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PROTOKÓŁ NR XXXII/10 

z XXXII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia  26 lutego 2010 r. 

 

Rozpoczęcie: 9.00     Zakończenie: 12.00 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady otworzył obrady XXXII sesji Rady Powiatu 

III kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 11 radnych, co 

stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować. Następnie przywitał  zaproszonych 

gości (dokument stanowi załącznik na 1 do protokołu). 

 

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o uwagi. Nie wniesiono. 

 

Głosowanie nad protokołem z XXXI sesji z dnia 02 lutego 2010 r.:  (10 za, 1 radny nie 

głosował).  

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

 

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

protokołu)  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o uwagi. 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta zgłosił do porządku cztery projekty uchwał. 

 

1. WyraŜenia zgody na przejęcie darowizny przez Powiat Nowodworski nieruchomości z 

zasobu Skarbu Państwa - głosowanie: 11 za 
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2. WyraŜenia zgody na dysponowanie do celów budowlanych i wejścia na teren 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego w celu ułoŜenia przyłącza 

gazu s/c dn 25PE. – głosowanie 11 za 

3. Zmiany uchwały Nr XXXI/276/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 

2 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu 

Nowodworskiego dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. – głosowanie 11 za 

4. Planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2010 r. – głosowanie 11 za 

 

Następnie porządek został w całości odczytany.  

                

Proponowany porządek obrad XXXII sesji w dniu 26 lutego 2010 roku. 

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 ZałoŜenia Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim 

przy ul. Warszawskiej 54. 

5.2 Ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.  

5.3 Uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2010 

roku.” 

5.4 WyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego (Dz. 

Nr 272/4). 

5.5 WyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego (Dz. 

Nr 272/6). 

5.6 WyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego (Dz. 

Nr 63/7). 

5.7 WyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego (Dz. 

Nr 75/1). 

5.8 WyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego (Dz. 

Nr 156). 
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5.9 WyraŜenia zgody na przejęcie nieruchomości działki nr 26/2 obręb Orłowo, działki nr 

59/1 obręb Rakowiska, działki nr 20 obręb Kępiny Małe, działka nr 124 obręb Marzęcino 

oraz działki nr 122/2 obręb Jazowa.  

5.10 WyraŜenia zgody na zaciągniecie kredytu.  

5.11 Zmiany uchwały budŜetowej na 2010 r.  

5.12 WyraŜenia zgody na przejęcie darowizny przez Powiat Nowodworski nieruchomości z 

zasobu Skarbu Państwa.  

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

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego w celu ułoŜenia przyłącza 

gazu s/c dn 25PE.  

5.14 Zmiany uchwały Nr XXXI/276/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z 

dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu 

Nowodworskiego dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania.  

5.15 Planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2010 r.  

6. Informacja Komisji rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach w roku 2009 w zakresie: 

6.1 „Kontrola Starostwa Powiatowego pod względem podnoszenia usług wobec petentów”. 

6.2 „Kontrola Starostwa Powiatowego pod względem moŜliwości podnoszenia kwalifikacji 

pracowników urzędu”. 

6.3 „Kontrola Zarządu Powiatu i podległych jednostek pod względem efektywności 

wykorzystania środków z Unii Europejskiej”. 

7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. 

8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

9. Sprawy róŜne. 

10. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim III kadencji. 

 

Głosowanie nad całym porządkiem: 11 za. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

4. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Andrzej Sobociński radny : 

ZłoŜył pisemną interpelację dotyczącą Filii Samodzielnego Publicznego Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci i MłodzieŜy w Nowym Dworze Gdańskim 

(dokument stanowi załącznik nr 3 do protokołu)  
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1. Studium wykonalności do Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Nowy 

Dwór Gdański. W opracowaniu studium są zapisy nie do przyjęcia. Powinniśmy 

reagować. Pan Hoffman przygotował projekt studium, nie uwzględnił wniosków 

mieszkańców. Wprowadzono zapis o umieszczaniu werandy na wysokości 2,5 n.p.m, 

naleŜy wyjaśnić kąty nachylenia dachu, moŜna by je zmniejszyć i wprowadzenie 

nowego typu budowli. Plan ten jest tworzony na kilkadziesiąt lat, nikt do niego nie 

będzie wracał. JeŜeli zostanie zatwierdzony, to będziemy wszyscy cierpieć.  

