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PROTOKÓŁ NR XXVIII/09 

z XXVIII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia  30 października 2009 r. 

 

Rozpoczęcie: 9.00     Zakończenie: 13.00 

 

Pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady otworzyła obrady XXVIII sesji Rady Powiatu III 

kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych, co 

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

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przywitała zaproszonych gości (dokument stanowi 

załącznik na 1 do protokołu). 

 

Pkt 2  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

 

Głosowanie nad protokołem z XXVII sesji z dnia 25 września 2009 r.:  (14 za, 1 nieobecny ).  

 

Protokół został przyjęty bez uwag. 

 

Pkt 3 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. (dokument stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu)  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta zgłosił projekt uchwały pkt 8.7 w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.  

Dostarczono nowe uzasadnienie do projektu 8.1 (skargi).   

W pkt. 8.2 i 8.3 Zarząd uwzględnił wnioski komisji. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem zmian.  
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projekt uchwały pkt 8.7 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

 

Głosowanie: 14 za, 1 nieobecny 

 

Następnie odczytała cały 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. Informacja na temat funkcjonowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie Powiatu  

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku 

szklonym 2008/2009  

7. Stan techniczny dróg powiatowych – realizacja planu inwestycyjnego dróg.  

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

8.1 Rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim 

8.2 Przyjęcia aktualizacji strategii pomocy społecznej i działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim.  

8.3 Przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Nowodworskim na lata 2009 – 2015”.  

8.4 Zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2009 r.  

8.5 Zmiany uchwały budŜetowej na 2009 r.  

8.6 Określenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich 

wydzierŜawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata. 

8.7 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego – dodatkowy projekt 

9. Stanowisko Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie likwidacji z dniem 01 

stycznia 2010 r. VIII Zamiejscowego Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w 

Malborku   z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim. 

10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o złoŜonych 

oświadczeniach majątkowych radnych Powiatu Nowodworskiego. 

11. Informacja Starosty Nowodworskiego o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 
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12. Realizacja uchwał Zarządu i Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.  

13. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. 

14. Wnioski i oświadczenia radnych. 

15. Sprawy róŜne. 

16.  Zakończenia obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim III 

kadencji. 

 

Głosowanie nad całym porządkiem: 14 za, 1 nieobecny 

 

Pkt. 4 Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Marcin Głowacki, radny  – podniósł kwestię zniszczenia dróg wokół szkoły ZS Nr 2 przy 

budowie ORLIKA. Pan Głowacki wnosi o sprawdzenie, czy w umowie na budowę boiska 

typu ORLIK przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim jest zapis, iŜ firma 

budująca obiekt przywróci drogi do stanu sprzed budowy. JeŜeli takiego zapisu nie ma, to 

wnosi o rozmowę z wykonawcą, aby drogi te przywrócił do stanu pierwotnego. 

 

Stanisław Rączka, radny – apel o wspólne komisje Rady Powiatu. Komisje wspólne były 

dobrym miejscem do doinformowania się.  

 

Stanisław Rączka, radny ma wraŜenie, iŜ Zarząd zachowuje się nadmiernie milcząco w 

sprawie „afery parkingowej”. Pan Rączka wnosi o stanowisko Zarządu Powiatu w Nowym 

Dworze Gdański w sprawie „afery parkingowej”. Wniosek o pisemną odpowiedź w dwóch 

punktach: 

- W sprawie przekazania, wypoŜyczenia dokumentacji dla firmy SERWIN – 

dokumentacja przetargowa – parkingi. Pan Rączka otrzymał odpowiedź Dyrektora 

Szymańskiego, uwaŜa jednak iŜ jest ona niepełna. Prosi o opinię Zarządu Powiatu w tej 

sprawie.  

- Na jednej z Komisji Pan Sobociński proponował, zapis w umowie o płatności. Pan 

Sobociński dowiadywał się jak to wygląda w Lasach Państwowych. Dlaczego ten pomysł 

upadł? Pan Rączka wnosi o pisemne wyjaśnienie. Starosta w jednej z rozmów z Panem 

Rączką mówił, iŜ jest to niemoŜliwe. Pan Sobociński twierdzi, Ŝe to proponował. Pan Rączka 

wnosi, aby ten wątek teŜ w odpowiedzi się znalazł. 

 

Stanisław Rączka, radny wnosi o udzielenie pisemnej odpowiedzi na temat jaki jest stan, 

jaka jest postawa Zarządu i plany Zarządu w sprawie gruntów przeznaczonych pod „ścieŜkę 
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rowerową” – objazd Marzęcino. Czy jest w planie Zarządu powrócenie do tego tematu? Pan 

Rączka pyta, czy były dostateczne konsultacje z mieszkańcami?  

 

Stanisław Rączka, radny zapytał jaki jest, jaki był udział Powiatu w akcji 

przeciwpowodziowej? 

 

Stanisław Rączka, radny przedstawił, iŜ Pan Gola Prezes Lokalnej Grupy Działania (LGD) 

prosi o zapraszanie go na sesje Rady Powiatu. To byłaby okazja do uzyskania informacji co 

dzieje się w LGD. Tam mamy swój udział finansowy. 

