
PROTOKÓŁ Nr XV/04

z XV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

w dniu 02 lipca 2004 roku.

Rozpoczęcie: 9.00                                                            Zakończenie: 15.45

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski – otworzył obrady XV 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 Henryk Kuczma

przybył o  godzinie  9.20,  radny Tomasz  Terendy przybył  o  godz.  10.27  (lista  radnych i

zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1- 4 do protokołu)

2  Przyjęcie protokołu  XIV  sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski  – zapytał radnych, czy wnoszą

uwagi do protokołu  XIV sesji Rady Powiatu. W związku z brakiem zastrzeżeń,  zarządził

głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu  z XIV sesji.

głosowanie:

13 głosów za

protokół został przyjęty

3 Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
( zał. Nr 5)

Starosta nowodworski Mirosław Molski wniósł uwagi do porządku obrad. 

- w punkcie interpelacje i zapytania radnych - przedstawienie kierownik wydziału ochrony

środowiska i rolnictwa
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- w  punkcie  interpelacje  i  zapytania  radnych  przedstawienie  informacji  nt.  Bałtyckiej

Akademii Bursztynu

- oraz  informacje  o  zaawansowaniu  robót  przy  ul.  Warszawskiej  28  dla  sądu  i  ksiąg

wieczystych

- uchwały 8.8 i 8.9 przyjąć jako jedną uchwałę

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski   zgłosił projekt dotyczący uchylenia  

uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty z ostatniej sesji. Przewodniczący proponuje,

aby ta uchwała była punktem 8.9, a uchwała oświatowa 8.8. 

Radny Zbigniew Piórkowski   zapytał, kiedy Przewodniczący otrzymał projekt uchwały w  

sprawie uchylenia uchwały z kwietnia br. Takie projekty Zarząd powinien przekazywać

na 7 dni przed sesją. Radny zgłosił wniosek, aby dodatkowych informacji

przedstawionych przez Starostę nie było, z uwagi na to, iż mamy bardzo ważne uchwały

finansowe. Radny proponuje przenieść te informacje na następną sesję. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski   pismo Wojewody zostało przesłane  

21.06.2004 roku, projekt uchwały otrzymał 22.06.2004 roku. 

Głosowanie nad wnioskami

1.      informacja nt. powołania spółki Srebro & Bursztyn - 9 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące  

się

2.      Przewodniczący powiedział, iż każdy radny otrzymał informacje nt. modernizacji  

budynku przy ul. Warszawskiej 28. Po zapoznaniu się z materiałem radni mogą

wnosić uwagi i zapytania

3.      Połączenie dwóch uchwał 8.8 i 8.9 w jedną uchwałę dotyczącą oświaty – jednogłośnie  

4.      Uchylenie uchwały dot. wynagrodzenia Starosty jako 8.9 – 11 za, 2 wstrzymujące się  

Głosowanie nad porządkiem po poprawkach

12 za, 1wstrzymujacy się 

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu
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Starosta nowodworski Mirosław Molski   przedstawił panią Krystynę Damszel- Podsiadły,  

która z dniem 01 maja 2004 r. pełni obowiązki kierownika Wydziału Ochrony

Środowiska i Rolnictwa.  

Starosta nowodworski Mirosław Molski   poprosił pana Józefa Konarskiego o  

przedstawienie informacji nt. wyższej uczelni powstającej w miejscowości Junoszyno.

Starosta powiedział, iż w tej sprawie został wysłany list intencyjny do instytucji kultury,

przedsiębiorców. 

 

Pan Józef Konarski   podziękował za zaproszenie. Na terenie Województwa Pomorskiego  

dzieje się wszystko co jest związane z bursztynem. Środowisko doszło do wniosku, iż

uwieńczeniem działań związanych z bursztynem byłoby powołanie Wyższej Szkoły,

która kształciłaby na poziomie wyższym. Taka szkoła może być uczelnią niepubliczną.

Była by to jedyna uczelnia w Polsce i w Europie. W tym celu powstała spółka Srebro &

Bursztyn, która to wyemitowała 1000 udziałów po 500 zł dla osób fizycznych i

prawnych. Kapitał założycielski wynosi 500 tys. zł, przeznaczony miał być na remont

budynku szkoły. Ta kwota nie jest wystarczająca na uruchomienie uczelni. Istnieją

warunki naukowe i finansowe dla powołania uczelni. I tak : budynek jako podstawa

szkoły i znalezienie sponsorów (np. Rafineria Gdańska, Kombinat Górniczo - Hutniczy,

zakłady ubezpieczeniowe oraz instytucje branżowe).  Zostały przeprowadzone rozmowy

z Uniwersytetem Toruńskim, Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Sztuk Pięknych,

Akademią Górniczo- Hutniczą w Krakowie. Uczelnie te są zainteresowane współpracą,

podpisaniem umów, udostępnieniem kadry i doświadczeń. Funkcjonowanie uczelni

ożywiłoby działalność gospodarczą na terenie Powiatu. Pan Konarski namawia do tego,

aby ta szkoła na terenie Powiatu powstała. Środowisko związane z bursztynem w całości

pomysł wspiera i uważa go za rewelacyjny. 

Radny Krzysztof Oszczyk   zapytał, czy jest zakładana w przyszłości eksploatacja  

bursztynu. 

Pan Józef Konarski   odpowiedział, iż jest to bardzo trudne pytanie, gdyż eksploatacja  

bursztynu wiąże się z odpowiednimi zezwoleniami. Na dzień dzisiejszy nikt nie ma

zezwolenia, oprócz jednego z dna morza. Powstała uczelnia musi mieć zaplecze

techniczne i trzeba by było poczynić działania o pozyskanie pól do eksploatacji.  
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Radny Zbigniew Ptak powiedział,  iż  25  marca  br.  po  raz  trzeci  zwrócił  się  w sprawie

Programu  Rozwoju  Turystyki.  Zarząd  został  zobowiązany  do  podjęcia  działań  w  tym

kierunku. Mija połowa okresu do wywiązania się z postanowień. Radny zapytał ;

a) Jak daleko zaawansowane są prace nad  Programem Rozwoju Turystyki ? 

b) Kiedy będziemy mogli ten program posiadać? 

c) Jak zaawansowane są prace nad Lokalną Organizacją Turystyczną?

d) Czy Zarząd może przedstawić jakiekolwiek działania, że podjęto wykorzystanie środków

z Euroregionu?

e) Czy można by uzyskać jakieś informacje nt. drogi Dworek do Nowego Dworu? Radny

wskazywał drogę Dworek – Bronowo- Wiśniówka poprzez Szkarpawę do Nowego Dworu

jako objazd. Alternatywą miała być droga płytowa. Czy to prawda, że ta droga będzie

zdjęta ?

Radny Zbigniew Piórkowski zapytał:

a) Jakie  były podstawy rozwiązania  umowy o  pracę  z  osobą,  która  była zatrudniona  na

stanowisku kierowcy? 

b) Czy to prawda, ze ta osoba wygrała postępowanie w sądzie i ma zasądzone powrót na

stanowisko pracy i odszkodowanie - podać wysokości tych odszkodowań?

c) Na  jakiej  podstawie  prawnej  pan  Starosta  składał  oświadczenie  woli  dotyczące

wydzierżawienia  na  20  lat  na  dogodnych  warunkach  majątku  dla  spółki  Srebro  &

Bursztyn. Nie ma uchwały Rady w tej spawie.

d) Czy to prawda, że wysyłał pan Starosta list intencyjny wraz  propozycją wykupu udziałów

spółki z.o.o Srebro & Bursztyn niektórym radnym, członkom rodzin,  a między innymi

swojej małżonce. W informacji z prac Zarządu nie ma nic o spotkaniu w tej sprawie. 

Pan  Ryszard  Krugły przedstawił  sprawę  wetowania  przez  Starostę  decyzji  na

przeprowadzenie  inwestycji   postawienia  wiatraków we wsi  Łaszka.  Pan  Krugły poprosił

Przewodniczącego Rady Powiatu o odczytanie skierowanego do Rady pisma w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski odczytał pismo skierowane przez państwo

Krugły do Rady Powiatu nowodworskiego  (zał.  nr 6)  Przewodniczący powiedział,  iż Rada

generalnie  nie  załatwia  indywidualnych spraw  obywateli.  Przewodniczący  zaproponował
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spotkanie  państwa  Krugły  ze  Starostą  nowodworskim.  Starosta  powiadomi  Radę  o

rozwiązaniu problemu. 

Radny  Jarosław  Dywizjusz  zapytał,  czy  została  zakończona  inwentaryzacja majątku  po

PKP. Czy Zarząd podjął decyzje o zagospodarowaniu tego majątku i czy są propozycje w tym

zakresie. 

Radny  Zbigniew  Bojkowski  powiedział, sprawa  państwa Krugły wróciła  do  niego  jako

radnego. Na komisji  Samorządowo - Społecznej zapoznano się z problemem w obecności

kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Architektury i Budownictwa. Radny

prosi, aby nie odpowiadać, iż Rada tym się nie zajmuje, gdyż jesteśmy radnymi i powinniśmy

traktować wszystkich równo. Radny zasugerował rozwiązanie. (wycofanie pisma ze Starostwa

z uwagi, na to,  iż  państwo Krugły mieli  inny akt.)  Nie można niszczyć inicjatyw. Należy

rozwiązywać problemy wspólnie. Radny podziękował pani Kierownik Powiatowego Urzędu

Pracy za fachowość. Radny podziękował również panu dyrektorowi Zdzisławowi Piechocie za

podejście  do problemu dróg.  Radny nie  usłyszał aprobaty dla  powstania  wyższej  uczelni.

