PROTOKÓŁ Nr XXIII/05
z XXIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
w dniu 22 marca 2005 roku.
Rozpoczęcie:10.00

Zakończenie: 13.30

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski – otworzył obrady XXIII sesji
Rady Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych,
co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne
uchwały. Powitał radnych, zaproszonych gości, (lista radnych i zaproszonych gości stanowią
załączniki 1-2 do protokołu).
2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o uwagi do protokołu. Uwag nie
było.
Głosowanie nad protokołem z XXII sesji Rady Powiatu
14 za
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
( zał. Nr 3)
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż radni otrzymali porządek
wraz z zawiadomieniem o sesji, zapytał o uwagi i propozycje.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski zgłosił pkt. 6.5 w sprawie ustalenia Regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i
warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,
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szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw- autopoprawka Zarządu. Projekt został przedstawiony komisjom,
komisje się z nim zapoznały. Nie ujęto tej uchwały w porządku wysłanym radnym, gdyż nie
mieliśmy dokumentu od Związków Zawodowych Nauczycieli – opinii na temat regulaminu.
Ten dokument dopiero dotarł i można go włączyć do porządku dzisiejszych obrad.
Starosta wniósł o włączenie tego projektu w pkt. 6.5
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, czy jest jakaś nowa opinia w stosunku do tej którą
przedstawiono na komisjach.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski wyjaśnił, iż opinia jest ta sama. Przed wysłaniem
porządku obrad w terminie 10 dni nie było to możliwe.
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, czy ta opinia była.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski wyjaśnił, iż opinia została przedstawiona
na komisjach rady i nie ma innej opinii w tej sprawie. Nie została ona dostarczona z
materiałami, gdyż wtedy jej nie posiadaliśmy. Czy są inne uwagi. Przewodniczący powtórzył
treść proponowanej uchwały w pkt. 6.5.
Uwag nie zgłoszono.
Następnie zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku uchwały:
w sprawie Ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
12 za
1 przeciw
1 wstrzymujący.
Głosowanie nad porządkiem po zmianie.
14 za
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pkt. 4 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał, kiedy zostaną przeprowadzone
remonty, naprawy dróg po okresie zimowym. Jaka będzie kolejność wykonywania prac.
Radny Zbigniew Krokosz zapytał Zarząd czy zostały sprzedane działki w Jantarze, bądź w
Stegnie. W jakich gazetach były ogłaszane przetargi.
Radny Zbigniew Ptak wniósł o wystąpienie do Marszałka Województwa Pomorskiego, a
Marszałek wystąpi o nadanie statutu drogi wodnej dla rzeki Tuga, w przyszłości dla Wisły
Królewieckiej. Radny wnioskował o wspólne działanie w tym zakresie urzędu Starostwa
Powiatowego i urzędu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, czy:
1. została do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej podłączona kanalizacja. Czy Zarząd
znalazł inne pieniądze na ten cel, niż obciążenie budżetu tej jednostki..
2. radny nie otrzymał odpowiedzi pisemnej odnośnie budowy chodnika na ul.
Warszawskiej.
3. „czy wśród radnych wyjaśniane zostały sprawy sądowe”. Radny wnioskuje o udzielenie
konkretnej odpowiedzi na zadane pytanie.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski odpowiedział:
Po zimie, kiedy znika śnieg pojawiają się dziury, przełomy. W tym roku bardzo krótka, a
dokuczliwa zima odsłoniła wiele tych dziur. W jakim terminie będą te naprawy doraźne
wykonywane powie dyrektor Piechota. Starosta upoważnił pana Piechotę do udzielenia
odpowiedzi na to pytanie.
Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż nie chciał takiej odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski wyjaśnił, iż pan Piechota udzieli
odpowiedzi dotyczącej stanu dróg.
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zdzisław Piechota powiedział, iż ten rok jak i
przyszły oparty jest na inwestycjach drogowych takich jak: most w Drewnicy, Sztutowie,
Kępkach. Prawdopodobnie uzyskamy 40 km dróg. Na pewno odbędzie się objazd przez
Marzęcino – Kępki. W 90 % jest gwarancja, iż odbędzie się przejazd przez Ostaszewo. W
związku z tym musimy ponieść pewne obciążenia. Na most w Drewnicy i Sztutowie
musimy zabezpieczyć 4.200.000 zł. Musimy dołożyć się do budowy mostu w Kępinkach
1.300.000 zł plus nadzór i inne rzeczy. W związku z tym powstało ograniczenie w bieżącym
utrzymaniu. Budżet w tym roku został mniejszy o 200.000 zł. Planowaliśmy na remonty
dróg wydać 250 tys. zł, a wykonamy za 70.000 zł. Jaki jest zakres remontów dróg będzie
wiedzieć dopiero za miesiąc. Musimy zabezpieczyć pieniądze na remont dróg nad morze.
Tam te zniszczenia będą bardzo duże. Zabezpieczymy remonty dróg w mieście, gdzie ruch
jest bardzo duży. Na dzisiaj nie chciałbym robić remontów na terenie planowanych
objazdów. Będziemy własnymi siłami wykonywać remonty, mamy trochę grysu, destruktu.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż odpowiedz nie jest
zadawalająca. Niektóre drogi np. w Stegnie do morza są nieprzejezdne.
Dyrektor Zdzisław Piechota powiedział, iż obecny okres nie jest odpowiedni na remonty,
drogi mają zbyt słabą strukturę. W ubiegłych latach napawa drogi w Stegnie nad morze, w
Jantarze nad morze około 30.000 zł. W tym roku jest to połowa pieniędzy, które mamy na
remont wszystkich dróg. Dyrektor jest świadomy, iż są dziury na drogach.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski wnioskuje do Zarządu Powiatu o
udzielenie wszystkim radnym informacji jak będzie przebiegał remont dróg. Odpowiedź
powinna zostać udzielona w terminie 7 dni.
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał Przewodniczącego Zarządu, czy;
1. jest ogłoszenie konkursu na dyrektora DPS.
2. Czy coś jest wiadome na temat zaawansowania uczelni w Junoszynie.
3. Jak się mają sprawy sądowe odnośnie majątku w Stegnie. Czy są już wyjaśnione ? Czy
będziemy wypłacać nakłady, czy nie?
Starosta Nowodworski Mirosław Molski odpowiedział, iż będzie odnowionych około 40
km dróg, z nowym dywanikiem. Ta informacja jest ważna, pozwoli to na zdjęcie środków,
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które były przewidziane na te remonty. Drogi najbardziej zniszczone zostaną
wyremontowane w pierwszej kolejności. Bez względu na to jak niski jest budżet na naprawy
dróg, nie można sytuacji pozostawić takiej, że pozostaną wyłomy i dziury zagrażające
bezpieczeństwu kierowców. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, to będziemy to robić.
Działki w Jantarze
-