 

Stanisław Rączka radny wniósł temat, czy dobrze jest, iŜ Pan Grzegorz Gola będąc 

Prezesem Lokalnej Grupy Działania jest naszym reprezentantem w tej grupie. 

 

Józef Sarnowski, radny powiedział, aby zorganizować spotkanie i zastanowić się nad 

tematem powodzi. Trzeba z tym coś zrobić. 

Pana Goli obowiązkiem jest uczestnictwo w sesji bez zapraszania.  

 

Eugeniusz Jaremba, radny wnosi o dokończenie remontu drogi Lubieszewo 1 - w roku 

2010. 

 

5. Informacja na temat funkcjonowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie 

Powiatu . (dokument stanowi załącznik nr 3 do protokołu)  

 

Jacek Michalski, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim – zadaniem 

jednostki jaką jest powiat jest realizowanie zadań w zakresie szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego. W powiecie są trzy placówki, które realizują te zadania (ZS Nr 1, ZS Nr 

2 i SOSW). W ZS Nr 1 jest 11 oddziałów. W ZS Nr 2 - 532 uczniów w 23 oddziałach. W 

SOSW są dwa oddziały jest to ZSZ  w dwóch zawodach – kucharz małej gastronomii i 

malarz, tapeciarz oraz szkoła przysposabiająca, 2 oddziały. Łącznie 853 uczniów w 35 

oddziałach oraz 2 oddziały zaocznego liceum, do niego uczęszcza 69 słuchaczy. W tych 

placówkach mamy 8 budynków dydaktycznych, 74 sale lekcyjne, 8 pracowni 

multimedialnych, kamery projektory. Kadra pedagogiczna do 133 nauczycieli w placówkach 

łącznie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Z czego 59 nauczycieli dyplomowanych, 

45 mianowanych, 17 kontraktowych, 5 staŜystów i 5 osób, które nie rozpoczęły staŜu, nie 

spełniają wymogów. 87% kadry ma pełne wykształcenie. W ZS Nr 2 pracuje 58 osób  
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(nauczycieli). W ZS Nr 1 – 32 osoby. W SOSW – 33 osoby. W Poradni – 10 osób, 8 osób to 

nauczyciele dyplomowani. 

 

Barbara Piechnik,  radna zapytała o bazę programową i techniczną. Czy jest ona dobrze 

wyposaŜona, czy jest to zadawalające. 

 

Jacek Michalski Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim powiedział, 

iŜ sprzęt komputerowy trzeba wymieniać co dwa, trzy lata. Dopóki pracownie będą 

utrzymywane ze środków europejskich, dopóty nie musimy się martwić. MoŜe pojawić się 

kłopot, iŜ za dwa trzy lata będziemy musieli wydawać własne środki. W sprawie wyposaŜenia 

pracowni, Ŝaden dyrektor nie powie, iŜ ma wszystko np. brak projektorów.   

 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku 

szklonym 2008/2009. (dokument stanowi załącznik nr 4 do protokołu) 

 

Jacek Michalski, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim powiedział, 

iŜ zadania oświatowe realizują cztery placówki oświatowe. Z oferty edukacyjnej korzysta 

ponad 900 uczniów, 69 słuchaczy w 45 oddziałach. Podstawowym zadaniem jest dbanie o 

bazę. W poprzednim roku szkolnym jako samorząd wydaliśmy ponad 1.500.000 zł na 

remonty, zakupy w placówkach oświatowych. W ZS Nr 1 jest to 1.017.000,00 zł, w ZS Nr 2 

300.000,00 zł, w SOSW ponad 100.000,00 zł w Poradni 21.800,00 zł. Jest to znaczący krok 

do lat poprzednich. Te środki nie zawierają budowy Orlika, oraz kolejnych etapów 

rozbudowy pracowni gastronomicznej. W jednym czasie realizowane są cztery powaŜne 

inwestycje – budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS Nr 1 i Nr 2, powstanie pracowni w ZS 

Nr 2,  remont dachu budynku ZS Nr 1. Kadra pedagogiczna jest bardzo zadowolona i prosi, 

aby o tym pamiętać. Na doskonalenie zawodowe w 2008 r. przeznaczono środki 45.975,00 zł. 

w 2009 r. 46.184,00 zł. Są to wystarczające środki. Frekwencja kształtuje się od 97% w 

Liceum do 79,5% w SOSW. Średnia ocen ZS Nr 1 3,3. W ZS Nr 2, 2,05. W SOSW 4,0. (tam 

gdzie nie ma ocen opisowych). Egzaminy maturalne w roku szkolnym 2008/2009, do tego 

egzaminu przystąpiło 210 absolwentów, zdało maturę 179. ZS Nr 1 ma bardzo duŜą 

zdawalność ponad 96%. WaŜnym egzaminem jest egzamin potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe, w dwóch placówkach się one odbywają. Do tego egzaminu przystąpiło 153 

uczniów z ZS Nr 2 i SOSW. Zdało 92. Jest on trudny, nie jest tak, iŜ kaŜdy kto do niego 

przystąpi to go zda. Na zajęcia pozalekcyjne w poprzednim roku szkolnym wydano 24.000,00 

zł. Dodatkowo realizowano projekt „boisko integruje i wychowuje w ZS Nr 1 (48.900,00 zł) 
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oraz „Warszawska w Europie...”  na ten projekt mamy 511.000,00 zł. Wsparcie dla uczniów: 

dwa rodzaje stypendiów: Stypendium Starosty w formie nagród i z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w zeszłym roku szkolnym wydała 

1215 diagnoz, 274 porady, przeprowadziła 680 konsultacji, działaniem profilaktycznym 

zostało objętych ponad 1000 uczniów. Na zajęciach i wykładach brało udział ponad 400 

nauczycieli i rodziców. Poradnia wydała 18 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania i 

56 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. 