Radny poruszył sprawę, aby radnym dostarczać dokumenty w terminach. Radni nie wiedzieli

o spotkaniu w dniu 25 maja nt. uczelni. 

a) poruszył problem braku podziału pracy w Zarządzie

b) ile w tej kadencji było uchylonych uchwał 

c) kiedy powstał drugi klub, podać kiedy został założony, kiedy wpłynęły dokumenty o jego

funkcjonowaniu. Należy wyeliminować bałagan. 

d) ile  zostało  załatwionych  środków  dodatkowych  dla  Powiatu  przez  Zarząd.  Obecna

działalność prowadzi do ruiny. Ogromne zadłużenie, na koniec roku może będzie około

15 ml. 

e) co z majątkiem kolei. 

Pani  Krugły zapytała,  „czy zależy tutaj  komuś  na  inwestycjach w Powiecie”.   Państwo

Krugły wraz z inwestorem ponieśli określone koszty w związku z inwestycją. Państwo Krugły

będą zmuszeni do skierowania pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Pan  Krugły powiedział,  iż  otrzymał  dokument,  w  którym  uzasadnienie  było  napisanie

lakonicznie  i   niepoprawnie.  Pan  Krugły  przedstawił  zalety  inwestycji  wiatraków

elektrycznych. 
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Radny Zygmunt Sztabiński powiedział, iż istotnie na posiedzeniu Komisji Samorządowo-

Społecznej rozmawiano nt. sprawy P. Krugły, jednak nie było to tematem posiedzenia. Nie ma

odzwierciedlania  w  protokole  komisji.  Radny myśli,  iż  inwestycja ta  posunięta  jest  zbyt

daleko, aby się cofnąć. Sprawa powinna być „załatwiona” szybko, aby jej nie rozdmuchiwać

za daleko.  

Radny Zbigniew Ptak zapytał:

a) Czy  są  zrobione  stymulacje  co  uczelnia  wyższa  da  Powiatowi  poza  prestiżem,   czy

przełoży się to na bezrobocie ?

b) Radny odczytał pismo dotyczące możliwości inwestycji przez stronę niemiecką na terenie

Powiatu. Czy coś drgnęło w sprawie pisma i propozycji strony niemieckiej. 

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał :

a) jak to się stało, iż pan Lew jest członkiem Społecznej Rady przy SP ZOZ? Dlaczego Rada

nic na ten temat nie wie. 

b) aby informować kiedy się zmieniają kadry w urzędzie i jednostkach.

Radny Grzegorz Lew  wystąpić  do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku o naprawę,

modernizacje  dróg  dojazdowych  na  Mierzeję  Wiślaną.  Nowy Dwór  Gdański  –  Stegna  i

Mikoszewo - Piaski

Starosta nowodworski Mirosław Molski odpowiedział ;

W dniu 25 marca 2004 zostały zwiększone środki na turystykę do kwoty 25.000 zł. Do tej

pory Program Rozwoju Turystyki nie został uruchomiony, ale trwają nad tym prace i zostanie

przynajmniej częściowo uruchomiony. Żadna z   gmin nie podjęła tematu, nie chcą na ten

temat rozmawiać.

Lokalna Organizacja Turystyczna- zostały wysłane zaproszenia  do około  200 podmiotów.

Odbyły się trzy spotkania w tym temacie. Zadeklarowanych jest 6 podmiotów gospodarczych

z branży turystycznej
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Euroregion - radni na bieżąco dostają informacje nt. Euroregionu. Jeżeli  jest tego za mało,

będziemy  informować  o  programach,  środkach  i  tam,  gdzie  samorząd  Powiatu

nowodworskiego składa aplikacje. 

Zapytanie  radnego  Ptaka  dotyczące  objazdu.  Trwały  rozmowy.  Zarząd  Krajowy Dróg  i

Autostrad przymierzał się do objazdu zarówno przez Bronowo, jak i Ostaszewo.  Na dzień

dzisiejszy  nie  ma  decyzji  pozytywnej  jeżeli  chodzi  o  ten  objazd.  Trwają  rozmowy  z

mieszkańcami  Starych  Babek,  gdyż  nie  godzą  się  oni  z  proponowanymi  rozwiązaniami.

Trwają prace nad objazdem Kiezmark – Dworek. 

Zapytanie dotyczące rozwiązania  umowy z  pracownikiem.  Powiat  pierwotnie  wygrał.  W

sądzie  pracy pan  Daniluk  przegrał  rozprawę z  pracodawcą.  Sąd  go  przywrócił  do  pracy

zgodnie  z  wyrokiem  mięliśmy  i  wypłaciliśmy  odszkodowanie  jednomiesięcznego

wynagrodzenia. (1.315 zł)

Celem  listu  intencyjnego  było  poinformowanie  ważnych  instytucji  takich  jak  instytucje

kultury,  samorządy,  przedsiębiorstwa  poprzez  między innymi   prasę  o  przychylności do

inicjatywy  Wyższej  Uczelni.  Spotkania  organizacyjne  odbyły   się  za  wiedzą  i  zgodą

samorządowców również Miasta  Nowy Dwór Gdański. Starosta podpisał pismo do swojej

małżonki, jako dyrektora firmy. 

Sprawa  elektrowni  wiatrowych jest  bardzo  trudna  zarówno  dla  naszych prawników jak  i

prawników  Urzędu  Wojewódzkiego.  Cała  inwestycja  będzie  kosztowała  24  ml  zł.  jeśli

Starosta  wydaje  pozwolenie  na  budowę  to  według  nowego  prawa  budowlanego,  jeżeli

ktokolwiek zaskarży tą decyzje, a inwestycja będzie  zrealizowana to, za wadliwie wydaną

decyzję będzie płacił Powiat. Decyzja jest bardzo trudna. Należy jej poświęcić więcej czasu i

uwagi. Starosta prosi o wzajemne nie obrażanie siebie. 

Majątek PKP - w ubiegłym miesiącu podpisaliśmy umowę notarialną z PKP. Majątek został

zinwentaryzowany i Zarząd Powiatu podjął umowę z Towarzystwem Kolei Żelaznych cały

tor, który prowadzi do Stegny, Mikoszewa i Sztutowa został przekazany. Majątek w części

służący  do  celów  transportowych  został  przekazany.  O  majątku  przy  ul.  Warszawskiej

będziemy decydować, przekazywać do sprzedaży. W tej chwili mienie jest zagospodarowane. 

Starosta podziękował za pochwały dla Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy i

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 
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Starosta  powiedział  o  umowach  z  dyrektorem  Stoczni  Remontowej  w  Gdańsku  i

przeszkoleniu w zawodzie spawacza. 

Starosta powiedział o powstaniu uczelni na bazie majątku po SOSW w Junoszynie. Starosta

prosi, aby nie podchodzić do sprawy uczelni w atmosferze sensacji.    

Podział w Zarządzie jest pomiędzy Przewodniczącym i Zastępcą. Bardzo mocno w pracach

Zarządu uczestniczy p. Oszczyk.. 

Bilans dokonań ekonomicznych - co roku jest składana informacja na temat bilansu dokonań

ekonomicznych. W tym roku Rada również taką informację otrzyma. W tej chwili Starosta nie

jest przygotowany do udzielenia odpowiedzi. 

Nie ma możliwość, aby samorząd sfinansował uczelnię.  Możemy włożyć w wyższą szkołę

majątek wielkości 2 ml zł. nie w formie aportu, a wydzierżawienia na handlowych warunkach.

Starosta powiedział, iż będzie się włączał w sprawy uczelni. Jest to potrzebna i ważna sprawa.

Rada Powiatu, ani Zarząd Powiatu nie delegował pana Grzegorz Lwa do Społecznej Rady SP

ZOZ. Radny jest oddelegowany z innej instytucji. 

Radny  Zbigniew  Bojkowski nie  jest  zadowolony z  odpowiedzi  dotyczący pozyskiwania

przez  Zarząd środków finansowych.. Radny pyta się  dlaczego Starosta  nie  powie  kto,  co

załatwił dla Powiatu. Pozostałe odpowiedzi radny przyjmuje. 

Radny Zbigniew Ptak nie jest zadowolony z odpowiedzi. Radny nie ma uwag do Dyrektora

ZDP,  a  pracę  Kierownika  PUP  ocenia  pozytywnie.  Radny  oczekuje  szczegółowych  i

konkretnych  odpowiedzi.  Radny  uważa,  iż  władze  powiatu  nie  potrafią  działać.  Radny

powiedział, iż jako samorządowiec Starosta reprezentuje określoną grupę, która reprezentuje

określony  obszar.  To  jest  samorząd.  Są  określone  struktury,  procedury  które  należy

realizować. 

Radny  Zbigniew  Piórkowski nie  uzyskał  odpowiedzi  na  zadane  pytania.  Interpelacja

radnego była w formie pytania. „Wymknęło się panu to co jest sednem tych interpelacji, a

mianowicie my mamy słuchać, a pan nie odpowie na pytanie”.
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Radny  Zbigniew  Krokosz powiedział,  iż  z  uzyskanych wyjaśnień  rozumie,  iż  nie  ma

żadnych przeciwwskazań dla tej inwestycji.  Za wysoka jest wartość inwestycji. To nie może

być  przeszkodą  dla  tej  inwestycji.  Radny  stwierdził,  iż  z  przedstawionego  materiału

dotyczącego przestąpienia  Powiatu  do  Unii  Europejskiej  nic  się  nie  można  dowiedzieć.

Materiał jest powielany. Radny prosi, aby Starosta czytał informacje, które podpisuje.  

