rolnych
skorzystałoby wtedy na dopłatach . Dochodowość rolników i plony osiągane z 1
ha  jest  zawyżana.  Pan  Kukułka  zwrócił  się  z  prośbą  do  pani  Hanny
Dzikowskiej, aby za jej pośrednictwem tereny rolnicze Żuław potraktować w
sposób wyjątkowy. 

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż pani Dyrektor powinna zawieść z
naszego  terenu  do  województwa  temat,  o  którym  się  mówi  od  lat.  Czyli
zagrożeniu cofki. Problem tkwi w tym, iż miasto Nowy Dwór Gdański nie jest
chronione.  Infrastruktury  ochronnej  z  względów  technicznych  nie  można
zrobić.  Woda  nie  wyleje  w okolicach  Zelichowa  jak  zawsze,  a  w  mieście.
Należy chronić  przed  zniszczeniem obszar  najbardziej  zurbanizowany,  czyli
miasto. Rozwiązaniem są wrota przedsztormowe na ujściu Tugi. Jest to bardzo
dobry temat, który mógłby być realizowany ze środków strukturalnych, które są
w  gestii  ministerstwa  administracji  rządowej.  75%  tych  środków  władza
pozostawiła sobie, a 25% przeznacza dla samorządów. 

Przerwa od godziny 10.35-11.02

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski wznowił obrady po przerwie
i poinformował Radę, iż radny Zbigniew Piórkowski zasłabł i został odwieziony
do szpitala.  

Pkt. 6 podjęcie uchwał w sprawach:

6.1 Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
na lata 2004-2011 dla Powiatu nowodworskiego. ( zał. nr 6)
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Referat  wygłosiła Pani  dr  Wanda Zaworska –  Matuga.  Pani   Zaworska-
Matuga przedstawiłą najważniejsze punkty tego opracowania. To zamówienie
zawierało opracowanie nie tylko dla Powiatu, ale również dla poszczególnych
gmin. Całe zmówienie zostało  wykonane jako poszczególne  dokumenty. Dla
powiatu  jest  to  Program i  Plan.  W dokumencie  zatwierdzonym przez  Radę
znajdą się w Planie elementy gospodarki odpadami. Dla każdej gminy został
opracowany  Plan  Gospodarki  i  Program  Ochrony  Środowiska.  Sposób
planowania był procesem otwartym. Projekt Planu musi spełnić  odpowiednie
wymagania  prawne.  Rzeczywista  ilość   odpadów  powstających  w  sektorze
komunalnym jest  wyższa,  niż   wykazano  w  poszczególnych  gminach.  67%
mieszkańców objętych jest zorganizowaną zbiórka odpadów.  Jest to wskaźnik
dosyć  wysoki.  Oszacowano  ilości  odpadów  jakie  będą  powstawały  w
poszczególnych  latach,  do  tej  ilości  dopasowano  system gospodarki.  W tej
chwili wszystkie odpady są składowane na składowiska. Ta sytuacja się zmieni.
Składowanie odpadów będzie się zmniejszać. Dla Powiatu nowodworskiego na
składowiskach może być składowane 10,9 tys. ton-2007 rok. Na terenie powiatu
powinna  funkcjonować  sortownia.  Powiatowy  Plan  Gospodarki  Odpadami
powinien być zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki  Odpadami. W tej
chwili odpady wywożone są do składowiska w Rokitkach, planowane jest, iż w
przyszłości  będą  wywożone  do  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów  w
Rokitkach. Dokumenty Planu i  Programu są dokumentami otwartymi. Program
Ochrony Środowiska  wynikają z  dokumentu  Polityki  Ekologicznej  Państwa,
ostatni na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.
W dokumencie programu znalazły się wszystkie dokumenty zalecone. Ramy dla
rozwoju  ochrony  środowiska  powinny  wynikać  z  wymagań  dotyczących
ochrony środowiska. Program zawierz bloki miedzy innymi taki jak: Ochrona
Przyrody i  Krajobrazu, Ochrona Dziedzictwa Kulturalnego,  Poprawa Jakości
Środowiska i   Bezpieczeństwa Ekologicznego.  Poprawa Gospodarki Wodno-
Ściekowej  i  inne.  Cele  tego  programu  wiążą  się  z  ochrona  dziedzictwa
kulturalnego,  z  poprawa  jakości  środowiska.  Program  zajmuje  się  też
zwodociągowaniem powiatu.  Najważniejsze przedsięwzięcia to: ekoturystyka,
agroturystyka,  utrzymanie  czystości  plaży,  utrzymanie  rezerwatów przyrody,
konserwacja zieleni, konserwacja urządzeń melioracji szczególnej 
i podstawowej. Koszty na najbliższe lata wynosi 117 ml. zł. Średnio 30 ml zł na
jeden rok. Najwięcej kosztów obejmuje gospodarka wodno- ściekowa, ochrona
przeciwpowodziowa i gospodarka odpadami. Zarządzanie programem i planem.
Program i plan powinien być aktualizowany nie rzadziej niż cztery lata. Co 2
lata Zarząd Powiatu powinien sporządzić raport z realizacji planu i przedstawić
go Radzie. Cały czas następuje  doskonalenie  planu operacyjnego i  czuwanie
nad nim. Harmonogram wdrażania programu jest to harmonogram procesowego
wdrażania programu. Pani dr proponuje stworzenie zespołu realizacji programu.
Do  zespołu  powinni  należeć  przedstawiciele  każdej  gminy  powiatu.  Zespół
realizacji  planu  współpracuje  ze  służbami  wojewody  i  marszałka  oraz  ze
wszystkimi gminami. 
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski podziękował  za
wygłoszenie referatu.  