 

Zbigniew Bojkowski, radny pozwiedzał, iŜ nie ma prasy na dzisiejszych obradach. Pan 

Bojkowski po raz pierwszy usłyszał tak dobre sprawozdanie. ZłoŜył podziękowania dla 

dyrektorów i gronu pedagogicznemu oraz Komisji oświaty za wspólne działanie. Pan 

Bojkowski jest zadowolony, iŜ środki finansowe się nie marnują, wnosi o publikacje i 

pokazanie naszych działań. Nasze dzisiejsze działania to duŜy sukces dla Powiatu. Komisja 

oświaty rozlicza dyrektorów obiektywnie. Środki muszą być wydawane prawidłowo. Pan 

Bojkowski jeŜeli widzi inicjatywę dyrektorów, to będzie ją popierał zawsze. Wybrany Zarząd 

trzeba krytykować i respektować. Nie naleŜy zajmować się bzdurnymi sprawami. Nie naleŜy 

sobie podkładać kłód pod nogi. Interes społeczny pana Bojkowskiego interesuje. W sprawie 

powodzi naleŜy rozmawiać. Radnego martwi sprawa utrzymania obiektów oświatowych, 

zmniejsza się liczba uczniów. Jest to zagroŜenie finansowe. 

 

Jacek Michalski Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim powiedział, 

iŜ materiały przygotowała pani Agnieszka Glazer. 

 

Barbara Piechnik, Przewodniczący Komisji Oświaty wnosi o to, aby Komisja Oświaty 

uczestniczyła w pracach nad przygotowaniem materiałów na sesje Rady Powiatu, związanych 

z tematyką oświatową  

 

7. Stan techniczny dróg powiatowych – realizacja planu inwestycyjnego dróg. 

(dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu) 

 

Andrzej Szymański, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 

– ZDP administruje 270 km dróg powiatowych oraz dwie ulice w Krynicy Morskiej. Na 

stanie są 36 obiekty mostowe oraz przepusty (50). Stan dróg jest zły. Ich stan techniczny nie 
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jest zadawalający. Drogi są zdeformowane, stare. NaleŜy je przebudowywać i modernizować. 

Nie wszystkie drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną.  W tym roku zrealizowano odcinki 

dróg: Gozdawa – Powalina (1,3 km), realizowano równieŜ odcinki wspólnie z gminami: 

Kepiny Małe – Kępki (1,5 km), drogę Nowa Cerkiew – rzeka Wisła (1,5 km), Drewnica – 

Drewnica i rzeka Wisła – Drewnica (0,5 km). Do odbioru wykonawca przekazał drogę 

Stawiec – Kącik (1,6 km). Skala tych inwestycji jest zbyt mała. Do Wieloletniego Programu 

Operacyjnego przyjęto 4 drogi nadmorskie (do Jantara, Stegny, Krynicy Morskiej, Kątów 

Rybackich). Projekty drogowe na te drogi czekają na realizację. W ramach porozumienia z 

miastem Nowy Dwór Gdański wybudowano chodnik w m. Gozdawa. trwają przygotowania 

do budowy chodników w m. Wierciny, Myszkowo, Myszewko. W ramach RPO przyjęto do 

realizacji na rok 2010 takie drogi jak Sztutowo – Łaszka, Groszkowo – Rybina. Drewnica – 

Bronowo – Szkarpawa, Solnica – Lubstowo, Palczewo. Zlecone zostało wykonanie 

dokumentacji na drogę w Solnicy (kekowa), która zostanie dostarczona w połowie listopada. 

Wizytówką Powiatu jest most w Drewnicy, został on wykonany w roku 2003. Zwiększono 

jego nośność do 60 ton. Wybudowano most w Kępkach. Zlecone zostało wykonanie 

remontów cząstkowych. W tym roku ZDP zakupił ciągnik, który będzie wykorzystywany do 

ścinki poboczy i innych prac. Oznakowanie – na niektórych drogach naleŜy je dostosować. W 

tym roku wydatkowano na to środki w wysokości 23.000,00 zł. Jest wymóg wykonywania 

chodników.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. 

 

Stanisław Rączka, radny zapytał, czy mieszkańcy mają dbać o cześć rowu, czy wykonywać 

to ma ZDP. 

 

Andrzej Szymański, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 

– odpowiedział, iŜ  w części ZDP, w części właściciele gruntów. 

 

Zbigniew Bojkowski, radny odpowiedział, iŜ kaŜdy wie dokąd sięga jego działka. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ jest to podobna sytuacja jak w 

sprawie skargi. Koszenie i odmulenie naleŜy wykonywać, nawet gdy się nie jest właścicielem, 

a czerpie z tego korzyści jako właściciel tej nieruchomości.  
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Eugeniusz Jaremba, radny podziękował za cząstkowy remont drogi Lubieszewo 1. Prosi o 

jej dokończenie w 2010 r. 

