PROTOKÓŁ NR VI/11
z VI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 18 marca 2011 r.

Rozpoczęcie: 10.00

Zakończenie: 14.30

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

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady otworzyła obrady VI sesji Rady Powiatu IV
kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych.
Przywitała zaproszonych na dzisiejszą sesję gości. (dokument stanowi załącznik do
protokołu).

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady „Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu
z poprzedniej sesji z dnia 28 stycznia.2011 r.”
Nie wniesiono uwag.
głosowanie nad protokołem: 14 za, (14 osób obecnych na sali)

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

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady odczytała proponowany porządek VI sesji i
zapytała o uwagi.

Pan Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski w imieniu Zarządu zgłosił:
1) „wycofanie z dzisiejszego porządku uchwały oznaczonej w przedstawionym porządku
jako pkt 7.5 tj. projektu uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. ustalenia
projektu powiatowych zadań inwestycyjnych na lata 2011 – 2012.”
Na wniosek Zarządu składam do dzisiejszego porządku obrad dwa dodatkowe projekty
uchwał Rady, które były omawiane na komisjach Rady, oznaczone w proponowanym
porządku jako pozycje 7.12 i 7.13. to jest; określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu
samochodowego niebędącego własnością powiatu oraz 7.13 powierzenia niektórych zadań
związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 roku na terenie Powiatu
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Nowodworskiego i upoważnienie Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do
podpisania porozumienia z Wojewodą Pomorskim.”

Pan Janusz Charliński, Przewodniczący Komisji samorządowo – społecznej odczytał
wniosek o wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał:
1) W sprawie uzupełnienia składu Komisji rewizyjnej o członków: Pan Józef Rybicki i
Grzegorz Lew.
2) Powołanie przewodniczącego Komisji oświaty.
(załącznik do protokołu)

Wniosek został złożony w imieniu Przewodniczącego Komisji samorządowo – społecznej.

Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Iwona Tyburska zarządziła głosowanie nad
wniesionymi wnioskami.

Pan Grzegorz Lew, radny: „Są wnioski o zmianę i powinna Pani je przegłosować, czy o to
chodzi? Czy głosujemy nad tym, co jest zapisane?”

Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Iwona Tyburska: „Proszę Państwa, powtarzam
jeszcze raz wyraźnie, będziemy głosować każdą kolejną proponowaną zmianę, zgodnie z
porządkiem. A zatem, najpierw proponuję zmiany zgłoszone, zaproponowane przez Zarząd,
przez Pana Starostę Zbigniewa Piórkowskiego. Kto z Państwa jest za tym, aby z porządku
obrad wykreślić projekt uchwały o powołaniu Komisji doraźnej, czyli o wykreślenie z
porządku projektu 7.5. proszę o zagłosowanie?”

głosowanie: 11 za, 0- przeciw, 3 – wstrzymujące. – projekt uchwały został z porządku obrad
wykreślony.

Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Iwona Tyburska: „Kolejny punkt zgłoszony przez
Pana Starostę, to wprowadzenie do porządku obrad uchwały: określenia stawki za 1 km
przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością powiatu. Kto z Państwa jest za
tym, aby wprowadzić ten punkt do porządku i podjęcie uchwały w tej sprawie? Proszę o
głosowanie.”

Głosowanie: 14 za, wniosek został przyjęty.
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Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Iwona Tyburska: „Kolejny punkt zgłoszony przez
Pana Starostę, to wprowadzenie do porządku obrad uchwały: powierzenia niektórych zadań
związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 roku na terenie Powiatu
Nowodworskiego i upoważnienie Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do
podpisania porozumienia z Wojewodą Pomorskim. Kto z Państwa jest za tym, aby
wprowadzić ten punkt do porządku, proszę o zagłosowanie?”

Głosowanie: 14 za, wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Iwona Tyburska: „Kolejny wniosek, który zgłosił
Pan Janusz Charliński. Kto jest za tym, aby wprowadzić do porządku obrad, uchwałę w
sprawie uzupełnienia składu komisji stałych Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim?”

