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PROTOKÓŁ NR XXV/09 

z XXV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia  30 kwietnia 2009 roku 

 

Rozpoczęcie: 9.00     Zakończenie: 11.30 

 

Pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady otworzyła obrady XXV sesji Rady Powiatu III kadencji. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 

quorum, przy którym Rada moŜe obradować. Nieobecny Mirosław Molski, Eugeniusz 

Jaremba oraz Henryk Kuczma. 

Eugeniusz Jaremba przybył o godz. 9.03 Henryk Kuczma przybył o godz. 9.10 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady 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 XXIV sesji z dnia 09 kwietnia  2009 r.:  (13 za,) 

 

Protokół został przyjęty, bez uwag. 

 

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

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta zgłosił pkt 6.10 projekt uchwały w sprawie: 

6.10 Uzgodnienia projektu zagospodarowania oraz wyraŜenia zgody na zajęcie nieruchomości 

z zasobu powiatu – dodatkowy projekt omawiany na komisjach.  

Zarząd zgłosi dwie autopoprawki.  

6.5 Zmiany uchwały budŜetowej na 2009 r. -autopoprawka 

6.6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.- 

autopoprawka 
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autopoprawki zostały Państwu rozdane.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, iŜ autopoprawki zostaną omówione przy 

projektach uchwał. Przewodniczący zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem pkt 6.10 do 

porządku obrad 

 

Głosowanie 13 za 

Następnie odczytała treść porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu, zapytała o uwagi, nie 

zgłoszono i zarządziła głosowanie: 

 

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. Sprawozdania jednostek organizacyjnych z prowadzonej działalności w 2008 roku. 

� Dom Pomocy Społecznej MORS 

� Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

� Zarząd Dróg Powiatowych 

� Powiatowy Urząd Pracy 

� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

� Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

� Zespół Szkół Nr 2 

� Zespół Szkół Nr 1 

6. . Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

6.1 rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Nowym Dworze Gdańskim.  

6.2 wsparcia inicjatywy ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Nowym Dworze Gdańskim. 

6.3 WyraŜenia zgody na dysponowanie do celów budowlanych  i wejścia na teren 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego w celu bodowy linii 

kablowej – przyłącza energetycznego. 

6.4 WyraŜenia zgody na dysponowanie do celów budowlanych i wejścia na teren 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego w celu budowy sieci 

elektroenergetycznej, sterowniczej i teletechnicznej. 
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6.5 Zmiany uchwały budŜetowej na 2009 r.  

6.6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

6.7 Przyjęcia sprawozdania Komisji rewizyjnej z realizacji uchwał Rady Powiatu 

Nowodworskiego i Zarządu Powiatu Nowodworskiego 

6.8 Projekt uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

wykonania budŜetu Powiatu Nowodworskiego za 2008 r. i udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Nowodworskiego z tego tytułu. 

6.9 ZałoŜenia Gimnazjum Sportowego w Nowym Dworze Gdańskim i włączenia go do 

Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 

6.10 Uzgodnienia projektu zagospodarowania oraz wyraŜenia zgody na zajęcie nieruchomości 

z zasobu powiatu  

7. Informacja Starosty o działalności zarządu Powiatu miedzy sesjami 

8. Wnioski i oświadczenia radnych 

9. Sprawy róŜne 

10. Zakończenia obrad XXV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego III kadencji. 

 

Głosowanie: 13 za,  

 

Pkt. 4 Interpelacje i zapytania radnych.  
 
1. Andrzej Sobociński, radny zgłosił interpelację dotyczącą drogi E 7. Trzy lata temu 

droga ta została oddana do uŜytku. Wykonane zostały szlabany dla samochodów 

uprzywilejowanych. Nie są one uŜyteczne, gdyŜ zostały zabetonowane. NaleŜałoby wystąpić 

do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z pismem o uruchomienie tych dwóch 

odcinków drogi. Radny posiada wiedzę o próbie przekazanie drogi do powiatu lub do gminy. 

Nie zna stanowiska gminy w tym temacie. Radny prosi o wyjaśnienie.  