 

Barbara Piechnik, radna podziękowała za remont drogi Dworek – Mikoszewo. 

 

Stanisław Rączka, radny podziękował za eleganckie zachowanie.  

 

10 minut przerwy. Do 10.10 

 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

8.1 Rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim. (dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ skargę złoŜył Pan Jerzy Klein. 

Dotyczy ona nieruchomości w miejscowości Kępki. Skarga była rozpatrywana na kilku 

posiedzeniach Zarządu Powiatu. Były wątpliwości. Nawet na poniedziałkowym posiedzeniu 

komisji one jeszcze były. Została sporządzona opinia prawna. Dlatego proponujemy zmianę 

uzasadnienia. Opinia prawna jest jednoznaczna obowiązkiem o nałoŜeniu obowiązków leŜy w 

gestii spółki wodnej i rola Starostwa ogranicza się do jej kontroli pod względem prawnym, a 

nie pod względem stosunku poszczególnych jej członków. Ze skargi wynika, iŜ ten Pan nie 

wie lub nie chce wiedzieć, iŜ ma pewne obowiązki z tytuł tego, iŜ nieruchomość znajduje się 

przy tym rowie w układzie melioracji szczegółowej.  PrzeraŜająca jest postawa bierna spółki. 

Deklarujemy, ze pokryjemy koszty, a niech spółka je określi. Oni unikają podejmowana 

decyzji.  

 

Stanisław Rączka, radny powiedział, iŜ chce pochwalić Pana Starostę. Wyjaśnienie jest 

logiczne i ono do radnego przemawia.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ moŜemy przejąć rolę spółki co 

do postępowań administracyjnych. Nie zmusimy spółki do rozwiązania i likwidacji.  

 

Stanisław Rączka, radny zapytał, czy był kontakt z tym Panem? Czy tylko wysłano pismo. 
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Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski odpowiedział, iŜ był kontakt i wysłano 

pismo. ZDP kontaktował się ze spółka wodną. Po podjęciu uchwały naleŜy doprowadzić do 

spotkania z prezesem spółki na temat deklaracji i wydania odpowiednich decyzji. 

 

Stanisław Rączka, radny powiedział, iŜ naleŜy zapraszać osoby skarŜące na sesje Rady 

Powiatu. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady odpowiedziała, iŜ zawsze są zapraszane. 

 

Eugeniusz Jaremba, radny powiedział, iŜ złym byłoby przejęcie zadań od spółki przez 

Starostę. Z tego tytułu byłoby duŜo problemów. Pan Jaremba zapytał, czy rów jest w pasie 

drogowym i ZDP jest częściowo obciąŜany? Czy ZDP jest właścicielem tego rowu. Dla Pana 

Jaremby skarga jest zasadna.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski odpowiedział, iŜ były wątpliwości co do 

tego. Jest opinia prawna w sprawie. To, Ŝe ktoś jest właścicielem urządzenia melioracyjnego, 

to ma obowiązki. Starosta odczytał podstawę prawną (art.77 ust. 2 prawo wodne). Spółka ma 

wyznaczyć obowiązek nam i właścicielowi. Skarga jest bezzasadna, bo skarŜy ZDP na 

bezczynność. Powinien skarŜyć spółkę wodną, a nie ZDP. 

 

Andrzej Sobociński, radny – była przedstawiona propozycja spółce, aby to wykonała. My 

się od tego nie odŜegnujemy, od zapłacenia pewnej części. Jesteśmy w części właścicielem 

tego urządzenia. Spółka powinna tą rozprawę wszcząć i określić procentowo udziały. MoŜe 

nasz udział będzie największy. Pan radny zna te urządzenia. Nic to spółkę nie kosztuje, a 

określenie udziałów procentowych. Byliśmy skorzy do sfinansowania, jednak nie moŜe to się 

tak odbyć.  

 

Edward Adamczyk, Wicestarosta powiedział, iŜ są dwa aspekty sprawy, wynikające z 

logiki. Na działce skarŜącego nie znajduje się rów szczegółowy, a w pasie drogowym, na 

działce powiatu. SkarŜący w piśmie mówi, iŜ rów powoduje podtopienia. SkarŜący nie 

czerpie poŜytku z rowu, wskazuje, iŜ rów go zalewa. Ma straty. Prawo mówi jednak inaczej. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski odpowiedział, iŜ to nie jest tak, iŜ ten Pan nie 

ma poŜytku. Pisząc skargę mówi, iŜ nie ma korzyści ze swojego majątku. Dlatego, Ŝe jest to 
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urządzenie melioracyjne ,a nie rów przydroŜny, rów ten na niego oddziaływuje i powinien 

uczestniczyć w jego konserwacji.  

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady odczytała uzasadnienie do projektu uchwały. Następnie 

zapytała o stanowiska komisji: 

 

Głosowanie w komisjach 

1. Komisja samorządowo – społeczna - Nowe uzasadnienie z przytoczeniem art. 77 ust. 

2  prawa wodnego - 4 za 

2. Komisja budŜetu, ... Decyzja do sesji 

3. Komisja oświaty - 4 za, 1 wstrzymujący się 

 Następnie zarządziła głosowanie: 10 za, 4 wstrzymujące się  

Uchwała została podjęta na sesji.  