Pani Anna Korzeniowska z Departamentu Rozwojów Wiejskich i Ochrony
Środowiska  w  Urzędzie  Wojewódzkim. Opinia  planu  wraz  z  projektem z
uwzględnieniem planu wojewódzkiego jest opinia pozytywną. 

Pani  Lucyna  Suszyńska  Kierownik  Wydziału  Rolnictwa  Starostwa
Powiatowego przedstawiła opinie gmin. Wójt Gminy Ostaszewo zaopiniował
dokumenty  pozytywnie,  bez  uwag.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy Nowy Dwór
Gdański  również  bez  uwag.  Urząd  Gminy  Stegna  –  pozytywnie,  Gmina
Sztutowo  wniosła  drobne  uwagi,  które  zostaną  naniesione  do  dokumentu.
Gmina Krynica Morska zaopiniowała plan wraz z projektem pozytywnie pod
pewnymi warunkami. 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zapytał  o uwagi
komisji stałych Rady. Uwag nie wniesiono.  

Wicestarosta Edward Adamczyk wyraził wątpliwość,   czy jest  opłacalnym
planowanie takiej inwestycji przy zbyt małej ilości wytwarzanych odpadów na
terenie naszego Powiatu?

Dr  Wanda  Zaworska-Matuga  odpowiedziała,  że  w  krajowym  Planie
Gospodarki  odpadami  jest  taki  zapis,  że  właściwa,  opłacalna  ekonomicznie
gospodarka odpadami powinna być prowadzona w obszarze, który zamieszkuje
co  najmniej  400  tys.  mieszkańców.  W  Wojewódzkim  Planie  Ochrony
Środowiska wymagania są mniejsze ( obszar zamieszkany przez ok. 100-150
tys.  mieszkańców).  Jeżeli  zakład  zagospodarowywania  odpadów  w  Nowym
Dworze  ma  być  zakładem  nowoczesnym,  to  ilość  odpadów  byłaby
niewystarczająca do prowadzenia właściwej gospodarki.  Nie ma uzasadnienia
funkcjonowanie  zakładu  zagospodarowywania  odpadów  w  Nowym Dworze
tylko i wyłącznie dla Powiatu nowodworskiego, natomiast może funkcjonować
zakład  uzupełniający  do  większego.  Projekty które  są  tworzone  dla  obszaru
obejmującego  jak  największą  liczbę  mieszkańców  mają  największą  szansę
uzyskania wsparcia finansowego. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski stwierdził, że problem śmieci
na Żuławach istniał zawsze, ale my mieliśmy to szczęście, że już w  latach 60-
tych funkcjonowało u nas wysypisko dla całego powiatu. W latach 70-tych w
całym kraju propagowany był program „wysypisko w każdej wsi” Przełom lat
70-tych i 80-tych przyniósł nowy model - „wysypisko w każdej gminie”. Na
naszym terenie nie musieliśmy tego doświadczać.
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Z  dużą  uwagą  przysłuchiwał  się  wypowiedzi  pani  doktor.  Założenia  z
poprzednich lat dotyczące gospodarki odpadami na terenie Żuław są zbieżne z
przewidywanymi  w  przedstawionym  programie.  Wynika  z  tego,  że
dotychczasowe wysiłki szły w prawidłowym kierunku. Przewodniczący Rady
poprosił o wypowiedź pana Cegielskiego. 