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski odpowiedział, iż co sesja powtarzane są te

same tematy, w związku z czym odbędzie się spotkanie klubów, bo są dwa kluby oficjalne. 

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, czy na szczeblu gmin i ze Starostą były prowadzone

rozmowy w sprawie zakładów pracy  (np.  olejarnia). 

Starosta nowodworski Mirosław Molski odpowiedział, iż z wójtami spotyka się regularnie .

Pozyskanie inwestorów w każdej z gmin jest bardzo życzliwe. Brak terenów odrolnionych w

planach jest przyczyną zniechęcającą inwestorów. Są jednak tereny, które są przeznaczone

pod  przemysł.  Ten  rok  jest  rokiem  rekordowym pod  względem  wydanych pozwoleń  na

budowę. W tym tygodniu liczba bezrobotnych spadła o 200 osób. Do poziomu 6 tys. - jest to

bardzo dużo. Starosta prosi radnego o włączenie się w te sprawy. 

Radny Grzegorz Lew powiedział, iż został powołany do składu Społecznej Rady przy SP

ZOZ uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Wicestarosta nowodworski Edward Adamczyk odczytał treść uchwały Nr XXX/317 z 15

kwietnia 2004 roku powołującą Radę Społeczną przy SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim.

W  skład  Rady  weszli  miedzy  innymi  Edward  Adamczyk  powołany  przez  Sejmik

Województwa  Pomorskiego  i  Grzegorz  Lew  powołany  przez  Sejmik  Województwa

Pomorskiego.  Rada  ta  w  dniu  15  kwietnia  otrzymała  akty  nominacyjne  i  rozpoczęła

działalność. Dokonano wyboru wiceprzewodniczącego, którym został pan Edward Adamczyk.

Na ostatnim spotkaniu Rady przyjęto program restrukturazcyjny z poprawkami. O bliższych

informacjach pan Adamczyk może służyć zainteresowanym.  

Radny Zbigniew Piórkowski prosi o przekazywanie co jakiś czas informacji o działalności

Społecznej Rady przy SP ZOZ i funkcjonowaniu służby zdrowia.
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Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż musiała być rekomendacja dla kandydatów do

Rady. 

Radny Jarosław  Dywizjusz powiedział,  iż  Komisja  Budżetu,  Rozwoju  Gospodarczego i

Promocji Powiatu wnioskowała o zgłoszenie kandydatów do Społecznej Rady przy SP ZOZ.

Bardzo dobrze, że mamy trzech przedstawicieli w tej komisji. Do składu personalnego radny

nie ma zastrzeżeń,  ważnym jest,  że są reprezentanci, którzy będą zajmowali się sprawami

ZOZ.  

Przerwa 10.50-11.00

Pkt.  5  Sprawozdanie  Starosty  nowodworskiego  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i

Porządku w roku 2003.
( zał. nr 7)

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski zapytał  o  uwagi  do  przedstawionego

materiału.  

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za

Komisja Oświaty- nie opiniowała

Komisja Samorządowo- Społeczna – nie opiniowała

Starosta powiedział o ubiegłorocznych ćwiczeniach Żuławy 2003.

Głosowanie

15 za

Pkt.  6 Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości

oraz ochrony obywateli i porządku publicznego "„Bezpieczny Powiat”.
( zał. nr 8)

Komendant Powiatowej Komendy Policji Marek Tafliński – pan Komendant podziękował

za zaproszenie. Celem programu Bezpieczny Powiat jest  wdrażanie inicjatyw mających na

celu ograniczenie przestępczości na określonym terenie. Program ten był już opracowywany,
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obecnie został zmodyfikowany poprzez wprowadzenie nowych podmiotów takich jak Straż

Graniczna, Straż Pożarna, organizacje pozarządowe. Założeniem tego programu jest ochrona

bezpieczeństwa. 

Radny Zygmunt Sztabiński  zapyta o pobicie pana Krzysztofa Bednarza przy udziale służb

ochroniarskich. Radny apeluje, aby wkraczanie służb ochroniarskich było uzasadnione. 

Radny Krzysztof Oszczyk wnioskował, aby ochrona imprez powiatowych przez policję była

jednakowa. 

Radny  Zbigniew  Piórkowski wnioskował,  aby  Program  Bezpieczny  Powiat  nie  był

programem  martwym.  Dobrze  by  było  w  sprawozdaniu  rocznym  odnieść  się  do  tego

programu. Miało by to służyć temu, abyśmy my jako radni wiedzieli, czy ten program żyje.

Przewodniczący Rady Eugeniusz  Wyrzykowski zapytał,  czy komisje  wniosły uwagi do

tego projektu.

Uwag nie było.

Komendant Marek Tafliński odpowiedział, iż Policja nie rozgranicza „obstawiania” imprez.

Nie ma preferencji w tych działaniach. Wszystkie imprezy są traktowane jednakowo. Program

„ Bezpieczny Powiat” nie będzie programem martwym. Program ten da delegacje włączania

się  w  sprawy  bezpieczeństwa  nawet  osobom  prywatnym..  W  sprawie  pobicia  -  policja

zainterweniowała bardzo szybko. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia.

Głosowanie nad uchwałą

15 za

pkt. 7 Ocena stanu przejezdności dróg. 

Przyjęcie wieloletniego Planu Inwestycyjnego dróg.
( zał. nr 9)

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zdzisław Piechota powiedział, iż informacja została

przedstawiona  na  piśmie.  Przejezdność  dróg  to  utrzymanie  zimowe  i  letnie.  Utrzymanie
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zimowe jest uzależnione od aury, jaka w tym okresie panuje. Standard utrzymania dróg jest

zdecydowanie za mały w porównaniu do potrzeb społeczeństwa. Jeśli  chodzi  o najbliższą

zimę,  mamy  zgromadzone  około  1  t.  mieszanki  piasku  z  solą.  Jest  to  korzystne,  ze

zgromadziliśmy  to  przed  1  majem,  bo  zapłaciliśmy  mniejszy  podatek.  Do  utrzymania

zimowego mamy własne piaskarki i większość pługów. W drodze przetargu  wynajmujemy

samochody jako nośniki do pługów i piaskarek. Sprzęt jest znacznie wyeksploatowany.  Na

utrzymanie zimowe mamy około 500 tyś. mniej niż w roku ubiegłym. Możliwe, iż uda się

pozostawić  w  tym roku  drogi  bez  dziur,  a  powstające  staramy się  uzupełniać.  Remonty

cząstkowe wykonamy w 100%. ZDP wykonuje również koszenia. 

Realizacja programu odbędzie się poprzez most w Drewnicy. Jest opracowana ekspertyza na

modernizację mostu w Drewnicy. Po tej budowie obniżą się koszty utrzymania mostu. 

Remont drogi Nr 7 – w maju zrodził się pomysł, aby objazd odcinka drogi od Nowego Dworu

do Jazowa odbywał  się przez Marzęcino- Kępki.  Objazd musi  byś przygotowany poprzez

poszerzenie drogi do 6 m, wzmocnienie nawierzchni. Należy przygotować przepusty. Została

wykonana  analiza  nośności  mostów  w  Marzęcinie  i  Stobnie.  Oba  mosty  nadają  się  do

przyjęcia ruchu. Obowiązkiem ZDP jest jeszcze wycięcie drzew na docinku od Kępek. Są

wykonywane dokumentacje. Wstępne obliczenia wskazują na wycięcie nawet 300 drzew. Z

tego tytułu nie powinniśmy ponieść, ani złotówki, jedynie koszty przeprowadzenia przetargu.

Zgłosiły się firmy, które chcą wyciąć, wykarczować drzewa za pozyskane drewno. Istnieje

możliwość  pozyskania destruktu,  z  którego można by wykonać około 18 km dróg. Mamy

decyzje  Ministra  Infrastruktury  przeznającą  konstrukcje  mostu.  Nabycie  tej  konstrukcji

możliwe jest jako cena złomu użytkowego. Kosztowne będzie przystosowanie tej konstrukcji,

gdyż jest to most kolejowy. Należy  zakupić niektóre elementy. Będzie to nas kosztowało

około  1 ml  złotych. Podpory tego mostu  wykonywać będzie  Necso.  Zostanie poprawiony

kawałek mostu od rzeki Linawy – 900 m. Oprócz tego wykonywana jest  analiza nośności

mostu. Otrzymamy materiał około 6 tyś ton - destrukt. Do tego tematu należy dopłacić około

15  zł  za  m2,  jeżeli  wygrałby  wykonawca z  kontraktu  drogi  Nr  E7.  Łącznie  została  by

poprawiona  sytuacja na  24  km dróg -  10% dróg w Powiecie  nowodworskim.  Czeka  nas

przegląd pontonu w Kępkach. Koszty utrzymania tego promu wynoszą rocznie 100 tyś. zł.  

Radny Zbigniew Piórkowski uzupełnił wypowiedź pana Piechoty.

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  Zdzisław  Piechota  powiedział,  iż  została

zaproponowana w Generalnej Dyrekcji modernizacja drogi Mikoszewo Stróża. Na dzisiaj jest
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przyjęte z zadowoleniem. Jeżeli kontrakt będzie poniżej 3,5 ml euro, to zostanie wykonana

jeszcze jakaś „robota”. Władza wdrożeniowa mogła by nam dołożyć środków, jeżeli byśmy

mieli jakiś wkład własny.  

Wicestarosta nowodworski Edward Adamczyk powiedział, iż w ramach zintegrowanego

programu regionalnego przygotowany jest  wniosek aplikacyjny.  Konsultacje w tej  sprawie

odbywają  się  z  komórką  Urzędu  Marszałkowskiego.  Most  ten  będzie  służył  30%

mieszkańców Powiatu nowodworskiego.  