Stanisław Rączka radny – Państwo Kamila i Krzysztof Kowalscy zwrócili się do radnego, 

gdyŜ chcą budować w m. Kmiecin altanę – domoaltanę. Od kilu miesięcy nie mogą uzyskać 

zezwolenia od naszego wydziału. Powiedziano Państwu Kowalskim, Ŝe nie będzie problemu, 

zaangaŜowali się oni finansowo w projekt i plany geodezyjne. Pan Rączka złoŜył pytanie na 

piśmie. (dokument stanowi załącznik nr 4 do protokołu)  

 

Eugeniusz Jaremba radny – minęło juŜ ponad dwa lata działalności Lokalnej Grupy 

Działania. Pan Jaremba prosi o informacje, jakie środki oprócz promocyjnych zostały 

pozyskane? Prosi o sprawozdanie na najbliŜszej sesji i zaproszenie Prezesa tego 

stowarzyszenia.   

 
5.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

 

5.1 ZałoŜenia Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim 

przy ul. Warszawskiej 54.  (dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ ustawowo musi nastąpić 

likwidacja gospodarstwa pomocniczego, jakim są warsztaty szkolne przy ZS Nr 2. Zarząd 

rozpatrywał kilka wariantów, wybrał jeden – Centrum Kształcenia Praktycznego. Przy tej 

formie moŜna prowadzić działalność gospodarczą i pozyskiwać dochody.  

 

Stanowiska komisji:  

1. Komisja samorządowo – społeczna  6 za 

2. Komisja budŜetu, ... Mirosław Molski dopisać w uzasadnieniu o skutkach 

finansowych podjęcia uchwały 

 

Barbara Piechnik – brak informacji co dalej, jakie będą zawody, co z pracownikami, czy w 

budŜecie są środki zabezpieczone na powołanie placówki?  
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Barbara Piechnik –wyjaśnić § 3 i § 7 uchwały – kto jest organem załoŜycielskim. Wyjaśnić 

zapis o rozstrzyganiu sporów.  

 

Za projektem 3 za, 1 wstrzymujący się. 

3. Komisja oświaty – Barbara Piechnik – wyliczyć skutki finansowe tego 

przedsięwzięcia, chociaŜ na ten rok. 

 

za projektem 4 za jest nowe uzasadnienie, więc do indywidualnego rozpatrzenia.  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – w tym roku nie zakładamy większych 

wydatków. NaleŜy jak najszybciej ogłosić konkurs na dyrektora tej placówki. Zarząd 

przekonało to, iŜ przy tej formie moŜna prowadzić działalność gospodarczą. Szukamy 

odpowiedniej osoby do prowadzenia nowej jednostki. Warunki współpracy zostaną 

uzgodnione w szczegółach. Być moŜe będzie tak, iŜ dochody się zwiększą. Rada będzie 

podejmowała decyzje o kierunkach. 

 

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie na przedstawionym projektem uchwały - 

jednogłośnie za. Uchwała została podjęta.  

 

5.2 Ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.  

 (dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – do tej pory art. 94 ust. 2 ustawy prawo 

farmaceutycznego  mówił, iŜ godziny otwarcia aptek reguluje Zarząd Powiatu, od 01 sierpnia  

przepisy się z zmieniły. Decyzje teraz podejmuje Rada Powiatu. Zarząd przedstawia projekt. 

 

Głosowanie w komisjach 

1. Komisja samorządowo – społeczna  6 za, 1 nieobecny 

2. Komisja budŜetu, 3 za, 1 wstrzymujący się, 1 nieobecny 

3. Komisja oświaty - 3 za, 1 wstrzymujący się, 1 nieobecny 

 

Mirosław Molski radny  – powiedział, iŜ podjęta będzie martwa uchwała, która nie będzie 

rozpatrywana. Zabrakło tego, Ŝe nie ma wiedzy na temat potrzeb rzeczywistych ludności. Na 

spotkanie nie zostali zaproszeni przedstawiciele aptek. Radni musieli się z tym problemem 
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borykać sami i ich zapraszać. Potrzeby ludności nie zostały sprawdzone. Apteki od paru 

miesięcy dyŜurów nie pełnią. Ze strony mieszkańców nie ma uwag. Mamy dylemat. Jest to 

sytuacja patowa. Nadzór straszy, a właściciel aptek mówi, Ŝe się tego nie boi. Na terenie 

powiatu funkcjonuje 8 aptek, a wyznaczone do pełnienia dyŜuru są tylko 4. Pan radny nie 

będzie za tą uchwała głosował. Pan radny złoŜył wniosek o zaproszenie Pana 

Pietrzykowskiego na obrady, Pan Prezes jest dzisiaj obecny. Właściciel aptek dysponuje 

elektronicznym spisem kupowanych artykułów, nie są to artykuły bezwzględnie potrzebne. 

