Nowy Dwór Gd., 30.06.2005

PROTOKÓŁ NR XXVI/2005
Sesji Rady Powiatu nowodworskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.
Rozpoczęcie: 10.00

Zakończenie: 13.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Sesję rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – na podstawie listy obecności
stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum i pozwala podejmować
prawomocne uchwały. Powitał radnych, obecnych pracowników i zaproszonych gości.
Radny Krzysztof Oszczyk przybył o godz.10.10. (listy obecności stanowią zał. Nr 1-2 do
protokołu).

2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – spytał, czy radni mają uwagi do
protokołu XXV sesji Rady Powiatu?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
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głosowanie:
14 głosów za (jednogłośnie)
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.(zał. Nr 3 do protokołu)
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – zapytał radnych o uwagi do
przedstawionego porządku obrad.
Starosta nowodworski Mirosław Molski – wniósł o dodanie do porządku dwóch
punktów: projektów uchwał w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku oraz w sprawie wyrażenia
zgody na realizację projektu pt. „Kształtowanie Centrum Wsi Ostaszewo na części
nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 418”.
głosowanie:
- Zmiana środków PFRON – 14 głosów za (jednogłośnie)
- Wyrażenie zgody na realizację projektu „Kształtowanie Centrum Wsi Ostaszewo” –
14 głosów za (jednogłośnie)

głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:
14 głosów za (jednogłośnie)
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Zbigniew Piórkowski – czy Zarząd Powiatu przewidział w budżecie środki na
organizację „akcji lato” – organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z
terenu powiatu?
Radny prosi o podanie nazw firm, które w ubiegłym roku przy zatrudnianiu pracowników
korzystały z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy. Radny złożył już stosowny wniosek.
Radny Zbigniew Bojkowski – czy jest odpowiedź na pytanie radnego Romualda Drynko
z poprzedniej sesji – o modernizację budynku Sądu i Ksiąg Wieczystych?
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Radny Romuald Drynko – stwierdził, że jeszcze nie otrzymał odpowiedzi.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski – wkład Powiatu w organizację akcji letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży z naszego terenu opiera się na udostępnieniu
nieruchomości (stanica harcerska w Piaskach, ośrodek wczasowy w Krynicy Morskiej). W
Piaskach nie jest pobierana żadna odpłatność za korzystanie z obiektu, jedynie podatek
gruntowy od nieruchomości. W Krynicy Morskiej są organizowane turnusy – w tym jeden
bezpłatny dla ubogiej młodzieży z terenu Powiatu.
Jeżeli chodzi o nazwy firm współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy – radny
Zbigniew Piórkowski otrzyma odpowiedź, będzie ona przekazana z PUP.
Odpowiedź dla radnego Romualda Drynko została wysłana i niebawem powinna dojść.
Radny Zbigniew Piórkowski – Czy poza użyczeniem majątku będzie jeszcze coś
organizowane, np. na terenie placówek oświatowych? Czy z budżetu Powiatu wydajemy
chociaż złotówkę na wypoczynek młodzieży?
Starosta nowodworski Mirosław Molski – nie pobieranie opłat za użyczony majątek jest
formą dofinansowania, jak również to, że OSP od sześciu lat organizuje kolonie w
ośrodku będącym własnością Powiatu. Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim są wysyłane na kolonie i to też jest
dofinansowanie.
Przewodniczący Radu Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski – czy z budżetu Powiatu
przeznaczone są środki na wypoczynek młodzieży?
Starosta nowodworski Mirosław Molski – Zarząd bezpośrednio w budżecie nie
przeznacza środków na wypoczynek dzieci i młodzieży. Pieniądze są planowane na
oświatę i potem dyrektorzy placówek oświatowych decydują o organizacji letniego
wypoczynku.
Radny Zbigniew Bojkowski –co z zasobu majątku Powiatu zostało sprzedane i za ile od
stycznia br.?
3