w ubiegłym roku została sprzedana jedna działka. Przetarg został ogłoszony w
internacie, w Dzienniku Bałtyckim, w Gazecie Wyborczej

-

dwie pozostałe działki zostały sprzedane w tym roku. Przetarg ogłoszony został w
anonsach, w internacie. Kwoty wywoławcze były kwotami z wyceny i były one bardzo
wysokie. Ceny które otrzymaliśmy całkowicie nas zadawalają.

Status drogi wodnej
Takie wystąpienie przysługuje Marszałkowi, na pewno będziemy czynić takie starania. Ten
dokument jest na tyle ważny, iż Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wkłada tą rzekę w
„inną półkę”. Odmulanie, czyszczenie rzeki jest dla nas ważne ze względów żeglugowych i
bezpieczeństwa. Będziemy się o to starać, właściciel rzeki jest też tym zainteresowany,
widzimy co się dzieje co roku - sytuacje powodziowe.
Dodatkową dobrą informacją dla nas jest to, iż w Narodowym Planie Rozwoju ujęta jest
inwestycja jedna z wielu – wrota przeciwsztormowe na rzece Tudze. Jest to inwestycja
załatwiająca bezpieczeństwo na naszym terenie. We wstępie do tego opracowania miasto
Nowy Dwór Gdański i Elbląg zostały uznane najbardziej zagrożone na Żuławach.
Podwyższanie wałów na rzece Tudze niewiele już daje.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Radny Bojkowski pyta o Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczna i kanalizację. Zarząd
zgodził się na dodatkowe inwestycje w Poradni. Dodatkowa kwota jest wyasygnowana, na
podłączenie do kanalizacji miejskiej. W ubiegłym roku wykonaliśmy: kapitalny remont
dachu, wymianę podłóg, ogrzewanie. Inwestycje są wciąż czynione.
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Chodniki
Odpowiedź nie została udzielona pisemnie, gdyż wciąż trwają uzgodnienia. W ubiegłam
tygodniu odbyło się duże spotkanie odnośnie sieci; gazowej, wodociągowej. Czyniono wiele
starań, aby projektant mógł taką drogę objazdową z całą infrastrukturą zaprojektować.
Uzgadniano to z właścicielami działek nie tylko przy ul. Warszawskiej, ale również w
miejscowościach przez które ma zostać wykonany objazd – 14 km odcinek. Chodnik od
miejscowości Kępki do Marzęcina zostanie wykonany – w miejscowościach, w których są
zabudowania.
Konkurs na dyrektora DPS.
W ubiegłym miesiącu ogłoszono konkurs, który postawił wymogi tego, aby osoba startująca
w konkursie te wymogi spełniała. Powołano komisję składającą się z 5 osób. W skład
komisji wchodzą przedstawiciele Zarządu, Rady. W tej chwili czekamy na owoc ich pracy.
Radny Zbigniew Bojkowski prosi o wymienienie składu komisji.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż do składu komisji wybrani zostali:
Przewodniczący Komisji – Edward Adamczyk
Krzysztof Oszczyk
Zygmunt Sztabiński
Halina Bukowska
Dorota Betkier
Grzegorz Lew
W tej chwili komisja złoży informacje o przebiegu konkursu i zostanie wyłoniony dyrektor,
będzie z nim podpisana umowa.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż wie że konkurs został
rozstrzygnięty.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż konkurs został rozstrzygnięty,
komisja nie złożyła protokołu. Na dzień dzisiejszy komisja spotkała się dwa razy, zapoznała
się z dokumentami, za drugim razem zapoznała się z programami przedstawionymi przez
kandydatów startujących w konkursie. Zarząd przystępując do wyłonienia dyrektora Domu