 

Radny Stanisław Rączka powiedział, iŜ brak konsultacji to duŜy minus. W konsultacjach 

chodziło o rzetelna rozmowę. Radny zachęcą Zarząd o konsultacje. Z nich powinno wynikać 

co my jako radni moŜemy zrobić, jako przedstawiciele społeczeństwa. Musimy mieć wiedzę.  

 

Michał Pietrzykowski Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku dziękuje za 

zaproszenie. Jest to problem ogólnopolski. Podjęcie tej decyzji jest trudne. Dlaczego 

farmaceuci nie chcą dyŜurować – problem ekonomiczny i ogólny. Część leków jest dostępna 

wszędzie. Zwiększyła sie liczba aptek. Zmniejszyła się liczba farmaceutów. Nie ma osób 

chętnych do pracy w Nowym Dworze Gdańskim. W wielu miejscach wypracowano 

kompromis, apteki nie pełnią dyŜurów. Nie ma realnych potrzeb na funkcjonowanie aptek. 

Taka praca nie ma sensu.  

 

Stanisław Rączka radny zapytał jakie powiaty „się dogadały” i na czym ono polegało?  

 

Michał Pietrzykowski Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku – Sztum, zawsze 

były dyŜury całodobowe, teraz są do 24, podobnie Grudziądz.  

 

Mirosław Molski radny  zapytał ile aptek nie respektuje prawa?  

 

Michał Pietrzykowski Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku – nie umie 

udzielić precyzyjnych odpowiedzi. W tej chwili całkowicie nie dyŜuruje Miastko, równieŜ 

Świecie.  

 

Józef Sarnowski radny zapytał, czy były skierowane wystąpienia do parlamentarzystów o 

zmianę przepisów prawa? My będziemy ze społeczeństwem walczyć. Radny uwaŜa, Ŝe 

radnych się w coś „wrabia”. Co się stanie jak przyjdzie choć jeden mieszkaniec. Radny będzie 
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głosował za projektem. Ustawa radnego do tego obliguje. Trzeba walczyć o zmianę 

przepisów.  

 

Dariusz Sobecki – nie do końca jest tak jak Pan radny mówi. Nie są one równe. Niektóre 

apteki pracują z wyboru. Nie moŜna operować demagogią. Prawo lokalne kłóci się z aktami 

nadrzędnymi. Powiatów, które nie dyŜurują jest znacznie więcej. Pan Prezes ORA ma wiedzę 

na temat określonego terenu. Pan Sobecki moŜe listę dokładniejszą przygotować. „Bunt” 

wynika z wielu przesłanek. Jedna z nich jest działanie na szkodę własnych firm. Pan Sobecki 

nie posługuje się demagogią. Na komisji przedstawił fakty. Demagogia to zła droga. 

 

Andrzej Sobociński radny zajmuje się tym tematem od listopada ubiegłego roku. Wówczas 

opinie były pozytywne. Pan radny dziwi się Panu Molskiemu, Ŝe chce łamać prawo. Pan 

Rączka to popiera. Pan radny dziwi się, równieŜ Ŝe Prezes Rady nakłania samorządowców do 

łamania prawa. Pan Prezes powinien zabiegać u parlamentarzystów o zmianę przepisów. Pan 

Sobecki nie jest wiarygodny mówiąc na komisji, iŜ pisał Pan o konsultacje do Zarządu. To nie 

miało miejsca. Art. 94 upowaŜnia radnych do odpowiedniego działania. Zarząd kierował 

pisma do nadzoru farmaceutycznego. Pan radny zapytał, od kiedy apteki nie dyŜurują? 

 

Pan Dariusz Sobecki odpowiedział, iŜ od 01.09.2010 r.  