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek - sprzedano część nieruchomości w Jantarze za
kwotę ok. 130 tys. zł oraz część zbędnej konstrukcji mostu za ok. 200 tys. zł.
Radny Zbigniew Bojkowski – czy ośrodek „Ogrodnik” został sprzedany?
Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek – nie.
Radny Jarosław Dywizjusz - w ośrodku kierowanym przez OSP z bezpłatnych kolonii
skorzystało do tej pory około 120 dzieci. Młodzież wyjeżdża

także do innych

miejscowości na wypoczynek. W Krynicy Morskiej koszty utrzymania ośrodka i turnusów
ponosi OSP. Na dzień dzisiejszy środków starczy na trzy turnusy.
Radny Zbigniew Piórkowski – kto oprócz Agencji Nieruchomości Rolnych przekazuje
środki na wypoczynek?
Radny Jarosław Dywizjusz – Urząd Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim,
gminy w Ostaszewie, Sztutowie, Stegnie. Część środków pochodzi z dochodów
uzyskanych w ośrodku (opłaty za pobyt pracowników OSP z rodzinami).
Radny Zbigniew Ptak – wnioskuje o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o
częstsze otwieranie mostu w Rybinie (np. co 1 godzinę). Proponuje pozostawienie mostu
kolejowego otwartego i zamykanie go tylko na czas przejazdu kolejki – czyli odwrotnie
jak jest obecnie (most kolejowy jest zamknięty, otwiera się go na czas przepłynięcia
jachtu).
Radny Romuald Drynko – do Starosty złożona została na piśmie propozycja prezydenta
Elbląga w sprawie użytkowania obiektu w Piaskach. Pomoże to stworzyć warunki
wypoczynku dla dzieci z naszego Powiatu, nie tylko z terenu Polski.
Starosta nowodworski Mirosław Molski – Zarząd przeprowadzał rozmowy z
samorządem Elbląga, który w zeszłym roku nie przyjął zaproponowanych warunków. W
tym roku trwają takie rozmowy i Zarząd idzie w tym kierunku. Tego nie da się zrobić z
dnia na dzień.
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W tym roku Powiat uczestniczy w Europejskim Funduszu Społecznym. Młodzież
otrzymała stypendia na kwotę ok. 180 tys. zł, rozdysponowano również ok. 40 tys. zł dla
studentów.
Radny Zbigniew Bojkowski – nie jest zwolennikiem oddawania powiatowego majątku
dla Elbląga, czy Starosta wystąpił z propozycją zagospodarowania obiektu w Piaskach do
jednostek lokalnych, powiatowych? Nasz Majątek nie powinien być „wypuszczany”.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – to Rada podjęła taką uchwałę o
„wypuszczeniu”.
Radny Zbigniew Bojkowski – trzeba myśleć o zmianach, reformowaniu, tym, co jest
korzystne dla naszego środowiska.
Radny Zbigniew Piórkowski – zgłasza wniosek o przeprowadzenie rozmów z
dyrektorami jednostek powiatowych o możliwościach zorganizowania w ośrodku w
Piaskach wypoczynku dla naszej młodzieży – w roku przyszłym i następnych.
Starosta nowodworski Mirosław Molski – proponuje, że Zarząd przy każdym ruchu
związanym z obiektem w Piaskach będzie informował Radę.
Organizacja letniego wypoczynku wymaga środków finansowych. Miasto Elbląg chce
wydzierżawić obiekt na 10 lat i zainwestować w niego. Nasza młodzież także będzie z
niego korzystać – to jest również atrakcyjna propozycja.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – zgłasza wniosek o przeanalizowanie
przez Zarząd i przedstawienia Radzie projektu zagospodarowania obiektu w Piaskach,
do końca bieżącego roku.
głosowanie nad wnioskiem:
13 głosów za, 1 wstrzymujący się.
Radny Zbigniew Krokosz – czy szczegółowo jest omówiona z wykonawcą remontu
drogi Nr 7 sprawa objazdu przez Ostaszewo, aby mieszkańcy mieli zapewnione
bezpieczeństwo, a droga spełniała parametry techniczne?
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – ta informacja będzie przedstawiona
w punkcie szóstym.
Radny Zbigniew Ptak – czy to prawda, że Liceum wypuszcza ścieki do Tugi?
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – ten temat był omawiany na
poprzedniej sesji.
Przewodniczący zwraca uwagę na dotrzymywanie przez Zarząd terminów odpowiedzi na
wnioski (Radny Zbigniew Ptak nie otrzymał odpowiedzi w sprawie chodnika w
Żuławkach, radny Romuald Drynko – w sprawie modernizacji budynku Sądu).