2. Stanisław Rączka, radny zapytał o strefę płatnego parkowania na Mierzei. Czy 

zaplanowanie przetargu na 09.06.2009 nie jest zbyt późne? ZbliŜa się weekend majowy i czy 

powiat z tego tytułu nie poniesie strat? Czy parkowanie na Mierzei nie powinno być robione 

w kwietniu? Czy z operatorem musi być podpisywana umowa na krótki czas?  

3. Stanisław Rączka, radny powiedział, iŜ przedwczoraj odbyła się konferencja na temat 

środowiska. Poruszono sprawę bobrów. Radny zachęca do zastanowienia się nad tym 

problemem. Bobry są bardzo powaŜnym problemem.  

4. Stanisław Rączka, radny powiedział, iŜ firma TUGA prowadzi swój cięŜki transport do 

siedziby przez środek miasta Nowy Dwór Gdański.  

5. Pan Kos, radny Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim 
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Proponuje: 

1) rozwaŜenie naprawy pobocza drogi Jazowa – Wierciny; 

2) dokończenie drogi Rakowo – Lubstowo – połoŜenie płyt jomb w okolicach posesji p. 

Cichego, albo przekazanie jej gminie.  

 
5. Sprawozdania jednostek organizacyjnych z prowadzonej działalności w 2008 roku. 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady poprosiła o krótką prezentację.  

 

� Dom Pomocy Społecznej MORS. (zał. nr 3) 

 

Maria Pawłowska, Dyrektor MPS MORS podziękowała za środki przekazane w roku 

ubiegłym. W roku 2008 DPS pozyskała bardzo duŜo środków zewnętrznych. Zakupiono 

sprzęt rehabilitacyjny, meble itp. Mniejsze wpływy będą z turnusów, gdyŜ jest mniej środków 

z PFRON. DPS wypracował dochody miedzy innymi ze sprzedaŜy posiłków.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała, kiedy planowane jest zakończenie inwestycji 

termomodernizacji?  

 

Maria Pawłowska, Dyrektor MPS MORS powiedziała, iŜ planowane zakończenie powinno 

nastąpić we wrześniu, jednak w maju moŜe nastąpić koniec inwestycji? 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała, czy informacja przedstawiona radnym 

dotyczy II półrocza, czy całego roku.  

 

Maria Pawłowska, Dyrektor MPS MORS powiedziała, iŜ całego roku. 

 

Głosowanie: 14 za 

 

� Zarząd Dróg Powiatowych.(zał. nr 4) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta usprawiedliwił nieobecność Dyrektora ZDP. 

 

Głosowanie: 14 za 

 

� Powiatowy Urząd Pracy.(zał. nr 5) 
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Wioletta Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy powiedziała, iŜ rok 2008 

był bardzo owocny w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. PUP miał bardzo wysoki limit 

środków 6.700.000 zł. Pracownicy odbywają ciągłe szkolenia. Wykonano prace remontowe w 

budynku – wymiana okien. 

 

Głosowanie: 14 za 

 

� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.(zał. nr 6) 

 

Dorota Betkier Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim powiedziała, iŜ kadra pracownicza korzysta ze szkoleń. Uruchomiono Ośrodek 

Informacji Kryzysowej w miesiącu maju. Jest problem z pozyskiwaniem rodzin zastępczych. 

Problem dotyczy całego kraju. Domy dziecka nie przyjmują dzieci. Otrzymaliśmy o połowę 

mniejsze środki PFRON, niŜ w roku ubiegłym. Wzrósł koszt utrzymania w WTZ, co 

zmniejsza budŜet na działalność bieŜącą. Działa wypoŜyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Na 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności trzeba czekać około 3 miesięcy.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała, czy PCPR zna los i nadzoruje dzieci, które 

przebywają w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.  

 

Dorota Betkier Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim powiedziała, iŜ ustawa nakazuje prowadzenie rodziny w odpowiedni sposób. Nasz 

pracownik jeździ i kontroluje pobyt dzieci w takich rodzinach.   

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta powiedział, iŜ z rodzinami zastępczymi jest powaŜny 

problem. Będzie on jeszcze większy, gdyŜ domy dziecka mają być likwidowane. Jest walka o 

rodziny zastępcze, dochodzi do skarg.   

 

Bolesław Klein, podziękował za dobrą współpracę w PCPR. 