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał :

o to kiedy odbyło się losowanie dróg do remontu w postaci położenia destruktu.

Pan  Dyrektor  Piechota wyjaśnił,  iż  z  tego  materiału  można  remontować  drogi  bez

krawężników. Propozycje remontu zgłosił pan dyrektor i zostały poparte przez Zarząd. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski przypomniał, iż w ubiegłym roku jedna z

Komisji dokonała lustracji dróg ze wskazaniem najbardziej wymagających modernizacji. W

tej pracy uczestniczyli ; dyrektor Piechota, Wójtowie, Burmistrzowie.

Radny Zbigniew Piórkowski - ucieszyło radnego to, o czym mówił pan Wicestarosta, gdyż

pan Piórkowski mówił o tych sprawach wcześniej na komisjach Rady. Ma jednak obawy, że

się spóźniliśmy, gdyż program mostu nie jest znany i nie został  oceniony. Jest  program z

którego moglibyśmy skorzystać, jednak musimy posiadać odpowiednią dokumentację.  

Wicestarosta nowodworski Edward Adamczyk odpowiedział, iż o tym wie. 

Były prowadzone  rozmowy z  Urzędem  Marszałkowskim.  Warunki,  które  należy  spełnić

otwierają drogę po środki. W Urzędzie Marszałkowskim nas uspakajają. 

Radny  Zbigniew  Piórkowski  powiedział,  iż  Urzędy  Marszałkowskie  są  rozliczane  i

oceniane z wniosków tzn.  z tego ile ich wpłynie. 

Radny Zbigniew Bojkowski wnioskuje o wykorzystanie ul. Warszawskiej z jednoczesnym

parkowaniem. 

13



Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  iż  Rada  Powiatu  przyjęła

informację  i  kolejność  modernizacji  dróg.  Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski

wnioskował  o  to,  aby Komisje  Budżetu  i  Samorządowa  łącznie  z  Dyrektorem Piechotą

przeanalizowały modernizacje drogi w Stawcu i Drewnicy do mostu. 

Pozostałych uwag nie było.

Rada  Powiatu  przyjęła  pierwszą  cześć  informacji  nt.  oceny  stanu  przejezdności  dróg

powiatowych z uwagą Przewodniczącego.  

14 za

1 wstrzymujący się. 

Pkt. 8. Podjęcie uchwał w sprawach.

wycofania zamiaru utworzenia filii Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie.
( zał. nr 10)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski   zapytał o uwagi komisji.  

Uwag nie było.  

Radny Zbigniew Piórkowski  miał uwagi na komisji, o uzasadnienie takiej decyzji. Radny

uważa, iż po pozyskaniu informacji o liście intencyjnym i złożeniu oświadczenia woli, ktoś

jest po słowie i trzeba z tego zrezygnować. 

Radny Grzegorz Lew  powiedział,  iż wyrażał stanowisko, iż  są to wysokie koszty. Rada

zapomniała  o  budynku  tzw.  bombonierki  przy  MORS  w  Stegnie.  Radny  uważa,  iż

podejmowane inicjatywy są zaraz krytykowane. Obecnie uchwała mówi o wycofaniu zamiaru

i nic poza tym. Radny nie zgadza się z gadulstwem. 

Starosta nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż  pierwsza inicjatywa związana ze

szkołą w Junoszynie była skierowana w stronę MORS, powiększenia MORS. Otrzymaliśmy

na to zgodę i MORS się powiększył na wniosek Dyrektora Studzińskiego. Decyzja o woli

utworzenia  filii  Domu Pomocy była podejmowana w lutym, w międzyczasie zmieniła  się

ustawa o pomocy społecznej. Były analizowane możliwości adaptacji tego budynku i nie ma
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takiej  możliwości  w oparciu  o nową ustawę,  ażeby ten  dom dostosowywać w latach,  bo

pierwotnie była taka propozycja. Tego odmówiono pisemnie. 

Wicestarosta nowodworski Edward Adamczyk  powiedział, iż nie była to jedyna koncepcja

zagospodarowania tego w przyszłości pustego budynku.  Pierwszy pomysł dotyczył ośrodka

dla  psychicznie i  nerwowo chorych. Kosztowało  by to  jeszcze  więcej  niż  adaptacja  tego

budynku na  potrzeby Domu  Pomocy Społecznej  MORS  w Stegnie.  W  jednym  i  drugim

przypadku byliśmy w stanie to zrobić gdyby nie owa ustawa w międzyczasie. W tym samym

czasie toczyły się rozmowy o koncepcji utworzenia uczelni. 

Radny Zbigniew Piórkowski   mówił o tym, iż Zarząd w dwóch przypadkach  Radę nie  

informował.

Radny Zbigniew Bojkowski   powiedział, iż wszyscy radni mają prawo wypowiadania się, a  

mądrość Rady polega na tym, aby wysłuchać dobrych i złych wypowiedzi i wyciągnąć

wnioski. 

Głosowanie nad uchwałą.

14 za

1 przeciw

   odwołania członka Komisji rewizyjnej  
( zał. nr 11)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski   powiedział, iż pan Krzysztof Oszczyk  

został wybrany do składu Zarządu, w związku z czym nie może być członkiem Komisji

Rewizyjnej. 

Radny Krzysztof Oszczyk   podtrzymał swoją rezygnację.    

Głosowanie

15 za
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zmiany uchwały Nr II/12/2002 z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie powołani

   Komisji Rewizyjnej  
( zał. nr 12)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski   zaproponował do składu Komisji  

Rewizyjnej pana Zbigniewa Krokosza.

Radny Zbigniew Krokosz   wyraził zgodę.   

Radny Zbigniew Bojkowski   powiedział, iż chciał wystawić kandydaturę pana Krokosza.  

Nie rozmawiano z klubem na ten temat. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski   odpowiedział, iż rozmowa miała miejsce  

przed trzema dniami. 

Głosowanie nad uchwałą ze zgłoszonym kandydatem

15 za

zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowo - Społecznej na II półrocze 2004 roku
( zał. nr 13)

głosowanie

15 za

zmian w Statucie Powiatu nowodworskiego
( zał. nr 14)

Starosta nowodworski Mirosław Molski   powiedział, iż Zarząd zaproponował projekt  

uchwały w sprawie zmian w Statucie, którego intencja była taka, aby przyjmować

informacje jednostek, bez formuły dokumentu jaką jest uchwała. Zarząd uwzględnił

wnioski Komisji i przedstawił autopoprawkę projektu uchwały.  

Mecenas Katarzyna Swajda – Witaszek   powiedziała, iż autopoprawkę Zarządu  

zaopiniowała pozytywnie. 
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Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały

Jednogłośnie za

zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu nowodworskiego
( zał. nr 15)

Radny Zbigniew Bojkowski   prosi o przekazanie na koniec roku ujednoliconego Statutu  

radnym. 

Głosowanie nad projektem uchwały

15 za

przystąpienia Powiatu nowodworskiego do realizacji ‘Programu wyrównywania różnic

między regionami”
( zał. nr 16)

Głosowanie

Jednomyślnie za

utworzenia nowych typów szkół w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,

utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego, wyłączenia z Zespołu Szkól Nr 2 w Nowym

Dworze Gdańskim szkól dla dorosłych i włączenia ich do Centrum Kształcenia Ustawicznego

oraz włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego do Zespołu Szkól Nr 2 w Nowym Dworze

Gdańskim ul. Warszawska 54
( zał. nr 17)

Radny Zbigniew Ptak   zapytał o to, czy były robione jakieś symulacje jaki to będzie miało  

wpływ na bezrobocie. Czy są to kierunki, których absolwenci będą konkurencyjni na

rynku pracy. 
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Wicestarosta Edward Adamczyk   odpowiedział, iż ideą tworzenia Centrum jest  

przygotowanie ludzi na konkretnym rynku pracy. Centrum jest do tego, aby

przygotowywać ludzi dorosłych do zmieniających się potrzeb na rynku pracy

głosowanie

14 za

1 przeciw

uchylenia uchwały Nr XIV/121/2004 Rady Powiatu nowodworskiego z dnia 27 kwietnia 2004

roku, w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2002 Rady Powiatu nowodworskiego z dnia 17

grudnia 2002 r., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Powiatu

nowodworskiego.
( zał. nr 18)

Radny Zbigniew Piórkowski   – „uchwała została uchylona pamiętając o tym, iż  

podejmowaliśmy dwie uchwały. Tutaj dowiadujemy się z uzasadnienia, ze radny

Eustachiusz Lepper złożył takie zastrzeżenie. Jedynym uzasadnieniem w uchylonej

uchwale jest to, iż w przypadku funkcji i zatrudnienia z wyboru prawo w naszym kraju

nie przewiduje zmiany warunków pracy. Takie jest jedyne uzasadnienie powołujące się

na orzecznictwo. Bo sytuacja była taka, chciałem się cofnąć do uchwały pierwszej, bo

one w zasadzie były trzy w całej historii. Pierwsza była na początku kadencji podjęta na

rok czasu, bo na więcej ustawa na to nie pozwalała, ona mówiła, iż warunki pozostają te

same, a jedynie czas - okres tego jednego roku można, należy wyznaczać w formie czasu

nieokreślonego. Czyli obligatoryjny przepis. To też było związane z warunkami pracy

osoby wybranej – powołanej. Czy to nie jest tak, że my mogliśmy te warunki zmienić w

tym jednym przypadku, w momencie tej drugiej uchwały, kiedy ustawa nas

zobowiązywała do tego, bo potem już późniejsze uchylenie tej uchwały, którą żeśmy już

podjęli na czas nieokreslony-40%, to rzeczywiście narusza tą interpretację, która mówi,

że nie wolno zmieniać warunków płacy, ale my te warunki  płacy i pracy tą uchwałą

wcześniej. I czy to nie byłoby tak, iż gdybyśmy my w tym momencie nie uchwalili tego

40% dodatku tylko 20%, to czy on by obowiązywał, czy nie, bo wtedy rada miała ustalić

te warunki. Teraz zrobiło się coś takiego, ze nie możemy uchwalić mniejszego dodatku

niż 40%, no to uchwaliliśmy, potem uchwaliliśmy na 20% i w tym momencie
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naruszyliśmy prawo. Dlatego, że nie można tych warunków płacowych zmienić już jak

się ustaliło miesiąc temu, że ma być 40%, a wtedy  musieliśmy ustalić dlatego, że p.