Pani Barbara Ogrodowska, radna: „Panie Januszu, Pan postawił ten wniosek, jako wniosek
Komisji, z całym szacunkiem.”

Pan Janusz Charliński, radny: „Jako Przewodniczący.”

Pani Barbara Ogrodowska, radna: „Jako przewodniczący, bo cała Komisja się zbierała i
nie było mowy o tym.”

Pan Janusz Charliński, radny: „Ale jako Przewodniczący.”

Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Iwona Tyburska:„Proszę Państwa, ma Pan ten
wniosek na piśmie Panie Januszu? Mogę go dostać? To jest podpisane jako Przewodniczący
Komisji, tak?”

Pan Grzegorz Lew, radny: „Statut mówi, iż Przewodniczący komisji może złożyć.”

Przewodniczący

Rady

Powiatu,

Pani

Iwona

Tyburska:

„Proszę

Państwa,

Przewodniczącego Rady, Komisji lub Zarządu. W związku z tym, niestety Komisja nie
głosowała tej zmiany. Myślę, iż wprowadzenie go i zmiana porządku obrad.”
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Pan Grzegorz Lew, radny: „Jeżeli można, my to inaczej zinterpretowaliśmy. Tam jest
wyraźnie powiedziane – Przewodniczący komisji, nie, poprzez głosowanie.”

Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Iwona Tyburska: „Proszę Państwa jeszcze raz
przeczytamy Statut, brzmienie tego zapisu Statutu. To jest dokładnie § … Przewodniczący
Rady odczytała treść zapisu.
U nas zostały zgłoszone trzy poprawki przez Zarząd Powiatu. Natomiast zgłoszenie przez
Przewodniczącego Komisji jest niezgodne ze Statutem i jako takie nie powinno być
głosowane. Tak przynajmniej uważam, może pan prawnik wypowie się, co na ten temat
myśli.”

Pan Lech Kraśniańskim obsługa prawna: „Pani Przewodnicząca, w Statucie winno wtedy
być: Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji, albo Przewodniczącego Zarządu.
Tu celowo użyto słowa: Przewodniczącego Rady, Komisji lub Zarządu. Czyli, albo całej
Komisji, całego Zarządu.”

Pan Janusz Charliński, radny: „W takim razie poproszę o przerwę.”

Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Iwona Tyburska: „Proszę Państwa zaczęła się przed
chwilką sesja. Mamy mnóstwo gości, ważne sprawy do omówienia. Uzupełnienia składu
Komisji dokonamy na następnej sesji, wprowadzimy to do porządku obrad. Nie będzie
żadnego problemu. Bardzo proszę żebyśmy przystąpili do głosowania porządku obrad, który
w tej chwili odczytam.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Pani Przewodnicząca popieram wniosek Przewodniczącego
Komisji Pana Charlińskiego. O przerwę proszę.”

Pan Grzegorz Lew, radny: „Jeżeli można prosić, proszę o przerwę.”

5 minut przerwy.

Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Iwona Tyburska: „Po przerwie przypominam, iż
jesteśmy w punkcie, który zmierza do głosowania zmian w porządku obrad. Wniosek
zgłoszony przez Komisję samorządową, przez Przewodniczącego jest wnioskiem a zgodnie ze
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Statutem złożonym, być nie powinien, narusza nasz Statut i nie powinien być głosowany.
Ostatnie pytanie w tej kwestii.”