Pan  Marian  Cegielski  Prezes  Zakładu  Unieszkodliwiania  Odpadów  q
Rokikach podziękował za możliwość uczestniczenia w obradach. Przypomniał,
iż  w poprzedniej  kadencji  podpisane  było porozumienie  z  władzami gmin z
terenu  powiatu  nowodworskiego  w  celu  stworzenia  systemu  gospodarki
odpadami.  Budowanie  małych  zakładów  w  każdej  gminie  jest  błędnym
założeniem. Na dzień dzisiejszy muszą to być systemy, które gromadzą min. ok.
100 tys. ton odpadów z obszaru zamieszkanego przez min. 200 tys. ludzi. Udało
się  podpisać  porozumienie z  powiatami gdańskim, tczewskim, malborskim i
nowodworskim. Na tym obszarze zamieszkuje 270 tys. ludzi, którzy produkują
ok.  100  tys.  ton  odpadów.  To  jest  jeszcze  ciągle  za  mało  na  stworzenie
nowoczesnego systemu. Ilość  odpadów powinna wynosić 400-500 tys. ludzi,
ok. 300 tys. ton odpadów. 
Do  funduszu  spójności,  obsługującego  projekty  o  wartości  powyżej  10  mln
euro,  został  złożony  wniosek  o  dofinansowanie  inwestycji,  który  wygrał
konkurencję z innymi czterdziestoma wstępnie zakwalifikowanymi wnioskami i
znajduje się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Został wskazany przez
Ministra Środowiska dla aplikacji do funduszu spójności na lata 2004-2008.
Zrobione zostało  wstępne studium wykonalności,  oszacowanie.  Są środki  na
wybudowanie takiego zakładu, ale musi on być mniejszy, ponieważ nie będzie
w stanie utrzymać się z opłat. Mieszkańcy nie mogą zostać tak obciążeni, gdyż
żyjemy na biednym terenie. Nie można udowodnić, że jesteśmy w stanie wydać
więcej jak 170 mln zł. Ten projekt na 170 mln został zaakceptowany, z tego
uzyskana  pomoc  będzie  wynosić  82%- czyli  140  mln  zł,  do  tego  dochodzi
pomoc z NFOŚ, umarzalna w 50%, reszta to wkład własny.
Wszyscy wójtowie i burmistrzowie zostali zaproszenia na spotkanie do Tczewa,
na którym przedstawiona zostanie aktualna sytuacją.
Start  inwestycji  planowany  jest  na  lata  2007-2008.  Program  obejmuje
automatyczną  segregację  odpadów,  najnowocześniejszą  technologię  ich
utylizacji, odzyskanie energii,  ewentualną sprzedaż odpadów. Zakład ma być
zakładem tanim.
Wygląda  to  optymistycznie,  jednak  procedura  funduszu  spójności  jest
najtrudniejszą procedurą. 

Radny Zbigniew Ptak stwierdził, że należy się cieszyć, że jest taki program.
Dla naszego terenu ważne jest utrzymanie i podnoszenie wartości środowiska,
aby wzmocnić rozwój turystyki. Radny zwrócił uwagę na zdolności finansowe
samorządów. Zaapelował o stworzenie kadry, która będzie umiała maksymalnie
wykorzystać środki napływające z Unii , tylko to daje nam możliwość rozwoju.
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Radny Zbigniew Bojkowski   jest zadowolony z tego co usłyszał od Prezesa
Cegielskiego. W końcu wiemy do czego zmierzamy.

Radny Eustachiusz Lepper  stwierdził, że na dzisiejszej sesji rozmawiamy o
regionalnym  systemie  zagospodarowania  odpadów  komunalnych.  Gminy  z
naszego  terenu  podpisały  się  pod  tym programem,  z  drugiej  strony chcą  w
Nowym Dworze utworzyć zakład  gospodarki  odpadami.  Radny uważa to  za
dualizm.

