
                             PROTOKÓŁ Nr XVIII/04

z XVIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

w dniu 30 września 2004 roku.

Rozpoczęcie:   10.00                                                                                    Zakończenie: 12.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz  Wyrzykowski  –  otworzył obrady XVIII 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. (lista radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik

nr 1 do protokołu). Radny Grzegorz Lew przybył na obrady o godz. 10.08, radny Henryk

Kuczma przybył o godz. 10.10,.

2  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski  – zapytał radnych, czy wnoszą

uwagi do proponowanego porządku obrad dzisiejszej  sesji.  Przewodniczący odczytał tytuł

uchwał  w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu

nowodworskiego. Przewodniczący Rady  zapytał o stanowiska komisji stałych.

1. Komisja Rewizyjna nie opiniowała materiału

2. Komisja  Samorządowo-  Społeczna –  Przewodniczący  Komisji  Zygmunt  Sztabiński

powiedział, iż nie zostały ujęte wszystkie wnioski komisji. Komisja wnioskowała o ujęcie

w projekcie umowy dzierżawy:

- zwolnienie z czynszu dzierżawnego na okres 3 lat od podpisania umowy dzierżawy

- stawka  dzierżawy  w  późniejszym  okresie  wynosić  powinna  5%  wartości

nieruchomości

- ująć kompetencje rada - inwestycje, zarząd- remonty i modernizacje.

3.  Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu - wpisanie w projekt

uchwały:



- czas – okres dzierżawy do 20 lat

- komu się wydzierżawia nieruchomość (nazwę)

- cel dzierżawy (nazwa)

- do kiedy dzierżawca powinien rozpocząć działalność – 01.10.2005 r

5 za

4. Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji Ewa Klepka powiedziała, iż wnioski komisji

pokrywają się z wnioskami innych komisji i tak: 

- czas – okres dzierżawy 20 lat

4 za

- komu się wydzierżawia nieruchomość (nazwę)

4 za

- cel dzierżawy

4 za

- do kiedy dzierżawca powinien rozpocząć działalność

- a)  01.10.2005 r - 2 za

- b) luty 2006- 2 za

Radny Zbigniew Piórkowski wnioskował, iż jeżeli uruchomienie uczelni nastąpi w lutym

2006, nie należy dzierżawcy zwalniać z płacenia  czynszu

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski – pierwszą rzeczą, którą należy

ustalić jest ostateczny termin uruchomienia szkoły.

Radny Zbigniew Bojkowski – przyszedł na sesję, aby ostatecznie zakończyć sprawę uczelni.

Wnioski zostały postawione na posiedzeniu komisji i należy je dzisiaj przegłosować.

Padły trzy terminy, wszystkie powinny zostać dzisiaj  przegłosowane. Trzeba przegłosować

sprawę czynszu i samą uchwałę.

Starosta Mirosław Molski –  wyjaśnił  zmianę  nazwy uchwały. Przedstawił  zmiany w jej

treści wynikające z  wniosków komisji. Jeśli chodzi o ostateczny termin uruchomienia uczelni

Zarząd skłania się do daty 1 października 2005 rok, gdy to będzie za krótko jest możliwość

renegocjowania  tego  terminu.  Pan  Konarski  będzie  składał  co  pół  roku  sprawozdania  z



działalności.  W  sprawie  czynszu  Starosta  może  powiedzieć  tyle,  że  jeszcze  nie

przeprowadzono konkretnej „handlowej” rozmowy w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski –  uściślił  trzy  propozycje  terminu

rozpoczęcia  przez  uczelnię  działalności  .   Udzielił  głosu  panu  Konarskiemu,  aby

wypowiedział się w tej sprawie.

Józef  Konarski  Prezes  Sp.  z  o.  o.  SREBRO  &  BURSZTYN –  uważnie  wysłuchał

wszystkich  uwag  i  opinii.  Prosił  o  stworzenie  dla  uruchomienia  uczelni  optymalnych

warunków przy zachowaniu podstawowych kryteriów, które będą zabezpieczały Radę, Zarząd

Powiatu nowodworskiego, żeby ta uczelnia naprawdę powstała.  

Spółce  bardzo  będzie  zależeć,  aby  jak  najszybciej  uruchomić  uczelnie,   gdyż  z

utrzymywaniem tego majątku wiążą się olbrzymie koszty. Pan Konarski wnioskowałby, aby

ostateczny termin uruchomienia to był 1 października 2006 roku.

Po  przeprowadzonej  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  zarządził

głosowanie  nad ostatecznym terminem rozpoczęcia przez uczelnię działalności.

 termin I – do dnia 01 października 2006 roku;

głosowanie:  3 za, 11 przeciw (wniosek odrzucono)

termin II – do dnia 01 lutego 2006 roku;

głosowanie: 5 za, 8 przeciw (wniosek odrzucono)

termin III – do dnia 01 października 2005 roku;

głosowanie: 11 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się (wniosek przyjęto)

Radny Zbigniew Bojkowski – czy można głosować kilka razy?

Mecenas Dariusz Olszak – potwierdził.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski -  przeszedł do  tematu -okres zwolnienia

dzierżawcy z czynszu. Są dwa wnioski: do 3 lat, oraz do chwili rozpoczęcia działalności. 

Radny Zbigniew Piórkowski – wnioskuje, aby te dwa wnioski przegłosować imiennie.



Radny Tomasz Terendy – wniosek o zwykły tryb głosowania nad wnioskami.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – zarządził głosowanie nad wnioskami:

I. wniosek o głosowanie imienne; 

głosowanie: 2 głosy za, 9 przeciw, 3 wstrzymujące się (wniosek odrzucony)

II. wniosek  o  zwolnienie  z  czynszu  na  okres  do  3  lat:  8  głosów  za,  3  przeciw,  3

wstrzymujące się ( wniosek przyjęty)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – ogłosił 15-minutową przerwę.

PRZERWA  11.15 – 11.30

Wznowienie obrad

Radny Zbigniew Piórkowski oświadczył, iż nie będzie głosował nad uchwałą, gdyż Zarząd

będzie dysponował majątkiem społecznym, komunalnym. Zarząd nie będzie pobierał czynszu

przez trzy lata, chociaż nasza sytuacja jako Powiatu jest trudna.

Podjęcie uchwały w sprawie

wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Powiatu nowodworskiego.

Głosowanie nad uchwałą.

11 za

2 wstrzymujące się

Radny Jarosław Dywizjusz nie był obecny na sali podczas głosowania.

Pan Józef Konarski podziękował Radzie Powiatu za otwarci drogi do uruchomienia uczelni. 

Starosta Nowodworski Mirosław Molski przedstawił informację na temat rozstrzygnięcia

na  przetarg  mostów z  programu PHARE.  Najtańsza  oferta  wynosiła przeszło  5  ml.  euro.

Starosta powiedział, iż problemem jest pozyskanie środków na ta inwestycję. Powiat będzie

starał się o pozyskanie środków z Ministerstwa Gospodarki



4. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zamknął obrady XVIII sesji Rady Powiatu

w dniu 30 września 2004 r. 

Protokółowała podpisał

Dobrosława Fila Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego

Eugeniusz Wyrzykowski


