
PROTOKÓŁ Nr XXV/05

z XXV sesji Rady Powiatu nowodworskiego

w dniu 03 czerwca 2005 r.

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  XXV sesji  Rady

Powiatu.  Na  podstawie  listy obecności  stwierdził,  że  w sesji  na  14  radnych uczestniczy 12

radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne

uchwały. Powitał radnych, zaproszonych gości, kierowników jednostek (lista radnych i zaproszonych

gości stanowią załączniki 1-2 do protokołu).

Radny Henryk Kuczma przybył o godz. 10.10

2. Przyjęcie protokołu z  XXIV sesji Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż protokół z poprzedniej sesji był

wyłożony w Biurze Rady, następnie zapytał o uwagi do  protokołu..

Radny  Zbigniew  Bojkowski powiedział,  iż  nieobecność  radnego Zbigniewa Piórkowskiego

związana jest z tym, iż przebywa on na zwolnieniu lekarskim. 

Uwag nie było

Głosowanie nad protokołem z XXIV sesji Rady Powiatu:

12 głosów za,  protokół został przyjęty jednogłośnie.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad

1



( zał. Nr 3)

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nowodworskiego Nr XXIV/191/2005 z

dnia 26 kwietnia 2005 r.  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

5. Uchwała w sprawie obsadzenia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2.

6. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu nowodworskiego oraz zmiany uchwały Nr

II/8/2002 Rady Powiatu  nowodworskiego z  dnia  02  grudnia  2002  r.  w  sprawie  wyboru

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu nowodworskiego;

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Przyjęcie uchwał w sprawach:

8.1 Powiatowego Programu Przeciwdziałania  Bezrobociu  oraz  Aktywizacji  Lokalnego Rynku

Pracy na lata 2005 – 2008;

8.2  Określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt

dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej;

8.3 Zmiany  planu  finansowego   środków  Państwowego  Funduszu    Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych w 2005 roku;

8.4 Zaciągnięcia kredytu;

8.5 Zaciągnięcia kredytu;

8.6 Zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok;

8.7 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych

Powiatu nowodworskiego oraz udzielania innych ulg w spłacie, do których nie stosuje się

przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego   uprawnionych.

9. Informacja o pracy Zarządu Powiatu od ostatniej sesji.

10. Informacja  o  korespondencji  skierowanej  do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu

nowodworskiego.

11.  Wolne wnioski.

12.  Zamknięcie sesji

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  powiedział,  iż  radni  otrzymali  porządek

zapytał o uwagi i propozycje. 
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Starosta nowodworski Mirosław Molski wniósł o wprowadzenie do porządku obrad punktu 8.8

–  sprzedaży  samochodu  marki  RENAULT  LAGUNA,  będącego  na  stanie  Starostwa

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.  Jest to nowy projekt w związku z pożarem. Zarząd

wnosi, aby wrak samochodu został sprzedany. 

Nie ma więcej uwag. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zaproponował, aby przyjąć ten punkt, jednak

komisje w przerwie zaopiniują ten projekt. Przewodniczący wniósł,  aby upoważnić Zarząd do

podejmowania działań o nabycie nowego samochodu. 

Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż na komisjach temat był poruszany. Radny jest za

wprowadzeniem tego projektu. 

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  iż  na  komisjach  nie  było

formalnego projektu uchwały. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem punktu

8.8  w  brzmieniu  „sprzedaży  samochodu  marki  RENAULT  LAGUNA,  będącego  na  stanie

Starostwa  Powiatowego  w  Nowym  Dworze  Gdańskim”  z  uwzględnieniem  zapisu  o

upoważnieniu do zakupu nowego samochodu. 

12 głosów za

wniosek został przyjęty.

Głosowanie nad porządkiem po uwzględnieniu poprawki  (wniosku): 

12 głosów za

porządek został przyjęty.

Pkt 4 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nowodworskiego Nr XXIV/191/2005

z dnia 26 kwietnia 2005 r.  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
(zał. nr 4 do protokołu)
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Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  iż  projekt  został  radnym

dostarczony. Wniesiona jest autopoprawka. Do projektu dopisano datę od kiedy wygasa mandat

radnego – z dniem 17 lutego 2005 r. 