6

Pomocy Społecznej przyjął zasadę wyłonienia komisji. Praca komisji się jeszcze nie
zakończyła. W niedługim czasie będzie wyłoniony kandydat.
Radny Zbigniew Bojkowski zadał pytanie Przewodniczącemu Komisji, czy kandydaci
spełniali kryteria. Czy wszystkie warunki zostały przez kandydatów spełnione ?
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż Rada oczekuje
konkretnych

odpowiedzi. Na komisji w czwartek powiedziano, iż głosami 5/0 został

wyłoniony jeden kandydat.
Wicestarosta Nowodworski Edward Adamczyk powiedział, iż komisja w składzie
przedstawionym przez Starostę, powołana przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego spotkała
się trzykrotnie.
1. powołanie przewodniczącego i opracowanie regulaminu
2. przeglądnięto zgłoszenia kandydatów
zgłosiło się 5 kandydatów spośród których dwoje z nich nie spełniało w pełni warunków,
kryteriów. Brakowało odpowiedniego stażu pracy z 3 lat jest 1,5 roku. Kandydaci mieli
odpowiednie wykształcenie i ukończone kursy. Zostało dwoje kandydatów. Jeden z
Malborka pracujący w tamtejszym PCPR oraz pani Pawłowska, pracująca w pomocy
społecznej na stanowisku księgowej.

Komisja prowadziła bezpośrednie rozmowy z

dwojgiem kandydatów na trzecim spotkaniu. Na tym posiedzeniu kandydaci przedstawili
swoje zasady prowadzenia tego domu. Lepiej przygotowana do rozmowy była pani
Pawłowska. Kandydat z Malborka nie miał doświadczenie w pomocy społecznej,
przedstawił ogólne zasady prowadzenia domu. Komisja wskazała na osobę z tego grona jako
najlepszą. Na tym się posiedzenie zakończyło. Żaden z kandydatów w 100% nie spełnia
postawionych kryteriów.
Uczelnia
Tak jak obiecaliśmy będziemy informować Radę o bieżących poczynaniach i działaniach
uczelni. Na dzień dzisiejszy wiemy, że jest opracowany program kształcenia. Oficjalnych
informacji nie mamy. Pan Prezes szuka sponsorów do sfinansowania niezbędnych
inwestycji.
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Działki w Stegnie
Sprawa jest w sądzie. Nie odbyła się pierwsza sprawa ze względów proceduralnych. Kolejna
niebawem. O postępach będziemy informować.
Sprawy karne
Starosta nie posiada wiedzy na ten temat.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał, czy odpowiedzi są zadawalające.
Radny Zbigniew Bojkowski odpowiedział, iż jest zadowolony z odpowiedzi.
Pkt. 5 Stan bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu – realizacja przyjętego
Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat” w 2004 roku.
(zał. nr 4)
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski poprosił o zabranie głosu

