PROTOKÓŁ Nr XXI/04
z XXI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
w dniu 21 grudnia 2004 roku.
Rozpoczęcie:10.00

Zakończenie: 13.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski – otworzył obrady XXI sesji
Rady Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Powitał radnych, zaproszonych gości, (lista radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki
nr 1- 2

do protokołu).

Radny Zbigniew Krokosz przybył o godz. 10.05.
Radny Zbigniew Ptak przybył o godz. 10.10
Radny Grzegorz Lew przybył o godz. 10.20.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w okolicach wsi Stare Babki miał miejsce wypadek w
którym zginęło dwóch kierowców. Dziś w nocy zmarł pan Wiesław Kroczka. Pamięć
zmarłych została upamiętniona chwilą ciszy.
Apel , aby Zarząd Powiatu wystosował pismo do Dyrekcji Dróg Krajowych, ażeby Zarząd
Dróg Krajowych przystosował drogi do ruchu ciężkiego – samochodów typu TIR
2. Przyjęcie protokołów z XIX i XX sesji Rady Powiatu
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o uwagi do obu protokołów. Uwag
nie było.
Głosowanie nad dwoma protokołami
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13 za
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
( zał. Nr 3)
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Powiatu.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 Zawarcia Porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Miastem Gdańsk na
prawach powiatu o powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie
zapewnienia opieki i wychowania dzieci z terenu Powiatu Nowodworskiego w placówce
opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie Miasta Gdańsk;
5.2 Zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Miastem Sopot o
powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i
wychowania dzieci z terenu Powiatu Nowodworskiego w placówce opiekuńczo –
wychowawczej funkcjonującej na terenie Miasta Sopot;
5.3 Zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Miastem Sopot na
prawach powiatu o przyjęciu wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia
opieki i wychowania dzieciom z terenu Sopotu w rodzinach zastępczych zamieszkałych
na terenie powiatu nowodworskiego;
5.4 Określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za
pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie
zastępczej do czasu ukończenia szkoły
5.5 Likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Sztutowie, ul. Leśna 5E;
5.6 Zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2004 roku;
5.7 Uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
5.8 Powierzenia wykonywania zadań Powiatu w zakresie organizacji teoretycznej nauki
zawodu;
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5.9 Uchwalenia: „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym
2004/2005”;
5.10Uchwalenia;

„Regulaminu

przyznawania

i

przekazywania

stypendiów

na

wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005”;
5.11 Sprzedaży wyposażenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze
Gdańskim
5.12 Zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
5.13 Uchwalenia budżetu na 2005 rok
5.14 Przyjęcia planu Pracy Rady Powiatu na 2005 rok;
5.15 Przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty na 2005 rok;
5.16 Przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowo- Społecznej na 2005 rok;
5.17 Przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
na 2005 rok
6. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu od ostatniej sesji.
7. Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady Powiatu
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o uwagi do porządku. Uwag nie
ma.
Głosowanie za przyjęciem porządku .
14 za
4. Interpelacje i zapytania radnych
Nie zgłoszono interpelacji

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 Zawarcia Porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Miastem Gdańsk na
prawach powiatu o powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia
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opieki i wychowania dzieci z terenu Powiatu Nowodworskiego w placówce opiekuńczo –
wychowawczej funkcjonującej na terenie Miasta Gdańsk;
(zał. Nr 4)
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski

powiedział, iż radni otrzymali

proponowany projekt uchwały. Był on omawiany na komisjach.
Stanowiska komisji
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za
3. Komisja Oświaty – 4 za
Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, aby podjąć działania dla znalezienia rodzin
zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka. Poczyńmy starania, aby taki dom dziecka
powstał.

Starosta Nowodworski Mirosław Molski odpowiedział, iż w lipcu ubiegłego roku została
wydana broszurka na temat rodzin zastępczych. Powtórzymy tą formę tej informacji, również
przez prasę. Starosta prosi dyrektor PCPR o powtórzenie tego. Z naszej strony jest apel, aby
powiadomić o osobach, które mają kwalifikacje lub je nabędą i chcieliby taką rodzinę
założyć. Starosta prosi o takie informacje. Dyrektor rodzinnego Domu dziecka ze Sztutowa
przeszedł na emeryturę.

Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż nie zna stanowiska pana dyrektora, gdyż nie jest
obecny na sesji.
Głosowanie
4 za, jednogłośnie

5.2 Zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Miastem Sopot o
powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania
dzieci z terenu Powiatu Nowodworskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej
funkcjonującej na terenie Miasta Sopot;
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(zał. Nr5)

Komisje identycznie zaopiniowały projekt.
Głosowanie 14 za, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
5.3 Zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Miastem Sopot na
prawach powiatu o przyjęciu wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia
opieki i wychowania dzieciom z terenu Sopotu w rodzinach zastępczych zamieszkałych na
terenie powiatu nowodworskiego;
(zał. Nr 6)

Czy są uwagi, nie ma.
Głosowanie: 14 za, uchwała została przyjęta jednomyślnie.

5.4 Określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt
dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej
do czasu ukończenia szkoły

(zał. Nr 7)
Stanowiska komisji
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 za, 1 wstrzymujący
się
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za
3. Komisja Oświaty – 2 za, 2 wstrzymujące się
Głosowanie 14 za

5.5 Likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Sztutowie, ul. Leśna 5E;
(zał. Nr 8)
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Stanowiska komisji
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za
3. Komisja Oświaty – 2 za, 2 wstrzymujące się

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż pan Jasiewicz był
zaproszony na sesję, nie przybył.
Pani Dorota Betkier powiedziała, iż pan dyrektor nie mógł być obecny z uwagi na to, iż
pokryły się terminy spotkań w związku z przeprowadzana likwidacją.
Głosowanie
12 za
3 wstrzymujące się
uchwała została podjęta.
5.6 Zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2004 roku;
(zał. Nr 9)
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż częsta zmiana planu PFRON
spowodowana jest tym, iż środki te należy wykorzystywać na bieżąco.
Stanowiska komisji
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za
3. Komisja Oświaty – 4 za
Głosowanie 15 za

6

5.7 Uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
(zał. Nr10)
Stanowiska komisji
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za
3. Komisja Oświaty – 4 za
Głosowanie 15 za - jednogłośnie

5.8 Powierzenia wykonywania zadań Powiatu w zakresie organizacji teoretycznej nauki
zawodu;
(zał. Nr11)
Stanowiska komisji
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za
3. Komisja Oświaty – 4 za
Głosowanie 15 za - jednogłośnie

5.9 Uchwalenia: „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/2005”;
(zał. Nr 12)
Wicestarosta Nowodworski Edward Adamczyk przedstawił projekt uchwały. Przedstawił
chronologię działań w związku ze stypendiami.
Stanowiska komisji
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1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za
3. Komisja Oświaty – 4 za
Głosowanie 15 za- jednogłośnie

5.10Uchwalenia; „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005”;
(zał. Nr 13)
Stanowiska komisji
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za
3. Komisja Oświaty – 4 za
Głosowanie 15 za

5.11Sprzedaży wyposażenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze
Gdańskim
(zał. Nr 14)
Stanowiska komisji
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 4 za
3. Komisja Oświaty – 4 za
Głosowanie 15 za

5.12Zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok;
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(zał. Nr15)