 

Głosowanie: 14 za 

 

� Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna .(zał. nr 7) 
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Izabela Narewska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej powiedziała, iŜ 

zatrudnienie w placówce jest takie jakie było. Poradnia zajmuje się doradztwem, poradami, 

diagnostyką, pomocą. Na badania oczekuje się około 3 miesiące. W roku 2008 wydano 121 

orzeczeń. Poradnia przyjmuje studentów na praktyki. Dyrektor podziękowała za środki na 

dokształcanie. DuŜa liczba osób korzysta z usług tej jednostki.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała, czy w porównaniu do roku 2007 statystka 

wzrosła jeŜeli chodzi o interwencje kryzysowe.  

 

Izabela Narewska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej powiedziała, iŜ 

statystyki są porównywalne.  

 

Głosowanie: 13 za 

 

� Zespół Szkół Nr 2.(zał. nr 8) 

 

Jacek Michalski, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 wyjaśnił, iŜ występują dwa typy szkół 

technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. W statucie są wymienione inne typy szkół, jednak 

nie mają zainteresowania. W technikum jest 13 oddziałów, w ZSZ 10. Wyniki przygotowania 

do egzaminów w technikum są zadawalające w ZSZ bywa róŜnie. Nabór w zeszłym roku to 7 

klas, w tym planowane jest utworzenie 8 oddziałów. Dyrektor prosi o promocję szkoły i 

wsparcie. Dyrektor podziękował za środki na remonty.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała, jaki % młodzieŜy przystępuje do matury?  

 

Jacek Michalski, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 wyjaśnił, iŜ młodzieŜ jest zachęcana do 

przystopowania do tego egzaminu, jednak bywa róŜnie.   

 

Barbara Piechnik, radna zapytała o sprawę warsztatów szkolnych. 

 

Jacek Michalski, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 wyjaśnił, iŜ został zobowiązany przez 

Zarząd do przygotowania koncepcji funkcjonowania warsztatów. Potrzebne są zmiany.  

 

Zbigniew Bojkowski, radny powiedział, aby Pan Dyrektor przedstawił do końca czerwca 

projekt dotyczący warsztatów.  
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Jacek Michalski, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 wyjaśnił, iŜ projekt zostanie przygotowany. 

 

Głosowanie: 14 za 

 

� Zespół Szkół Nr 1.(zał. nr 9) 

 

Dorota Chojna, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 wyjaśniła, iŜ w ZS Nr 1 jest 10 oddziałów 

LO, 2 oddziały LP, 1 oddział LO dla Dorosłych.  

Od 01.09.2009 rusza Gimnazjum Sportowe. 

W roku 2008 oobchodzono 60-lecie szkoły. Od 01.09.2008 w szkole funkcjonuje świetlica 

szkolna.  

Dyrektor podziękowała za środki na remonty. W roku 2008: 

- otworzono boisko wielofunkcyjne 

- wymieniono wszystkie hydranty 

- zamontowano ławki na zewnątrz 

- wyniki matur są dobre 

- szkoła współpracuje z Politechniką Gdańską. 

 

Anna Galewska, radna zwróciła uwagę na niską średnią ocen z matury – 3,24 obecnie 3,03 

 

Głosowanie: 14 za 

 

� Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.(zał. nr 10) 

 

Iwona Błońska, Dyrektor SOSW wyjaśniła, iŜ w placówce przeprowadzono remonty. 

Jednostka współpracuje z ZS Nr 2. Dyrektor podziękowała za dobry budŜet.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała, czy dzieci korzystające z dodatkowych zajęć, 

uczestniczą w konkursach i olimpiadach? 

 

Iwona Błońska, Dyrektor SOSW wyjaśniła, iŜ tak, w konkursach dla tych dzieci 

przeznaczonych. Zdobywają znaczne sukcesy.  

 

Barbara Piechnik, radna powiedziała, iŜ Komisja oświaty wizytuje placówki oświatowe. 

Pani Piechnik zapytała o wandalizm na terenie placówki. 
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Iwona Błońska, Dyrektor SOSW wyjaśniła, iŜ w placówce i wokół uległ zmniejszeniu. 

Potrzeba jest jeszcze 4 kamer. Budynek SOSW jest w sąsiedztwie ZS Nr 2.  

