PROTOKÓŁ NR XXII/2009
z XXII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 stycznia 2009 r.

Rozpoczęcie: 9.00

Zakończenie: 10.30

Pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady otworzyła obrady XXII sesji Rady Powiatu III kadencji.
Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 10 radnych, co stanowi
quorum, przy którym Rada moŜe obradować. Nieobecny Mirosław Molski, Zbigniew
Krokosz.
Radni Henryk Kuczma przybył o godz. 9.03, Józef Sarnowski przybył o godz. 9.20
Przewodniczący przywitała zaproszonych gości (listy stanowią załączniki 1 do protokołu).

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi.

Głosowanie nad protokołem z XXI sesji z dnia 30 grudnia 2008 r.: (10 za,)

Protokół został przyjęty.

Pkt 3 Przyjęcie proponowanego porządku obrad.(zał. nr 2)

Edward Adamczyk, Wicestarosta powiedział, iŜ w projekcie uchwały 5.2 wkradł się błąd
pisarski. Zamiast roku 2008, powinien być rok 2009.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad autopoprawką do projektu
uchwały „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2009 r.”.
Głosowanie: 10 za,
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Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady odczytała treść porządku i zarządziła głosowanie nad
całym porządkiem:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 Zmiany uchwały Nr XXI/185/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia
2008r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2009 r.
5.2 Uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2009
r.
5.3 Przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa
i porządku w 2008 roku
5.4 Zmiany uchwały budŜetowej na 2009 rok.
6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Sprawy róŜne.
9. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego III kadencji.
Głosowanie: 11 za,

Pkt. 4 Interpelacje i zapytania radnych.
I. Ewa Dąbska, radna
1. Dotyczy programu RPO. Był składany wniosek na drogę w Bronowie. Ze strony
internetowej moŜna było się dowiedzieć, Ŝe wniosek ten nie spełnił warunków formalnych.
Czy coś zmieniło się w tej sprawie? Jaka jest dalsza sytuacja? (odpowiedź na piśmie)
2. Kiedy była zawarta umowa na opracowanie dokumentacji na drogę w Drewnicy i kiedy
jest termin zakończenia ? (odpowiedź na piśmie)

II. Stanisław Rączka, radny
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Wyjaśnienie okoliczności związanych z wycinką drzew przy ul. Drzymały w Nowym Dworze
Gdańskim oraz przedstawienie procedur podjętych przez powiatowy referat ochrony
środowiska (pismo w załączeniu.(zał. nr 3) . (odpowiedź na piśmie)

III. Barbara Piechnik, radna
1. Dotyczy utworzenia przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim klas
gimnazjum. Czy sprawa ta ma jakiś ciąg i czy przez Zarząd Powiatu zostały podjęte stosowne
działania dotyczące tej sprawy? (odpowiedź na piśmie)

2. Dotyczy drogi gruntowej powiatowej Przemysław – Izbiska – Głobica. Tylko część drogi
została pokryta płytami IOMB. Jakie są plany remontu tej drogi? (odpowiedź na piśmie)
(zał. nr 4)

IV. Eugeniusz Jaremba.
1. W ubiegłym roku miało być wyremontowane skrzyŜowanie w Lubieszewie. Nic z tego nie
wyszło. Jak wygląda sytuacja i czy w tym roku będzie to zrobione? (odpowiedź na piśmie)

5.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 Zmiany uchwały Nr XXI/185/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia
2008r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2009 r. .(zał. nr 5)

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady wyjaśniła, iŜ zmiana dotyczy przepisów prawa.
Rzecznik Konsumentów składa sprawozdanie Staroście, a nie jak to był dotychczas Radzie.
Zapytała o uwagi. Nie zgłoszono.
Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady odczytała treść i zarządziła głosowanie.

Głosowanie: 11 za, uchwała została podjęta

5.2 Uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2009
r. .(zał. nr 6)
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Edward Adamczyk, Wicestarosta wyjaśnił projekt uchwały. Powiedział, iŜ projekt był
omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Powiat Nowodworski przyczynił się do
aktywnego udziału w Ŝyciu publicznym przez organizacje pozarządowe.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Odczytała treść i
zarządziła głosowanie.

Głosowanie: 12 za, uchwała została podjęta

5.3 Przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa
i porządku w 2008 roku. (zał. nr 7)

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady wyjaśniła, iŜ projekt był omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady. Powiedziała, iŜ sprawozdanie określone jest ustawami, są to
badania publiczne o charakterze ponad gminnym w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli. Dodała, Ŝe sprawozdania jednostek będą w pierwszym kwartale
tego roku więc, będzie moŜliwość zadawania pytań odnoście Komendantowi Powiatowemu
Policji oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej StraŜy PoŜarnej w terminie
późniejszym. Zapytała o uwagi. Nie zgłoszono.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady odczytała treść i zarządziła głosowanie.