Przewodniczący

Rady

Eugeniusz

Wyrzykowski

powiedział,

iż

Zarząd

wniósł

autopoprawkę do tego projektu.
Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek powiedziała, iż autopoprawka związana jest z tym, iż
otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów kwotę 20.772 zł z 1% rezerwy oświatowej na złożony
przez nas wniosek. Te środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Szkół Nr 2, w związku z
potrzebą zakupienia oleju opałowego.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o stanowiska poszczególnych
komisji
1. Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za
2. Komisja samorządowo- Społeczna – 5 za
3. Komisja Oświaty – 4 za
Głosowanie: 15 za
Uchwała została podjęta.
Przerwa 10.40- 10.55
5.13Uchwalenia budżetu na 2005 rok
( zał. Nr 16)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż materiały związane z tym
punktem, każdy radny otrzymał – 18 listopada 2004 r. Komisje opiniowały projekt. Została
wniesiona autopoprawka Zarządu. W dniu wczorajszym zarząd wniósł zmiany, wynikające z
wniosków poszczególnych komisji. Zmiany zostały radnym dzisiaj dostarczone.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski przedstawił główne założenia budżetu na 2005
rok. ( zał. Nr 17)
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Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, czym jest spowodowane zwiększenie na oświatę na
2005 rok.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski wyjaśnił, iż jest to projekt przygotowany w
oparciu o budżet państwa wykonany w oparciu o różne współczynniki.
Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż wydatki majątkowe rosną ze względu na to, iż w
następnym roku budżetowym będziemy finalizowali program przy współpracy z władzą
wdrażającą. Właściwie jest to decyzja poprzedniej rady, która zapadła w poprzedniej kadencji
i my ją kontynuujemy. Potem one spadną do zera.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski przedstawił zmiany, jakie Zarząd podjął w dniu
wczorajszym.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.
1. Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
Stanowisko
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
po zapoznaniu się z wnioskami komisji stałych i przeprowadzonej dyskusji na temat
proponowanego budżetu na 2005 rok
1. Proponowaną kwotę rezerwy ogólnej podzielić i przeznaczyć na drogi, sport, promocję.
Po podziale pozostawić kwotę podobną jak w roku bieżącym (nawet do 100.000 zł).
2. rezerwę celową zlikwidować i podzielić na konkretne zadania, cele o których już wiemy,
że wystąpią.
2. Komisja samorządowo- Społeczna – 5 za, przekazywanie informacji na bieżąco, w jakiej
wysokości i dlaczego została wykorzystana rezerwa na cele oświatowe w 2005 roku.
3. Komisja Oświaty - 1 przeciw, 3 wstrzymujące. Projekt nie zawiera finansowania
inwestycji oświatowych w 2005 roku
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Radny Zbigniew Bojkowski wypowiedział się w imieniu klubu. Klub będzie głosował za.
Radny wnioskuje o skanalizowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż w pierwszym momencie przedstawiony projekt
budżetu był dość zaskakujący. Obcięto we wszystkich jednostkach wydatki bieżące.
Utrzymano płace i pochodne na tym samym poziomie, a resztę dość drastycznie przycięto
przesuwając do rezerwy. Rezerwę planuje się na wydatki, których nie można przewidzieć. W
pewnym momencie ten projekt był zagrażany, gdyż Komisja Oświatowa nie przyjęła tego
projektu, a na budżetowej przyjęty z wnioskiem, którego radny był autorem. Po raz pierwszy
Zarząd przyjął wnioski opozycji. Musimy sobie zdawać sprawę, iż te wydatki majątkowe o
których mówił Starosta są spowodowane inwestycją- potężną inwestycją. Nigdy sami tego
byśmy nie uczynili. To jednak powoduje zagrożenia w przyszłości. Wskaźniki mówią nam, iż
w przyszłych latach możemy wziąć tylko 6% kredytu. Radny zaapelował do radnych, aby w
dyskusjach budżetowych dyskutować nie tylko o wydatkach, a również o dochodach. O tym
powinniśmy pamiętać. W sierpniu podjęliśmy uchwałę o przeznaczeniu majątku do
sprzedaży. Tego majątku nie mamy w dochodach. Jest to dość ważne, gdyż szukaliśmy tych
dochodów z majątku i przeznaczyć je na inwestycje jako udział własny w różnych
programach . Nie ma tego w planie na rok 2005, a powinno być, gdyż ta uchwała sierpniowa o
tym mówiła. Jest sporo zagrożeń, ale musimy się z tym borykać wszyscy.
Radny Grzegorz Lew – bardzo dobrze się stało, ze nie zostały uwzględnione dochody ze
sprzedaży majątku. Jest to bezpieczeństwo.
Radny Tomasz Terendy zaapelował - wnioskował aby Spółkę Srebro & Bursztyn skłonić do
zarejestrowanie się w naszym powiecie.
Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż radny Lew poprzez swoją niewiedzę wygłosił
taki pogląd, który działa na szkodę Powiatu.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski wnioskował do Skarbnika Powiatu o
przygotowanie na następną sesję informacji o podatku dochodowym od osób fizycznych i
prawnych ( CIT, PIT)
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Radny Tomasz Terendy przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej
budżetu na 2005 rok ( zał. nr 18)
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Głosowanie nad uchwałą
15 za
Budżet został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski życzył Zarządowi, aby wykonanie budżetu
było zgodne z przyjęta uchwałą. Od dzisiaj prowadzimy dyskusje nad budżetem na 2006 rok.
To, iż dzisiaj jednogłośnie podjęto uchwałę, świadczy o długich rozmowach na ten temat.
Najważniejszymi