 

8.2 Przyjęcia aktualizacji strategii pomocy społecznej i działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim. (dokument stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu) 

 

Dorota Betkier Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim wyjaśniła, iŜ obowiązek przygotowania tego dokumentu nałoŜył ustawodawca. 

(ustawa o pomocy społecznej z 2004 r.) W roku 2001 przygotowana wówczas strategia 

bazowała na gminach. Nie było wtedy uchwalonej strategii województwa. Wydawało się 

wówczas, iŜ ten dokument jest rzetelny,  przygotowany prawidłowo. Obecnie jest potrzeba jej 

aktualizacji. W ubiegłym roku uchwalona została Strategia Województwa. PrzedłoŜony 

dokument został opracowany przez zespół – przedstawiciele róŜnych środowisk. Materiał 

został skonsultowany poprzez zarządzenie nr 22/2009 Starosty Nowodworskiego z dnia 

16.07.2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu 

Nowodworskiego w sprawie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2015. Działania określone w strategii są działaniami 

długoletnimi, opartymi na zasadach partnerstwa. Materiał zawiera działania słuŜb związanych 

z polityką społeczną. Dokument był opracowywany z pracownikiem Urzędu 

Marszałkowskiego, dla stworzenia wzorcowego materiału. 
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Stanisław Rączka, radny przypomniał sprawę zamknięcia lokalu dla bezdomnych. Czy 

zamknięcie takiego miejsca moŜe być czynnikiem do przebywania tych osób na klatkach 

schodowych. 

 

Dorota Betkier, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim powiedziała, iŜ została powołana jako koordynator w Pomorskim Forum 

Działającym na Rzecz Osób Bezdomnych. Ten problem Pana Kareckiego był poruszany na 

tym forum. Na naszym terenie nie jest to problem priorytetowy. Bezdomni są osobami 

wędrującymi. Jest ich niewielu. Problem społeczny jest niewielki.  

 

Edward Adamczyk, Wicestarosta wyjaśnił, iŜ w naszej noclegowni przebywało 5 osób w 

dniu jej zamknięcia. (wszystkich 19 osób). Zamknięcie noclegowni nastąpiło z powodów 

technicznych. Bezdomni nie są bez dachu nad głową. Gmina płaci za miejsca w Malborku i 

Gdańsku. 

 

Zbigniew Bojkowski, radny podziękował za pracę Pani Dyrektor. Powiedział, iŜ Powiat 

doczekał się odpowiednich ludzi na stanowisku. Problemy są rozwiązywane. Pan Bojkowski 

podziękował równieŜ pani Lewandowskiej i Pani Pawłowskiej. 

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji. 

1. Komisja oświaty – jednogłośnie za 

2. Komisja samorządowo – społeczna analogicznie 

3. Komisja budŜetu, - za 

Następnie zarządziła głosowanie: 14 za 

Uchwała została podjęta na sesji.  

 

8.3 Przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Nowodworskim na lata 2009 – 2015”. (dokument stanowi załącznik nr 8 do protokołu) 

 

Dorota Betkier, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim powiedziała, iŜ Program jest integralna częścią poprzedniej uchwały. Program 

został opracowany we współpracy z jednostkami samorządu powiatowego i gminnego oraz 

przedstawicielami sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Program jest zgodny ze Strategią i będzie realizowany jako cele wykazane w tym Programie.  
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Anna Galewska, radna zwróciła uwagę na wystawianie orzeczeń dla osób w przedziale 

wiekowym 40-60 lat. To się pogłębia na naszym terenie. Czy Pani Dyrektor będzie 

występowała o dodatkowe środki.  

 

Dorota Betkier, Dyrektor odpowiedziała, iŜ obecnie mentalność osób posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności się zmieniła. Teraz przy współpracy z PUP staramy się te 

osoby wprowadzać na rynek pracy. Ta Strategia i Program dają nam moŜliwość korzystania 

ze środków z Unii Europejskiej. Osoby te aktywizujemy poprzez róŜne formy. JeŜeli chodzi o 

bariery architektoniczne to współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej. Środki sa 

pozyskiwane cały czas. Nie ma wpływu na środki z PFRON. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji. 

1. Komisja oświaty – były drobne uwagi, są poprawione. Głosowanie - za 

2. Komisja samorządowo – społeczna - za 

3. Komisja budŜetu, - za 

Następnie zarządziła głosowanie: 14 za 

Uchwała została podjęta na sesji.  

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady podziękowała radnym za wyraŜenie pozytywnej opinii 

o pracy Dyrektorów. Jest to bardzo miłe. 

 

8.4 Zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2009 r. (dokument stanowi załącznik nr 9 do protokołu) 

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski otrzymaliśmy dodatkowe środki z PFRON. 

Wniosek Dyrektora dotyczył przeznaczenia ich na dofinansowanie barier architektonicznych i 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji. 