Stanowiska komisji

1. Komisja budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 głosy za

2. Komisja Samorządowo – Społeczna – nie zajęła stanowiska

3. Komisja Oświaty – nie zajęła stanowiska w głosowaniu

4. Komisja rewizyjna  - nie opiniowała projektów

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  iż  komisje  maja  zajmować

stanowiska, a nie się zapoznawać w projektami i tylko opiniować. 

Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż komisje nie muszą zajmować stanowisk, nie należy

ich do tego zmuszać.  Radny zadał pytania:

1. Odczytać informację z sądu.

2. Co pan zrobił w tej sprawie, czy złożył pan doniesienie do prokuratury o  przestępstwie –

pobieranie nienależnych diet.

Radnemu jest wstyd, że taka sytuacja miała miejsce.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski odpowiedział,  iż  wystąpił  do  Sądu

Okręgowego o informacje na temat p. Lwa.  Taką informację otrzymał. Przewodniczący odczytał

dokument  z  sądu.  Po  otrzymaniu  informacji  dokonaliśmy dalszych czynności  związanych z

trybem odwołania. 

Głosowanie nad projektem z poprawką:

9 głosów za, 4 wstrzymujące się

uchwała została podjęta.
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Radny  Zbigniew  Bojkowski przypomniał,  iż  Przewodniczący  nie  odpowiedział  na  drugie

pytanie. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał pani Skarbnik, czy pieniądze zostały

zwrócone.

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek odpowiedziała, iż tak.

Przewodniczący Rady Eugeniusz  Wyrzykowski  powiedział,  iż „zaświadczam, że zgodnie z

informacja uzyskaną od pani Skarbnik nastąpił zwrot pobranej diety za okres od dnia 17 lutego  i

nie zamierzam podejmować dalszych działań”. 

Radny  Zbigniew  Ptak zwrócił  uwagę  panu  Bojkowskiemu,  aby  nie  używał  słów  „Wy”.

Przedstawił stanowisko klubu w tej sprawie. 

   Pkt. 5 Uchwała w sprawie obsadzenia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2.     
(zał. nr 5 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz  Wyrzykowski  powiedział,  iż  w związku z  wygaśnięciem

mandatu  radnego  pana  Grzegorz  Lwa  w  okręgu  wyborczym Nr  2,  osobą,  która  otrzymała

największą  ilość  głosów  jest  p.  Romuald  Drynko.  Radny  przed  objęciem  mandatu  składa

ślubowanie. 

Pan Romuald Drynko wyraził chęć objęcia  mandatu radnego i złożył ślubowanie. 

Stanowiska komisji.

1. Komisja budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 głosy za

2. Komisja Samorządowo – Społeczna – nie zajęła stanowiska

3. Komisja Oświaty – nie zajęła stanowiska w głosowaniu

4. Komisja rewizyjna  - nie opiniowała projektów

Głosowanie nad projektem:

11 głosów za, 2 wstrzymujące się. 
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uchwała została podjęta.

Pkt.  5 Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu nowodworskiego oraz zmiany uchwały

Nr II/8/2002 Rady Powiatu nowodworskiego z  dnia 02 grudnia  2002 r.  w sprawie wyboru

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu nowodworskiego; 
(zał. nr 6 do protokołu)

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski zapoznał  radnych  z  zasadami

głosowania.  Przewodniczący  zgłosił  pana  Romualda  Drynko  do  pełnienia  funkcji

Wiceprzewodniczącego Rady w imieniu klubu Porozumienie Samorządowe. 

Radny Zbigniew Bojkowski zgłosił w imieniu swoim, jaki i swojego klubu kandydaturę pana

Zbigniewa Krokosza.  

Radny Zbigniew Krokosz wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zapytał, czy są inne kandydatury. Nie

zgłoszono. 

Przewodniczący zapoznał radnych z zasadami głosowania. 

Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Zbigniew Bojkowski zaproponował do składu komisji pana Jarosława Dywizjusza.

Radny Dywizjusz wyraził zgodę. 

Radna Ewa Klepka zgłosiła pana Zbigniewa Ptaka.

Radny Ptak wyraził zgodę. 

Zgłoszono kandydaturę pana Krzysztofa Oszczyka.