Dyrektor  Departamentu  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Hanna
Dzikowska zapewniła, że po zapoznaniu się z Planem Gospodarki Odpadami i
Programem  Ochrony  Środowiska  dla  Powiatu  nowodworskiego  może
stwierdzić,  że  obydwa  dokumenty  spełniają  wymagania  formalne,  zostały
wykonane według prawidłowej metodyki i nawiązują do programów wyższego
rzędu. Natomiast system, o którym jest mowa, ma charakter ponad lokalny. Jest
on już bardzo daleko zaawansowany i oparty o aplikowane środki unijne. 
Spośród  czterech  jeszcze  dwa  takie  duże  projekty  dotyczą  naszego  terenu.
Jednym  jest  projekt  wybudowania  zakładu  unieszkodliwiania  odpadów  w
Rokitkach, którego działanie ma obejmować obszar Powiatu nowodworskiego
oraz  projekt  dotyczący  Centralnego  Wodociągu  Żuławskiego.  Mając  taką
szansę powinniśmy z niej skorzystać. Przedstawiciele Wojewody Pomorskiego
będą nas w tym wspierać, gdyż to są jedyne tematy, które mają szansę zdobycia
środków unijnych w naszym województwie w ciągu najbliższych kilku lat.
Plany małych obiektów trzeba porzucić i zdeklarować się do popierania dużego
projektu,  który  ma  największe  szansę  w  Brukseli.  W  tym  leży  interes
województwa i naszego powiatu.

Radny  Krzysztof  Oszczyk  powiedział,  że  nie  ma  zastrzeżeń  do  strony
merytorycznej projektu  Programu Ochrony Środowiska,  ale  zapoznając  się  z
nim wyłapał kilka błędów natury technicznej, nie zgadzają się niektóre liczby i
fakty w części dotyczącej rolnictwa. 

Dr Wanda Zaworska –Matuga stwierdziła, że tego rodzaju usterki mogły się
w tym projekcie zdarzyć, ale zapewniła, że dokument ostateczny wolny będzie
od takich błędów.

Radny Zbigniew Ptak powiedział,  że ponieważ rzadko mamy okazję gościć
takich fachowców, jego pytanie będzie odbiegało od tematu. Czy udział 11%
samorządu  w prowadzeniu  inwestycji  ściekowej  jest  dobrym rezultatem czy
normalnym?

Dr Wanda Zaworska-Matuga odpowiedziała, że normalnym.
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Przewodniczący  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski w  związku  z  brakiem
dalszych uwag zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

głosowanie:
13 głosów za (jednogłośnie)

Przewodniczący  Rady Eugeniusz  Wyrzykowski zaapelował  o  stworzenie
zespołu koordynującego powstawanie dużych projektów. 

Przerwa od godziny 12.21 – 12.36

Starosta Mirosław Molski opuścił salę.

6.2  Zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatu
nowodworskiego( zał. nr 7)

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  powiedział,  że  projekt
uchwały  był  omawiany  na  posiedzeniach  komisji.  Spytał  przewodniczących
komisji o uwagi.

Komisja Rewizyjna – nie wniosła uwag
Komisja Oświaty    -  wnioski z posiedzenia komisji zostały uwzględnione
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – bez uwag
Komisja Samorządowo-Społeczna – bez uwag

Głosowanie: 
11 głosów za (jednogłośnie)

6.3 Zmiany uchwały Nr XXI/108/2000 Rady Powiatu Nowodworskiego z
dnia 6 września 2000 r. w spawie uchwalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także
wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego( zał. nr 8)

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  poprosił  o  przedstawienie
stanowisk komisji.
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Komisja Oświaty opowiedziała się za projektem uchwały 3 głosami za, przy 1
wstrzymującym się.
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu –  4 głosy
za, 1 wstrzymujący się.
Komisja Rewizyjna – nie zajęła stanowiska.
Komisja Samorządowo-Społeczna – decyzja zostanie podjęta na sesji.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał radnych o uwagi.

Radny Zbigniew Bojkowski   zadał pytanie,  czy związki  zawodowe wydały
jakąkolwiek opinię?

Wicestarosta Nowodworski Edward Adamczyk wyjaśnił, że projekt uchwały
przekazano  panu  Grzegorzowi  Kaniewskiemu,  Prezesowi  Zarządu  Oddziału
Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  w  obecności  pana  Jacka  Michalskiego,
dyrektora  ZS  Nr  2  w  Nowym Dworze  Gd.  w  dniu  16  stycznia  br.  celem
zaopiniowania. Otrzymano następującą odpowiedź: „Zarząd Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego  w Nowym Dworze Gd.  przyjmuje do wiadomości
projekt zmian regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków, jednocześnie  informujemy, że owe zmiany nie były
konsultowane  ze  Związkiem  Nauczycielstwa  Polskiego  przez  władze
Starostwa”
Wicestarosta stwierdził, że nie było ze strony ZNP chęci konsultacji.