 

Andrzej Sobociński radny nie moŜna nakłaniać do zmiany prawa. Pan Sobociński doniesie 

do prokuratury, Ŝe nadzór nie reaguje. My jesteśmy od przestrzegania prawa.  

 

Michał Pietrzykowski Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku – nie było takiej 

sytuacji, aby nadzór zabrał głos w tej sprawie.  

 

Zbigniew Bojkowski członek Zarządu – jest radnym i członkiem Zarządu i ma niedobór 

wiedzy. Nie ucieka przed odpowiedzialnością. Nawzajem trzeba się krytykować, aby 

podejmować decyzje. Pan radny nie jest od zapraszania gości, jest za dialogiem. Chce 

zapytać, o art. 94 ust. 2. Jeśli zapis mówi o wyznaczeniu rozmów z aptekami to musi być 

konsensus. Dlaczego nie było rozmów. 

 

Lech Kraśniański obsługa prawna odczytuje treść art. 94 ust. 1 i 2.  
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Zbigniew Bojkowski członek Zarządu – chce uzyskać odpowiedź od Pani Kościnskiej, czy 

szpital i pogotowie utrzymują ratunek, gdy apteki nie pracują. Wtedy podejmie decyzję. Pan 

Bojkowski jest za odsunięciem podjęcia uchwały. Trzeba to rozwaŜyć, aby było jak najlepiej 

dla społeczeństwa.  

 

ElŜbieta Kościńska Dyrektor SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim – spór toczy się od 

września. Pani Kościńska gratuluje Panu Molskiemu działać przeciwko społeczeństwu. Nie 

zaprosił Pan na Komisję strony – SP ZOZ, tylko przedstawiciela apteki. Pani Kościńska 

zapytała, po co radni podejmują uchwały, jeŜeli nie chcą respektować prawa. Nie jest 

powiedziane, Ŝe apteki mają przynosić dochody w nocy, waŜne aby przynosiły dochody 

całościowo. Pani Kościńska prosi, aby nie informować ludzi, Ŝe apteki rozdają leki. To jest 

błąd. Jest działa apteczny w szpitalu, nie dla ludzi z zewnątrz. Do 22 apteki są otwarte, ale 10 

godzin, gdzie są nieczynne to dosyć długo. Pani Kościńska dostała pismo do wiadomości 

kierowane do Zarządu w sprawie likwidacji oddziału ginekologiczno – połoŜniczego. Pod 

pismem podpisali się właściciele aptek i dwóch lekarzy połoŜników. Trzeba było przyjść i 

rozmawiać. Apteka powinna być czynna całą dobę. Decyzje były podejmowane bez rozmowy 

z SP ZOZ. Pani Kościńska otrzymała pismo od apteki „Pod RóŜą” z propozycją uruchomienia 

tego punktu – najem. Pani Kościńska odczytała pismo. Apteki powinny być czynne całą dobę.  

 

Zbigniew Bojkowski radny stawia wniosek o odłoŜenie projektu.  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy w tym momencie moŜna to 

zrobić?  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – mamy przykład na to, jak ktoś nawaŜył 

piwa, a my mamy je wypić. Mięliśmy obowiązek opiniowania projektu z Izbą Aptekarską , to 

zrobiliśmy. Opinia jest dołączona do projektu. RóŜnimy się w rozpatrywaniu pojęcia 

zapotrzebowanie. Wyznaczyliśmy minimum – jedna apteka dyŜurująca. Nie ma intencji 

łamania zapisu art. 94. MoŜe trzeba całą energię skupić w innym kierunku. Wystąpić do 

samorządów o podjecie uchwał na temat art. 94 ust. 2. Jesteśmy zobowiązani informować 

nadzór farmaceutyczny o zaistniałej sytuacji. Starosta nie wie, czy jak podejmiemy inną 

uchwałę niŜ wskazuje art. 94, i jakiejś osobie się pogorszy stan zdrowia, to czy nadzór 

farmaceutyczny będzie tak łaskawy.  
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Eugeniusz Jaremba radny – jesteśmy tutaj z woli społeczeństwa, część osób radnemu 

zaufało.  Wnioskuje o podjęcie uchwały zgodnie z wymogami prawnymi. 

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – jaka decyzja nie zostanie w tej sprawie 

podjęta, to i tak problem będzie dalej. W Nowym Dworze Gdańskim będzie odbywał się 

Konwent Starostów Nie naleŜy namawiać do jakiegokolwiek głosowania. Starosta wyjaśnia 

co to znaczy zapotrzebowanie potrzeb ludności.  