naszymi

wydatkami

są:

infrastruktura

oświatowa

i

drogowa.

Przewodniczący podziękował za wszystko.

5.14Przyjęcia planu Pracy Rady Powiatu na 2005 rok;

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż każdy radny otrzymał
projekt planu. Czy są uwagi do planu pracy na 2005 rok. Uwzględnione zostały propozycje
Zarządu oraz komisji, oprócz tych, które nie muszą być podejmowane w takim trybie.
Radny Zbigniew Krokosz uważa, iż plan pracy nie zawiera wszystkich wniosków komisji.
Radny uważa, iż radni powinni pracować w ciągu roku więcej niż wynika to z
proponowanego planu pracy. Projekt ten ogranicza pracę niektórych radnych. Jeżeli
przyjmiemy go w takiej formie należało by wnioskować o zmianę wypłat diet tylko za te
miesiące w których pracujemy.
Radny Zbigniew Bojkowski zaproponował, aby komisie najpierw zapoznały się z tym
projektem, wniosły uwagi, a następnie nad nim głosować.
Radny Grzegorz Lew poparł stanowiska poprzedników. Najpierw powinny projekt
zaopiniować projekt. Należy podjąć ją w późniejszym terminie.
Radny Tomasz Terendy złożył wniosek o przełożenie tego punktu na następną sesję.
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Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż każda metoda w podjęciu decyzji jest dobra. O
tym jaki powinien być plan powinien zadecydować pan Przewodniczący.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż radni nie spotykają się tylko na
sesjach, ale również na debatach, spotkaniach itp.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż radni będą mieli dużo pracy
gdyż proponowane tematy sesji są dość szerokie. Ujęte są wszystkie wnioski Zarządu oraz
komisji. Tematyki jest tak dużo, że moglibyśmy zwoływać sesje dwa razy w tygodniu, ale nie
o to chodzi. Pierwszą sesję planujemy w lutym. Pracy w komisjach mamy mnóstwo. Tak się
dopiero wypracowuje konkretne działania i decyzje. Przewodniczący przedstawił projekt
uchwały.
Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż radni chcą posiadać informacje i podejmować
decyzje. Dlaczego nie można tego podjąć w styczniu.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zaproponował podjęcie planu pracy rady i
komisji na 2005 rok, na następnej sesji Rady
Następna sesja poświęcona będzie uchwaleniem planów pracy oraz


Stan i perspektywy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Stegnie.



Program Rozwoju Turystyki na terenie Powiatu

Radny Grzegorz Lew powiedział, iż radni powinni spotykać się z mieszkańcami. Nie mamy
sesji wyjazdowych. Powinniśmy z autopsji zapoznać się z problemami społeczności lokalnej.
Głosowanie nad wnioskiem o przyjęciu planów pracy na następnej sesji.
12 za
2 wstrzymujące się
1 przeciw

pkt 6 Informacja Starosty z działalności Zarządu od ostatniej sesji
(zał. nr 19)
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Starosta Nowodworski Mirosław Molski podziękował za przyjęcie budżetu na 2005 rok
Poinformował o:
1. Powołaniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, której przewodniczącym został pan Jacek
Michalski
2. Posiedzeniu Pomorskiej Izby Rolniczej, którego tematem była melioracja
3. Spotkaniu z Ministrem Ryszardem Kurylczykiem
4. Likwidacji Spółki „Mierzeja”
5. Jutrzejszej sesji budżetowej Sejmiku Wojewódzkiego