Radny Zygmunt Sztabiński  po rozmowie z panią  Hanną Koszelak uzyskał
informację, że związki zawodowe opowiadają się za przyjęciem tej uchwały.

Pani Hanna Koszelak powiedziała, że przykrą sprawą jest obniżać i zabierać,
ale  w  naszej  sytuacji  trzeba  wybrać  mniejsze  zło.  Dodatki  przyznane
nauczycielom w naszym Powiecie były wyższe w stosunku do innych. Teraz po
zmniejszeniu i  tak nie będą najmniejsze. Ten krok był konieczny po to,  aby
później nie zabrakło środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.
Dyrektor SOSW w  Nowym Dworze  Gd. pan Kazimierz Rybicki wyraził
opinię,  że  nauczyciele  przyjmą  ze  zrozumieniem  decyzję  Zarządu  pod
warunkiem, że nie będzie dalszych cięć mających wpływ na wyżywienie bądź
zaopatrzenie  w  środki  medyczne  i  inne  potrzeby  dzieci  przebywających w
placówkach.

Radny  Zbigniew  Krokosz  wyraził  nadzieję  że  taką  samą troską  będziemy
podchodzić do innych tematów w kwestii finansowej i mieć na uwadze trudną
sytuację  finansową Powiatu.  Żenujące jest  w jednym miejscu  coś  obniżać  i
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odcinać środki walcząc w drugim o pieniądze. „Jeżeli jest bieda, rozłóżmy ją
równo. Nie wywyższajmy jednych i nie poniżajmy drugich.”

Radny Zbigniew Bojkowski  nie  zgadza się  z  takimi  cięciami. Radnym nie
dano szansy do wymiany zdań, szukania rezerw w budżecie. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pani Halina Kotecka-
Daszewska powiedziała, że można zrozumieć trudną sytuację i brak środków w
budżecie tylko zatrważającym jest  fakt  szukania  oszczędności poprzez cięcie
wynagrodzeń i zmniejszanie wydatków. Nie szuka się oszczędności na innych
płaszczyznach.

Wicestarosta  Nowodworski  Edward Adamczyk  stwierdził,  że  oświata  jest
finansowana z subwencji oświatowej z budżetu państwa. W tym roku subwencji
przyznano ok1,5 mln zł mniej niż w roku ubiegłym, a w roku ubiegłym nie było
znakomicie. Pieniądz idzie za uczniem. Mniej jest uczniów – mniej pieniędzy, a
koszty  są  stałe.  Gdzie  szukać  oszczędności  w  takim  przypadku?  Zadania
oświatowe są nie dofinansowane.

Dyrektor SOSW Kazimierz Rybicki zadał pytanie, czy środki zaoszczędzone
po obcięciu dodatków zmniejszą deficyt budżetowy placówek oświatowych?

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski odpowiedział, że nie.
Dodał, że jest mu przykro ten projekt uchwały poddawać pod głosowanie, tym
bardziej,  że  miał  okazję  zobaczyć  niektóre  placówki  Wymagają  one  bardzo
dużych nakładów inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie

głosowanie:
9 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się

6.4  Likwidacji  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w
Junoszynie gm. Stegna( zał. nr 9)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski poprosił o odczytanie opinii
Kuratorium Oświaty.

Wicestarosta  Nowodworski  Edward  Adamczyk  przedstawił  stanowisko
Kuratorium Oświaty, które pozytywne zaopiniowało projekt uchwały w sprawie
likwidacji SOSW w Junoszynie z dniem 31.08.2004 r.
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Starosta Nowodworski Mirosław Molski  powiedział, że podjęta przed chwilą
uchwała  budzi  rozgoryczenie.  Likwidacja  SOSW w Junoszynie  ma na  celu
ograniczanie wydatków w oświacie – ze względu na drastyczny spadek liczby
uczniów w tej placówce  (ze 100 w 1999 r. do 48 obecnie). Koszty utrzymania
obiektu  pozostały  nie  zmienione.  Krok  ten  nie  jest  podyktowany
niegospodarnością lecz koniecznością.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o opinie komisji

Komisja  Oświaty  –  wniosek  o  dostarczenie  opinii  Kuratora  został
uwzględniony – 4 głosy za.
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu –  4 głosy
za, 1 wstrzymujący się.
Komisja Samorządowo-Społeczna – 4głosy za
Komisja Rewizyjna – nie zajmowała stanowiska

głosowanie:
jednogłośnie za

Dyrektor SOSW Kazimierz Rybicki zwrócił uwagę na różnicę w warunkach
jakie panowały w SOSW w Junoszynie, a w jakie trafią dzieci z tego ośrodka po
przejściu  do  SOSW  w  Nowym  Dworze.  Zapytał,  jakie  środki  będą
przeznaczone na przybliżenie tych warunków?