5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
5,1 Przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki w Powiecie nowodworskim na lata 2005
2015”. (uchwała stanowi zał. Nr 4 do protokołu)
Starosta nowodworski Mirosław Molski – Jest to ważny dokument, przedyskutowany,
wpisuje się w Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego i całej Polski.
Firma zobowiązała się do współpracy w zakresie aplikowania o środki. Ważne jest, aby
Strategia była konsekwentnie realizowana, inwestycje robione.
Radny Zygmunt Sztabiński – na wspólnym posiedzeniu komisji projekt został z małymi
poprawkami poparty jednogłośnie.
Radny Zbigniew Piórkowski – to profesjonalny dokument, porządnie zrobiony, tylko
szkoda, że tak późno. Pieniądze podzielono już w zeszłym roku, a my możemy aplikować
na lata 2007 – 2013. To już będzie następna kadencja.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – czy ktoś z zaproszonych gości
chciałby zabrać głos?
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Wójt Gminy Sztutowo pani Iwona Tyburska – podziękowała za usunięcie „Przekopu
Mierzei” z zagrożeń ekologicznych w Strategii i wpisanie go w szanse rozwoju.
Radny Zbigniew Ptak – stwierdził, że Strategia jest częściowo satysfakcjonująca. Radny
od 5 lat zabiegał o program rozwoju turystyki. Strategia jest jego częścią. Jesteśmy na 1/3
drogi, nie wolno teraz zaprzestać działań, trzeba tę strategię realizować.
Pytanie – ile kosztował Audyt i Strategia?
Starosta nowodworski Mirosław Molski – kwota umowy – 15 tys. zł.
Radny Zbigniew Piórkowski – ile kosztował Plan Rozwoju Lokalnego?
Starosta nowodworski Mirosław Molski - również 15 tys. zł.
głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
14 głosów za (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – zwrócił uwagę, aby programy były
opracowywane wspólnie z gminami i województwem.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski - zarządził przerwę.
Przerwa od godz.11.00 do godz. 11.15
5.2 Zmian w Statucie Powiatu nowodworskiego.
(uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – zapytał o stanowiska komisji.
1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – projekt po
poprawkach (zawartych we wnioskach komisji) – 4 głosy za;
2. Komisja Samorządowo – Społeczna – po poprawkach – 4 głosy za;
3. Komisja Oświaty – 3 głosy za, 1 przeciw.
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – czy Zarząd naniósł poprawki?
Sekretarz Powiatu Stanisław Bobrowicz – najważniejsza jest uchwała, podane
poprawki do załącznika potraktowane są jako propozycje dla Zarządu, np. w sprawie daty
urodzenia – czasami osoby mają takie same imiona i nazwiska i może dojść do pomyłki.
Podawanie posiadanych wyróżnień ma służyć temu, aby nie powtarzać nagród i nie
nagradzać tych samych osiągnięć.
Radny Zbigniew Bojkowski – takie wnioski podjęły komisje. Czy Zarząd uwzględni te
zmiany, czy zrobi to częściowo lub wcale?
Starosta nowodworski Mirosław Molski - Regulamin przyznawania nagród Starosty
leży w kompetencji Zarządu i niektóre wnioski komisji zostaną wzięte od uwagę.
Podawanie daty urodzenia zostaje, gdyż jest zasadne. Typowanie przez Radę członka
komisji zostało przyjęte.
Radny Zbigniew Bojkowski – prosi o dokładne wyjaśnienie przez Starostę.
Radny Jarosław Dywizjusz – czy po podjęciu uchwały Rada będzie mieć wpływ na treść
Regulaminu?
Radny Romuald Drynko – wnosi aby w paragrafie 2 pkt 2 Regulaminu zamieścić
określenie „kultura”.
Radny Zygmunt Sztabiński – na wspólnym posiedzeniu komisji wprowadzono dwie
poprawki – przy dacie urodzenia zdania były podzielone, ale Starosta wyjaśnił zasadność
tego punktu. Natomiast typowanie kandydata do komisji przez Radę Powiatu powinno
zostać uwzględnione.
Radny