 

Zbigniew Bojkowski radny, moŜe przekona się do tego co mówi Pan Starosta, ale brakuje 

mu wiedzy.  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski – Pani Kościńska moŜe nam wszystkim 

problem rozwiązać. Przyjdzie nowa apteka i będzie pełniła dyŜury. 

 

Lech Kraśnianski obsługa prawna przytoczył art. 16 ust. 5 Regulaminu Pracy Rady 

Powiatu Nowodworskiego. MoŜna potraktować wniosek Pana Bojkowskiego jako formalny i 

skierować go do komisji.  

 

Głosowanie nad wnioskiem: 3 za, 8 przeciw - wniosek nie został przyjęty. 

 

Następnie zarządziła głosowanie: 8 za, 3 przeciw 

Uchwała została podjęta. 

 

Przerwa do 10.55  

 

5.3 Uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2010 

roku.”  (dokument stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski naleŜy taki dokument opracować.  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o stanowiska Komisji. 
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1. Komisja samorządowo – Wniosek Stanisław Rączka :  zapisać obligatoryjne spotkanie 

Zarządu z zainteresowanymi grupami i organizacjami pozarządowymi przynajmniej 

raz w roku w terminie do końca II kwartału 2 za, 1 wstrzymujący się, 2 przeciw 

2. Komisja budŜetu, 3 za, 1 wstrzymujący się 

3. Komisja oświaty - Marcin Głowacki określić termin spotkania z organizacjami 

pozarządowymi – raz w roku do końca II kwartału wniosek na przyszłość – powołać 

rady społeczne do opiniowania dokumentu. 

 

Stanisław Rączka radny powiedział, iŜ program jest ładnie i dobrze zrobiony. Szkoda tylko, 

iŜ w ubiegłym roku odbył się tylko jedno spotkanie. Nie naleŜy na tym zaprzestać.  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski wyjaśnił, iŜ jest to plan na rok 2010. Starosta 

zakłada, iŜ w tym roku nad dokumentem na rok następny, będą przebiegały wcześnie.  

 

Następnie zarządził głosowanie: 10 za  

Uchwała została podjęta.  

 

5.4 WyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego (Dz. 

Nr 272/4).  (dokument stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski omówił projekt. Pięć uchwał 

zaproponowanych przez Zarząd jest tego samego rodzaju. Są one związane z drogami.  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o stanowiska Komisji. 

 

1. Komisja samorządowo – za  

2. Komisja budŜetu, za 

3. Komisja oświaty - za  

 
Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o uwagi do projektu. 

Nie zgłoszono. 

 

Następnie zarządziła głosowanie: 10 za  

Uchwała została podjęta.  
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5.5 WyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego (Dz. 

Nr 272/6).  (dokument stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski omówił projekt. Pięć uchwał 

zaproponowanych przez Zarząd jest tego samego rodzaju. Są one związane z drogami.  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o stanowiska Komisji. 

 

1. Komisja samorządowo – za  

2. Komisja budŜetu, za 

3. Komisja oświaty - za  

 
Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o uwagi do projektu. 

Nie zgłoszono. 

 

Następnie zarządziła głosowanie: 10 za  

Uchwała została podjęta.  

 

5.6 WyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego (Dz. 

Nr 63/7).  (dokument stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski omówił projekt. Pięć uchwał 

zaproponowanych przez Zarząd jest tego samego rodzaju. Są one związane z drogami.  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o stanowiska Komisji. 

 

1. Komisja samorządowo – za  

2. Komisja budŜetu, za 

3. Komisja oświaty - za  

 
Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o uwagi do projektu. 

Nie zgłoszono. 

 

Następnie zarządziła głosowanie: 10 za  

Uchwała została podjęta.  
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5.7 WyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego (Dz. 

Nr 75/1). (dokument stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski omówił projekt. Pięć uchwał 

zaproponowanych przez Zarząd jest tego samego rodzaju. Są one związane z drogami.  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o stanowiska Komisji. 

 

1. Komisja samorządowo – za  

2. Komisja budŜetu, za 

3. Komisja oświaty - za  

 
Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o uwagi do projektu. 

Nie zgłoszono. 