Wicestarosta  Nowodworski  Edward  Adamczyk zadał  panu  Rybickiemu
pytanie w związku z planowanym spotkaniem na temat  wieloletnich  planów
inwestycyjnych w Powiecie,  czy ma przygotowany taki  projekt  planu,  który
jutro  będzie  rozpatrywany.  Plany wieloletnie  są  podstawą  do  starania  się  o
środki  pomocowe. Jeżeli  to  się  nie  uda,  Zarząd poczyni  starania  o zdobycie
środków z  rezerwy  budżetowej  jak  to  miało  miejsce w ubiegłym roku.  Od
przyszłego  roku  prawdopodobnie  oświata  będzie  miała  inny  system
finansowania, czyli kwotowy. 
6.5  Zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność

powiatu  ( zał. nr 10)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski spytał o uwagi komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu - 3 głosy za,
1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Komisja Oświaty – po uwzględnieniu wniosku 4 głosy za
Komisja Samorządowo- Społeczna – jednogłośnie za

głosowanie:
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jednogłośnie za

6.6  Przejęcia  nieodpłatnie  od Powiatu  Elbląskiego przeprawy promowej
przez rzekę Nogat w m. Kępki( zał. nr 11)

Komisje nie zgłosiły uwag do projektu uchwały

głosowanie:
jednogłośnie za

6.7 Wprowadzenia o ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe przez
rzekę Nogat w ciągu drogi powiatowej  nr 09182 w miejscowości
Kępki oraz ustalenie stawek za przewóz promem( zał. nr 12)

Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały

głosowanie :
jednogłośnie za

7 . Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu od ostatniej sesji( zał. nr 13)

Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski  przekazał  radnym  informację
dotyczącą prac Zarządu Powiatu (załącznik Nr 5 do protokołu). Poinformował, że Zarząd
najwięcej uwagi poświęcił sprawom oświatowym, czego wyrazem są dzisiejsze
uchwały.  Starosta  przekazał  informację  o  spotkaniu  w  Generalnej  Dyrekcji
Dróg Krajowych i  Autostrad,  gdzie  podjęto  decyzję  o  powstaniu  w Nowym
Dworze  Gdańskim dużego  węzła  komunikacyjnego –  skrzyżowania  z  drogą
502.  Już  uruchomiony  jest  proces  projektowania.  Drugim  węzłem
komunikacyjnym  jest  skrzyżowanie  w  Kmiecinie,  gdzie  planowane  jest
zbudowanie  kładki  nad  drogą  E-7,  między Nowym Dworem, a  Kmiecinem.
Starosta poruszył sprawę przebudowy drogi E-7, gdzie nie wyłoniono jeszcze
wykonawcy, jednakże firmy uczestniczące w przetargu utrzymują stały kontakt
z władzami Powiatu.

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał co się stanie z  lądowiskiem położonym
koło Nowego Dworu, czy planowane są jakieś inwestycje?

Starosta Nowodworski  Mirosław Molski  odpowiedział,  że nie  ma żadnych
planów związanych z lądowiskiem.

Radny Zbigniew Bojkowski zaapelował o modernizację ulicy Warszawskiej w
Nowym Dworze  Gd.  Chodzi  mu  głównie  o  budowę chodnika  i  parkingów.
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Radny  poruszył  sprawę  połączenia  ul.  Warszawskiej  z  ul.  Sportową.  Nie
otrzymał odpowiedzi, w jaki sposób ta sprawa będzie załatwiona.

Radny  Krzysztof  Oszczyk  zapytał,  czy  przebudowa  skrzyżowania  między
Nowym  Dworem  i  Kmiecinem  wiąże  się  z  modernizacją  powierzchni  w
miejscowości Kmiecin?

Dyrektor Zarządu Dróg  Publicznych  pan Zdzisław Piechota że  zostanie
przedstawiony projekt, w którym trzeba będzie taką rzecz przewidzieć.

Radny Jarosław Dywizjusz  poinformował o powstaniu grupy inicjatywnej w
sprawie powstania kładki  przez rzekę Tugę na ul.  Bałtyckiej. Opowiedział o
prowadzonych w tym kierunku działaniach.