Pan Grzegorz Lew, radny: „Ja mam pytanie do Pana Starosty i do Pani, czy Statut określa
wyraźnie, kto może składać wnioski, projekty uchwał. Czy projekt uchwały jest głosowany na
Zarządzie przez cały Zarząd, czy projekt składa Pani Przewodnicząca? Będzie można do
wglądu zobaczyć uchwały? Pani Przewodnicząca jeżeli składa wniosek do projektu uchwał,
też jest głosowany przez wszystkich radnych, ja mam pytanie do Pana radcy, też jest
głosowany wcześniej, bo Pani go składa. ”

Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Iwona Tyburska: „Projekty uchwał przypominam, są
przedstawiane przynajmniej dotąd tak było odkąd zaczęła się kolejna kadencja tej Rady,
projekty uchwał są zgłaszane zawsze przez Zarząd. Tylko takie projekty były do mnie
zgłaszane. Żadnego innego projektu uchwały nie dostałam. Jeżeli Zarząd składa uchwały, to
jest sprawą oczywistą, że na Zarządzie muszą być podejmowane. One na Zarządzie były
podejmowane. Jeżeli ktokolwiek życzy sobie protokół z tego Zarządu, to te protokoły
otrzyma.”

Pan Grzegorz Lew, radny: „A czy może Pani w imieniu naszym ten projekt złożyć?”

Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Iwona Tyburska: „Nie, dlatego że nie był
dyskutowany, w tej chwili nie ma na to czasu. Mam dyżury, jestem dostępna, znacie moje
telefony, można ze mną porozmawiać w każdym czasie. W tej chwili takiego wniosku nie
złożę i chciałabym przystąpić do przegłosowania porządku obrad, bo czas biegnie i mamy
bardzo ważne sprawy związane z ochroną przeciwpowodziową, przeciwpowodziową naszego
Powiatu. Kwestia powołania członków Komisji rewizyjnej i Komisji oświatowej będzie
najprawdopodobniej przedmiotem następnych obrad. Jeżeli będziemy mieli pełny skład Rady
uważam, że wszyscy radni mają możliwość i prawo do tego, aby uczestniczyć w pracach
Rady i Komisji. W związku z czym odczytam proponowany porządek obrad i przypominam,
że poprawki zgłoszone przez Zarząd zostały przez Panów zaakceptowane.
Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Iwona Tyburska odczytała porządek obrad po zmianach.
Następnie zarządziła nad nim głosowanie.

Głosowanie: 7 za,3 przeciw, 4 wstrzymujące się
Porządek został przyjęty.
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4. Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Grzegorz Lew radny: „Pani Przewodnicząca, wysoka Rado. W dniu 23 grudnia
ubiegłego roku złożyłem oświadczenie w sumie, na takie różne tematy, miedzy innymi tam,
część dotyczyła odpowiedzi od Pana Starosty Piórkowskiego. Pani odpowiedziała mi, iż na
tamto pytanie powinna odpowiedzieć osoba właściwa. Czekałem do dnia najbliższej sesji, czy
coś takiego dostałem. Jeżeli Pani chce to mogę przeczytać.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady Powiatu „Niech Pan kontynuuje swoje
pytanie.”

Pan Grzegorz Lew radny: „Kontekst jest taki, iż, to jest oświadczenie, które złożyłem
wcześniej. Dotyczyło różnych takich historii, ponadto to co obecnie, było 10 grudnia złożone,
„to co powiedział Pan radny Piórkowski, nie można nazwać inaczej jak korupcją polityczną w
najczarniejszym wydaniu. Dobieranie sobie radnych nie według reprezentatywności, a jedynie
po to, aby była odpowiednia liczba głosów przy utrzymaniu się przy władzy. Jest to
postępowanie karygodne” i tak dalej w związku z czym, iż do dnia dzisiejszego nie
otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, ja to sam pisałem, ale jest to stwierdzenie naszych kolegów.
I na dzień dzisiejszy składamy takie oświadczenie. Pan Lew odczytał pismo z dnia
14.03.2011 r. skierowane przez Radnych KWW – Razem Lepiej i KWW – Porozumienie
Samorządowe – załącznik do protokołu.
„Jest to pismo od klubu Razem Lepiej i Porozumienie Samorządowe, podpisane przez
siedmiu członków tego klubu. Składam na ręce Pani Przewodniczącej.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady Powiatu: „Proszę Państwa. W związku z
tym, iż jest to raczej wniosek i jeżeli Pan Starosta uzna, iż należy się do tego odnieść na sesji
w tej kwestii, to oczywiście w odpowiednim punkcie to uczyni. Natomiast uważam, iż należy
odpowiedzieć komitetom na piśmie, jeżeli Pan Starosta uzna, to za stosowne. Ja Pana Starosty
do tego zobowiązywać nie zamierzam, ponieważ to co Pan przeczytał w zasadzie skierowane
jest do Pana Piórkowskiego. Nie mniej przypominam, aby zamknąć dyskusję na ten temat, że
klub radnych nie został ukonstytuowany, ponieważ nie zostały wypełnione formalności, które
wynikają ze Statutu. Bardzo proszę o tym pamiętać.”