 

Anna Galewska, radna zapytała o uczęszczanie dzieci z autyzmem do SOSW. 

 

Iwona Błońska, Dyrektor SOSW wyjaśniła, iŜ są takie plany. Trwają rozmowy z Paniami, 

które miałyby podjąć się tej pracy.  

 

Głosowanie 14 za 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady ogłosiła 15 minut przerwy. 

Nieobecny H. Kuczma 

 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

6.1 rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. .(zał. nr 11) 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady odczytała skargę Pana R. Pyszka, odczytała 

wyjaśnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim na temat skargi skierowanej przez Pana Ryszarda Pyszka, zam. Nowy Dwór 

Gdański. Oraz odczytała projekt uchwały w sprawie.  

Przewodniczący zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 13 za uchwała została podjęta.  

 

6.2 Wsparcia inicjatywy ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej 

StraŜy PoŜarnej w Nowym Dworze Gdańskim. .(zał. nr 12) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ z taką inicjatywą wystąpił 

Komendant Komendy Powiatowej  Państwowej StraŜy PoŜarnej w Nowym Dworze 

Gdańskim. W czerwcu jest planowane otwarcie nowej straŜnicy. Jest określona procedura 

dotycząca ufundowania sztandaru, naleŜy podjąć uchwałę. Działania są uzgodnione. 

04.05.2009 chcemy uruchomić całą procedurę.  
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Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przypomniała, iŜ projekt był omawiany na posiedzeniu 

komisji. Zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła głosowanie. 

 

Głosowanie: 13 za, uchwała została podjęta.  

  

6.3 WyraŜenia zgody na dysponowanie do celów budowlanych  i wejścia na teren 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego w celu bodowy linii 

kablowej – przyłącza energetycznego. .(zał. nr 13) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ projekt 6.3 i 6.4 są tego samego 

rodzaju. 6.3 dotyczy budynku mieszkalnego, 6.4 dotyczy fermy wiatraków.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przypomniała, iŜ projekt był omawiany na posiedzeniu 

komisji. Zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła głosowanie. 

 

Głosowanie: 13 za, uchwała została podjęta. 

 

6.4 WyraŜenia zgody na dysponowanie do celów budowlanych i wejścia na teren 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego w celu budowy sieci 

elektroenergetycznej, sterowniczej i teletechnicznej. .(zał. nr 14) 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przypomniała, iŜ projekt był omawiany na posiedzeniu 

komisji. Zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła głosowanie. 

 

H. Kuczma przybył o godz. 10.35 

 

Głosowanie: 14 za, uchwała została podjęta. 

 

6.5 Zmiany uchwały budŜetowej na 2009 r.  .(zał. nr 15) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ wczoraj otrzymaliśmy ostateczną 

decyzję o otrzymaniu dotacji w kwocie 250.844,00 zł na projekt „Warszawska w Europie, 

praktyczna inwestycja w ucznia..” Program dotyczy ZS Nr 2.   
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Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przypomniała, iŜ projekt był omawiany na posiedzeniu 

komisji. Zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła głosowanie nad 

autopoprawką przedstawioną przez Zarząd. 

 

Głosowanie: 14 za, uchwała została podjęta 

 

6.6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

.(zał. nr 16) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ Zarząd przedstawia 

autopoprawkę, która polega na: poprawieniu błędów literowych projektu oraz przyjęcia 

częściowego wniosku, który został zgłoszony na komisjach. Starosta odczytuje uzasadnienie 

do autopoprawki.  

- poprawki literowy 

- zadania dotyczące turystyki i zmiana nazwy zespołu.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przypomniała, iŜ projekt był omawiany na posiedzeniu 

komisji. Zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła głosowanie nad 

autopoprawką przedstawioną przez Zarząd. 

 

Głosowanie: 11 za 

     1 przeciw 

     2 wstrzymujące się  

Uchwała została podjęta.  