pkt. 7 Informacja o korespondencji skierowanej
do Przewodniczącego Rady Powiatu
(zał. Nr 20)
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiadomił o otrzymanej korespondencji.
Odczytał pismo skierowane przez radnego Tomasza Terendy o zmianie przynależności
partyjnej (zał. Nr 21).
Odczytał i przekazał na ręce Przewodniczącego Zarządu wniosek o przystąpienie do
Towarzystwa Rozwoju Powiatu Nowodworskiego oraz odczytał życzenia skierowane przez
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ( zał. Nr 22)
8 Wolne wnioski
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, czy oprócz naszego klubu jest jeszcze jakiś.
Radny Tomasz Terendy wnioskował o przeprowadzenie rozmów z panem, który jest
założycielem wyższej uczelni, aby przeniósł działalność firmy do naszego powiatu.
Na następną sesję Rady Powiatu zaprosić kogoś z Zakładów Energetycznych z Elbląga w celu
wyjaśnienia alternatywnej drogi zasilania energią. Przedstawienie sytuacji inwestycji,
modernizacji, które są przewidziane w naszym powiecie.
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Radny Zbigniew Bojkowski zapytał odnośnie gazu. Część miasta otrzymała gaz, część nie.
Plany przewidywały gazyfikację ZS Nr 2, Straży (ul. Warszawska). Czy Starosta jest w stanie
to wytłumaczyć. Nie można mówić, iż to nie nasza kompetencja.
Radny Eustachiusz Lepper powiedział, iż nie mamy takiego programu w radzie. Co Starosta
ma na ten temat powiedzieć. Jest to zadanie gminy. Na ul. Warszawską jest gotowy projekt
gazyfikacji. Żadna jednostka się pod nim nie podpisuje, nie chce go, oprócz Straży, która się
tam buduje. Projektem na ul. Kościuszki też samorządy się nie interesują. Do kogo mamy
pretensje.
Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż Pomorskie Zakłady Gazownictwa wykonały
dokumentacje na ul. Warszawską. Miały to zrobić z własnych środków pod jednym
warunkiem, iż miała być sporządzona umowa przedwstępna o odbierze konkretnych ilości za
konkretne pieniądze. Te deklaracje nie padają. Nie ma takich deklaracji. Z doprowadzeniem
gazociągu na ul. Kopernika jest taka sama sytuacja.
Radny Edward Adamczyk powiedział, iż gaz zostanie doprowadzony do Straży. Rozmowy
w tym względzie się toczą. Chodzi o zwiększenie rury, przez którą płynie gaz.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż są to zadania gminy, nie są
to kompetencje powiatu. Przewodniczący odpowiedział panu Bojkowskiemu, iż są zgłoszone
dwa kluby. Jeden, którego przewodniczącym jest pan Bojkowski drugi to „Porozumienie
Samorządowe”, te mamy w dokumentach Rady. Formalnie dokumentów trzeciego klubu nie
mam.
Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż nie chodzi o to, czy gmina tam ma czy nie.
Chodzi o poparcie o spotkanie z mieszkańcami, o wyjaśnienie ludziom, że tam gaz będzie czy
nie , a nie nakłanianie o wycofanie wkładów.
Pan musi na sesji ogłosić, iż wpłynęła taka deklaracja odnośnie klubu z przedstawieniem
składu osobowego.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż na samym początku, kiedy
nie byłem jeszcze Przewodniczącym Rady takie dokumenty wpłynęły do ówczesnego
Przewodniczącego pana Masalsiego i tak mogę to odpowiedzieć.
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Radny Grzegorz Lew wnioskował o to, aby wystąpić do Lasów Państwowych o wyznaczenie
terenu dla kolejki, która by być może w przyszłości jechała do Krynicy Morskiej. Ta trasa
Mierzei była by na pewno dochodowa.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż budowa infrastruktury
zawsze należy do gmin. To nie jest kompetencja powiatu.
Radny Grzegorz Lew powiedział, iż mamy prawo wystąpić do tej instytucji.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż w tym względzie
funkcjonują odpowiednie procedury.