1. Komisja oświaty – 5 za 

2. Komisja samorządowo – społeczna – 4 za 

3. Komisja budŜetu, - 4 za 

Następnie zarządziła głosowanie: 14 za 

Uchwała została podjęta na sesji.  
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8.5 Zmiany uchwały budŜetowej na 2009 r. (dokument stanowi załącznik nr 10 do protokołu) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ jest projekt ten jest najbardziej 

kosmetyczny w działalności samorządu powiatowego (najmniej zmian). 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała pytania o stanowiska Komisji. 

1. Komisja oświaty –  za 

2. Komisja samorządowo – społeczna – za 

3. Komisja budŜetu, - za 

Następnie zarządziła głosowanie: 14 za 

Uchwała została podjęta na sesji.  

 

8.6 Określenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich 

wydzierŜawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata. (dokument 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ jest to nowelizacja uchwały. 

Przedmiot regulacji był w roku 2004. teraz go uaktualniamy - gospodarkę majątkiem, 

regulujemy to co Państwo wcześniej negowali. (stawki indywidualne). Uchwała ta po 

podjęciu musi zostać opublikowania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym i wchodzi w 

Ŝycie w terminie 14 dni od tej publikacji.  

 

Stanisław Rączka, radny powiedział, iŜ zgłosił się do niego jeden mieszkaniec, który chce 

na naszej działce wybudować stolarnię. Przy kolejce wąskotorowej. Wszystkie czynności z 

naszej strony potrwają około 90 dni. Jest to zgodne z procedurami. Za przepisami widzę 

człowieka. Podstawowe czynności – załoŜenie działalności - trwają tak długo.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ dzięki tej uchwale czynności 

będą trwały trochę krócej, ale nie tak jak by Ŝyczył sobie tego Pan radny. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała pytania o stanowiska Komisji. 

1. Komisja oświaty –  jednogłośnie za 

2. Komisja samorządowo – społeczna – za 

3. Komisja budŜetu, - za 

Następnie zarządziła głosowanie: 14 za 
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Uchwała została podjęta na sesji.  

 

8.7 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego – dodatkowy projekt. (dokument stanowi załącznik nr 12 do protokołu) 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ jest to uchwała, o która 

prosiliśmy aby ją wprowadzić. Inicjatywa wypłynęła od właścicieli aptek, którzy zwrócili się 

do Zarządu z propozycją skrócenia pracy godzin aptek, a dokładnie ze zrezygnowania z 

dyŜurów całodobowych. Otrawcie aptek byłoby najpóźniej do godziny 22.00. Jest procedura, 

która mówi iŜ na wniosek właścicieli Zarząd jest zobowiązany podjąć się tej procedury. Ten 

projekt uchwały według Ŝyczenia wnioskodawcy przed wprowadzeniem go na sesję musiał 

zostać zaopiniowany przez samorządy lokalne. Został on wysłany, projekt uzyskał opinie 

pozytywną. Gminy się zgodziły na skrócenie czasu pracy aptek i spełnienie wniosku aptek. 

Zarząd po zapoznaniu się z tymi opiniami zajął stanowisko, iŜ się  z tym nie zgadza. Mamy 

rozpoczęta procedurę. Koniecznością jest wprowadzenie pod obrady sesji, Zarząd tej 

procedury nie moŜe przerwać, przy pozytywnych opiniach. Dlatego został wprowadzony pod 

obrady sesji i jako Zarząd wnioskujemy o głosowanie przeciw, czyli jej nie podejmowanie. 

Podjęcie tej uchwały będzie spełnieniem wniosku właścicieli aptek.  

 

Andrzej Sobociński, radny powiedział, iŜ dziwi go stanowisko wójtów i burmistrzów. 

Zarząd zajmował się sprawą kilkakrotnie. Sekretarz została poproszona o wytyczne jak to 

wygląda w innych powiatach. W innych powiatach są dyŜury nocne. To, Ŝe dyŜury się 

powielają często nie jest argumentem, jest to prywatny biznes aptekarzy. Czynnik ludzki musi 

być brany pod uwagę.  Pan Sobociński rozmawiał z pracownikami aptek. W rachubę wchodzą 

pieniądze. Dostęp do leków powinien być i z tego załoŜenia wychodziliśmy. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ inicjatywa właścicieli aptek jest 

w pewien sposób zrozumiała. Na Mierzei Wiślanej tych dyŜurów się nie prowadzi i nie 

prowadziło. 

 

Andrzej Sobociński, radny powiedział, iŜ tym bardziej, Ŝe tak jest na Mierzei to dostęp do 

leków w Nowym Dworze Gd. powinien być. 

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała pytania o stanowiska Komisji. 

1. Komisja oświaty –  jednogłośnie za odrzuceniem 
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2. Komisja samorządowo – społeczna – za odrzuceniem 

3. Komisja budŜetu, - za odrzuceniem 

 

Następnie zarządziła głosowanie nad uchwałą: 

Za - 0 

Przeciw 14 głosów 

Uchwała nie została podjęta  

 

9. Stanowisko Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie likwidacji z dniem 01 

stycznia 2010 r. VIII Zamiejscowego Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego                          

w Malborku   z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim. (dokument stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu) 

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ treść jest zbieŜna do protestu, pod 

którym podpisały się wszystkie samorządowy Powiatu Nowodworskiego. Oprócz takiego 

protestu dobrze by była, aby było podjęte Stanowisko i Stanowiska wszystkich rad. 