Zbigniew

Piórkowski

–

wnioskuje

o

przegłosowanie

wniosków

do

szczegółowych zasad przyznawania nagród Starosty.
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Mecenas Dariusz Olszak – załącznik dotyczący szczegółowych zasad przyznawania
nagród Starosty został radnym przedłożony grzecznościowo, ustalanie jego treści należy
do kompetencji Zarządu. Rada Powiatu ma dokonać upoważniającej Starostę do
przyznawania nagród zmiany w Statucie. Uszczegółowienie Regulaminu nastąpi, gdy treść
uchwały ukarze się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Radny Zbigniew Piórkowski – przed sesją w kwietniu radni otrzymali projekt uchwały,
Regulamin był do niej załącznikiem.
Radny Zbigniew Krokosz – co się stanie jeżeli nie przyjmiemy tej uchwały? Pieniądze
na medal zostały już przecież wydane.
Starosta nowodworski Mirosław Molski – ta dyskusja podnosi rangę nagrody. Ze strony
Zarządu nie ma żadnych podtekstów. Propozycję dotyczącą typowania członka komisji
przez Radę przyjęto przychylnie, usunięcie daty urodzenia odrzucono, gdyż Zarząd uważa,
że jest ona zasadna. Starosta prosi o przyjęcie uchwały. Szczegółowe zasady Zarząd
uchwali według przedstawionego wzoru.
Radny Zbigniew Krokosz – zgłasza wniosek o przyjęcie paragrafu 2 pkt 4 uchwały w
brzmieniu: „szczegółowe zasady przyznawania Nagrody

Starosty Nowodworskiego

określa załącznik Nr 1”
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski - rzeczą, która wywołała dyskusję jest
paragraf 2 pkt 4 uchwały. Rada Powiatu nie ma mocy prawnej, aby ingerować w treść
uchwały Zarządu. Pan Krokosz zgłosił propozycję, ale w chwili obecnej praktycznie nie
mamy załącznika do uchwały. Wnioskuje, aby przyjąć regulamin przyznawania nagród
jako załącznik do uchwały, a uchwałę dopracować i przyjąć w późniejszym terminie.
Radny Zbigniew Piórkowski – proponuje, aby przegłosować cztery poprawki jako
wnioski do Zarządu a potem przegłosować projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – stwierdził, że będzie to opinia Rady
wiążąca dla Zarządu. Wycofuje wniosek o przełożeniu głosowania nad projektem
uchwały. Proponuje przystąpienie do opiniowania wniosków.
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1. Wniosek Radnego Romualda Drynko, aby w paragrafie 2 pkt 2 szczegółowych zasad
przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego zamieścić określenie „kultura”.
głosowanie: 13 głosów za, 1 wstrzymujący

2. Wniosek w sprawie nie podawania daty urodzenia kandydatów do nagrody.
głosowanie: 2 głosy za, 9 głosów przeciw, 3 wstrzymujące