Radny Grzegorz Lew nie zgadza się ze stanowiskiem Przewodniczącego Rady.
Radny Henryk Kuczma uspokoił, Gmina Sztutowo posiada studium uwzględniające kolejkę.
Radny Jarosław Dywizjusz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż w
Klubie LKS Żuławy istniała sekcja podnoszenia ciężarów. Pan Dywizjusz wręczył uroczyste
medale dla: Przewodniczącego Rady Powiatu Eugeniusza Wyrzykowskiego, Eustachiusza
Leppera, Zbigniewa Piórkowskiego i Starosty Nowodworskiego Mirosława Molskiego.
Pan Dywizjusz powiadomił radnych, iż pogrzeb pana Kroczki odbędzie się w dniu
jutrzejszym o godz. 13.30 w nowym kościele.
Radny Zbigniew Bojkowski wyjaśnił, iż studium jest to taki dokument do którego składa się
wnioski. Radny jest za łączeniem gmin w całość, a nie izolację.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski odpowiedział, iż wniosek radnego Tomasza
Terendego zostanie zaproponowany szefowi firmy tworzącej uczelnię. Odnośnie sieci
energetycznej wniosek zostanie zrealizowany. Spotkanie z zastępcą dyrektora panem
Tchórzewskim, który odpowiada za sieć energetyczną odbyło się. Była to rozmowa
nieprzyjemna, ale mamy nadzieję, iż przyniesie efekt.
Co do gazu, Starosta popiera zdanie pana Bojkowskiego, iż trzeba o wszystko zapobiegać i
walczyć, ale nie można na siłę firmy jaką jest Pomorski Zakład Gazownictwa do niczego
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przymusić. W 2003 roku wystąpiliśmy o doprowadzenie gazu do budynku sądu, zostało to
odmówione, gazu nie uzgodniono. Przez co wybraliśmy rozwiązanie droższe. Nasz szkoła się
na pewno przyłączy jeżeli taka nitka gazu będzie biegła, gdyż ogrzewanie olejowe jest bardzo
kosztowne. Starosta powiedział, iż pan Lepper prowadził Komitet Gazyfikacji, i nie można
zarzucić mu, iż nie zależy na gazyfikacji Nowego Dworu. Starosta mówi o problemie.
Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, aby Starosta poinformował o przyczynie nie
doprowadzenia gazu do budynku Sądu.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż kolej wąskotorowa do Krynicy
Morskiej jest to pomysł, które samorządy oraz Towarzystwo Kolei Żelaznych powinny
przedyskutować. Przedyskutujmy, czy jest taka idea. Mamy majątek w postaci torowisk na
terenie powiatu jak i poza. Składajmy wnioski do ZPOR , jeżeli tam jest wpisana kolejka.
Pamiętajmy jednak, iż nawet do ZPOR potrzebne są środki własne.
Radny Eustachiusz Lepper powiedział, aby radny Bojkowski nikogo nie obrażał. Bo to co
zrobił Komitet Gazyfikacji społecznym działaniem to 60% gazyfikacji miasta. Jest to droga
otwarta dla całej gminy. Na ul. Warszawską wszystko jest gotowe, trzeba się zebrać i
zainteresować i dbać o swoich wyborców.
Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż radny Lepper kłamie.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski wezwał radnych o spokój.
Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż udziałowcami w gazyfikacji Nowego Dworu są:
w 1/3 gmina, w 1/3 Komitet Gazyfikacji w 1/3 Idea.
Radny Jarosław Dywizjusz powiedział, iż jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w
Komitecie Gazyfikacji powiedział, iż jeżeli ktoś nie ma wiedzy niech nie zabiera głosu . Tam
ludzie pracują wiele lat społecznie. Najpierw zajrzyjmy do dokumentów, a później
dyskutujmy.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski złożył wszystkim życzenia świąteczne i
zaprosił wszystkich obecnych na spotkanie wigilijne do Biura Rady.
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9. Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zamknął obrady XXI sesji Rady Powiatu
Protokołowała
Dobrosława Fila
Podinspektor BRP

podpisał
Przewodniczący

Rady

Powiatu
Eugeniusz Wyrzykowski
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