Zastępcy

Komendanta Powiatowej Komendy Policji pana Piotra Mateusiaka.
Zastępcą Komendanta Piotr Mateusiak powiedział, iż w sprawozdaniu jakie radni
otrzymali są zawarte podstawowe dane na temat działalności policji w 2004 roku. Rok 2004
w Powiecie nowodworskim nie przyniósł eskalacji działań przestępczych. Dynamika
przestępczości została ustanowiona na poziomie roku 2003. Tak jest w przestępczości
przeciwko mieniu,

zdrowiu i życiu. Mamy wiele problemów z wykrywaniem spraw

przeciwko mieniu. Wzrost tej przestępczości następuje po sezonie zimowym i w okresie
letnim – sezon letni. Nastąpił spadek kradzieży samochodów z 57 do 36. Czy to się utrzyma
w tym roku, możliwe, gdyż do tego w pewnym sensie przyczynił się remont trasy E 7. Na
rok 2004 mieliśmy kilka założeń:
1. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na osiedlach mieszkaniowych:;
2. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku przy lokalach gastronomicznych;
3. represja porządkowa – egzekwowanie w postępowaniu mandatowym, zaśmiecanie
miejsc publicznych, niszczenie mienia, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.
Nie wypełniliśmy założenia z stosunku do przestępczości nieletnich. Jednak jej szukamy.
Ruch drogowy – zajęliśmy niechlubne miejsce, w którym ruch drogowy uległ obniżeniu.
Zanotowaliśmy 16 wypadków z ofiarami śmiertelnymi. 13 na trasie E 7, 3 na terenie innych
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miejscowości powiatu. Dyrekcja dróg krajowych wyszła z inicjatywą, aby na trasie E 7
ustawić mierniki prędkości. W naszym powiecie, na trasie E 7 taki automatyczny miernik
zostanie ustawiony. Policja współpracuje z wszystkimi służbami i urzędami. Straż pożarna
załatwiła ostatni wypadek autobusowy mistrzowsko. Wyremontowany mamy budynek w
Stegnie wyremontowaliśmy budynek w Nowym Dworze Gdańskim.
Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż jest zadowolony z pracy policji. Czy wyjaśniła
się sprawa podpalaczy stodół, obór?
Zastępcą Komendanta Piotr Mateusiak powiedział, iż doszło do podpaleń w
miejscowości Żelichowo. Sprawca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na okres 3
m – cy. W tym czasie będzie badany psychiatryczne. Są to bardzo ciężkie sprawy. W tej
chwili były podpalenia w Stegnie w Jantarze. Staramy się ustalić sprawców tych podpaleń.
Wicestarosta

Edward

Adamczyk

powiedział

o

planowanej

budowie

węzłów

komunikacyjnych, które w znacznym stopniu zapewnią bezpieczeństwo pieszych.
Radny Zygmunt Sztabiński zapytał, czy prowadzona jest edukacja wśród młodych ludzi.
( materiały pouczające)? Czy jest prowadzona kontrola ludzi zajmujących się
przestępstwami.
Zastępcą Komendanta Piotr Mateusiak powiedział, iż edukacja wypadkowa – próbowano
ją wprowadzić, jednak jest to trudne do wykonania, jest to problem. Edukacja jest
prowadzona między innymi z Radiem L. Przestępczość przeciwko mieniu - prowadzone są
oficjalne czynności, czyli legitymujemy, rozpoznajemy osoby, zakładamy teczki
operacyjnego rozpoznania. Jest to bardzo żmudne działanie.
Major Margalski powiedział, iż dla Strażnicy Granicznej rok 2004 był rokiem ciężkim. Nie
było ludzi do pracy i sprzętu. W 2005 roku zostaniemy wyposażeni w nowy sprzęt. Ludzie
muszą zostać przeszkoleni do jego obsługi. Otrzymaliśmy dwa samochody służbowe. W
obrębie granicy służbę prowadziło 635 patroli, w strefie nadgranicznej 827 patroli, w tym z
policją 168 patroli. Ważniejsze osiągnięcia: zatrzymanie 9 cudzoziemców i 49 obywateli
Polski. Zatrzymano wyroby akcyzowe, łódź motorową służącą do przemytu, sprzęt do
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nielegalnego łowienia ryb i wydobycia bursztynu. Prowadziliśmy kontrole pod względem
legalności pracy.
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, czy jest prowadzony rejestr militariów pozostałych po
II Wojnie Światowej. Czy jesteśmy informowani o każdym takim znalezisku.
Major Margalski odpowiedział, iż nie należy to do kompetencji Straży Granicznej, a
Urzędu Morskiego.
Zastępcą Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Krzysztof

Ostasz

powiedział, iż rok 2004 przyniósł wzrost zdarzeń do 800. W 1999 roku było ich poniżej
500. W ciągu trzech miesięcy mamy wzrost do roku poprzedniego o 100. W naszym
powiecie mamy takie zagrożenia jak:
1. miejscowe powodzie
2.