Radny Zbigniew Ptak poruszył sprawę budowy mostu nad rzeką Szkarpawą 
w Chełmku. 

Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski odpowiedział  że  w  Chełmku
planowane  jest  ustawienie  mostu  tylko  w  sezonie  letnim,  jako  drogi
turystycznej. Będzie on otwierany dla jednostek pływających.

Dyrektor Zdzisław Piechota  dodał,  że  wykorzystany zostanie  do  tego  celu
most pontonowy z Drewnicy.

8.  Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady
Powiatu Nowodworskiego

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  poinformował  radnych  o
korespondencji, która wpłynęła od ostatniej sesji ( załącznik Nr 14  do protokołu).

   9 Wolne wnioski  

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski odczytał  treść  wniosku
przekazanego przez radnego Zbigniewa Piórkowskiego (załącznik Nr 15 do protokołu).

Radny Zbigniew Bojkowski spodziewał się na dzisiejszej sesji przedstawienia
wyników, zleconej  przez  Radę  Powiatu,  kontroli  przetargu  na  modernizację
budynku przy ul. Warszawskiej 28.
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Radny  Zbigniew  Ptak  streścił  przebieg  dotychczasowych  działań  Komisji
Rewizyjnej  podjętych  w  kierunku  przeprowadzenia  kontroli.  Zaznaczył  też
możliwość skorzystania przez Komisję z usług specjalisty.

Radny Zbigniew Bojkowski stwierdził, że w związku z decyzją Rady Powiatu
Komisja powinna natychmiast podjąć działania, a nie zwlekać.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski  stwierdził, że problematyka
tego tematu jest szeroka i bardzo złożona .Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
zwrócił  się  o pozwolenie  na zatrudnienie  specjalisty i  Przewodniczący Rady
wyraził akceptację.

Przewodniczący Rady  przekazał  informację,  że radny Zbigniew Piórkowski
miał zawał serca i został przewieziony do szpitala w Elblągu. 

Radny  Zbigniew  Bojkowski wyraził  dezaprobatę,  że  po  upływie  dwóch
miesięcy  od  zlecenia  kontroli  nie  podjęto  żadnych  kroków  w  tej  sprawie.
Uważa, że do tej pory wiele kwestii mogło być wyjaśnionych. Przewodniczący
Rady Powiatu powinien dopilnować pracy komisji.
Radny zwrócił się z zapytaniem do radców prawnych, czy wniosek zgłoszony
przez radnego Piórkowskiego musi być przegłosowany przez Radę?

Mecenas Dariusz Olszak  stwierdził,  że  skoro uprzedni  wniosek,  o zlecenie
kontroli, był głosowany przez Radę, także ten musi być przegłosowany.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski zarządził  przegłosowanie
wniosku radnego Piórkowskiego o rozszerzenie zakresu kontroli.

głosowanie:
wniosek został przyjęty jednogłośnie

Przewodniczący Rady poprosił o  przedstawienie przez komisje wniosków 
i  uwag do projektu  budżetu  powiatu  na  2004  rok.  Poinformował radnych o
wniosku  od  Burmistrza  Nowego  Dworu,  o  zbyt  niskim  dofinansowaniu
Biblioteki Miejskiej.

Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski przypomniał,  że  zgodnie  z
porządkiem  obrad  miał  przedstawić  Radzie  nowego  kandydata  na  członka
Zarządu Powiatu. Jest nim radny Krzysztof Oszczyk, od urodzenia mieszkaniec
Powiatu Nowodworskiego. Starosta dokonał krótkiej prezentacji kandydata.
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Radny  Zbigniew  Ptak powiedział,  że  nie  wnosi  zastrzeżeń  co  do  osoby
radnego  Oszczyka,  ale  uważa,  że  Zarząd  został  zdominowany  przez
mieszkańców miasta Nowy Dwór i  nie  ma w nim reprezentanta pozostałego
obszaru Powiatu

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski poprosił  o  przedstawianie
pytań do radnego Krzysztofa Oszczyka.

Radny Zbigniew Krokosz zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, czy w
takiej sytuacji członkostwo radnego Oszczyka w Komisji Rewizyjnej wygasa
automatycznie, czy trzeba go odwołać.

Mecenas Dariusz Olszak odpowiedział, że z chwilą wyboru pana Oszczyka 
na  członka  Zarządu  stwierdza  się  odwołanie  go  z  Komisji  Rewizyjnej  i
powołanie nowego członka.