 

Następnie zarządziła głosowanie: 10 za  

Uchwała została podjęta.  

 

5.8 WyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego (Dz. 

Nr 156). (dokument stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski omówił projekt. Pięć uchwał 

zaproponowanych przez Zarząd jest tego samego rodzaju. Są one związane z drogami.  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o stanowiska Komisji. 

 

1. Komisja samorządowo – za  

2. Komisja budŜetu, za 

3. Komisja oświaty - za  

 
Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o uwagi do projektu. 

Nie zgłoszono. 

 

Następnie zarządziła głosowanie: 10 za  

Uchwała została podjęta.  
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5.9 WyraŜenia zgody na przejęcie nieruchomości działki nr 26/2 obręb Orłowo, działki nr 

59/1 obręb Rakowiska, działki nr 20 obręb Kępiny Małe, działka nr 124 obręb Marzęcino 

oraz działki nr 122/2 obręb Jazowa.  (dokument stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski omówił projekt.  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o stanowiska Komisji. 

 

1. Komisja samorządowo – za  

2. Komisja budŜetu, za 

3. Komisja oświaty - za  

 
Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o uwagi do projektu. 

Nie zgłoszono. 

 

Następnie zarządziła głosowanie: 10 za  

Uchwała została podjęta.  

 

5.10 WyraŜenia zgody na zaciągniecie kredytu. (dokument stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu). 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski omówił projekt. Jest on związany ze zmianą 

uchwały budŜetowej.  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o stanowiska Komisji. 

 

1. Komisja samorządowo – za  

2. Komisja budŜetu, 3 za, 1 przeciw 

3. Komisja oświaty - za  

 
Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o uwagi do projektu. 

Nie zgłoszono. 

 

Następnie zarządziła głosowanie: 9 za, 1 przeciw  

Uchwała została podjęta.  
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5.11 Zmiany uchwały budŜetowej na 2010 r. (dokument stanowi załącznik Nr 15 do 

protokołu). 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski omówił projekt. W tym roku otrzymaliśmy 

promesę na 960.000,00 zł na modernizację drogi w Rybina – Cegielnia – Sztutowo 

zniszczonej przez powódź . Mamy ograniczony czas. Wszystkie procedury mają być 

zakończone do 30.04.2010 r. Zrezygnowaliśmy z inwestycji Stawiec – Kącik. Burmistrz nie 

dołoŜył środków, mimo deklaracji.  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o stanowiska Komisji. 

 

1. Komisja samorządowo – za  

2. Komisja budŜetu, za,  

3. Komisja oświaty - za  

 

Eugeniusz Jaremba radny nie zgadza się na tą decyzję. Remont naleŜy dokonać 

bezwzględnie, dlatego wstrzyma się od głosowania.  

 

Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski powiedział, iŜ być moŜe do drogi Stawic – 

Kącik wrócimy. Zobaczymy jak rozstrzygną się przetargi na ul. Morską w Stegnie i ZS Nr 1, 

gdy zostaną oszczędności.  

 
Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o uwagi do projektu. 

Nie zgłoszono. 

 

Następnie zarządziła głosowanie: 8 za, 2 przeciw  

Uchwała została podjęta.  

 

5.12 WyraŜenia zgody na przejęcie darowizny przez Powiat Nowodworski nieruchomości z 

zasobu Skarbu Państwa. (dokument stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski omówił projekt. Chodzi o majątek po StraŜy 

przy ul. Bałtyckiej.  Uchwalę trzeba podjąć jeszcze raz, nastąpił proces scalania działek.  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o stanowiska Komisji. 
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1. Komisja samorządowo – za  

2. Komisja budŜetu, za,  

3. Komisja oświaty - za  

 

Mirosław Molski radny  uwaŜa, iŜ przeniesienie wydziału GK jest złym pomysłem. Fundusz 

Geodezyjny moŜna wykorzystać na remont pomieszczeń w urzędzie Starostwa. Pan radny ma 

obawy, iŜ przekazanie majątku po StraŜy nie odbędzie się bezkosztowo.  

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski fundusz nie jest wydawany od lat. Środki nie 

moŜna wydawać na inny cel niŜ geodezja. W naszym budynku nie mamy miejsca na 

archiwum. Pracujemy na poddaszu, wejście petentów jest tam utrudnione i niebezpieczne.  