chemiczne - zbiorniki amoniaku w Spółdzielni Mleczarskiej

3. zagrożenia techniczne
4. ekologiczne
Największe występowanie zdarzeń miało miejsce w miejscowości Nowy Dwór Gdański 50%. Zdarzeń nie da się przewidzieć, jednak należy prowadzić analizy. Komendant
podziękował za pomoc finansową na zakup samochodu bojowego.
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, czy straż dysponuje „wartością złotówkową”
pożarów. Jakie straty przez to ponieśliśmy.
Zastępcą Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Krzysztof

Ostasz

powiedział, iż nie ma przy sobie takich danych, jednak przy każdym pożarze oceniane są
straty i mienie ocalałe. Można te dane wyciągnąć z ewidencji.
Starosta

Mirosław

Molski

podziękował

za

2004

rok

wszystkim

jednostkom

odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Wspomniał o inwestycjach przeprowadzonych w
2004 r. - w samej Straży na kwotę 1 mln 200 tys. W Policji – na 1 mln zł.
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Od roku spotykane jest zjawisko palenia szmat, które wydzielają niezwykle niebezpieczne i
toksyczne związki. Policja , Straż proszone są o pomoc w tej sprawie. Chodzi o odcięcie
źródła dostaw.
Zwrócił się do Komendanta Straży Granicznej o przekazywanie skonfiskowanych
bursztyniarzom węży strażackich do ich pierwotnych właścicieli (węże te pochodzą z reguły
z kradzieży i są oznakowane).
Radny Zbigniew Ptak – zadał pytanie, jak to jest możliwe, że tylko 10% łodzi rybackich
spełnia warunki sanitarne?
Powiatowy Lekarz Weterynarii Jan Zdralewicz – z uwagi na wejście do Unii
Europejskiej, Weterynaria rozszerzyła zakres działania . Cała żywność, która trafia na rynek
powinna być pod jej nadzorem. Od żywienia zwierząt, ich przemieszczania, produkcję
żywności.
Jeżeli chodzi o łodzie rybackie – na 104 zarejestrowane w Urzędzie Morskim, tylko 11 ma
atest wydany przez Inspekcję Weterynaryjną.
Wicestarosta Edward Adamczyk – przedstawił problem zgłoszony na zebraniu Związku
Wędkarskiego – ryby do przetwórstwa są dostarczane przez kłusowników, nie są więc
przebadane.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Jan Zdralewicz –zna ten problem, ryba która trafia do
zakładu przetwórczego, musi być na miejscu przebadana.
Radny Zbigniew Bojkowski – czy można kupować rybę sprzedawaną w handlu
obwoźnym?
Powiatowy Lekarz Weterynarii Jan Zdralewicz ryba kupowana u rybaka, , aby mogła być
potem sprzedana w handlu obwoźnym, powinna być na miejscu przebadana. Handel
obwoźny rybą musi się odbywać w miejscach wyznaczonych przez burmistrza,
uzgodnionych z Weterynarią i Sanepidem.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski zapytał, iż w informacji zawarte są dane
wykonania prób szczepień przeciwko wściekliźnie.
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Powiatowy Lekarz Weterynarii Jan Zdralewicz wyjaśnił, iż jest to monitoring lisów po
szczepieniach. W ubiegłym roku 19 lisów zostało dostarczonych do weterynarii,
przekazaliśmy je do badania. Na tym terenie od 1999 roku nie potwierdzono wścieklizny. Z
naszego terenu powinniśmy pobrać 52 próby lisów. Jeżeli chodzi o dziki, powinniśmy oddać
w porównaniu do zbadanych dzików 10%. W tym roku ukazało się rozporządzenie, które
mówi o ilości odstrzelonych. Dwa lata odstrzeliliśmy 600 dzików, 10% to 60. W tamtym
roku oddaliśmy tylko 12 prób.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał, czy tylko 11 właścieli łodzi
zgłosiło się po certyfikat, czy 11 ją otrzymało.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Jan Zdralewicz wyjaśnił, iż 11 się zgłosiło i tylu ją
otrzymało.
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, czy odstrzelono bobry, zagrażające naszym wałom.
Wicestarosta Nowodworski Edward Adamczyk wyjaśnił, iż otrzymaliśmy zezwolenie na
odstrzał 10 bobrów, mieliśmy to wykonać do końca lutego. Wykonano zasadzki. Nie udało
się zrealizować pozwolenia. Wystąpiono do Ministerstwa o przedłużenie terminu odstrzału.