Głosowanie 12 za, uchwała została podjęta.

5.4 Zmiany uchwały budŜetowej na 2009 rok. .(zał. nr 8)

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady poprosiła panią Skarbik o przedstawienie uchwały.

Małgorzata Tkaczyk, Skarbik Powiatu, wyjaśniła iŜ zmiany uchwały budŜetowej na 2009
roku polegają na:
Zwiększeniu po stronie dochodów - 340.000 zł – w Starostwie – dotacja z WFOŚ i GW
Zwiększenie po stronie wydatków – 453.100 zł – ZDP – wydatki inwestycyjne (250.000
przebudowa mostu, 203.100 dokumentacje i inwestycje zaplanowane w 2008, których
płatność przypada na 2009, 92.956 w Starostwie – wydatki na utrzymanie dzieci w
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placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych samorządów, 5.000 w PPP na
wniosek Dyrektora.
Przeniesienia po stronie wydatków
310.000 ZDP – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na przebudowe drogi powiatowej Nr
2307 G (KEK).
W zawiązku z powyŜszym zmiany w innych załącznikach

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady odczytała treść i zarządziła głosowanie.

Głosowanie 12 za, uchwała została podjęta.

15 minut przerwy

6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. .(zał. nr 9)

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, iŜ radni informacje otrzymali.
Zapytała o spotkanie z w sprawie rybołówstwa.

Edward Adamczyk, Wicestarosta wyjaśnił, iŜ na spotkaniu nie mówiono o drogach. Tematy
związane były typowo z rybołówstwem. Wicestarosta powiedział, iŜ przeprowadzono
rozmowę z Panem Plocke, mówił o przyszłości projektów rybołówstwo. Wszystko jest na
dobrej drodze, aby te programy zostały ponownie uruchomione.

Nie jest to informacja

pewna. Z naszej strony jest oczekiwanie.

Zdzisław Piechota Dyrektor ZDP powiedział, iŜ wartość kosztorysowa projektów wynosi
około 17 mln zł, sama ul. Morska w Stegnie to 9,5 mln zł.

Edward Adamczyk, Wicestarosta wyjaśnił, iŜ Starosta Piórkowski spotkał się z
marszałkiem Strukiem, rozmawiano na temat RPO. Jest on pod kreską na liście oczekujących.
Podobno marszałek przyrzekł, Ŝe będzie on realizowany.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.
Nie zgłoszono.

8. Sprawy róŜne.
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I Programy RPO
Andrzej Sobociński, członek Zarządu powiedział, iŜ został upowaŜniony przez Starostę do
udzielenia odpowiedzi w sprawie programów RPO. 4 drogi - jest to Szkarpawa - Bronowo,
Solnica – Orliniec – Dąbrowa. Ten projekt w pierwszej wersji nie został zaakceptowany ze
względu na nieoszacowanie. Nie musiało być kosztorysu, a grupa ekspercka odrzuciła
projekt. Odwołaliśmy się do Wojewody. Odwołanie zostało przyjęte. Następnie Starosta
uczestniczył w dwóch spotkaniach. Ostatnie z trzema Marszałkami Jest obietnica z ich
strony, Ŝe wniosek będzie zaakceptowany. Powiat wraz z Gminą Nowy Dwór na ty zyska.
Była obawa, Ŝe nie otrzymamy tych środków, ze względu na to, Ŝe Gmina Nowy Dwór Gd.
otrzymała 3.700.000 zł. Wszystko jest na dobrej drodze.

Edward Adamczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu powiedział, iŜ kosztorys na drogę
Szkarpawa – Bronowo wynosi 990 tys. zł. Obecnie są opracowywane mapy do celów
projektowych., pod warunkiem Ŝe RPO zostanie uwzględnione i Powiat zostanie
zaakceptowany do realizacji tego zadania.

II Dokumentacja na drogę w Drewnicy
Edward Adamczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu powiedział, droga nie wchodzi w Ŝadne
programy. Jest realizowana we współpracy z Gminą Stegna. TeŜ jest opracowywana mapa do
celów projektowych.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, iŜ prosi o informacje na piśmie (od kiedy
do kiedy)

Zdzisław Piechota, Dyrektor ZDP powiedział, iŜ termin dokonania dokumentacji to
15.02.2009 r.

Stanisław Rączka, zwolnił się i opuścił salę.