Radny Oszczyk wyraził zgodę. 
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Głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej w składzie

1. Jarosław Dywizjusz

2. Zbigniew Ptak

3. Krzysztof Oszczyk

13 głosów za

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zarządził 5 minutową przerwę. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Krzysztof  Oszczyk odczytał  protokół  z  przebiegu

głosowania.

Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu został pan Romuald Drynko.

Głosowanie nad projektem uchwały:

11 głosów za, 2 przeciw.

uchwała została podjęta.

Pkt. 7 Interpelacje i zapytania radnych.

1. Radny Zbigniew Ptak – droga powiatowa od Stróży do Mikoszewa jest jedną z najbardziej

uczęszczanych.  Przy  drogach  powinny  być  chodniki,  w  szczególności  w  obszarze

miejscowości  Żuławki.  W  tej  miejscowości  położono  chodnik,  z  którego  korzystali

mieszkańcy.  Przy drodze stoi dom podcieniowy, który nie ma właściciela. Zamknięto w tym

rejonie chodnik. Mieszkańcy przechodzą obok barierek, jest niebezpiecznie. Co z tym będzie

dalej. 

2. Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał, czy jest decyzja na remont domu

podcieniowego w Żuławkach.

3.  Radny Jarosław Dywizjusz – zgłosił interpelacje w imieniu mieszkańców. Niebezpieczna

sytuacja występuje przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gd.  Rozpędzone
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samochody mogą najechać na  dzieci  i  młodzież.  Wniosek  mieszkańców o  ustawienie  na

jezdni „garbu”, ograniczającego prędkość. Podobna sytuacja jest przy ul. Tuwima od strony

parku. 

4. Radny Jarosław Dywizjusz wnioskuje o remont odcinka drogi ul. Warszawska obok sklepu

„Leader Price”. W tym miejscu jest duża dziura, podczas deszczów tworzy się kałuża”. 

5. Radny Zygmunt Sztabiński wnioskuje o ustawienie „garbów” ograniczających prędkość na

ul. Kanałowej w Nowym Dworze Gd. 

6. Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, aby zmianę terminu sesji omawiać z wszystkimi

radnymi.  Pan  Bojkowski  podziękował  panu  Krokoszowi  za  przyjęcie  kandydatury  w

wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady. 

7. Radny Zbigniew Ptak wnioskuje o wystosowanie wraz z gminami, innymi powiatami apelu,

stanowiska  przeciwko decyzji o podwyżce akcyzy na olej i gaz. 

8. Radny Zbigniew Krokosz –  jakie  działania  zostały podjęte  po  ukazaniu  się  artykułu w

lokalnej prasie, dotyczącego zanieczyszczenia rzeki Tuga, ściekami przez LO. 

Odpowiedzi

Starosta nowodworski Mirosław Molski odpowiedział 

1. dom podcieniowy – został zabezpieczony z godnie z wymogami. Zagraża on przechodniom.

A  decyzja  została  na  nas  wymuszona.  Wystąpimy  o  to,  aby  ten  chodnik  odblokować.

Właściciel obiektu stara się o zgodę na rozbiórkę. 

2. Niebezpieczne ulice – jest możliwość umieszenia na ulicy „zwalniacza” jednak związane jest

to z finansami. Występuje duża liczba przeciwników jak i zwolenników stawiania tego typu

barier. 

3. Droga  przy  „Leader  Price”-  droga  ta  będzie  remontowana,  zostanie  wykonana nakładka

dywanikowa. 

4. Ul. Kanałowa – trzeba będzie procedurę przyjąć. Wygląda ona w ten sposób, iż mieszkańcy

muszą wystosować wniosek w tej sprawie. Zbiera się komisja drogowa powołana w tym celu,

aby wniosek rozpatrzyć. Uczestniczą w niej: przedstawiciele policji,  zarządcy drogi. Ustali

ona to, czy wniosek jest zasadny, czy nie. 
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5. Podwyższenia  akcyzy na  olej  opałowy –  nie  jest  to  jeszcze  decyzja.  Związek  Powiatów

Polskich wystosował do rządu protest w tej sprawie. Na początku lat 90-tych większość szkół

w  Polsce  zmieniło  system  ogrzewania  na  olejowy.  Decyzja  po  podwyżce  uderzy  w

mieszkańców jaki i obiekty użyteczności publicznej. 