Pkt 5a. Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o realizacji Powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku

publicznego „Bezpieczny Powiat”
(zał. Nr 5)
Stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 za
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 5 za
3. Komisja Oświaty –3 za
4. Rewizyjna nie opiniowała
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż zgodnie ze statutem
komisje opiniują materiały na sesje. W związku z czym Komisja Rewizyjna powinna
opiniować materiał. Przewodniczący prosi, aby to przestrzegać.
Głosowanie nad projektem
13 za uchwała została podjęta
przerwa od godz. 12.00 do godz. 12.15.
Radny Jarosław Dywizjusz usprawiedliwił swoja nieobecność – wyjazd na pogrzeb.
6

Podjęcie uchwał w sprawach.
6.1 Utworzenia klasy sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim ul. 3–
go Maja 3.

(zał. Nr6)
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż jest zainteresowana młodzież z
powiatu, która jest w tym kierunku uzdolniona. Zarząd zwrócił się do dyrekcji ZS Nr 1 o to,
aby w tym obiekcie klasę sportową utworzyć. W powiecie nowodworskim powstał basen,
chcemy, aby młodzież nowodworska korzystała z tego obiektu.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Zofia Dąbska powiedziała, iż jest bardzo zadowolona z
powstania takiej klasy.
Stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 za
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 5 za
3. Komisja Oświaty –3 za
4. Rewizyjna nie opiniowała
Głosowanie 13 za, jednogłośnie

6.2 Sprzedaży samochodów marki Lublin, będących na stanie Specjalnego Ośrodka

Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim.
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(zał. Nr7)
Stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 za
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 5 za
3. Komisja Oświaty –3 za
4. Rewizyjna nie opiniowała
Głosowanie 13 za, jednogłośnie

6.3 Planu

finansowego

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych w 2005 roku.
(zał. Nr 8)
Stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 za
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 5 za
3. Komisja Oświaty –3 za
4. Rewizyjna nie opiniowała
Głosowanie 13 za, jednogłośnie

6.4 Zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z prowadzonej

działalności za 2004 r.
(zał. Nr 9)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Tadeusz Dawidowski wyjaśnił, iż należał by
prowadzić działalność edukacyjną wśród ludności wiejskiej w zakresie konsumenckiej.
Stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 za
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 5 za
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3. Komisja Oświaty –3 za
4. Rewizyjna nie opiniowała
Głosowanie 13 za, jednogłośnie
6.5

Ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

(zał. Nr 10)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż projekt był przedmiotem
obrad komisji stałych.
Stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – decyzja zostanie
podjęta na sesji.
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – decyzja zostanie podjęta na sesji.
3. Komisja Oświaty – Radny Tomasz Terendy wnioskował, aby zwiększyć dodatek
motywacyjny do 3% 1 za, 2 wstrzymujące się.
Radny Zbigniew Krokosz zapytał, jeżeli przeszedł wniosek pana Terendego, to czy Zarząd
rozpatrzył wniosek.
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, skąd wzięła się tak duża brakująca kwota subwencji
oświatowej. Czy przeliczenia były niewłaściwe.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż teraz omawiany jest
projekt w sprawie regulaminu.
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Radny Zbigniew Sztabiński powiedział, iż jest szansa że w ciągu roku otrzymamy
dodatkowe środki na oświatę. Radny wnioskuje o odłożenie podjęcia uchwały w
późniejszym czasie.
Radny Tomasz Terendy powiedział, iż w przyszłym roku obcięliśmy dosyć znacząco
wszystkie dodatki. Powinniśmy je stopniowo zwiększać, powracać do stawek wyjściowych.
Podniesienie dodatku motywacyjnego o 0,5% jest to wyasygnowanie kwoty 17.000 zł . Jest
to sygnał dla nauczycieli, że Rada o nich myśli.
Radny Zbigniew Sztabiński zapytał, jakie konsekwencje finansowe spowoduje podjęcie tej
uchwały.
Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek wyjaśniła zaistniałą sytuację. Z roku na rok
subwencja ulega zmniejszeniu. W porównaniu do roku 1999 o 2.000.000 zł. Zmniejszenie
subwencji nie jest błędem w obliczeniach. Chcąc podwyższyć wynagrodzenia tak jak
proponują związki musielibyśmy przeznaczyć na ten cel około 120.000 zł. Miało by to
wpływ na wysokość godzin ponadwymiarowych. Pozyskane środki nie można przeznaczyć
na płace na nauczycieli.
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, jaka jest różnica w liczbie dzieci, jeżeli tak znacząco
obcięto nam subwencję.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż kwota subwencji ulega
zmniejszeniu, gdyż zmniejsza się budżet państwa. W naszych szkołach zmniejszeniu uległa
liczba uczniów tylko w Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Starosta powiedział, iż w
tygodniku „Wspólnota” przedstawiony jest ranking wydatków na oświatę, nasz powiat lasuje
się na 16 i 20 miejscu. Prośba o to, aby środki przeznaczone na nasze szkoły jak najbardziej
racjonalnie wykorzystywać. W imieniu Zarząd wnosi o nie podwyższanie dodatku dla
nauczycieli.
Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, aby nie przedstawiać danych porównawczych,
gdyż nie można porównywać naszego powiatu do innych, inna specyfika.
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Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż w naszych placówkach są
wieloletnie zaniedbania i trudno jest nic z tym nie robić. Środki, które wydaje się na
remonty, pensje dla nauczycieli idą w jeden mianownik - oświata. Musimy doprowadzić
nasze placówki do pewnego standardu, dlatego 5 lat temu zlikwidowaliśmy Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim, a w ubiegłym roku w Junoszynie.
Zarząd podtrzymuje 2,5% dodatku motywacyjnego.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż mamy dwa wnioski.
1. radnego Sztabińskiego, o przełożenie projektu – jest to wniosek najdalej idący
2. o zmianę wysokości dodatku motywacyjnego na 3%
głosowanie nad Ad. 1- przełożenie projektu
4 za, 8 przeciw
głosowanie nad 3% dodatku
Przewodniczący powiedział,

