PROTOKÓŁ NR XXX/09
z XXX sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Rozpoczęcie: 9.00

Zakończenie: 11.30

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady otworzyła obrady XXX sesji Rady Powiatu III
kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady przywitała zaproszonych gości (dokument stanowi
załącznik na 1 do protokołu).

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi. Nie wniesiono.

Głosowanie nad protokołem z XXIX sesji z dnia 08 grudnia 2009 r.: (15 za).

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

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

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o uwagi.

Zbigniew Piórkowski, Starosta zgłosił dwie autopoprawki do porządku (pkt. 5.4 i 5.6) oraz
prosi o wprowadzenie trzech projektów uchwał:
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Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem zmian.
5.7 Ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budŜetowego 2009.15 za
5.8 WyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 592/4. .- 15 za
5.9 WyraŜenia pozytywnej opinii dotyczącej wniosku Starosty Nowodworskiego
o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków
Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. .15 za

Następnie odczytała cały porządek obrad.

Proponowany porządek obrad XXX sesji w dniu 30 grudnia 2009 r.
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 Zatwierdzenia planu Pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2010 r.
5.2 Zatwierdzenia planu pracy Komisji budŜetowej, rozwoju gospodarczego i promocji
powiatu na 2010 r.
5.3 Zatwierdzenia planu pracy Komisji samorządowo - społecznej na 2010 r.
5.4 Zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty na 2010 r. - Autopoprawka
5.5 Raportu z realizacji w latach 2007 – 2008 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Nowodworskiego na lata 2004 – 2011.
5.6 BudŜetu Powiatu na 2010 r. - Autopoprawka
-

odczytanie projektu uchwały budŜetowej;

-

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

-

odczytanie opinii zawierajęcej wnioski Komisji;

-

odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii zawierającej wnioski
Komisji;

-

dyskusja nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie;

-

głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej.

5.7 Ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budŜetowego 2009
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5.8 WyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka nr
592/4.
5.9 WyraŜenia pozytywnej opinii dotyczącej wniosku Starosty Nowodworskiego
o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków
Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy
6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Sprawy róŜne.
9. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim III kadencji.

Głosowanie nad całym porządkiem: 15 za.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
1. Andrzej Sobociński, radny zapytał:
-

Jakie są losy naszych wniosków skierowanych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i

Autostrad w Gdańsku? Wnioski były składane odnośnie dróg serwisowych, przesunięcia
dróg w kierunku północnym.
-

Jaki jest odzew Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego odnośnie naszych aptek?

Sprawa dość długo się toczy.
-

W ostatnim czasie na odcinku Solnica – Jazowo zginęło dwoje ludzi. Wypadek został

spowodowany przez dzikie zwierzęta (sarny). Wniosek dotyczy ustawienia przez GDDK i A
Gdańsk znaku ostrzegawczego i zwrócenie na ten problem uwagi.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 Zatwierdzenia planu Pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2010 r. (zał.
Nr 3)

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji oraz o uwagi. Uwag nie
zgłoszono.

Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – społeczna za
2. Komisja budŜetu, ... Decyzja do sesji
3. Komisja oświaty - 4
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Następnie zarządziła głosowanie: 15 za
Uchwała została podjęta.

5.2 Zatwierdzenia planu pracy Komisji budŜetowej, rozwoju gospodarczego i promocji
powiatu na 2010 r. (zał. Nr 4)

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji oraz o uwagi. Uwag nie
zgłoszono.

Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – społeczna za
2. Komisja budŜetu, ... Decyzja do sesji
3. Komisja oświaty - 4

Następnie zarządziła głosowanie: 15 za
Uchwała została podjęta.

5.3 Zatwierdzenia planu pracy Komisji samorządowo - społecznej na 2010 r.(zał. Nr 5)

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji oraz o uwagi. Uwag nie
zgłoszono.

Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – społeczna za
2. Komisja budŜetu, ... Decyzja do sesji
3. Komisja oświaty - 4

Następnie zarządziła głosowanie: 15 za
Uchwała została podjęta.

5.4 Zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty na 2010 r. – Autopoprawka 9zał. Nr 6)

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji oraz o uwagi. Uwag nie
zgłoszono.
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Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – społeczna za
2. Komisja budŜetu, ... Decyzja do sesji
3. Komisja oświaty - 4

Następnie zarządziła głosowanie: 15 za
Uchwała została podjęta.

5.5 Raportu z realizacji w latach 2007 – 2008 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Nowodworskiego na lata 2004 – 2011. (zał. Nr 7)

Krystyna Damszel – Podsiadły Kierownik Wydziału ROŚ przedstawiła projekt uchwały w
formie referatu.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o stanowiska Komisji oraz o uwagi. Uwag nie
zgłoszono.

Głosowanie w komisjach
1. Komisja samorządowo – społeczna - referat, za
2. Komisja budŜetu, ... – referat, za
3. Komisja oświaty – referat, za

Następnie zarządziła głosowanie: 15 za
Uchwała została podjęta.

5.6 BudŜetu Powiatu na 2010 r. – Autopoprawka (zał. Nr 8)

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapoznała radnych z obowiązującą procedurą.

1. odczytanie projektu uchwały budŜetowej;

Małgorzata Tkaczyk Skarbnik Powiatu odczytała projekt uchwały.

2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; (zał. Nr 9-10)
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Małgorzata Tkaczyk Skarbnik Powiatu odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

3. odczytanie opinii zawierającej wnioski Komisji;

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady wyjaśniła, iŜ Komisje nie zgłosiły wniosków w sprawie
budŜetu.

4. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii zawierającej wnioski
Komisji;

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady wyjaśniła, iŜ Komisje nie zgłosiły wniosków w sprawie
budŜetu, nie ma w związku z tym stanowiska Zarządu.

5. dyskusja nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie;

Mirosław Molski radny powiedział, iŜ wszyscy muszą mieć świadomość nad
podejmowaniem tego dokumentu. Pana radnego niepokoi, to Ŝe w tym budŜecie został
wpisany dochód z nieruchomości na wysoką kwotę – 9,5 mln zł. Radny Ŝyczy Zarządowi, aby
tą transakcję zrealizował. Będzie to bardzo trudne. Było to trudne w 2009 r., będzie trudne w
2010 i 2011. Druga rzecz to obciąŜenie kredytowe na 2010. Jest to określone na kwotę ponad
12 mln zł. Oczywiście bez kredytów nie uda się realizować inwestycji. To obciąŜenie
kredytowe w porównaniu do 36 mln budŜetu jest bardzo duŜe. Radnemu chodzi o zbudowanie
świadomości. Deficyt budŜetowy kształtuje się na poziomie 5,5 mln zł. Deficyt to są te
pieniądze, których nie ma i trzeba zaciągnąć kredyty. Trzeba trudu, aby zrealizować spłaty
kredytów. Pana radnego niepokoi wzrost na administrację publiczną. Nie rośną tak inne
wydatki, jak na administrację. Bieda powinna dotknąć wszystkich równomiernie. KaŜdy ma
własny punkt widzenia. Pan Molski będzie głosował za budŜetem, jednak ze znakiem
zapytania.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o zał.13 do projektu (WPI). Czy wykazane są
tam wszystkie koszty łącznie z nadzorami (koszty dodatkowe)

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – teŜ koszty dodatkowe.