Starosta nowodworski Mirosław Molski odczytał pismo skierowane przez Związek Powiatów

Polskich. 

6. Ścieki – taki artykuł się pojawił. Pozwolenia, które obowiązywały w latach 70-tych pozwalały

na  taką sytuację. Budując  trzy komorowe szambo,  z  trzeciej  komory można  było zrobić

odprowadzenie do zbiornika wodnego. W tej chwili chcemy to zmienić, jest decyzja Zarządu,

aby podłączyć do kanalizacji  miejskiej Liceum, jest wykonywany projekt. Poradnia będzie

podłączona  z  chwilą  kiedy miasto  wykona  odcinek  30  m  kanalizacji.  60%  obiektów  w

Nowym Dworze Gdańskim zanieczyszcza Tugę w ten sposób.  W tym roku podjęliśmy trud

dalszej inwestycji w ZS Nr 1. LO zostanie w tym roku podłączone do kanalizacji. 

Radny Zbigniew Ptak – został radnym przedstawiony Program  Rozwoju Lokalnego. Mieliśmy

złożyć swoje uwagi. Czy do Zarządu jakieś uwagi wpłynęły. 

Starosta nowodworski Mirosław Molski odpowiedział, iż dokument o którym pan radny mówi

jest  dokumentem otwartym. Podczas uchwalania przyjęliśmy dwie uwagi. Dodatkowych uwag

nie ma. 

Radny Zbigniew Ptak – złożył na ręce Sekretarza Powiatu Stanisława Bobrowicza propozycje

dotyczące PRL. (zał. nr 7 do protokołu).

Radny Zbigniew Krokosz – zapytał, czy gminy miały możliwość  dokonywania zmian w PRL. 

Starosta nowodworski Mirosław Molski  powiedział, iż dokument ten dotyczy inwestycji w

Powiecie, nie są wykazane inwestycje gminne. Każdy samorząd ma prawo wnoszenia uwag i

propozycji. Przedstawiciele samorządów byli zapraszani do dyskusji nad tym dokumentem. 

Radny Zbigniew Krokosz – powiedział, iż w Gminie Ostaszewo nic na ten temat nie wiedzą. 
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8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

8.1 Powiatowego Programu Przeciwdziałania  Bezrobociu  oraz  Aktywizacji  Lokalnego Rynku  

Pracy na lata 2005 – 2008;  (zał. nr 8 do protokołu)

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  iż  wszyscy  radni  otrzymali

materiał na ten temat. 

Pani Danuta Kalitka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła krótki referat.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał, czy PUP szkoli w zakresie minimum

sanitarnego i higieny pracy. 

Pani  Danuta  Kalitka  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy odpowiedziała,  iż  posiada

uprawnienie tylko w zakresie minimum sanitarnego.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o stanowiska komisji:

Stanowiska komisji

1. Komisja budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 głosy za

2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 3 głosy za

3. Komisja Oświaty – 2 głosy za, 1 wstrzymujący się 

4. Komisja rewizyjna  - nie opiniowała projektów

Głos zabrał Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Jacek Michalski. 

Głosowanie nad projektem uchwały:

12 głosów za, 2 wstrzymujące się.

uchwała została podjęta.
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zarządził 10 min. przerwy od godz. 11.50-

12.00

Prowadzenie obrad przekazano Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Tomaszowi Terendy.

8.2 Określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt  

dziecka  oraz  osoby  pełnoletniej  w  placówce  opiekuńczo  –  wychowawczej;
(zał. nr 9 do protokołu)

Starosta nowodworski Mirosław Molski przedstawił projekt uchwały. 

Stanowiska komisji

1. Komisja budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 głosy za

2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 3 głosy za

3. Komisja Oświaty – 2 głosy za, 1 wstrzymujący się 

4. Komisja rewizyjna  - nie opiniowała projektu

Głosowanie nad projektem:

Jednogłośnie. 

uchwała została podjęta.

8,3  Zmiany  planu  finansowego   środków  Państwowego  Funduszu    Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych w 2005 roku  ;  

      (zał. nr 10 do protokołu)

Starosta nowodworski Mirosław Molski przedstawił projekt uchwały. Starosta powiedział, iż

Zarząd wnosi autoporawkę. Na komisjach przedstawiono projekt z błędem pisarskim. Błąd został

poprawiony i w dniu dzisiejszym radni otrzymali poprawioną wersję. 