iż

radni otrzymali opinie Powiatowych Związków

Zawodowych Nauczycielstwa Polskiego.
Radny Eustachiusz Lepper zadał pytanie formalne z czego zabierzemy kwotę 17 tyś na
oświatę, z jakiego działu mamy to zrobić.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż przedstawił stanowisko
Zarządu w tym względzie.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż nasza decyzja nie zabiera
dyrektorom szkół władzy w tej sprawie. Dyrektorom zależy komu i w jakiej wysokości ten
dodatek zostanie przyznany. Jeśli dyrektorzy w ramach swoich budżetów wskażą regulacje
pozwalające na motywowanie, czy wynagradzanie nauczyciela którym się to należy, czy
podniesienie tych dodatków z tych środków które mają to proszę bardzo. Regulamin
uchwalimy i to wcale nie znaczy, że nauczyciele nie mają tego prawa pozbawić
wychowawcy klasy, bo to mu się należy, w regulaminie jest to napisane. Istotna rzecz jest
taka, że na pokrycie tych środków mieli tą szansę i oni tej szansy nie wskazali, kwoty ze
swoich budżetów.
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, aby Starosta nie wprowadzał
radnych w błąd. Jest to część składowa od wynagrodzeń którą ustala Rada. Jest to określone
w ustawie i tam jest powiedziane jaką kwotę możemy przeznaczyć na dodatki. Dyrektor, ani
Zarząd nie ma prawa przeznaczać większej, czy mniejszej kwoty. Dyrektor placówki może
ją zróżnicować, w granicach przyznanych środków. Rada nie jest za jednakowym
przyznawaniu dodatków, chyba że wszyscy na to zasłużyli.
Mamy dwie propozycje: 2,5 % - Zarząd i wniosek o 3%.
Głosowanie nad wysokością dodatku – 3%
5 za, 7 przeciw, wniosek nie przeszedł
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, dlaczego na sesji nie są obecni dyrektorzy placówek i
przedstawiciel związków zawodowych. Powinni oni uczestniczyć. Radny nie zgodził się z
poglądem radnego Leppera. Zadaniem Rady nie jest szukanie rezerw. To jest zadanie
Zarządu.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż dyrektorzy byli zaproszeni, nie
mogą uczestniczyć, gdyż mają własne obowiązki.
głosowanie nad całością uchwały
8 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się
uchwała została podjęta.
7. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu od ostatniej sesji.
(zał. Nr 11)
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, czy Powiat wystąpił do gmin o naniesienie w planach
zagospodarowania przestrzennego:
1. kolei wąskotorowej
2. parkingów w pasach drogowych
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż wszystkie wnioski zostały
zgłoszone. Na terenie powiatu odbyła się debata dot. Żuław i Narodowego Planu Rozwoju.
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Staramy się wciąż zabiegać o systematycznie dostrzeganie problemu Żuław. W krótkim
czasie Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Marszałek Województwa
Pomorskiego podpisali wspólny program, w którym zawarto najważniejsze decyzje, które
zostaną zawarte w dokumencie wyższej rangi, czyli Narodowym Planie Rozwoju. Na temat
ustawy żuławskiej była mowa na Komisji Dialogu Społecznego. Samorząd Wojewódzki
dostrzega rangę naszego położenia w związku z podwoziami. Odbyło się spotkanie z
burmistrzami, sołtysami na temat korzystanie po dobrych cenach ( promocyjnych) z basenu
w miejscowości Jantar. Wójtowie i burmistrzowie będą dofinansowywać wyjazd dzieci na
basen. W 50% Marszałek będzie finansował korzystanie z tego obiektu. Kilka spotkań
odbyło się w sprawie remontu drogi E 7. W 90% jest zatwierdzony objazd przez Ostaszewo.
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał o nieruchomość w Krynicy Morskiej przy ul. Tkaczy.
Czy to będzie sprzedawane.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż obiekt ten został wydzierżawiony
Ochotniczym Straży Pożarnym w Nowym Dworze Gdańskim na cele społeczne. Obiekt jest
w atrakcyjnym miejscu Krynicy Morskiej, należy być przygotowanym na ewentualną
sprzedaż.
Radny Zbigniew Krokosz powiedział, iż po debacie na temat ustawy żuławskiej z pana
wypowiedzi wynika, iż tak jakby to było zapisane w Narodowym Planie Rozwoju, tak nie
jest. To dopiero będzie wprowadzone, jeżeli będą środki.
Radny Zygmunt Sztabiński zażartował, aby radni przetestowali basem w Jantarze.
Wicestarosta Nowodworski Edward Adamczyk powiedział, iż Marszałek Sejmiku
Województwa Pomorskiego i Warmińsko – Mazurskiego zlecił wykonanie programu dla
Żuław jako części składowej do planu rozwoju jako programu rządowego. Żuławy po raz
pierwszy spotkały się z zainteresowaniem przez rząd. Większość środków na ten cel będą
pochodziły z Unii Europejskiej.
Radny Grzegorz Lew powtórzył wniosek z Komisji Samorządowo – Społecznej z dnia
17.03.2005 r. Skoro mamy uczestniczyć w programach, a nie ma w gminach planów
zagospodarowania przestrzennego to powinniśmy uczestniczyć w sesjach gminnych i
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informować o poczynaniach radnych. Radny powiedział, iż jakiś czas temu wnioskował o
wystąpienie do gmin o przekazanie dróg powiatowych. Radny otrzymał odpowiedź, iż są
chętni. Radny wnioskuje o wystąpienie do Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim o
przekazanie na rzecz gminy dróg powiatowych. Radny wnioskował również o zwrócenie się
do gmin, czy u nich są potrzebne elementy konstrukcji mostowej. Przekazać potrzebne
elementy za przysłowiową „złotówkę”.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż na ostatniej sesji radny Krokosz
wniósł, aby wójt Gminy Ostaszewo mógł otrzymać części konstrukcji mostowej Rada
podjęła stosowną uchwałę, umożliwiającą takie działanie.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż mamy również