Barbara Piechnik radna prosi o wyjaśnienie na czym polega autopoprawka.
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Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ polega ona na tym, iŜ była
rezerwa oświatowa, ona się zwiększyła o 7 tyś zł. Dodany jest pkt. 13, po rozmowach z
kolegiatem z RIO. Starosta powiedział, iŜ jest to wyjątkowy budŜet. Po podliczeniu inwestycji
okazuje się, iŜ łączna ich kwota to ponad 30 mln zł. Starosta tłumaczył to na komisji. 23
grudnia została podpisana umowa na inwestycje drogą. Kwoty w budŜecie uległy zmianie. Z
porównaniami trzeba się odnosić do inwestycji. Tylko dwie inwestycje są finansowane z
naszych środków, pozostałe we współfinansowaniu. Nasze dochody będą rosły w zaleŜności
od podpisywania umów. Dzisiaj wiemy, Ŝe mamy problem z jednym zadaniem, problem
musimy rozstrzygnąć w terminie 60 dni. Z kredytami teŜ mamy problem. Zaciągamy je jako
kredyty długoterminowe na następne kadencje. Mamy tak duŜe zobowiązania z poprzednich
lat, przypadające na okres trzech – czterech najbliŜszych lat, Ŝe musimy brać kredyt, który nie
moŜemy spłacać przez trzy, cztery lata. W tym projekcie budŜetu udało się po raz pierwszy
zrównowaŜyć dochody bieŜące z wydatkami. Wydatki na administrację wzrosły, gdyŜ
mięliśmy w tym roku kilka konkursów. Problem jest taki, iŜ osoby nie chcą u nas pracować.
Płace nie są wysokie. Wynagrodzenia rosną, brak jest pracowników przygotowanych do
pracy. Nie mamy wpisanego dochodu ze sprzedaŜy. Jest wpisana kwota 700.000,00 zł.

Andrzej Sobociński radny uwaŜa, iŜ ubiegłoroczny budŜet był bardziej wirtualny. Był
bardziej zagroŜony do wykonania. W tym roku jest tylko dochód 700.000,00 ze sprzedaŜy
(Krynica Morska).

ZagroŜenie budŜetu to, czy banki będą chciały przystąpić do

kredytowania. Ten budŜet jest bardziej optymistyczny.

Zbigniew Bajkowski radny ogromnie się ciszy, Ŝe Pan Molski będzie głosował za budŜetem.
Pan Bajkowski czuje ogromną odpowiedzialność za podejmowana dzisiaj decyzję, realizację
tego budŜetu. Mięliśmy ciągle „jakieś delegacje”. Społeczeństwa. Chcemy działać, nawet jak
się nie uda, to będąc członkiem Zarządu, Pan Bajkowski powie dlaczego tak się stało i
przeprosi. Ma nadzieje, Ŝe uda się to zrealizować. Obecnie nie jest czas dla sprzedaŜy
nieruchomości, ale on przeminie. Pan radny ma nadzieję, Ŝe uda się nieruchomości sprzedać.
Pan radny nie jest zwolennikiem sprzedaŜy za połowę ceny, trzeba poczekać, aŜ minie kryzys.
Realizowane przez nas inwestycje są dla powiatu, dla społeczeństwa. Pan radny nie jest
zwolennikiem robienia prezentów, tak jak to było z sądem. JeŜeli inwestujemy, to musi być to
nasz majątek. Po to nas społeczeństwo wybrało, aby coś zrobić.
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Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnia, Ŝe zapis na który się Pan radny
Molski powołuje jest w dokumencie – stan zasobów mienia powiatu. Jest to załącznik
wymagany ustawą o finansach publicznych. Składając projekt budŜetu, musieliśmy
przedstawić ten załącznik, aby określić mienie jakie posiadamy i wykazać moŜliwości
dodatkowych dochodów. Tam ujęty jest dochód 9 mln. Nie ma go w budŜecie, jest tylko
700.000,00 zł. Jesteśmy w procedurach przetargowych np. Junoszyno. Nie moŜemy go
sprzedać, gdyŜ musimy do ogłoszeń wpisywać to co jest w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Stegna. JeŜeli gmina zmieni zapis, kolejne przetargi będą z informacją
iŜ przeznaczenie działki jest z działalnością turystyczną i moŜliwe Ŝe sprzedaŜ dojdzie do
skutku. Tego dochodu nie ma w planie, moŜe on się jednak pojawić.