Starosta Nowodworski Mirosław Molski zaproponował radnym odczytanie i
przyjęcie tekstu stanowiska Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia i podziału
środków rezerwy budżetowej państwa na utrzymanie urządzeń melioracyjnych
na Żuławach.

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Terendy  odczytał  tekst  stanowiska
radnym.( zał. nr 16)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał radnych, kto jest za
przyjęciem odczytanego stanowiska?

Radny Zbigniew Bojkowski zgłosił uwagę, że to stanowisko powinno zostać
przekazane posłom reprezentującym nasz region.

głosowanie:
stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski ponownie zapytał komisje o
wnioski i uwagi do projektu budżetu.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – wnioski
zostały przekazane Zarządowi Powiatu.
Komisja  Rewizyjna  –  wniosek  o  zabezpieczenie  środków  na  opracowanie
programów, oraz udział Powiatu w Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Komisja Samorządowo-Społeczna –  nie zgłasza wniosków, opowiada się za
przyjęciem budżetu.
Komisja Oświaty – wnioski przekazano Zarządowi Powiatu.
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Radny  Zbigniew  Bojkowski  zapytał,  czy  radcy  prawni  Starostwa  mogą
udzielać informacji prawnych społeczeństwu?

Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski odpowiedział,  iż  na  pewno  nie
będziemy się  uchylać od pomocy w sprawach ważnych i  takich,  w których
zgłoszą się osoby, których nie stać na poradę prawną. Nikt, komu taka pomoc
była potrzebna  nie  odszedł  ze  Starostwa bez niej.  Jeżeli  taka  pomoc będzie
konieczna,  to  jej  udzielimy.  W  Starostwie  pracuje  Powiatowy  Rzecznik
Konsumentów,  który  pomaga  i  świadczy  usługi  także  w  zakresie  pisania
pozwów i  wniosków. Starostwo nie  będzie udzielało porad komercyjnie,  dla
osób prowadzących działalność gospodarczą.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski zgłosił  wniosek  o
dostosowanie  godzin  pracy  Urzędu  Starostwa  i  placówek  powiatowych  do
godzin pracy innych urzędów.

Przewodniczący Rady poinformował radnych o umorzeniu przez Prokuraturę
postępowania  prowadzonego  wobec  radnego  Zbigniewa  Ptaka,  dotyczącego
nadużyć przy organizacji  Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu. Jest to
umorzenie ze względu na brak znamion przestępstwa.  Przedstawił prośbę do
prasy o podanie tej informacji.

Radny Zbigniew Bojkowski  zapytał,  czy ktoś  z  radnych ma jeszcze jakieś
sprawy karne, w których będą orzeczenia?

Przewodniczący  Rady Eugeniusz  Wyrzykowski  odpowiedział,  że  sądzi  że
nie.

Radny Zbigniew Ptak  przedstawił  radnym informacje dotyczące zasadności
przynależności Powiatu do Stowarzyszenia Euroregionu Bałtyk

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  poinformował  radnych
rozwiązaniu przez wójta gminy Stegna umowy o pracę z radnym Zbigniewem
Ptakiem, co zostało uczynione bez zgody Rady Powiatu, czyli niezgodnie 
z prawem. Zapowiedział złożenie protestu w tej sprawie.( zał.. Nr 17) 

Mecenas Dariusz Olszak stwierdził, że za każdym razem pracodawca chcąc
rozwiązać umowę o pracę z radnym musi uzyskać zgodę rady. W tej sytuacji
pracodawca w ogóle się do Rady nie zgłosił.
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Radny  Zbigniew  Ptak  poruszył  temat  budowy  drogi  do  wsi  Drewnica  ze
środków  akcesyjnych.  Zwrócił  uwagę  na  wybudowanie  drogi  od  mostu  w
Kiezmarku do Drewnicy w ramach budowy mostu w tej wsi.

Starosta  Nowodworski  Mirosław  Molski zwrócił  się  w  imieniu  Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pani Anny Szałkowskiej do radnych 
o pomoc dla ośmioletniego dziecka, chorego na mukowiscydozę.

10. zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski  w związku z wyczerpaniem
porządku obrad zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono .

protokołowała:                                                     podpisał:
podinspektor BRP                                        Przewodniczący Rady
                                                                   Powiatu Nowodworskiego
Dobrosława Fila
                                                                     Eugeniusz Wyrzykowski
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