III Wycinka drzew
Edward Adamczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu powiedział, iŜ organizacje ekologiczne
bez dogłębnego zapoznania się z problemem, wyraŜają opinie w sposób medialny z uwagami
na władze powiatowe, czy to gminne. Wnioski są podpisywane bardzo rzadko. Chodzi o
drzewa zagraŜające bezpieczeństwu i chore. Wycięto 4 topole przed budynkiem Starostwa,

6

uschły w wyniku prowadzonych prac ekshumacyjnych. My nie składamy wniosków o
wycinki. My je rozpatrujemy i wydajemy uzasadnione decyzje. (równieŜ po konsultacji z
pracownikami Lasów Państwowych, jeŜeli jest taka potrzeba). Zdarzają się przypadki, w
których zwracają się do nas samorządy o wycinkę. np. wniosek o wycinkę 60 drzew – Nowa
Cerkiew. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Wszystkie pozytywne decyzje są w
podejmowane w sposób przemyślany.

Andrzej Sobociński, radny powiedział, iŜ nie podziela zdania przedmówcy. Drzewa na ul.
Drzymały nie były pielęgnowane. Co do zdrowia drzew moŜe nastąpić równieŜ pomyłka.
Teraz moŜna zobaczyć po pniu, czy były zdrowe, czy chore. To były zdrowe drzewa, tylko
niepielęgnowane. Radny podziela zdanie, Ŝe nie wychodzi to na wniosek nasz, czy
Burmistrza, a na wniosek osoby fizycznej. Sam pień nie zagraŜa bezpieczeństwu, jeŜeli jest
pielęgnowany.
Radny oczekuje odpowiedzi dlaczego tak się stało.

NaleŜy uczulić słuŜby. Dlaczego

wycięto drzewa przy ul Drzymały, najpierw nie dokonano pielęgnacji?

Marcin Głowacki, radny powiedział, iŜ w m. Kmiecin wycięto dwie 200 letnie lipy i inne
drzewa.

Anna Galewska, radna zapytała, czy była kuratela Konserwatora Przyrody.

Edward Adamczyk Wicestarosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ jeŜeli jest taka konieczność to
takie zgody są. U nas ich nie było, nie było konieczności.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, iŜ waŜny jest człowiek i jego
bezpieczeństwo. Wszelkie działania władz samorządowych traktowane są jako zło.
Podcinanie gałęzi jest traktowane jak zło, wycinanie teŜ. Decyzje są wydawane po głębokiej
analizie i świadomie, jeŜeli jest zagroŜenie lub inny uzasadniony wniosek.

Andrzej Sobociński, członek Zarządu powiedział, Ŝe zasugerował, iŜ moŜna próbować
najpierw pielęgnacji, gdzie nie będzie zagroŜone bezpieczeństwo. Ludzie wycinają drzewa
bez zezwoleń. NaleŜy to piętnować i uświadamiać o karach za wycinkę drzew.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady powiedziała, iŜ moŜna to sprawdzić. Ludzie łamią
przepisy, jest to nasza wiedza i świadomość.
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VI Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu zasugerowała umieszczenie na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego informacji o karach za samowolne wycinanie drzew.

IV Koncepcja utworzenia Gimnazjum przy ZS Nr 1
Edward Adamczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu powiedział, iŜ ze strony Gminy Nowy
Dwór Gdański nie ma takiej woli. Nie ma z powodów mankantylnych.

V Droga Głobica – ChorąŜówka
Edward Adamczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu powiedział, iŜ droga nie jest objęta
Ŝadnym programem, nie ma na nią ekstra środków przeznaczonych w budŜecie. MoŜna ją
wyprofilować, przez urządzenia znajdujące się na stanie Powiatu – remonter.
Zdzisław Piechota, Dyrektor ZDP powiedział, iŜ w okresie wiosennym moŜna to wykonać.
Droga będzie naprawiona.

VI SkrzyŜowanie w Lubieszewie
Zdzisław Piechota Dyrektor ZDP powiedział, iŜ moŜe uda się pozyskać środki zewnętrzne.
Wykonać tą drogę kompleksowo. Jest pomysł Starosty na rondo. JeŜeli nie uda się tego zrobić
to będzie realizacja tak jak jest ustalone – przebudowa skrzyŜowania.
Na Pomorskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego był omawiany temat drzew,
zagraŜających bezpieczeństwu drogowemu. Liczne wypadki.

VII Andrzej Sobociński, członek Zarządu wnioskuje do Komendanta Powiatowego Policji
o patrole na trasie E 7 – niszczenie przystanków autobusowych.

Beata Perzyńska Komendant Powiatowy Policji przyjęła uwagę do wiadomości.

11. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego III kadencji.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego zamknęła obrady XXII
sesji w dniu 27 stycznia 2009 r.
Protokołowała
Dobrosława Fila

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowodworskiego
Ewa Dąbska
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