Józef Sarnowski radny mówi, iŜ wywaŜona dyskusja świadczy, Ŝe budŜet nie jest taki zły i
kaŜda ze stron ma rację.

Trzy lata temu zadłuŜenie powiatu było podobne jakie jest

planowane na rok 2010. Wówczas radny wspierał Pana Molskiego, Ŝe coś zostało zrobione.
Kiedyś podjęta decyzja o powstaniu powiatu przez nas mieszkańców jest słuszna. Dzisiaj to
są miejsca pracy i inwestycje oraz prestiŜ miasta.

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnia, Ŝe wskaźnik zadłuŜenia zaleŜy od
dochodu. W roku ubiegłym wynosił 25% i był realny. Brak sprzedaŜy Junoszyna
zrównowaŜyliśmy kredytem. Mimo to był na poziomie 25%. Dochody 2010 w porównaniu z
rokiem ubiegłym zmalały o 6 mln zł. MoŜemy wydać o ta kwotę mniej środków oraz
zmniejszyła nam się zdolność kredytowa.

6. głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zapytała o uwagi i pytania, nie zgłoszono. Zarządziła
głosowanie nad projektem:

Głosowanie: 15 za. Uchwała została podjęta.

Andrzej Sobociński radny podziękował w swoim imieniu oraz mieszkańców za podjecie
uchwały. Od 15 lat są próby, aby robić drogę kekową, tam nie moŜna mieszkać.

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski podziękował radnym za uchwalenie budŜetu.
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Przerwa 10 minut.

5.7 Ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budŜetowego 2009.
(zał. Nr 11)

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił projekt. Mamy dwa zadania
inwestycyjne, które przechodzą na rok 2010. Są to dokończenie dokumentacji projektowej
RPO – droga Palczewo oraz winda przy budynku na ul. Warszawskiej 28A.

Ewa Dąbska Przewodniczący Rady zwróciła uwagę na błąd literowy w nazwie „Palczewo”.
Jest napisane „Parczewo”.

Andrzej Sobociński radny powiedział, iŜ według jego wiedzy dokumentacja ta miała być
zrobiona do 16.12.2009 r. Dlaczego termin się przedłuŜył. Kiedy będzie dokumentacja
techniczna?

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił – termin był 16 grudnia. Umowa jest
skonstruowana tak, iŜ 16 grudnia zamawiający przedkłada dokumentację. Rusza proces
odbioru. Dokumentacja nie została przez nas zatwierdzona, brakuje uzgodnienia z CWś. Z
ustaleń z wykonawcą termin jest do 05.01.2010 r. W tym dniu ma być przekazane
opracowanie. Data 28.02. wiąŜe się płatnością. JeŜeli 05.01 zaakceptowana będzie tam praca,
teoretycznie 06.01 jest wystawiana faktura i 30 dni jest termin płatności.

Andrzej Sobociński radny zapytał kiedy moŜemy wiedzieć o ostatecznej wielkości
dofinansowania, ile środków otrzymamy?

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski domniema, iŜ będzie to koniec stycznia.

Marcin Głowacki radny po usprawiedliwieniu opuścił salę.

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

Głosowanie: 14 za. Uchwała została podjęta.
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5.8 WyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 592/4 (zał. Nr 12)

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt. Samorząd województwa
pomorskiego realizuje inwestycję na drodze wojewódzkiej w m. Stegna (przebudowa
skrzyŜowań). Przebudowa ta spowodowała zakres prac na naszej działce. Samorząd wystąpił
o uporządkowanie praw własnościowych.

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

Głosowanie: 14 za. Uchwała została podjęta.