Pan Grzegorz Lew radny: „Pani Przewodnicząca, tu jest złożony wniosek, podpisany,
przyjęty 14 grudnia.”
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Pani Barbara Ogrodowska, radna: „Kiedy zacznie się porządkowanie dróg”.

Pan Eugeniusz Jaremba, radny „Mam wniosek do Pana Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych, aby zwrócić szczególną uwagę na drogę do Żelichowa. Pani Sołtys zwróciła
się z takim wnioskiem.”

Pan Józef Rybicki, radny: „Mam pytanie do Pana Starosty na temat nowych wieści co do
drogi Palczewo – Dąbrowa. Mieszkańcy pytają, czy to w tym roku będzie robione. Było
spotkanie u Marszałka, dlatego chciałbym zapytać jak posuwają się prace nad tą budową tej
drogi.”

Pan Grzegorz Lew radny: „Pani Przewodnicząca, ja będę wracał do tego, ja nigdy nikogo
nie obraziłem, nie obrażam i nie życzę sobie, aby ktoś mnie obrażał. Kiedy zakończy się
wreszcie atak Pani, na radnych, którzy nie są w opozycji, bo w opozycji tylko do głupoty, bo
opozycja co do tego co się dzieje w rozwoju gospodarczym. Aby nie być gołosłownym, w
gazecie ostatniej w Dzienniku pisze Pani „ przestaną się ośmieszać i podejmą właściwą
uchwałę zgodną z prawem”. Nie będę cytował z Wirtualnej Polski Pani wypowiedzi. Nie
będę. Każdy może skserować i zobaczyć. A ponadto, chciałbym, aby się Pani określiła, jeżeli
Pani nas uważa, mnie osobiście, czy nas za opozycję, to bardzo bym chciał, aby się Pani
określiła co to jest za opozycja. Bo słownik wyrazów obcych określa wyrazem opozycja 5
różnych pojęć. Czy jesteśmy w sporcie, w szachach, czy jesteśmy opozycją fonologiczną, itd.
Jeżeli Pani coś takiego mówi.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady Powiatu: „Jeżeli ma Pan ochotę się ze mną
pokłócić, podyskutować, to zapraszam na dyżur. W tej chwili mamy sesję i proszę.”

Pan Grzegorz Lew radny: „Zadaję proste pytanie, kiedy przestanie Pani nas obrażać?
Udowadniam Pani wypowiedzi, nie swoje. Pani są podpisane, Pani są cytowane.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady Powiatu: „Odpowiem Panu, kiedy przestanę
Państwa obrażać w odpowiedniej części tegoż porządku.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Odczytał pismo skierowane do Pana Starosty Nowodworskiego
z dnia 14.03.2011 r.( załącznik do protokołu). „To jest pierwsza interpelacja.
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-Druga dotyczy w Dzienniku Bałtyckim pod tytułem „Powiat wygrał proces”. Chciałbym
zapytać i proszę o pisemną informację: jakie były koszty zastępstwa procesowego, koszty
sumaryczne? I czy w ogóle jesteśmy w stanie odzyskać to? Najlepiej jeszcze do tego, kto jest
personalnie odpowiedzialny za postępowanie w tej sprawie ze strony Zarządu?
- trzecia interpelacja dotyczy złożenia przez Sołectwo Żuławki wniosku dotyczącego
bezpieczeństwa na drodze Stróża