 

6.7 Przyjęcia sprawozdania Komisji rewizyjnej z realizacji uchwał Rady Powiatu 

Nowodworskiego i Zarządu Powiatu Nowodworskiego. .(zał. nr 17) 

 

Stanisław Rączka, Przewodniczący Komisji rewizyjnej  odczytał treść sprawozdania.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przypomniała, iŜ projekt był omawiany na posiedzeniu 

komisji. Zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła głosowanie  

 

Głosowanie: 14 za, uchwała została podjęta 

 



 11 

6.8 Projekt uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie przyj ęcia sprawozdania 

z wykonania budŜetu Powiatu Nowodworskiego za 2008 r. i udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Nowodworskiego z tego tytułu. .(zał. nr 18) 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przypomniała, iŜ obowiązuje odpowiednia procedura.  

 

Procedura  

1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budŜetu Powiatu Nowodworskiego za 

2008r. .(zał. nr 19) 

2. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budŜetu za 2008 r. .(zał. nr 20) 

3. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego o wykonaniu budŜetu za   

rok 2008 przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego .(zał. nr 21) 

4. Wniosek do Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie udzielenia absolutorium za 2008 

rok dla Zarządu Powiatu.(zał. nr 22) 

5. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego. .(zał. nr 23) 

6. Dyskusja. 

 

Ad. 1 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budŜetu Powiatu Nowodworskiego za 

2008r.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski powiedział, iŜ sprawozdanie zostało dość 

obszernie przedstawione. Dochody w 2008 r. wynosiły 31.422.000 zł, wydatki 32.177.000. 

zadłuŜenie na koniec 2008 r. 9.039.000 zł. W ciągu roku budŜet był zmieniany wielokrotnie. 

W większości były wprowadzane nowe tematy inwestycyjne, związane z wnioskowaniem i 

zabezpieczaniem kwot. Zwiększenia były prawie na kwotę 6.000.000 zł. Wydatki o 8.500.000 

zł – o 31%. Realizacja w ocenie Starosty była poprawna, takŜe dla RIO, gdzie wykonanie 

dochodów to 101,28% , wydatki na poziomie 92,98%. Starosta zwraca uwagę, na to, iŜ 

charakteryzuje to naszą kadencję. ObniŜamy nasze zobowiązania. Kiedy rozpoczęliśmy pracę, 

zadłuŜenie było na poziomie 39,2%, w 2007 – 35%, 2008 rok kończymy na poziomie 28,7%. 

To stwarza pewne perspektywy i jest pewną gwarancją, bo są wątpliwe dochody ze sprzedały 

majątku, który załoŜyli śmy, a znacznie obniŜony wskaźnik pozwala nam racjonalnie  

planować inwestycje w pewnym momencie przy braku dochodów na kredyty. Sytuacja nie 

jest tragiczna, mamy zdolność kredytową. Czekamy na odpowiedni moment, na odpowiednie 
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decyzje. Trudno na bieŜąco bilansować budŜet przy tych zmianach. Mamy budŜet rozchwiany 

w ten sposób, gdyŜ mamy wiele inwestycji związanych z dofinansowaniem. I wszędzie 

musimy zabezpieczyć te udziały własne, gdzie nie mamy pewności, ze zostaną zrealizowane.  

Starosta przypomina, iŜ do końca maja tego roku są 4 drogi do morza 

Do końca czerwca składamy wniosek na 4 ml zł na ZS Nr 1.  

Nie grozi nam załamanie, czy problem finansowy. To jest na dzisiaj zbilansowane.  

 

Ad. 2 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budŜetu za 2008 r.  

 

Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała treść Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2008 r.  

 

Ad. 3 Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego o wykonaniu budŜetu za   

rok 2008 przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego. 

 

Stanisław Rączka, Przewodniczący Komisji rewizyjnej  odczytał treść opinii Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego o wykonaniu budŜetu za   rok 2008 przez Zarząd 

Powiatu Nowodworskiego. 

 

Ad. 4 Wniosek do Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie udzielenia absolutorium za 

2008 rok dla Zarządu Powiatu 

 

Stanisław Rączka, Przewodniczący Komisji rewizyjnej  powiedział, iŜ nie ma na sali prasy, 

następnie odczytał treść wniosku do Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium za 2008 rok dla Zarządu Powiatu 

 

Ad. 5 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego.  

 

Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała treść uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowodworskiego. 