5.9 WyraŜenia

pozytywnej

opinii

dotyczącej

wniosku

Starosty

Nowodworskiego

o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków
Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
(zał. Nr 13)

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski omówił projekt. W ostatnim czasie była
nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia. Od 01.01 w urzędach pracy mają powstać
Centra Aktywizacji Zawodowej. Ta organizacja trochę kosztuje. Jest szansa uzyskać
dofinansowanie. Aby móc złoŜyć wniosek, jest potrzebna opinia Rady.

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

Głosowanie: 14 za. Uchwała została podjęta.

6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (zał. Nr 14)

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady zapytała o udział Starosty na spotkaniu w Senacie RP,
w sprawie dróg wodnych i turystyki.
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Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – spotkanie dotyczyło dróg wodnych. Odbyło
się 15.12.2009 r. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie, posłowie i zaproszeni goście.
Jednym z punktów było wystąpienie Starosty. Była omawiana Pętla śuławska i Program
Zabezpieczenia śuław.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.
Nie zgłoszono.

8. Sprawy róŜne

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski.

-

Wnioski do Generalnej Dyrekcji zostały złoŜone w odpowiedniej procedurze i

terminach. Nie mamy na nie odpowiedzi. Starosta uwaŜa, Ŝe są one traktowane powaŜnie. O
tym świadczy to, iŜ na jednym ze spotkań były podpowiedzi jak pewne rzeczy wykonać i je
ułatwić. Widać pewną wolę, aby sprawy rozstrzygnąć z zadowoleniem dla nas, ale teŜ dla
zarządcy tych dróg.
-

Obowiązuje procedura, która w nowym roku zostanie uruchomiona, będzie wymagana

opinia nadzoru, której nie mamy. Sprawa wróci pod obrady Rady Powiatu.
-

W okresie zimowym moŜna zaobserwować stada saren, które przebiegają przez drogi.

Z pewnością tych zdarzeń jest więcej, a nie zawsze są tego świadkowie. Na wczorajszym
spotkaniu z Panem Rogowiczem temat został poruszony. Jest wystąpienie, aby teren
oznakować. Na pewno nie będzie wygrodzę (zbyt skomplikowana procedura), pojawi się
oznakowanie ostrzegawcze.

Zbigniew Bajkowski radny – aby nie zapomnieć przy budowie trasy S – 7, Ŝe na rzece
Linawa jest ustawiony pamiątkowy krzyŜ.
ElŜbieta Kościńska Dyrektor SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim nie słyszała
odpowiedzi w sprawie aptek.

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski powiedział, Ŝe radny Sobociński się pytał czy
jest stanowisko w sprawie. Nie mamy do dzisiaj stanowiska na nasze wystąpienie.
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ElŜbieta Kościńska Dyrektor SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim wyjaśniła, iŜ naleŜy
jak najszybciej zakończyć tą sprawę (apteki). Cała ta sytuacja nie była nie potrzebna. Nie
potrafiono zaradzić temu, iŜ apteki zostały zamknięte. Jest to nasza poraŜka. Pani Dyrektor
pogratulowała przyjęcia budŜetu. Modernizacja drogi w Palczewie jest bardzo dobrą decyzją.
Jest to najgorsza droga w powiecie. Karetki pogotowia mają problem z dojazdem do
pacjentów. W ostatnim czasie Pani Kościnska czuła wsparcie Rady. Nie przeszkadzano w jej
działaniach. Za to dziękuje, podziękowania dla członków społecznej rady ds. szpitala oraz dla
powiatowych placówek.

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski powiedział, Ŝe (apteki) nie jest to nasza
kompetencja, nie moŜna mówić o poraŜce.

9. Zakończenia obrad XXX sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim III
kadencji.

Ewa Dąbska, Przewodniczący Rady Powiatu złoŜył Ŝyczenia na nowy nadchodzący 2010 r.
i zamknęła obrady XXX sesji w dniu 30 grudnia 2009 roku.

Protokołowała
Dobrosława Fila
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