Starosta nie mógł tego dodatku otrzymywać bo miał przyznane na czas określony i

dlatego decyzja Rady była niezbędna”.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski    sprostował wypowiedź radnego Zbigniewa  

Piórkowskiego.

Mecenas Katarzyna Swajda - Witaszek   powiedziała, iż wynagrodzenie dla Starosty  

ustalane jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów. W poprzednich aktach

prawnych wynagrodzenie dla Przewodniczących Zarządu jednostki samorządu

terytorialnych było mało precyzyjnie określone. Ostatnie rozporządzenie uregulowało tą

sprawę w ten sposób, iż  okres i stawka jest ruchoma.  

Radny Zbigniew Piórkowski   pyta się o inną sytuację. „Rada podjęła na początku kadencji  

uchwałę o dodatku w wysokości 40%. W momencie kiedy obowiązywało to

rozporządzenie poprzednie to było na czas określony 1 roku. Potem jest zmiana tego

rozprządzenia – na czas określony. W tym momencie Rada uchwaliła ten dodatek 40%.

Później pan Starosta złożył wniosek i obniżyliśmy do 20%. Ta uchwała została uchylona

– jedyny warunek, to że nie można obniżyć wynagrodzenia osobie wybranej z wyboru w

tym punkcie. Pytanie dotyczy, czy tą uchwałę wcześniejszą, w tym momencie kiedy

musieliśmy regulować to z mocy ustawy, czy nie mogliśmy wtedy to uregulować na

poziomie 20%. W tym momencie ta sprawa była otwarta, a później już ją zamknęliśmy

od strony prawnej. 

Mecenas Katarzyna Swajda - Witaszek odpowiedziała, iż nie jest w stanie odpowiedzieć,

gdyż  musiała  by  szczegółowo  zapoznać  się  z  dokumentacją  i  stanem  prawnym  w

poszczególnych okresach. Przeanalizować to wszystko. Dzisiaj należy skupić się na tym do

czego Wojewoda nas wzywa. 

Radny Zbigniew Ptak powiedział, iż te wątpliwości były już na jednej z poprzednich sesji

radny zapytał radcę prawnego o to, czy zmniejszenie wynagrodzenia jest wypowiedzeniem

warunków. Mecenas przyznał racje. 
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Głosowanie

9 za

6 wstrzymujących się

przyjęto uchwałę

przerwa 12.33-12.55

Zmiany uchwały Nr XII/92/2004 Rady Powiatu nowodworskiego z dnia 12 lutego 2004 r. w

sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu

nowodworskiego.

Starosta nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż „mięliśmy taką uchwałę z dnia 12

lutego 2004 roku i Rada upoważniła Zarząd do gospodarowania powyżej 3 lat. Nie była do

końca przyjęta ta procedura prawidłowo, nie było takich załączników jak jest w tej uchwale,

ale  po komisjach,  wielu spotkaniach i  rozmowach chcemy wycofać projekt  tej  uchwały i

chcemy w ogóle się wycofać z uchwały z lutego, z uchwały w której Rada upoważniła Zarząd

do  wydzierżawiania,  zbywania  nieruchomości  powyżej  trzech  lat.  Dzisiaj  jednak  jest  to

niemożliwe,  aby tego dokonać,  będziemy chcieli  przedstawić  radzie  ten  projekt  uchwały,

która zostanie uchylona na sesji wrześniowej. Tego majątku nie jest zbyt wiele, aby zarząd

musiał  tym dysponować, o  tych  umowach  większych niż  trzy lata  dyskutować  w  gronie

radnych.  I  z  takim  wnioskiem  do  Przewodniczącego  rady z  imieniu  Zarządu  występuję.

Wykreślenie zapisów  § 1 na okres dłuższy niż trzy lata nie załatwia sprawy, w związku z

czym zgłaszamy się z wnioskiem dalej idącym, czyli wyłączeniem tej uchwały z porządku

obrad. Do września uregulujemy tą sprawę definitywnie. Do września zarząd nie podejmie

żadnych działań i starań związanych z wydzierżawianiem i sprzedażą. Jedyna umowę, którą

Zarząd  na  dzień  dzisiejszy  zawarł  na  więcej  niż  trzy lata  –10  lat,  to  umowa  na  mienie

powiatu, które zostało przekazane dla Towarzystwa Kolei Żelaznej (na torowiska)

Wniosek o wyłączenie uchwały, a we wrześniu postawimy nowy wniosek o uchylenie tamtej

uchwały z lutego z upoważnieniem na wydzierżawianie i wynajmowanie na okres dłużej niż

trzy lata.

Mecenas  Katarzyna  Swajda  –  Witaszek  powiedziała,  iż  zmiana  porządku  obrad  jest

dopuszczalna, jednak należy ją przegłosować. 
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Radny Eustachiusz  Lepper powiedział,  iż  jest  to  uchwałą porządkową na potrzeby dnia

dzisiejszego. Uchwałą ta dzisiaj powinna być podjęta. 

Radny Zbigniew Ptak powiedział,  iż  jest  to  dobra propozycja, gdyż jeżeli  stara uchwała

zostanie  utrzymana, a  zarząd  obieca,  iż  do  września  nie  podejmie  żadnych ruchów poza

kolejką jest to daleko idący pozytywny odgłosie strony Zarządu.   

Starosta nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż ta uchwała jest uporządkowaniem

uchwały  z  lutego.  Jeśli  dzisiaj  Rada  się  zgodzi  na  uchwałę  w  takim  brzmieniu,  to  my

obiecujemy, iż do września nie zrobimy żadnych ruchów z majątkiem, ale prosimy o to, aby

były te zasady, bo funkcjonujemy niezgodnie z prawem. 

Radny Eustachiusz Lepper powiedział, iż jest to logiczne, gdyż na komisjach była mowa o

tym, iż projekt ma pewne wady i chcemy wyjść naprzeciw, aby je zlikwidować. Na dzień

dzisiejszy jest ona potrzebna Zarządowi. 

Dyskusja.

Radny  Zbigniew  Piórkowski powiedział,  iż  uchwała  zobowiązała,  a  Regionalna  Izba

zauważyła, iż  zasady musi określić Rada. 

Dyskusja

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski  powiedział, iż kontroler i tak stwierdzi, iż

Rada  nie  miała  uregulowanych  zasad.  Kontroler  i  tak  stwierdzi,  iż  zasady  zostały

wprowadzone później niż poczyniono pewne kroki. 

Radny Eustachiusz Lepper powiedział, iż Rada przyczyni się do tego, iż będzie wypisanie w

uwagach kontroli brak określonych zasad. 

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  powiedział,  iż  jeżeli  nie  miało  się

określonych zasad, Zarząd nie miał prawa podpisywać umowy. 
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Mecenas  Katarzyna  Swajda  –  Witaszek wyjaśniła  procedurę  wydzierżawiania

nieruchomości do 3 lat i po tym okresie.  

Rada  przyjmuje,  iż  zawarto  jedną  umowę  z  Towarzystwem  Miłośników  Kolei  i  w

stosunku  do  tego  nie  wnosi  zastrzeżeń.  Rada  nie  wnosi  żadnych  uwag  na  rzecz

wydzierżawienia majątku dla Stowarzyszenia Miłośników Kolei Żelaznych.

13 za, 2 wstrzymujące się 

głosowanie nad wnioskiem o wycofanie punktu z porządku obrad

15 za

projekt wycofany

Ustanowienie hipoteki ( zał. nr 19)

Zaciągnięcia kredytu( zał. nr 20)

Zaciągnięcia kredytu ( zał. nr 21)

Starosta nowodworski Mirosław Molski zaproponował, aby wyjaśnienia składała Skarbnik

Powiatu Jolanta Mazurek.

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek   powiedziała, iż na tą sesję są złożone uchwały  

dotyczące finansów. Starosta upoważnił Skarbnika do przedstawienia projektów

uchwał. 

a)      hipoteka  

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek wyjaśniła, iż przedstawiona autopoprawka dotyczy

zmiany kwoty z 2 ml. na 1.800 tyś zł. wartość szacunkowa nieruchomości musi

odpowiadać wartości w treści uchwały - kredyt krótkoterminowy.

b)      druga uchwała dotyczy kredytu inwestycyjnego dróg  

c)      trzecia uchwała dotyczy kredytu w wysokości 2.740 tyś. zł   
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Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek   wyjaśniła, iż w uchwałach kredytowych są zapisy, iż  

kredyty będą spłacane do 10 lat. Na dzień dzisiejszy są prowadzone rozmowy z bankami

dotyczące warunków udzielenia kredytów. Uchwały te mogą ulec zmianie – zamiast

kredytu, obligacje. Na dzień dzisiejszy nie można wprowadzić obligacji, gdyż nie znamy

warunków banków.