 

6. Dyskusja. 
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Józef Sarnowski, radny pozytywnie opiniuje wykonanie budŜetu. Radny pozytywnie ocenia 

przygotowanie dokumentów dotyczących podejmowania uchwał. Radni nie mają do nich 

uwag. Radny powiedział, iŜ budŜet jest niezły. Radnego niepokoi cyfra 17%  - wykonanie 

inwestycji. Jako radny wie dlaczego tak jest. Powinniśmy dąŜyć do tego, aby to się poprawiło. 

Radny jest zadowolony z pracy Starosty. Jest on sprawnym urzędnikiem. Często zdarza się, iŜ 

osoby nie na swoich miejscach podejmują decyzje. Radny uwaŜa, iŜ Starosta i Zarząd 

zasługują na absolutorium, co jest podkreślone przez RIO i Komisję rewizyjną. Radny będzie 

głosował za udzieleniem absolutorium.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o wykazane w sprawozdaniu kredyty. W 2008 

r. rozchody z tytułu kredytów wynosiły 1.313.000 zł, z czego 933,000 to spłata kredytów z 

Ochrony Środowiska i Invest Banku kwota 300.000 zł. Zobowiązania finansowe po roku 

2005 są opisane - na jakie zadania zostały wzięte. Przewodniczący chce się dowiedzieć o 

zobowiązania za rok 2003, na jakie cele były wzięte kredyty?  

 

Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu nie umie wyjaśnić z pamięci.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedział, iŜ naleŜy posiadać wiedzę na ten temat.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił iŜ kredyt 800.000 zł był zaciągnięty 

na zwiększenie wydatków na bieŜące utrzymanie dróg.   

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 14 za, uchwała została podjęta.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady pogratulowała Staroście i Zarządowi za kredyt zaufania 

jaki posiadają z tytułu realizacji i wykonania budŜetu. Podziękowała  kierownikom jednostek 

i pracownikom za cięŜką pracę.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski podziękował Radzie za wynik głosowana, 

które było zaskoczeniem. Wszystkie głosy były za, jest to kredyt zaufania i wyrozumiałości. 

Prawda jest taka, iŜ Ŝaden Zarząd nie zrealizuje budŜetu ze wskaźnikami. Bez poprawnej 
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współpracy z Radą. Zaskakujemy państwa nadzwyczajnymi sesjami, Ŝe coś trzeba szybko 

wprowadza do budŜetu, aby zaczęło funkcjonować, bo czas jest pewną wartością, i jest 

potrzebny, aby realizować budŜet. Na komisjach były dyskusje i emocje. Jest 15 osób i kaŜdy 

chce swoje zdanie powiedzieć. KaŜdy z nas chce dobrze dla lokalnej społeczności i kaŜdy z 

nas ma róŜną, co jest oczywiste hierarchie problemów.  Te priorytety są inne, ale dotyczą 

lokalnej społeczności.  

 

6.9 ZałoŜenia Gimnazjum Sportowego w Nowym Dworze Gdańskim i włączenia go do 

Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.(zał. nr 24) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski powiedział, iŜ projekt uchwały zakłada 

utworzenie Gimnazjum Sportowego przy ZS nr 1. Będzie to piłka noŜna i siatkówka dla 

dziewcząt. Jest to dobry przykład współpracy. Pomysł się narodził we współpracy Dyrekcji 

ZS Nr 1 z Komisją oświaty. Cel – chcemy podnieść poziom zainteresowania ZS Nr 1. Jest 

zbyt spore zainteresowanie. W środowisku oświatowym nie zostało to zbyt dobrze przyjęte.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przypomniała, iŜ projekt był omawiany na posiedzeniu 

komisji. Zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła głosowanie  

 

Głosowanie: 14 za, uchwała została podjęta 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski powiedział, iŜ Statut był konsultowany z 

nadzorem wojewody. Decyzja Rady jest jednorazowa, Statut moŜe być zmieniany przez samą 

szkołę.  

 

6.10 Uzgodnienia projektu zagospodarowania oraz wyraŜenia zgody na zajęcie 

nieruchomości z zasobu powiatu .(zał. nr 25) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski powiedział, iŜ projekt uchwały jest związany 

z programem rewitalizacji, jakiego podejmuje się Miasto Nowy Dwór Gdański. Rewitalizacja 

dotyczy ul. Kopernika, Muzeum śuławskiego i całego terenu przed Starostwem w okolicach 

fontanny i parkingu i terenu zielonego obok. Symbolicznie uczestniczymy w części 

finansowej tego zadania. Projekt zakłada nieodpłatne czasowe zajęcie gruntu – przed 

Starostwem 
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Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie zarządziła 

głosowanie. 