3. Wniosek w sprawie nie podawania dotychczasowych nagród i wyróżnień
kandydatów do nagrody.
głosowanie: 10 głosów za, 2 głosy przeciw, 2 wstrzymujące

4. Wniosek w sprawie typowania członka komisji przyznającej nagrody przez Radę, a
nie przez Przewodniczącego Rady.
głosowanie: 13 głosów za, 1 wstrzymujący
Starosta nowodworski Mirosław Molski – proponuje w paragrafie 2 pkt 3 uchwały
zmienić datę na rok 2005.
Radny Zbigniew Ptak – uważa, że powinien to być rok 2004.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – zarządził głosowanie nad propozycją
Starosty.
głosowanie: 10 głosów za, 1 wstrzymujący się (jeden z radnych nie brał udziału w
głosowaniu)
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głosowanie nad projektem uchwały z wyżej wymienioną poprawką:
13 głosów za – jednogłośnie (jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu)

5.3 Przekształcenia dotychczasowej szkoły policealnej w Centrum Kształcenia
Ustawicznego, w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.
(uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – spytał o stanowiska komisji.
Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie za;
Komisja Samorządowo – Społeczna – jednogłośnie za;
Komisja Oświaty – jednogłośnie za.

głosowanie nad projektem uchwały:
14 głosów za (jednogłośnie)

5.4 O zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
(uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – spytał o stanowiska komisji.
Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie za;
Komisja Samorządowo – Społeczna – jednogłośnie za;
Komisja Oświaty – jednogłośnie za.
głosowanie nad projektem uchwały:
14 głosów za (jednogłośnie)
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5.5 O zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
(uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu)

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – spytał o stanowiska komisji.
Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 3 głosy za;
Komisja Samorządowo – Społeczna – 2 głosy za, 2 wstrzymujące się
Komisja Oświaty – 2 głosy za, 1 wstrzymujący się.
Radny Zbigniew Piórkowski – poprzednia uchwała zmniejszała deficyt, ta zwiększa o 1
mln zł. Te środki były możliwe do uzyskania, teraz trzeba wziąć kredyt.
Starosta nowodworski Mirosław Molski – nikt nie był przygotowany na to, że decyzje o
objazdach będą przeciągane, a Minister nie będzie chciał podpisać umowy.
Radny Zbigniew Piórkowski – wniosek o te pieniądze można było złożyć dwa lata temu.
Starosta nowodworski Mirosław Molski – nie jest możliwe staranie się o środki bez
dokumentacji projektu.
głosowanie nad projektem uchwały:
9 głosów za, 5 wstrzymujących się.