Starosta nowodworski Mirosław Molski    powiedział, iż istnieje obawa, iż zbliżamy się do  

górnej granicy zadłużenia. Zarząd z dużą odpowiedzialnością podchodzi do takich

decyzji, przedstawiając Radzie te projekty uchwał. Te  decyzje podejmowane dzisiaj są

podejmowane pod presją chwili i czasu. W lutym Starosta informował Radę, iż

konstrukcja mostu może być przekazana bez kosztów, z możliwością umorzenia. Jednak

po oględzinach fachowców okazało się, iż konstrukcja  nie jest kompletna. Druga

uchwała jest poparta faktami. W dwóch kolejnych latach zadłużenie będzie wynosiło

53%, górna granica natomiast wynosi 60%.te decyzje kredytowe są naprawdę

potrzebne.

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek   powiedziała, iż na dzień dzisiejszy mamy 4 159.000 zł  

zaciągniętych kredytów. Dwa kredyty po 800.000 zł, kredyt 1. 550.000 i 940.000 zł.. W

tym roku planowana jest spłata zobowiązań  w wysokości 595.000 zł. Dług na koniec

roku wyniósłby 3.564.000 do tego, gdy dojdą nam te dwa kredyty pułap zadłużenia

wyniósłby 43%. W roku 2005-2006 będzie finansowany program PHARE. Na koniec lat

2005 i 2006 wynosiłoby 53%. Jest to górna granica. 

Radny Zbigniew Bojkowski   zapytał panią Skarbnik o to, czym mamy gospodarzyć w  

nowym roku. Kwoty procentowe nic nam nie dają. Radny prosi o przedstawienie kwot

pieniężnych. 

Radny Zbigniew Piórkowski   zauważył, iż na posiedzeniach komisji rozmawiano o kwocie  

wyższej, a mianowicie 11.400.000. zł

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek   wyjaśniła, iż rozmawiano o kwocie 3 ml na mosty,  

kwota ta  będzie zadłużeniem nie roku 2004, a 2005 i 2006. Rozmawiano ogólnie - jakie

zobowiązania finansowe będą na nas spoczywać. Gdy podejmiemy uchwały o kredytach

zadłużenie na koniec roku 2004 będzie wynosiło około 7.904.000 zł- 43%. Pieniądze,
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które musimy zabezpieczyć na mosty to; w roku 2005-  do 2.500.000 – spłaty wynosiłoby

53%. Dochody natomiast 19.000 zł. 

Radny Zbigniew Piórkowski   powiedział, iż budżet zakładał ten fikcyjny dochód  

( 2.740.000 zł) „Taki sam problem będzie Pani miała ze złożeniem budżetu na rok

następny – 2005”. Tam również będzie potrzeba zaciągnięcia kredytu, na

zrównoważenie bieżących wydatków. Wtedy nastąpi ta sytuacja, kiedy nie będzie go

można zaciągnąć. Radny zapytał się dlaczego bank zażądał ustanowienia hipoteki –

dodatkowego zabezpieczenia. Czy dlatego, iż to wynika z naszej sytuacji. Dlaczego jest

taka opinia banku, dlaczego jest taki wymóg. 

Skarbnik Jolanta Mazurek   wyjaśniła, iż jest to związane z ty, iż nie mamy wyboru. Kredyt  

na pokrycie niedoboru może być udzielny w ramach rachunku, czyli z bankiem, który

nas obsługuje. Obsługuje nas Żuławski Bank Spółdzielczy. Jest to bank lokalny, który

może udzielić nam do 400 tyś. zł. Działa w połączeniu z bankiem w którym są zrzeszeni,

czyli z bankiem Mazowieckim. Ten bank ma takie wymogi.  Banki obserwują sytuacje

powiatów. Takie problemy nie dotyczą tylko nas. Mamy obciążenia, które rozpisane są

do roku 2013. Patrząc rozsądnie okres 15 letni jest okresem rozsądnym, aby nie zatracić

płynności finansowej (zachować płynność). Banki z reguły udzielają kredytu na okres 7-

10 lat. Obligacje są produktem, który może być udzielany na okresy dłuższe Bankiem

najbardziej zainteresowanym wypuszczeniem naszych obligacji jest NORDEA w Gdyni.

Rozmowy były prowadzone również z innymi bankami. 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski   powiedział, iż dane o których  

dzisiaj mówimy są danymi szacunkowymi. Każdy kredyt budzi dużo wątpliwości.

Musimy sobie zdawać sprawę, iż ustawa o dochodach jest tak skonstruowana, iż nie

zabezpiecza wystarczającej ilości środków. Nasz powiat nie będzie miał dochodów z

Citów, gdyż jest 40% bezrobocie. Przewodniczący Rady uważa, iż kredyt w wysokości

2.740.000 jest potrzebny. Aby sytuacja się polepszyła należy krzyczeć o zmianę ustawy o

dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek   powiedziała, iż  na pewno jak będziemy składać  

projekt  budżetu na 2005 rok będzie problem. Finansowanie oświaty w tym roku i

następnym odbywa się  jak dotychczas. Ubywa nam dzieci. Jeżeli uda się nam zamknąć
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oświatę w subwencji oświatowej to będzie dobrze. Jednak są zadania na które nie

przychodzą środki finansowe, a musimy te zadania wykonywać. 

Radny Zbigniew Piórkowski   powiedział, iż jeżeli nastąpi to o czym mówimy to będą  

konsekwencje tego wszystkiego. 53% w przyszłym roku to będą inne kwoty, od innego

dochodu. Subwencja oświatowa zmaleje, bo jest mniej uczni. Odpis z podatku będzie

mniejszy bo jest duże bezrobocie. Dochody będą malały, a wydatki będą rosły. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski   powiedział, iż stan naszej bazy oświatowej  

jest zły. Radni nie będą robili pustyni oświatowej. Czas realizować wniosek komisji

dotyczący debaty oświatowej.  Kredyt zaciągnąć jesteśmy zobowiązani, ale musimy

poszukać sposobu w obecnym stanie prawnym, aby możliwym było funkcjonowanie tego

kredytu. 

Radny Zbigniew Krokosz   zapytał, iż jeżeli chodzi o kredyt 1.600.000, gdzie jest wykazana  

kwota od Marszałka Województwa Pomorskiego. Radny powiedział, iż Marszałek miał

przekazać 1 ml zł na poszerzenie drogi przez Marzęcino. Most miał kosztować 100.000 zł

. Należy negocjować z wykonawcami drogi, aby pomniejszyć koszty. Drugi kredyt –

trzeba prawdę mówić. Teraz się mówi, iż nieruchomości zostaną przekazane Powiatowi,

kiedy się skończy budynek sądu. Wtedy się nie mówiono o tym- „ wszystkie papiery są

gotowe i będziemy sprzedawać lada dzień. Dzisiaj stawiacie nas przed faktem

dokonanym, wszystko się wali, to jest nie uniknione. „ radny Krokosz ma żal do grupy

radnych, którzy są zaślepieni. Mówmy sobie prawdę w oczy, my to wiedzieliśmy

wcześniej co może się stać, bo pewne fakty wskazywały na to, że te nieruchomości nie

będą przyjęte i nie są przyjęte do dzisiaj. Na komisjach próbuje się wmawiać, ze coś jest

robione.” Kiedy radny zapyta o akt notarialny, czy jest własność- odpowiedziano, iż nie

ma. Dokąd my pójdziemy tą obłuda i zakłamaniem. Wymaga się od wszystkich

lojalności w głosowaniach.  

Radny Zbigniew Ptak   powiedział, iż aby sprzedać ten majątek obowiązuje pewna  

procedura. Jeżeli na wiosnę przyszłego roku będziemy gotowi do czegokolwiek, to będzie

dobrze. Słyszymy o tym, iż kwoty inwestycji się nie zmienią. Radny nauczony

doświadczeniem wie, iż ulegnie to zmianie. 
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Radny Grzegorz Lew   powiedział, iż łatwo jest mówić o tym, co jest źle. Radny zapytał, co  

alternatywnie radni proponują. Radny powiedział, iż w sprawie dróg wszędzie są

podobne problemy. Gminy nie są zainteresowane pisaniem wspólnych projektów na

dużą kwotę na inwestycje drogowe. 

Radny Zbigniew Piórkowski   powiedział, iż zgłaszał wnioski o przeanalizowanie  

wydatków, głównie w oświacie. Projekt budżetu zawierał wydatek na most już wtedy

wiedzieliśmy, że będziemy mieli z tym problem. Radny zapytał, czy objazd w tym roku

będzie funkcjonował. 

Pan Zdzisław Piechota     Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych   odpowiedział, iż w tym roku  

trzeba go zbudować. 

Radny Zbigniew Piórkowski   powiedział, iż może należy wstrzymać się miesiąc, który nie  

należy zmarnować i starać się dodatkowe środki w Generalnej Dyrekcji Dróg.

Potraktować objazd jako drogę alternatywną dla E 7. Generalna Dyrekcja w tej chwili

ma niesamowite pieniądze, których nie mogą wykorzystać. 

Radny Zbigniew Krokosz   zgłosił wniosek o wycofaniu uchwały 8.12.   

wniosek

Zobowiązać Zarząd do przeprowadzenie renegocjacji w sprawie objazdu. 

Starosta nowodworski Mirosław Molski    powiedział, iż musi być budżet zrównoważony.  

Musimy czynić starania o dodatkowe środki. Jest w tej chwili rozpatrywana decyzja

Marszałka Województwa Pomorskiego o środki finansowe. Jest planowana wizyta w

Ministerstwie Infrastruktury. Decyzja o objeździe przez Marzęcino zapadła w maju.