Stanowisko to zasugerowano zostało rozwiązanie. Nie ma odpowiedzi na wystąpienie 

samorządowców. Jest zainteresowanie medialne. Treść tego stanowiska została wysłana do 

Przewodniczących Rad gminnych z prośbą o podjęcie podobnego. 

 

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o Stanowisko Rady. 

 

Następnie zarządziła głosowanie nad dokumentem, jako Stanowisko Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim: 13 za 

 

10 minut przerwy. 

 

10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o złoŜonych 

oświadczeniach majątkowych radnych Powiatu Nowodworskiego. (dokument stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu) 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady odczytała informację. 

 

11. Informacja Starosty Nowodworskiego o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 

(dokument stanowi załącznik nr 15 do protokołu) 
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Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ nie było zastrzeŜeń do złoŜonych 

oświadczeń majątkowych. 

 

12. Realizacja uchwał Zarządu i Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. (dokument 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu) 

 

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

 

13. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (dokument stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu) 

 

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

 

14. Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Stanisław Rączka, radny poinformował, iŜ został wstrzymany przetarg na nowodworski 

szpital. 

 

Zbigniew Bojkowski, radny podziękował Panu Bolesławowi Klein za spotkanie z okazji 

dnia rencisty i emeryta. Było to bardzo ładne spotkanie.  

 

Pan Bolesław Klein podziękował Panu Zbigniewowi Bojkowskiemu, Ŝe godnie 

reprezentował Zarząd i Radę Powiatu na tej uroczystości oraz podziękował za wsparcie 

finansowe 1.200,00 zł. Pan Klein złoŜył na ręce Przewodniczącego Rady sprawozdanie oraz 

podziękował za Ŝyczenia urodzinowe. (dokument stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 

 

Odpowiedzi na złoŜone interpelacje. 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski wyjaśnił: 

1. umowa na budowę ORLIKA – problem będzie przed nami. Droga jest wydłuŜona ze 

względu na obecną budowę. Gdyby wjazd na budowę był w innym miejscu, nie moŜna by 

było mówić o boisku trawiastym i hali. W umowie takiego zapisu pewnie nie ma. Problem 

jest. 

2. Parkingi  
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– Stanowisko Zarządu – jest takie jak zostało przedstawione. Nie moŜe być inne. Sprawa 

jest w sądzie. MoŜe w tym roku będzie jeszcze rozwiązanie tej sprawy. 

– przekazanie dokumentacji, projekt organizacji ruchu - odpowiedzi Panu radnemu zostały 

udzielone.  

– zapis o wcześniejszej wpłacie naleŜności – to wszystko moŜna sprawdzić w protokołach 

Zarządu. Posiedzeń było kilka w tej sprawie. Warunki przetargu były takie jak w latach 

poprzednich. Nie moŜna było podejrzewać, Ŝe strona miała swoje stanowisko w sprawie 

zapłaty środków finansowych. Być moŜe strona miała swoje stanowisko w tej sprawie, aby 

nic nie zapłacić. Wcześniejszy termin płatności był rozwaŜany, jest to praktyka rzadko 

stosowana, gdyŜ obniŜa wartość składanych ofert. Starosta powiedział o swoich 

podejrzeniach wobec firmy w zapłacie naleŜnych środków. Wypowiedzenie jednostronne 

umowy nastąpiło w momencie upływu terminu zapłaty. Będą rozstrzygnięcia na drodze 

sądowej 

– ŚcieŜka rowerowa, ciąg rowerowy – problem w duŜym stopniu nie zaleŜy od samorządu 

powiatowego, czy zarządcy drogi. Kilka lat temu, w poprzedniej kadencji, był wykonany 

objazd przez Marzęcino. ŚcieŜka ta równieŜ była na czas objazdu. Starosta przypomina, iŜ 

most w Kępkach teŜ jest wybudowany czasowo. Ten element (ścieŜka) budowano w ten 

sposób, iŜ zgodnie z prawem przyjęto oświadczenia od właścicieli gruntów, których dotyczy 

lokalizacja tego ciągu. Oświadczenia były dwojakiego rodzaju. Z tym wiąŜe się aspekt 

prawny wynikający z konstytucyjnego prawa do dysponowania swoją własnością. 

Postępujemy jako samorząd fair i w stosunku do mieszkańców i właściciel. JeŜeli ktoś 5 lat 

temu złoŜył oświadczenie, Ŝe teren udostępni w drodze wykupu, akty notarialne są juŜ 

zawarte. Problem jest z drugą grupą, która złoŜyła oświadczenia, Ŝe przekaŜe nieruchomości 

w formie darowizny. Ponieśliśmy pewne koszta. Wzywaliśmy ludzi do podpisania aktu. 

Część osób zmieniła zdanie. Temat komplikuje się jeszcze bardziej z dwóch powodów. 