 

Zbigniew Bojkowski radny – teraz jest inaczej, otrzymamy ten majątek jako nasz. Nie chce 

popełnić gafy, tak jak to było z sądem.  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie: 

9 za, 1 przeciw.  

 

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

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego w celu ułoŜenia przyłącza 

gazu s/c dn 25PE. (dokument stanowi załącznik nr 17 do protokołu)  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zapytał o stanowiska Komisji. 

 

1. Komisja samorządowo – za  

2. Komisja budŜetu, za,  

3. Komisja oświaty - za  

 

Następnie zarządziła głosowanie: 11 za  

Uchwała została podjęta.  

 

5.14 Zmiany uchwały Nr XXXI/276/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 

2 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu 

Nowodworskiego dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. (dokument stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 
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Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski omówił projekt. Uchwała była podjęta na 

ostatniej sesji. Regionalna Izba Obrachunkowa ma do niej uwagi. Dokładnie do zapisu § 4, 

który musimy doprecyzować.  

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie: 

9 za, 1 wstrzymujący się 

 

 5.15 Planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2010 r. (dokument stanowi załącznik nr 19 do protokołu)  

 

 

Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski omówił projekt. Jest to plan na rok 2010, 

wyliczony algorytmem. Otrzymaliśmy mniejsze środki. 

 

Mirosław Molski radny  – uchwała została wprowadzona w nieodpowiednim trybie. MoŜna 

ją było wprowadzić wcześniej. 

 

Pani Katarzyna Zięcik Pracownik PCPR wyjaśniła, iŜ pismo wpłynął pod koniec tygodnia 

- 17, datowane jest wcześniej.  

 

Głosowanie 10 za.  

 

6. Informacja Komisji rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach w roku 2009 w 

zakresie:  (dokument stanowi załączniki nr 20 – 22 do protokołu)  

6.1 „Kontrola Starostwa Powiatowego pod względem podnoszenia usług wobec petentów”. 

6.2 „Kontrola Starostwa Powiatowego pod względem moŜliwości podnoszenia kwalifikacji 

pracowników urzędu”. 

6.3 „Kontrola Zarządu Powiatu i podległych jednostek pod względem efektywności 

wykorzystania środków z Unii Europejskiej”. 

 

Informacja została przyjęta.  

 

7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (dokument 

stanowi załącznik nr 23) 
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Nie zgłoszono pytań.  

 

8. Wnioski i oświadczenia radnych.  

 

Andrzej Sobociński radny złoŜył oświadczenie – w dniu wczorajszym skierował prywatny 

akt oskarŜenia przeciwko Panu Stanisławowi Rączce o przestępstwo z art. 212 § 2 k. k w 

związku z art. 12 k. k. o to, Ŝe w okresie od 4 lutego 2010 r. do 5.02.2010 r. działając za 

pomocą środka masowego komunikowania  - gazety codziennej „Dziennik Bałtycki” wydanej 

na obszarze Województwa Pomorskiego w art. pt. Przetarg ze znajomościami?” z dnia 4 

lutego 2010 r., w dodatku lokalnym „śuławy i Mierzeja” do gazety codziennej „Dziennik 

Bałtycki” wydanym na obszarze Powiatu Nowodworskiego  pt. „Radny sugeruje aferę 

parkingową” z dnia 5 lutego 2010 r. oraz w wydaniach internetowych przedmiotowej gazety 

ogólnie dostępnych w sieci internetowej do chwili obecnej dla wszystkich internautów na 

całym świecie, pomówił Andrzeja Sobocińskiego radnego Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim oraz członka Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o postępowanie i 

właściwości, które mogły narazić go na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia wskazanej 

działalności i funkcji, poprzez insynuowanie i przedstawienie niezgodnych z prawdą załoŜeń, 

iŜ Andrzej Sobociński, zasiadający w komisji przetargowej wybierającej firmę zarządzającą 

parkingami w miejscowościach nadmorskich latem 2009 roku działał na granicy prawa i 

„minilogbbingu”, a wybór firmy mógł mieć tzw. drugie dno ze względu na to, iŜ Andrzej 

Sobociński to dawny znajomy byłej poseł na Sejm RP Danuty Hojarskiej i znajomość ta 

zdaniem oskarŜonego Stanisława Rączki mogła mieć wpływ na wynik tego przetargu, to jest 

o przestępstwo z art.212 § 2 k.k. w związku z art. 12 k.k. na podstawie art. 24 § 1 k.p.k. , art. 