drogi

powiatowe, którym te elementy się przydadzą. Najpierw należy zabezpieczyć potrzeby nasze
powiatowe.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż tak będziemy robić. Zostały
skierowane do gmin wystąpienia w sprawie przekazania. Gmina Stegna wyraziła chęć
przejęcie, jednak prosiła aby droga była wyremontowana. Nie nastąpi to od razu. Jeżeli
udałoby się zrobić odcinki do mórz gminnymi, był by to duży oddech dla Powiatu.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż w stosunku do gmin jak
również do Gminy Nowy Dwór Gdański należy w dalszym ciągu prowadzić działania.
8. Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady Powiatu.
(zał. Nr 12)
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski przedstawił skierowaną korespondencję.
9. Wolne wnioski.
Radny Tomasz Terendy ponowił wniosek o zaproszenie na sesje przedstawiciela sieci
energetycznych.
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż w planie sesji nie mamy
takiego tematu, będzie to oddzielne spotkanie. W tym spotkaniu wezmą udział sołtysi.

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek powiedziała, iż wczoraj na posiedzeniu Zarządu
zostało przyjęte sprawozdanie z realizacji budżetu za 2004 rok.
Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2004 rok rozdano radnym.

Pan Multaniak powiedział, aby wystąpić do Zarząd Dróg Krajowych o remont drogi na
Malbork.
10 Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski złożył wszystkim życzenia
świąteczne i zamknął obrady XXIII sesji Rady Powiatu.
Protokołowała
Dobrosława Fila

podpisał
Przewodniczący Rady Powiatu
Eugeniusz Wyrzykowski
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