Pierwszy, Ŝe ludzie rezygnują z wykupu, dotyczy to kwoty 900.000,00 zł Kiedy się nie 

zgadzamy, to te same osoby chcą czegoś innego. Działają we własnym interesie, a na 

niekorzyść Powiatu. Jeszcze inne osoby bardziej komplikują sytuację, gdyŜ chce powrotu 

gruntu do stanu pierwotnego. Chcą dalej uprawiać ziemię. Nic nie moŜemy zrobić, gdyŜ jest 

to do dzisiaj ich. Problemy mogłyby być rozwiązane, gdyby osoby te trzymały się oświadczeń 

początkowych. 

 

Stanisław Rączka radny pyta, czy Zarząd ma zamiar przeprowadzić jakieś konsultacje w 

tym temacie. 
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Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski powiedział, iŜ najbardziej zorganizowaną 

grupą jest sołectwo Starocin. Prowadza rozmowy między sobą, muszą dojść do  

jednoznacznego porozumienia. W projekcie budŜetu roku 2010 nie ma kwoty 900.000,00 zł 

na odszkodowania. Starosta nie zaproponuje Radzie zaciągnięcia na ten cel kredytu. 

 

Andrzej Sobociński, radny powiedział, iŜ wielu ludzi zaszkodziło tej sprawie. Pan radny 

Raczka równieŜ, poprzez przyprowadzanie tych osób i mówienie im, iŜ się im naleŜy. To był 

ogromny błąd. Pani sołtys doprowadziła do pewnego konsensusu. Przykładem jest sołectwo 

Starocin. Jednak nie ma ona wiedzy na temat tego, ile osób z tej wsi nie podpisało aktów. 

NaleŜy iść w kierunku takim, iŜ jest to dobro. JeŜeli ktoś taką inicjatywę podjął na piśmie, to 

naleŜy tego dochować. My jesteśmy gotowi i w budŜecie mamy środki na wszystkie akty 

notarialne, na darowizny. To by rozwiązało problem rolnikom. 

 

Stanisław Rączka, radny wychodzi z załoŜenia, iŜ obywatel ma prawo Ŝądać ekwiwalentu 

za swoją własność. Niektórzy twierdzą, iŜ podpisali oświadczenia nieświadomie. Pan Rączka 

nie ma odwagi nakłaniać ludzi, aby oddali swoją własność za darmo.  

 

Andrzej Sobociński, radny powiedział, iŜ zgodziłby się z przedmówcą, jeŜeli wyszłaby ta 

wola od Powiatu. My się do aktów przygotowywaliśmy.  

 

Stanisław Rączka radny chodzi o to, aby do tematu wrócić i go rozwiązać. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski powiedział, iŜ jest święte prawo własności i 

kaŜdy moŜe dysponować swoim majątkiem jak chce i zmieniać swoje decyzje. I my teŜ nie 

musimy tego dzisiaj kupować od osób, które chciały to darować. 

 

Stanisław Rączka radny wnosi o uŜywanie mechanizmu jakim są konsultacje społeczne. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski powiedział, iŜ prasa mylnie podała, Zarząd 

nie wydawał zgód na gruntach osób, które nie chcą ani darować, ani sprzedać ścieŜek. To jest 

ich własność i mogą z nią zrobić co chcą. 

 

3. Zapraszanie na sesje Rady Pana Grzegorza Goli – wniosek do Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 
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4. powódź – poziom wody 13.10.2009 był powyŜej poziomu z lat 80-tych (o 30 cm). W 

międzyczasie wały zostały podwyŜszone. Jest problem w działaniu organizacyjnym. 

Zapomnieliśmy o tym. JuŜ następnego dnia w punkcie dowodzenia ustalono z wójtami, iŜ 

dojdzie do opracowania raportu o akcji, siłach, sprzęcie i wnioskach. Będzie on opracowany 

na podstawie raportów słuŜb, które mają zrobić w następnym tygodniu. Dojdzie do opisu 

całego zdarzenia wraz z wnioskami. Zorganizowana zostanie konferencja. Nowy Dwór jest 

miastem otwartym. Teraz są podwyŜszone wały, woda wylew się do miasta. W programie 

przeciwpowodziowym śuław nie są ujęte wrota przeciwsztormowe. Nasze dąŜenia będą 

takie, aby to wprowadzić do programu, jest to program rządowy. W miejscowości Cedry są 

wrota, tam woda nie wylała. JeŜeli wrota na rzece Tudze to i na Wiśle Królewieckiej. Co do 

działania uwagi są i będą. Ono nie było idealne. We wnioskach będzie na pewno powrót do 

ćwiczeń. Druga rzecz to fatalny obieg informacji. Z informacji nieoficjalnych wynika, iŜ nie 

wszyscy sołtysi wiedzieli o alarmie. Brak koordynacji.  

 

Edward Adamczyk, Wicestarosta powiedział o przebieganiu powodzi na własnym 

przykładzie. Pan Adamczyk powiedział o braku koordynacji.   

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady odczytała treść interpelacji zgłoszonej przez Pana 

Sarnowskiego po ostatniej sesji Rady. Odczytała treść opinii prawnej w tej kwestii. 

(dokument stanowi załącznik nr 19 do protokołu) 

 

15. Sprawy róŜne 

Nie zgłoszono. 

 

16. Zakończenia obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim III 

kadencji. 

 

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu zamknęła obrady XXVIII sesji w dniu 30 

października  2009 roku. 

 

Protokołowała        

Dobrosława  Fila                   

     