Stanowiska komisji

1. Komisja budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 głosy za
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2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 3 głosy za

3. Komisja Oświaty – 2 głosy za, 1 wstrzymujący się 

4. Komisja rewizyjna  - nie opiniowała projektu

Głosowanie nad projektem:

Jednogłośnie. 

uchwała została podjęta.

8.4 Zaciągnięcia kredytu    (zał. nr 11 do protokołu)

Starosta nowodworski  Mirosław Molski  upoważnił  Skarbnika Powiatu Jolantę  Mazurek do

wyjaśnienia projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek wyjaśniła projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Terendy  zapytał o stanowiska komisji.

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 głosy za

2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 1 głos za, 3 wstrzymujące się

3. Komisja Oświaty – 2 głosy za, 1 wstrzymujący się 

Radny Powiatu Zbigniew Krokosz zapytał; ile będzie wynosiło nasze zadłużenie po podjęciu

uchwały.

Skarbnik  Powiatu Jolanta Mazurek wyjaśniła, iż  na zakończenie  2005 r.  po podjęciu obu

uchwał  dotyczących kredytu zadłużenie będzie  wynosiło około  11 mln zł.  W tym 4.195.000

dotyczy mostu Drewnica – Sztutowo i 458.000 dotyczy „nogatówki’

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał z jakich środków własnych będziemy to spłacali.

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek wyjaśniła, iż z dochodów własnych – 1.600.000 zł.
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Głosowanie:

11 głosów za, 3 wstrzymujące się

uchwała została podjęta.

8.5   Zaciągnięcia kredytu       (zał. nr 12 do protokołu)

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek wyjaśniła projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Terendy  zapytał o stanowiska komisji.

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 głosy za

2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 1 głos za, 2 wstrzymujące się

3. Komisja Oświaty – 2 głosy za, 1 wstrzymujący się 

Głosowanie:

10 głosów za, 4 wstrzymujące się

uchwała została podjęta.

8.6 Zmiany uchwały budżetowej na 2005 r- autopoprawka
(zał. nr 13 do protokołu)

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek wyjaśniła projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Terendy zapytał o stanowiska komisji.

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 4 głosy za

2. Komisja Samorządowo – Społeczna – 1 głos za, 2 wstrzymujące się

3. Komisja Oświaty – 2 głosy za, 1 wstrzymujący się 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Terendy zapytał o uwagi do projektu uchwały.
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Radny Zbigniew Krokosz zapytał  ile  do  inwestycji na  rzece  Nogat  w miejscowości  Kępki

musimy dołożyć. 

Starosta nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż w tej chwili został ogłoszony przetarg

na remont konstrukcji. Wystąpiliśmy do Marszałka o dofinansowanie 75% całości, biorąc pod

uwagę  wycenę  1.360.000  zł.  75%  Marszałek  -  nie  wiadomo  na  jakim  poziomie  zostanie

wyłoniony wykonawca przetargu. 

Radny Zbigniew Krokosz zapytał, czy tyle ma kosztować przygotowanie konstrukcji.

Skarbnik Jolanta Mazurek odpowiedziała, iż 1.337.000 zł. Jest to wyliczenie kosztorysowe, a

ile będzie to kosztowało, to wyniknie po przetargu. 

Radny Zbigniew Krokosz powiedział, iż wcześniej mówiono coś innego. Konstrukcję mięliśmy

otrzymać za darmo. 

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek powiedziała, iż wartość całego zadania to około 5 mln zł. 

Starosta  nowodworski  Mirosław  Molski powiedział,  iż  sprzedaliśmy konstrukcję  za  kwotę

około 200.000 zł  i  to  trzeba zminusować.  Nasz udział zamknie  się kwotą około 300.000 zł.

Można powiedzieć, iż inwestycja nam się w dwa lata zamortyzuje. 

Komisje nie wniosły uwag.

 Głosowanie nad projektem:

10 głosów za, 4 wstrzymujące się 

uchwała została podjęta.