 

Głosowanie: 14 za, uchwała została podjęta 

 

7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu miedzy sesjami. .(zał. nr 26) 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta przedstawił informacje o pobycie w Niemczech. Zrodziły się 

nowe pomysły: 

1. Przekazanie nieodpłatnie wyposaŜenie sali restauracyjnej –meble, stoliki, bufet, 

2. Na 3 tygodnie przyjęcie 2 nauczycieli z ZS Nr 2, na praktykę, 

3. Doprowadzenie do wymiany młodzieŜy. 

 

Stanisław Rączka, radny zapytał o informację - naprawa nawierzchni drogi Rakowo – 

Jazowo – Kepiny – Kępki. 

Oraz o skręt w m. Kmiecin 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił, iŜ jest negatywna odpowiedź Generalnej Dyrekcji 

o wykonaniu prawoskrętu.  

Naprawa drogi, to bieŜące remonty. 

 

8. Wnioski i oświadczenia radnych 

 

Nie zgłoszono 

 

9. Sprawy róŜne 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przypomniała o złoŜeniu oświadczeń majątkowych. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta udzielił odpowiedzi na zgłaszane interpelacje. 

1. Szlaban przy wjeździe z Kmiecina i Nowego Dworu 

Jest to konsekwencja tego, iŜ w poprzedniej kadencji samorządy nowodworskie nie chciały 

drugiego wjazdu od strony Kmiecina do Nowego Dworu. Konsekwencją tego była 

interwencja Komendy StraŜy PoŜarnej, iŜ jest budowa jej nowej placówki i umoŜliwienia 



 16 

takiego wjazdu. Przyjęto rozwiązanie Generalnej Dyrekcji, Ŝe zrobi się dojazdy i 

zamontowano szlabany. Z rozmowy z Panem Piechotą, Starosta dowiedział się, iŜ w zeszłym 

roku proponowano przekazanie powiatowi i ZDP te odcinki dróg. Pan Dyrektor Piechota 

odmówił, powołując się na przepisy prawne ustawy o drogach publicznych. Była to sugestia, 

aby GDDK i A udała się z tym do Urzędu Miejskiego. Starosta wie, iŜ miesiąc temu Pan 

Komendant Ostasz został zaproszony do Generalnej Dyrekcji, sugerowano, iŜ będzie to 

rozmowa na temat przejazdu. Okazało się, iŜ podsuwano mu protokół przekazania majątku – 

szlabany. Komendant słusznie odmówił. My nie chcemy przejąć dojazdów, istnieje problem 

ich dewastacji. Po kaŜdej dewastacji, będzie interwencja aby je przywrócić do 

funkcjonowania, są to koszty. Starosta poruszy temat na spotkaniu z Panem Rogowiczem.  

 

2 Parkingi 

Są dwa rodzaje sposoby zorganizowania parkowania. W przypadku Krynicy, temat jest 

najlepiej rozwiązany. Miasto podjęło uchwałę o strefach płatnego parkowania. Ustaliło 

stawki, okres i miejsca. Zgodnie z uchwałą nie wolno pobierać wyŜszych stawek i poza 

terminem wyznaczonym.  

Pozostała działalność jest prowadzona na trzech drogach w inny sposób. Sposób 

kwestionowany ze względów prawnych został poprawiony. WydzierŜawiamy tereny poza 

jezdnią i chodnikiem, a nie szukamy operatora,. Nie mamy wpływu na wielkości opłaty. 

Mamy czas tej dzierŜawy, jako na grunt. Lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie stref 

płatnego parkowania. Przetarg na dzierŜawę ma to do siebie, ze trwa ponad dwa miesiące.  

(odpowiednia procedura). NaleŜy dąŜyć do stref płatnego parkowania, gdyŜ w tym przypadku 

nie ma wątpliwości prawnych. Starosta namawia do tego wójtów. Wtedy rada określi stawki i 

czas. DzierŜawa na ten krótki okres jest, dlatego Ŝe jakby gminy podjęły uchwałę o strefach 

płatnego parkowania, to wystąpiła by  kolizja prawna.  