31 § 1 k.p.k. w związku z art. 485 k.p.k. sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w 

Malborku Wydział II karny, w trybie postępowania z oskarŜenia prywatnego. Jednocześnie na 

zasadzie art. 121 § 3 k.k w związku z art. 48 k.k. wnoszę o orzeczenie obok kary od 

oskarŜonego Stanisława Rączki na rzecz Hospicjum Świętego Jerzego im. Dr Aleksandry 

Gabrysiak w Elblągu nawiązki w wysokości 4.000,00 zł.  

 

Mirosław Molski radny  wypowiedział się w sprawie Pani Kościńskiej – nie było to takie 

pierwsze wystąpienie Pani Dyrektor. Pan Molski wniósł wniosek do Przewodniczącego 

Komisji. Pełniąc funkcje Starosty starał się zapraszać wszystkich, jeŜeli była taka debata to 

dyrektor placówki musiała być na nią zaproszona.   
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Barbara Piechnik radna – czy w naszych szkołach byli nauczyciele, którzy nie spełnili 

średnich i jaka to jest skala.  

 

Małgorzata Tkaczyk Skarbnik Powiatu – dotyczy to nauczycieli kontraktowych, środki 

zostały wypłacone. 

 

Stanisław Rączka radny odczytał pismo informujące, iŜ dnia 15.03.2010 r. odbędzie się 

pierwsza rozprawa w sprawie Powiat Nowodworski, przeciwko firmie Serwin. 

 

9. Sprawy róŜne 

 

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski. 

 

1. Ośrodek Rehabilitacyjny – odbyło się spotkanie na ten temat. W spotkaniu 

uczestniczyli miedzy innymi Wójt Gminy Ostaszewo, Burmistrz Nowego Dworu 

Gdańskiego. Były sugerowane pewne rozwiązania Panu Burmistrzowi, rozmawiano o 

przeniesieniu Ośrodka w miejsce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, do 

budynku przy ul. Warszawskiej. WydzierŜawialiśmy te pomieszczenia od spółki, która 

dysponuje majątkiem gminnym. Wydawało się nam, iŜ byłoby to dobre rozwiązanie. 

Tak się nie stało.  Dwa podmioty prowadziłyby konkurencyjną działalność, jednak 

dotyczyłaby ona innego rodzaju rehabilitacji. Spotkanie w tej sprawie naleŜy 

zorganizować ponownie. Pani Drewnowska prowadzi rozmowy z sądem o przejecie I 

pietra. Odbyła się audycja radiowa, w której mówiono o ewentualnym uruchomieniu 

wydziału karnego od dnia 01.06.2010 r. Dlatego teŜ Starosta nie składa propozycji 

Pani Drewnowskiej lokalizacji w budynku sądu. Na razie Starosta nie widzi 

rozwiązania, dysponujemy ograniczonym majątkiem. Rozmowy naleŜy ponowić.  

2. Studium – wniosek zostanie omówiony na posiedzeniu Zarządu, po przeanalizowaniu 

przez nasze słuŜby w wydziale architektury. To nie jest tak, Ŝe gmina coś wymyśla. 

Plan musi być uzgodniony z mieszkańcami i instytucjami ponadregionalnymi. 

Niektóre załoŜenia wynikają np. po uzgodnieniu z RDOŚ, który wprowadza zmiany.  

3. S. Rączka – jest to sprawa indywidualna. Wydział architektury wydaje pozwolenia, 

które muszą być zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

MoŜliwe, Ŝe plan na coś nie pozwala. To zostanie sprawdzone.  
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4. E. Jaremba – proceduralnie wniosek do Przewodniczącego Rady, który powinien go 

skierować do Zarządu. Starosta nie moŜe zapraszać Pana Golę na sesję.  W innym 

przypadku Zarząd wniosek zostanie zmodyfikowany, jako przedstawienie na sesji 

sprawozdania. 

 

10. Zakończenia obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim III 

kadencji. 

 

Henryk Kuczma Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady XXXII sesji w dniu 26 lutego 

2010 roku. 

 

Protokołowała        

Dobrosława  Fila   

 (podpis nieczytelny)         Podpisał 

      Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

        Henryk Kuczma 

              (podpis nieczytelny) 

                   

    