8.7    Określenia  szczegółowych  zasad  i  trybu  umarzania  wierzytelności  jednostek  

organizacyjnych Powiatu nowodworskiego oraz udzielania innych ulg w spłacie, do których
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nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania  organów do tego

uprawnionych  .      (zał. nr 14 do protokołu)

Starosta nowodworski Mirosław Molski powiedział, do tej pory nie było uregulowań prawnych

w naszym Powiecie,  a w  zasadzie uregulowań stwarzających procedurę do tego. Ta uchwała

przyjmuje pewien tryb, na podstawie którego należność niezapłacona w odpowiednim terminie

może być odroczona, rozłożona na raty bądź umorzona. 

Mecenas Dariusz  Olszak powiedział,  iż  do tej uchwały należy dopisać w § 3 jeszcze jedną

podstawę prawna. Zapis ma brzmieć  „oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz.1291). 

Przewodniczący Zarządu Mirosław Molski formalnie  zgłosił  autoporawkę Zarządu.  Zarząd

wnosi o uwzględnienie poprawki. 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Terendy  zapytał kto jest za przyjęciem autopoprawki

14 głosów za

Głosowanie nad projektem po uwzględnieniu poprawki:

14 głosów za

uchwała została podjęta.

8.8  S  przedaży  samochodu  marki  RENAULT  LAGUNA,  będącego  na  stanie  Starostwa  

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim   (zał. nr 15 do protokołu)

Stanowiska komisji:

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – zaakceptowała projekt, z

wnioskiem o rozważenie zakupu nowego samochodu. 

2. Komisja  Samorządowo –  Społeczna  – zaakceptowała  projekt,  z  wnioskiem o rozważenie

zakupu nowego samochodu. 

3. Komisja Oświaty – 3 głosy za
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Głosowanie nad projektem:

14 głosów za

uchwała została podjęta.

Pkt. 9   Informacja o pracy Zarządu Powiatu od ostatniej sesji    (zał. nr 16 do protokołu)

Starosta nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż informacja została radnym przekazana.

1. Dodatkowo Starosta powiedział, iż Zarząd podjął decyzje o pomocy dla Szpitala Rejonowego

w Nowym Dworze Gdańskim  ( wymiana okien). Pomoc powinna być udzielona jednostce, która

szpital prowadzi. 

2. Zarząd chce  podjąć  uchwałę  o  sprzedaży nieruchomości   w Stegnie  (ośrodek Ogrodnik).

Zarząd chce sprzedać nieruchomość za kwotę  wywoławczą 2.817.000 zł. Z taką ceną Zarząd

się zgadza. Po dzisiejszej informacji Zarząd podejmie stosowną uchwałę. 

 Radny Zbigniew Bojkowski – zapytał, co z nakładami? Radny wie, że są skargi w sądzie. Czy

powiat będzie refundował z  tej  sumy, czy też nie?  Jeśli  uda się sprzedać razem z ośrodkiem

„Ogrodnik”,  to  nie  nasz kłopot  będzie.  Co do wyceny radny się  nie  miesza.  Ma pytanie, co

Starosta referował na konferencji „Heritage of Technology – Gdańsk Outlook 4”?

Starosta  nowodworski  Mirosław  Molski  –  poprosił  radnego  o  dokładne  przeczytanie

wiadomości. Na terenie powiatu odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana przez 

Politechnikę Gdańską. Powiat nowodworski miał swój udział w organizowaniu tej konferencji,

uczestnicy zwiedzali most obrotowy i most zwodzony w Rybinie, śluzę Gdańska Głowa. Referaty

były  wygłoszone  przez  naukowców.  Podziękowania  są  za  udział  organizacyjny,  nie

merytoryczny.

Pkt.  10  Informacja  o  korespondencji  skierowanej  do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu

nowodworskiego.  (zał. 17 do protokołu)

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski przedstawił  informację  o

korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady .
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Pkt. 11  Wolne wnioski.

Starosta nowodworski Mirosław Molski –wczoraj odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji

Bezpieczeństwa, na którym podjęta została decyzja o informowaniu społeczeństwa o mogących

nam grozić niebezpieczeństwach czy kataklizmach. Tydzień temu we Wrocławiu miała miejsce

nawałnica.  Informacja nie dotarła do społeczeństwa na czas, chociaż była podawana.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa postanowiła, że takie komunikaty będą przekazywane drogą

telewizyjną i drogą radiową.