5.6 Zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.
(uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu)

Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek – na posiedzeniu wspólnym komisji przedstawiono
projekt z autopoprawką i przedyskutowano ją.
Radny Zbigniew Piórkowski – jest to dosyć duża zmiana.
Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek – autopoprawka dotyczy wprowadzenia dodatkowo
dochodu z tytułu dzierżawy obiektu dla NECSO oraz wpływów z opłat komunikacyjnych.
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Radny Zbigniew Piórkowski – czy to jest prawidłowo, by dawać Radzie do
zatwierdzenia wydatek z rezerwy ogólnej? Jaka kwota została przeznaczona na zakup
samochodu?
Skarbnik Powiatu Jolanta Mazurek – 50 tysięcy zł.
Radny Zbigniew Piórkowski – czy Starosta uważa zakup samochodu za niezbędny?
Starosta nowodworski Mirosław Molski – samochód nie jest kupowany dla Starosty,
lecz dla samorządu. W poprzedniej kadencji skorzystano ze środków PFRON –u. Brak
samochodu pogorszy pracę urzędu i podniesie jej koszty.. Dzisiaj korzystamy z
samochodu Powiatowego Urzędu Pracy. Jeździ on praktycznie bez przerwy.
Radny Zbigniew Piórkowski – składa wniosek, aby 16 tys. zł nie przeznaczać na zakup
samochodu, tylko 10 tys. na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, a 6 tys. na
dofinansowanie działalności sportowej.
Radny Zbigniew Ptak – trzeba stworzyć klimat, by wiedzieć gdzie zainwestować
pieniądze, złożyć odpowiedni projekt i pozyskać środki na wypoczynek letni. Pieniądze
przeznaczone na zakup samochodu powinny posłużyć temu celowi, gdyż samochód jest
potrzebny.
Radny Romuald Drynko – samochód w pracy urzędu jest niezbędny.
Radny Zbigniew Piórkowski – uzasadnił swój wniosek, że skoro tylko rok został do
końca kadencji, może warto poczekać.
Mecenas Dariusz Olszak – wniosek radnego musi mieć umocowanie w prawie.
Dofinansowanie kolonii nie jest zadaniem Powiatu więc wniosek nie jest zasadny.
Radny Zbigniew Piórkowski – złożył wniosek, wskazał źródło finansowania.
Pieniędzmi można wspomóc stowarzyszenie, które organizuje kolonie.
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Mecenas Dariusz Olszak – naruszona zostanie procedura, gdyż zmian w budżecie
dokonuje się w taki sposób, w jaki się go uchwala.
Radny Zbigniew Piórkowski – nie ma określonej takiej procedury dla zmian w budżecie.
Mecenas Dariusz Olszak – jeżeli jest procedura uchwalania budżetu, to stosuje się ją
także przy zmianach. Zmiana jest kompetencją Zarządu i powinna być przegłosowana.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – stwierdził, że wniosek radnego
Piórkowskiego nie powinien być głosowany.

Przewodniczący poprosił o opinie komisji:
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 3 głosy za, 1 przeciw;
Komisja Samorządowo – Społeczna – 1 głos za, 3 wstrzymujące się;
Komisja Oświaty – 2 głosy za, 1 głos przeciw, 1 wstrzymujący się.
głosowanie nad projektem uchwały:
8 głosów za, 3 głosy przeciw, 2 wstrzymujące się (jeden z radnych nie głosował)

5.7 Przyjęcia planu Komisji Samorządowo – Społecznej na II półrocze 2005 r.
(uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu)

głosowanie nad projektem uchwały:
14 głosów za (jednogłośnie)

5.8 Wyboru

członka

Komisji

Samorządowo

–

Społecznej

Rady

Powiatu

nowodworskiego oraz zmiany uchwały z dnia 02 grudnia 2002 r. Nr II/13/2002 w
sprawie powołania komisji stałych, ustalenia ich składu osobowego oraz
przedmiotu działania.
(uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu)
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – podał kandydaturę radnego
Romualda Drynko
Radny Romuald Drynko – wyraził zgodę na kandydowanie.
głosowanie nad projektem uchwały:
14 głosów za (jednogłośnie)

5.9 Zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2005 r.
(Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu)

głosowanie nad projektem uchwały:
14 głosów za (jednogłośnie)

5.10 Wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Kształtowanie Centrum Wsi
Ostaszewo” na części nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 418.
(uchwała stanowi zał. Nr13 do protokołu)

głosowanie nad projektem uchwały:
14 głosów za (jednogłośnie)

6.

Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac
Zarządu w okresie między sesjami.