Uzgodnienie dotyczące mostu były robione w styczniu - lutym ubiegłego roku. Starosta

prosi, aby nie używać ostrych słów i nie posądzać o brak działania. W ubiegłej kadencji

Rady zarzucano, to iż obiekt na ul. Warszawskiej stoi pusty. Obecnie jest realizowana

inwestycja samorządowa za pieniądze Skarbu Państwa.  

Zdzisław Piechota Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych   wyjaśnił, iż pieniądze były  

zaszeregowane dla inwestycji – zakup konstrukcji mostu w Kępkach.  Jest możliwość

uzyskania dodatkowych środków z rezerwy z budżetu Ministerstwa Infrastruktury. 
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Radny Zbigniew Piórkowski   zapytał, jak to się ma do tego, gdy obciążymy majątek i  

później będziemy chcieli wydzierżawić. Czy ten pomysł nie zamknie nam drogi do

realizacji jakiegoś innego pomysłu.  53% jest liczone od innej kwoty jaką będzie musiała

w dniu 15 listopada obliczyć pani Skarbnik. 

Starosta nowodworski Mirosław Molski   odpowiedział, iż nie ma takiego obwarowania  

prawnego, który zakazywałby zbycia, nabycia przy sprzeciwie banku. Jeżeli coś jest

obciążone hipoteką można tym równie dobrze władać za zgodą tego, który to bierze, czy

wydzierżawia. 

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek   powiedziała, iż hipoteka dotyczy kredytu  

krótkoterminowego i będzie spłacony z chwilą, kiedy otrzymamy kredyt na 2.740.000 zł.

Jest to krótkie zabezpieczenie kilka miesięcy. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski   powiedział, iż były bardzo konkretne  

wnioski, skrajne wnioski. Przewodniczący zauważył, iż nie tylko Zarząd ponosi

odpowiedzialność, a również Rada. Przewodniczący jest za zaufaniem dla Zarządu,

myśli że Zarząd będzie prowadził negocjacje dobrze. 

Radny Zbigniew Krokosz   zapytał Skarbnika Powiatu, czy można przełożyć podjęcie  

uchwały na późniejszy okres, czy podjęcie uchwały jest uwarunkowanie, tym, iż jest

przerwa wakacyjna. 

Starosta nowodworski Mirosław Molski   odpowiedział, iż procedura uzyskania kredytu jest  

procedurą długą - minimum 1,5 miesiąca do 2 miesięcy. Starosta zapewnił, iż nie będą

wykorzystane środki, jeżeli pojawią się środki dodatkowe, o których mówimy. Starosta

prosi o podjęcie decyzji w dniu dzisiejszym, a ta decyzja pozwoli na działanie. Odłożenie

uchwały z kredytem drogowym nie jest możliwe. Nie przegłosowanie tej uchwały jest

jednoznaczne z odstąpieniem generalnej Dyrekcji od objazdu przez Marzęcino. 

Radny Zbigniew Piórkowski   powiedział, iż po odrzuceniu tej uchwały Starosta podejmie  

działania, abyśmy podjęli na następnej sesji kredyt na 400 tys. zł., a Starosta 1.200.000 zł

znajdzie. 
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Radny Zbigniew Bojkowski   zapytał o wartość budynków na nieruchomości w Stegnie    

( planowana rekompensata Skarbu Państwa za budynek Sądu i ksiąg wieczystych)

Pan Ignacy Okoń Kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii   odpowiedział, iż wartość  

budynku wynosi 840.000 - 860.000 zł. 

Radny Zbigniew Bojkowski   powiedział, iż od kwoty wartości nieruchomości  (całej)  

należy odjąć wartość budynku. Różnica będzie prawidłową kwotą wyceny. 

Radny Grzegorz Lew   nie zgodził się ze stanowiskiem p. Bojkowskiego. Przytoczył realia z  

miasta Krynicy Morskiej. W Krynicy Morskiej 1 m2 szacuje się od 240 - 260 zł. 

Radny Zbigniew Bojkowski   podtrzymał swoje stanowisko.  

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek   powiedział, iż kredyty są potrzebne teraz. Podjęcie  

uchwał upoważni Skarbnika do podjęcia poważnych rozmów z bankami. 

Radny Zbigniew Ptak   powiedział, iż Komisja Rewizyjna zajmowała się  

niezrównoważeniem budżetu, jako jednym z punktów wniosku o odwołanie

Przewodniczącego Zarządu. Radny ostrzegł, iż strona Zarządu na posiedzeniu Komisji

mówi, iż to Rada podjęła budżet. 

w sprawie ustanowienia hipoteki

Głosowanie nad uchwałą

8 za

3 przeciw

4 wstrzymujące się

uchwała została podjęta

w sprawie zaciągnięcia kredytu
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wniosek radnego Zbigniewa Krokosza- wycofać i zobowiązać Zarząd do renegocjacji w

sprawie objazdu

głosowanie nad wnioskiem

6 za

8 przeciw

1wstrzymujący się 

wniosek nie został podjęty

głosowanie nad projektem uchwały

7 za

6 przeciw

1 wstrzymujący się

1 nie oddał głosów

w sprawie zaciągnięcia kredytu

głosowanie

8 za

4 przeciw

3 wstrzymujące się

zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
( zał. nr 22)

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek   powiedziała, iż Zarząd wniósł autopoprawkę, ze  

względu na to, iż wniósł środki od Wojewody na stypendia dla młodzieży wiejskiej.
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski  zapytał o uwagi do projektu

Głosowanie

9 za

3 przeciw

3 osoby nie brały udziału w głosowaniu

Rozpatrzenie wniosku grupy radnych z dnia 27 kwietnia 2004 r. o odwołanie

Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Radny Zbigniew Bojkowski   wnioskował o zapewnienie tajności głosowania.   

Wybór komisji skrutacyjnej

Kandydaci:

1.      Jarosław Dywizjusz- wyraża zgodę na prace w komisji   

2.      Zygmunt Sztabiński- wyraża zgodę na prace w komisji  

3.      Ewa Klepka – wyraża zgodę na prace w komisji  

Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej    ( zał. Nr 23   )  

Głosowanie nad składem w komisji

13 za

1 wstrzymujący się

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski   powiedział, iż komisja wybierze spośród  

siebie przewodniczącego następnie radni otrzymają opieczętowane karty do głosowania,

głosowanie odbywa się w sposób tajny. 

Starosta nowodworski Mirosław Molski   powiedział, iż w momencie kiedy p. radny  

Krokosz zrezygnował z pracy w Zarządzie zaproponowano p. Zbigniewowi

Bojkowskiemu pracę w Zarządzie. Po rozmowach . Bojkowski odmówił pracy w
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Zarządzie.  Dążeniem Starosty jest, aby w Zarządzie była reprezentacja wszystkich

ugrupowań. Nie było celem również upolitycznianie rady.

W poprzednim dokumencie komisji rewizyjnej komisja nie użyła słowa, iż złamano

prawo. Natomiast w tym protokóle padło takie zdanie i to Starostę boli. Gdyż jeżeli raz

komisja pracowała i stwierdziła, iż nie naruszono prawa, a teraz  mówi, że zostało, wiec

Starosta pyta o konsekwencje.

Jeżeli dotyczy braku pozyskiwania środków unijnych, to pierwsza rada jak i obecna

robiła wielkie kroki tym kierunku, o tym świadczą te kredyty. Powiat nowodworski jest

na 18 miejscu w kraju pod względem ubiegania się o środki unijne w 2002 roku. 

Starosta przyjmie każdą decyzję Rady z pokorą, gdyż Rada powoływała i może odwołać

Starostę. 

Był okres w którym nie było kierownika PUP, tak nie powinno być, ale był to wniosek

radnego Z. Krokosza do którego zarząd się skłonił. Pani D. Kalitka pełniła swoje

obowiązki tak samo wtedy jak i dzisiaj. Pani kierownik udało się zrobić cos co nie jest

łatwe, a mianowicie ulokować wszystkie środki dla bezrobotnych na ich kontach

osobistych. 

Radny Zbigniew Bojkowski   powiedział, iż rzeczywiście Starosta proponował poparcie,  

jednak prawda jest od początku błędna, kiedy proponowałem współpracę i zrezygnował

pan z naszej pomocy. Byłby pan silnym Starostą i to panu obiecywałem. Stało się jak się

stało warunkiem jaki stawiałem i się nigdy nie wypieram była równowaga wszystkich

stron, powiedział pan, ze nie wymieni pan jednego członka zarządu. Radny chciał

odpowiednio ustawić ludzi do pracy. Radny nie chciał pracować w takim układzie. Pan

Bojkowski żyje sprawami powiatu, nie robi kariery politycznej. Rada odpowiada za

działanie. Radny inaczej myśli, to nie znaczy ze źle. Nie jest bez przyczyny, ze doszło do

tego. Radny jest inicjatorem wniosku radni, którzy złożyli pod nim podpis nie są złymi

ludźmi. 

Radny Zbigniew Krokosz   powiedział, iż Starosta chciał zaangażować wszystkie grupy do  

pracy z Zarządzie , a w kwietniu podczas przerwy w sesji dawaliśmy panu rozwiązanie

gotowe, warunek i powiedzieliśmy, ze nas dwóch wchodzi do zarządu i wniosku nie ma.