 

3. Temat bobrów 

Temat jest znany odpowiednim słuŜbom. Był on przedstawiany przez zarząd melioracji. 

MoŜemy apelować, jednak zaangaŜowanie finansowe nie wchodzi w grę( odpowiedzialni za 

wody to RZGW i Marszałek). Generalnie nie moŜna na te zwierzęta polować, odławiania nic 

nie dają.  

 

Stanisław Rączka, radny  apeluje do samorządów, aby zając się bardziej tematem.  

 

4. Transport firmy Tuga 
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Samorządy nie chciały objazdu przy Kmiecinie i powstał powaŜny problem. Transport nie 

moŜe jeździć przez Kmiecin, gdyŜ jest to droga powiatowa i sami ustawiliśmy znaki 

odgraniczające tonaŜ pojazdów. Ruch w pewnych okresach narasta. MoŜe być problem na 

wjeździe do miasta. W jakimś stopniu jest to problem przedsiębiorstwa. Będzie tak jak jest. 

Chronimy swoją drogę. Jest to koszt dla firmy, ale najprawdopodobniej wlicza je do oferty i 

ich nie ponosi.   

 

Andrzej Sobociński, radny zapytał Pana Rączkę, kto zgłosił wnioski do radnego o parkingi 

nad morzem? 

Radny jest w komisji przetargowej, jeŜeli to pan Kurowski, to wystąpił do ZDP, aby bez 

przetargu przekazać mu miejsca parkingowe. Nie moŜna tego robić. Jest odpowiednia 

procedura. WydłuŜyliśmy czas. KaŜdy ma prawo przystąpić do przetargu. 

 

Stanisław Rączka, radny powiedział, iŜ chodzi o to, iŜ moŜna było wcześniej rozpocząć 

procedury.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił, iŜ wprowadzanie opłat w innych okresach nie jest 

zasadne.  

 

Eugeniusz Jaremba, radny powiedział, iŜ moŜe naleŜałoby przeprowadzić kontrolę, czy 

opłaty w ten weekend nie będą pobierane.(od 01.05.2009 do 03.05.2009) 

Radny zapytał, jakie kroki poczyniono w związku z zagroŜeniem „świńskiej grypy”? Czy 

zarządzanie kryzysowe jest uruchomione? 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił, iŜ rozmawiał z Panem Pszczolińskiem, iŜ została 

wysłana instrukcja do wszystkich ośrodków zdrowia, o sposobie postępowania. (dla nas 

Szpital Zakaźny w Gdańsku – Wrzeszczu) 

 

5. Jazowo – Wierciny – pobocze 

W zeszłym roku rozmawialiśmy na temat utwardzenia poboczy, ich uporządkowania. 

Zostanie przeprowadzona rozmowa z Dyrektorem ZDP, czy ma takie środki, aby to zrobić.   

 

6. Rakowo – Lubstowo 
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Jest to przykład drogi, która nie powinna być powiatową. JeŜeli Gmina chce, to moŜe 

sfinansować to przedsięwzięcie. Dla powiatu są waŜniejsze inne drogi. Powiat chętnie odda tą 

drogę. Przepis prawny w tym przypadku nie jest doskonały.  

 

Edward Adamczyk, Wicestarosta przypomniał sprawę bobrów i ich moŜliwości odstrzału.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, iŜ Starosta sprawę wyjaśnił. 

 

Eugeniusz Jaremba, radny powiedział, iŜ prasa podała informacje o uratowaniu sądu.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił, iŜ zaangaŜowanie było tylko ze strony Starostwa.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady powiedziała, iŜ Gmina Sztutowo podjęła uchwałę, 

równieŜ ją podejmie Nowy Dwór Gdański. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta wyjaśnił, iŜ Starosty wypowiedź nie była przedstawiona 

przez prasę. Otrzymaliśmy dofinansowanie na most w Myszewku. 

 

10. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego III kadencji. 

  
 
Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego zamknęła obrady XXV 

sesji w dniu 30 kwietnia 2009 roku. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

Dobrosława  Fila               Powiatu Nowodworskiego

                Ewa Dąbska 