Starosta nowodworski Mirosław Molski

- przekazał

radnym informację o pracy

Zarządu od ostatniej sesji. (Informacja stanowi załącznik Nr 14 do protokołu)

7. Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady Powiatu
nowodworskiego.
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski

– przedstawił informację o

korespondencji od ostatniej sesji (Informacja stanowi zał. Nr 15 do protokołu).
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Jarosław Dywizjusz – wnosi apel o podjęcie czynności przez straż rybacką i
ochronę środowiska o zapobieganie zanieczyszczeniom wody poprzez wylewanie ścieków
Radny Krzysztof Oszczyk – prasa podała, że woda w kąpielisku nad rzeką Linawa nie
nadaje się do kąpieli. Czy to prawda?
Radny Jarosław Dywizjusz - znane miejsca wylewania ścieków są nadzorowane.
Radny Zbigniew Ptak – prosi o odpowiedź na piśmie na interpelację w sprawie chodnika
w Żuławkach, przeprasza, ale społeczeństwo chce aby chodnik był ciągły. Radny oczekuje
działania. Jest tam zabytek w stanie ruiny, który może tak stać długo. Chodnik został
wywalczony ciężkim kosztem i nie można z niego korzystać. Nikt tam nie przechodzi na
drugą stronę ulicy, tylko przechodzi obok. Budynek szpeci, podjecie decyzji leży w gestii
konserwatora, ale radny prosi o podjęcie działań.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski – czy jest w Starostwie złożony
wniosek o remont budynku w Żuławkach?
Radny Zbigniew Piórkowski – w programie INTERREG można do 2007 roku
wykorzystać środki przeznaczone na projekty transgraniczne, można otrzymać środki
nawet na dokumentacje techniczną.
Starosta nowodworski Mirosław Molski – podziękował radnemu Dywizjuszowi, straż
rybacka została już powiadomiona. Kąpielisko jest ważną sprawą dla Nowego Dworu Gd.
Starosta prosi o każdą pomoc w tej sprawie i sygnały.
Jeżeli chodzi o budynek w Żuławkach – jest to zabytek opuszczony. Konserwator
zobligował Zarząd do podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Z drugiej
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strony ulicy nie ma miejsca na chodnik. Zarządowi zależy, aby właściciel wyremontował
budynek. Można zlikwidować barierę lokującą przejście, ale to niezgodne z prawem.
Do Starostwa nie wpłynął jeszcze wniosek o pozwolenie na remont.
Projekty INTERREG adresowane są do samorządów gminnych, najlepiej realizować je
wspólnie. Skierowane są do obszarów przygranicznych. W dwutygodniku „Wspólnota” w
kwietniu przedstawiony był ranking wykorzystania środków unijnych jako % wydatków.
Powiat nowodworski jest na 18 miejscu, mamy również wysokie wydatki na ucznia (16
miejsce w kraju).
Radny Zbigniew Piórkowski – te dane pan Starosta powtarza od pół roku. Środki
przedakcesyjne nie były zasługą tej Rady. Nasz Powiat jest terenem przygranicznym,
spełniamy wszystkie warunki, aby ubiegać się o fundusze w ramach tego programu.
Radny Zbigniew Krokosz – dlaczego jest tak, że skoro są takie pozytywne rankingi
przez cztery lata nie sięgnęliśmy po żadne środki. Stworzono odpowiedni wydział, a my
stoimy w miejscu.
Wicestarosta nowodworski Edward Adamczyk – Nie można powiedzieć, że nie
robiliśmy nic. Powiat odbywał rozmowy w sprawie realizacji programów przygranicznych
priorytety zostały wyznaczone i przekazane. Jest pozytywna odpowiedź ze Straży
Granicznej i Ministerstwa Infrastruktury. Powiat ma mniejsze możliwości niż gmina, by
sięgnąć po środki. Wyjątkiem są drogi.
Radny Zbigniew Ptak – mamy dobre nakłady na ucznia, ale z czego to wynika? Tego nie
widać.
W INTERREG-u są środki na infrastrukturę transgraniczną, w drugiej transzy. My
„załapiemy się” raczej na dokumentację.

9. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zamknął obrady XXVI sesji Rady
Powiatu.
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Na tym protokół zakończono.

protokołowała:
Izabela Jurczak

podpisał:
Przewodniczący Rady
Powiatu nowodworskiego
Eugeniusz Wyrzykowski
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