Pan z tego nie skorzystał. Szkoda, ze pan o tym nie powiedział. Było to najlepsze

ultimatum, gdyż nasza rada nie była by skłócona i zaczęła by się merytoryczna praca. 
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Radny Zbigniew Piórkowski   powiedział, iż było 5 zarzutów z czego 4 zostały przez  

komisje potwierdzone. To pan nie zatrudnił kierownika PUP, we wniosku pytano się o

konkretny fundusz, nie I kadencje, a tą. Co do przetargu to zostało udowodnione Urząd

zamówień Publicznych uchylił pana decyzje co do formuły wyboru. Pan ta ustawę

naruszył i naruszył pan drugą ustawę co będzie w najbliższym czasie udowodnione, a

jest potwierdzone przez RIO i naruszył pan ustawę o dostępności do informacji

publicznej. Radni z opozycji mówili o niezrównoważonym budżecie. Rada przegłosuje

wniosek według swojego uznania, jest grupa radnych, która uważa inaczej. Propozycja

była zgłoszona, nie została przyjęta. 

Starosta nowodworski Mirosław Molski   odczytał treść dokumentu z Urzędu Zamówień  

Publicznych.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Ptak   powiedział, iż komisja pracowała  

bardzo ciężko. Komisja odpowiadała na konkretne zarzuty. Komisja nie mogła uzyskać

szczegółowych odpowiedzi na zadawane pytania. 

Radny Zbigniew Bojkowski   prosi o zapewnienie nieskrępowanych wyborów.   

Przewodnicząca komisji Skrutacyjnej Ewa Klepka   wyjaśniła zasady głosowania.   

Mecenas Katarzyna Swajda – Witaszek   poucza o przeprowadzeniu nieskrępowanych,  

tajnych wyborów. Tak aby jeden radny nie mógł zaglądać drugiemu do kartki., gdyż

jest to podstawowy zarzut dla uchylenie uchwały. 

Ra  dny Grzegorz Lew   powiedział, iż zapewnieni tajności nie oznacza tego, iż trzeba tajnie  

głosować. Kabiny przy tajnym głosowaniu są przygotowane po to, aby człowiek mógł

tajnie głosować, ale nie musi. 

Radny Jarosław Dywizjusz   powiedział, iż miejsce głosowania jest przy mównicy.   

Przerwa 15.15-15.20
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Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej Ewa Klepka odczytała wyniki głosowania –

protokół komisji skrutacyjnej   ( zał. Nr 24)     

7 za

7 przeciw

1 wstrzymujący się

nie odwołano pana Mirosława Molskiego z funkcji Przewodniczącego Zarządu Powiatu

nowodworskiego.

Radny Zbigniew Bojkowski złożył gratulacje z wyników głosowania.

Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu od ostatniej sesji
( zał. nr 25)

Starosta nowodworski Mirosław Molski powiedział o;

-      inwestycjach drogowych  

-      spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego  

-      przekazaniu samochodów dla Warsztatów Terapii Zawodowych  

-         posiedzeniach dotyczących sesji  

Radny Zbigniew Ptak zapytał, czy są informacje nt. kosztów Konwentu Starostów. „Ile to

kosztowało, ilu Starostów się w to zaangażowało” radny prosi o wykaz sponsorów. 

Starosta  nowodworski  Mirosław  Molski odpowiedział,  iż  koszty organizacji  Konwentu

Starostów Województwa Pomorskiego są do wglądu. W połowie  koszty pokrył samorząd

Miasta  Krynica  Morska.  Spacer  statkiem  po  Zalewie  był  sponsorowany  przez  firmę

żeglugową inne koszty zostaną przedstawione na piśmie. Powiat nowodworski , samorząd nic

to nie kosztowało. 

Radny Zbigniew Piórkowski prosi o zrelacjonowanie spotkania w dniu 25.05.2004 roku w

sprawie Wyższej Szkoły Bursztynnictwa.
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Radny  Grzegorz  Lew powiedział,  iż  pytanie  powinno  zostać  skierowane  w  czasie

wypowiedzi pana Konarskiego. 

Starosta nowodworski Mirosław Molski odpowiedział, iż na spotkanie zostało wysłanych

około  30  zaproszeń,  głównie  do  instytucji  kultury,  burmistrzów,  wójtów  powiatu

nowodworskiego  i  malborskiego.  To  spotkanie  nie  miało  na  celu  powoływania  i

zawiązywania spółki.  Celem spotkania było zapoznanie udziałowców z intencją powołania

Wyższej  Szkoły.  W liście  intencyjnym nic nie ma na temat  objęcia  udziałów,  nabywania

udziałów.  To  są  sprawy  spółki.  Aby  założyć  Wyższą  Szkołę  trzeba  mieć  wielu

sprzymierzeńców i ludzi dobrej woli. Starosta włączył się w tą sprawę, gdyż ranga Starosty

pozwala załatwić wiele spraw szybciej i o wiele łatwiej. Starosta i zarząd są tymi osobami,

które  mają  pomóc  sprawie.  Na  dzień  dzisiejszy  intencją  Starosty  i  zarządu  było

zaangażowanie jak najwięcej podmiotów w tą inicjatywę. 

Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż szkoda, że radni nie zostali powiadomieni o tym

spotkaniu. 

Starosta  nowodworski  Mirosław  Molski -pierwsze  spotkanie  było  zebraniem

założycielskim. Kolejne będzie zebraniem osób zainteresowanych. 

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż Starosta rozmija się z prawdą, gdyż tematyka

spotkania przewidywała między innymi: przedstawienie objęcia zakupu udziałów w spółce z

o.o. Starosta do zaproszenia załączył ofertę zakupu udziałów. 

Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady Powiatu

nowodworskiego
( zał. nr 26)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski  powiedział, iż otrzymał wiele zaproszeń.

Przewodniczący Rady brał udział w XX Morskim Sejmiku w Darłowie. Podkreślono dorobek

XX lecia współpracy. Przewodniczący apeluje o branie udziału w tym spotkaniu. 

Wolne wnioski
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Radny  Zbigniew  Piórkowski przedstawił  odpowiedź  Zarządu  na  wniosek  dotyczący

przebiegu zatrudnienia  na  przełomie  lat.  Radny powiedział,  iż  nie  udostępniono  radnemu

informacji.  Za  brak  informacji  grozi  sankcja  zgodnie  z  ustawą  o  dostępie  do  informacji

publicznej. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski  powiedział, iż przykro jest słuchać takich

rzeczy. Przewodniczący prosi, aby Zarząd traktował Radę jako pracodawcę. 

Radny Zbigniew Bojkowski wnioskuje o przedstawienie informacji nt. stanu zaawansowania

robót modernizacyjnych przy ul. Warszawskiej 28.

Radny Grzegorz Lew prosi o wyjaśnienie, punktu interpelacje i zapytania radnych i wolne

wnioski. 

Mecenas Katarzyna Swajda – Witaszek wyjaśniła, iż prowadzenie obrad sesji należy do

Przewodniczącego, który może w każdym czasie udzielić głosu. 

Starosta nowodworski Mirosław Molski - wykonano wszystkie roboty konstrukcyjne, dach

wykonano w całości, ocieplono elewacje, tynki wykonano w 90%, rozpoczęto wykonywanie

glazury  w  łazienkach,  rozpoczęto  stolarkę  okienna.  Wykonano  centralne  ogrzewanie,

kotłownie, przyłącze wodociągowe. Do tej pory zapłacono 640.000 zł. Starosta przeprosił za

niedostarczenie  informacji.  Informacja  o  zatrudnieniu  miała  być  dostarczona  tak  jak

przygotowywano ją  dla  Komisji  Rewizyjnej.  Ten materiał  zostanie  w  najbliższym czasie

przedstawiony ( zał. nr 27)

 Radny Zbigniew Piórkowski zapytał, czy prawdą jest, że firma ZB Jost złożyła do Zarządu

wniosek o rozszerzeniu kontraktu. 

Starosta  Mirosław  Molski  odpowiedział  -  firma  złożyła  taki  wniosek,  który  został

zaakceptowany przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych dlatego że roboty zawarte

w kosztorysie inwestorskim nie przewidywały „rzeczy” dodatkowych. Jest to ostatnia kwota –

31.000 zł. 

 Radny Zbigniew Ptak zapytał, 
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a) kiedy zostaną uzupełnione dokumenty – opinie rzeczoznawców dla precyzyjnej analizy

przetargu. 

b) skrócić  czas  oczekiwania  jednostek  pływających  na  otwarcie  mostu,  w  związku  z

godzinami przejazdu kolejki wąskotorowej.  

Radny Zbigniew Piórkowski wnioskował o wystąpienie do administratora o przedłużenie

otwieranie mostu na rzece Szkarpawa po  godzinie 19.00

Radny  Grzegorz  Lew wnioskuje  o  uruchomienie  sygnalizacji  świetlnej  przy  ul.

Warszawskiej  ( dojście do ogródków działkowych) oraz przy ZS Nr 2 obok hurtowni „Staś”

w  związku  z  planowanym  objazdem  przez  tą  ulicę.  Radny  sugeruję  zatrudnienie  osób

przeprowadzających pieszych przez jezdnię ( jeżeli nie będzie można zrobić sygnalizacji).  

Radny  Zbigniew  Bojkowski dodał  do  wniosku  radnego  Grzegorz  Lwa  skrzyżowanie

Tczewska - Warszawska

Starosta nowodworski Mirosław Molski odpowiedział - godzina otwarcia mostu o godzinie

19.00 wynika z godzin otwarcia śluzy w Gdańskiej Głowie. Taki wniosek był składany

do pani Dyrektor Burakowskiej. Projekt organizacji ruchu będzie realizowany.

Zamknięcie sesji

Na tym protokół zakończono

Protokołowała

Dobrosława Fila podpisał

   Przewodniczący Rady

 Powiatu Nowodworskiego

  Eugeniusz Wyrzykowski
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