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Terendy – dodał, że w takich sytuacjach Straż Pożarna

mogłaby ostrzegać społeczeństwo przez megafon.

Radny Zbigniew Bojkowski – zapytał, czy jeśli będzie sesja w czerwcu, będzie poproszony pan

Józef Konarski?

Starosta  nowodworski  Mirosław  Molski  –  jeśli  radni  tego  sobie  życzą,  to  pan  Konarski

zostanie zaproszony.

Radny  Henryk  Kuczma –  zapytał  jak  się  ma  złożony  przez  niego wniosek  o  nagrodzenie

Mistrza  Polski  w  siatko  nodze,  pana  Pawła  Friszkemut.  Następny Mistrz  Polski  został  już

uhonorowany.

Starosta nowodworski Mirosław Molski   - na tą chwilę Zarząd nie może uhonorować nikogo

medalem Starosty,  gdyż  nie  ma  odpowiedniej  uchwały Rady. Projekt  zostanie  wniesiony na

kolejną sesję w czerwcu.

Radny Henryk Kuczma –  wyraził niezadowolenie, że pan Friszkemut nie został zauważony,

pomimo iż zdobył tytuł mistrzowski dwa miesiące wcześniej.
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Starosta nowodworski Mirosław Molski stwierdził że ubolewa nad tym niedopatrzeniem i  pan

Paweł  zostanie  jak  najszybciej  uhonorowany.  Rozsławił  imię  Powiatu  i  powinien  być

wyróżniony.

Radny Romuald  Drynko –  poprosił  o  udzielenie  mu odpowiedzi  na  piśmie  na  następujące

pytania:

1. W jaki sposób pomieszczenia  Wyższej Szkoły w Junoszynie będą wykorzystywane latem,

kiedy nie ma zajęć i stoją one puste?

2. Prosi o przekazanie planu remontu dróg powiatowych, lub informacji na jakiej zasadzie jest

ustalana kolejność remontów?

3. W jaki sposób rekompensowane są koszty poniesione przez Powiat na remont i modernizację

budynku przeznaczonego na Sąd? Czy inwestycja ta realizowana była kosztem innych zadań

samorządu (np. szkoły, drogi)?

Radny Zbigniew Bojkowski – bardzo się cieszy, że pan Drynko zadał to pytanie.

Radny Zbigniew Ptak – nie jest zadowolony z otrzymanego harmonogramu prac w Junoszynie –

nie ma żadnych danych na temat zaawansowania tych prac.

Radnego  martwi  zainteresowanie  władz  gminnych  działaniami  radnych powiatowych, ma  na

myśli „rozliczanie z głosowań” .

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Terendy –  zgłosił  wniosek o bezwzględne zaproszenie

pana Józefa Konarskiego na następne posiedzenie Rady.

Starosta nowodworski Mirosław Molski - w związku z uczelnią Zarząd też ma zapytania .

Środki strukturalne podzielono w Polsce na szesnaście województw. Marszałkowie – pomorski i

warmińsko – mazurski  –  w 2002 r.  wspólnie  wystąpili do Rządu RP o sfinansowanie zadań

związanych  z  melioracją,  drogownictwem  w  regionie  Żuław.  Jest   to  traktowane  jako

siedemnasty program 2007 -–2013.  Te siedemnaście programów strukturalnych powinno być

przyjęte na jednym z najbliższych posiedzeń Rządu.
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Radny Henryk Kuczma -  zapytał, czy i od kiedy będzie pogotowie w Krynicy Morskiej?

Starosta nowodworski Mirosław Molski – ma informacje na temat liczby policjantów  - będzie

ich  dwudziestu  czterech  podzielonych  między  trzy  gminy.  Tylko  w  naszym powiecie  będą

dodatkowe siły policyjne. W sprawie pogotowia decyzji jeszcze nie podjęto. Na pewno na terenie

Krynicy Morskiej będzie karetka pogotowia.

Pkt. 12  Zamknięcie sesji

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Terendy zamknął obrady XXV sesji Rady Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

protokołowała:                                                                                podpisał:

Dobrosława Fila Przewodniczący Rady

Powiatu nowodworskiego

Eugeniusz Wyrzykowski
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