- Żuławki i o to, że tam występuje bardzo duże

niebezpieczeństwo. Jest to droga bardzo uczęszczana, jest to droga nieoświetlona w
niesamowicie złym stanie. Jazda po tej drodze, może spowodować wybicie z rytmu kierowcy,
który może potrącić licznie uczęszczających tam tym ciągiem pieszych po poboczu.
Naprawdę jest to tam chwila, moment nieszczęście. Wniosek w tej sprawie złożyła Rada
Sołecka i proszę o informację w tej sprawie pisemną.”

Pan Grzegorz Lew, radny: „Na ostatniej sesji w punkcie 4 zadałem pytanie, nie będę czytał.
Pani mi odpowiedziała w punkcie 7 i bardzo bym prosił w kontekście tego co na dzień
dzisiejszy jest wiadomo, co Pani zamierza z tym tematem zrobić.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Pamiętam, w odpowiedniej części wrócę do
protokołu, przypomnę sobie to o co Pan zapytał i co ja odpowiedziałam. Przechodzimy teraz
do następnego punktu, nareszcie merytorycznego.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Pani Przewodnicząca, bardzo protestuję. Pani uważa, iż
właściwe zarządzanie Powiatem z właściwymi ludźmi, przygotowanymi, to nie jest istotne?”

5. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie
Powiatu Nowodworskiego. (załącznik do protokołu)

Informację Przedstawił Pan Sławomir Szymański Kierownik Biura Terenowego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku.
„Ja reprezentuję Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku. Jestem Kierownikiem
oddziału terenowego. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
ma w swoich zadaniach utrzymanie urządzeń melioracji wodnej, podstawowych tj. wały
przeciwpowodziowe, stacje pomp, kanały podstawowe. Na terenie powiatu posiadamy 417
km kanałów podstawowych, 123 km wałów przeciwpowodziowych z czego 23,5 km to wał
Rzeki Wisły (gmina Stegna i Ostaszewo). Pozostałe wały to: wały rzeki Wisły Królewieckiej,
Szkarpawy, Tugi. Na terenie powiatu jest 9 stacji pomp, które odwadniają powierzchnie
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ponad 56 tyś. ha. Wały chronią teren ponad 36 tys. ha. W bieżącym roku planujemy w ramach
robót konserwacyjnych, wykonanie konserwacji bieżącej i gruntownej (okoszenie,
hakowanie, wymulenie kanałów na dł. 50% - 215 km.). Planujemy wykonanie dwukrotne
okoszenie wału Wisły oraz jednokrotne okoszenie wałów pozostałych. Ze względu na
posiadane środki wykonujemy prace niezbędne. Z robót inwestycyjnych na terenie powiatu w
najbliższym okresie planowane jest: modernizacja stacji pomp Grochowo. Rozpoczęcie tej
inwestycji nastąpi w IV kwartale br. jest to stacja wysłużona. Ponadto uszczelnienie wału
rzeki Wisły na odcinku Czerwone Budy, odcinek około 3 km. Jak również na odcinku od
mostu na odcinku w kierunku Gminy Ostaszewo – 13,6 km. Na prawym wale rzeki Wisły
będzie uszczelnienie przesłona bentonitową, która wydłuży filtrację wody przy wysokich
wezbraniach. Te prace będą wykonywane w latach 2013 – 2014. Będzie jeszcze wykonywana
modernizacja lewego wału rzeki Tugi powyżej Nowego Dworu Gdańskiego, na odcinku 7,09
km. (też rok 2013). Będzie budowana nowa pompownia na polderze Chłodniewo. Przez co
będzie obniżony poziom pompowania o pół metra. Stacja pomp Wybicko zostanie
wybudowana. Jest to budowane po to, aby obniżyć poziom wód o 05 m.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady Powiatu; „Ja chciałabym podać jeszcze
kwoty, które będą przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. Kolega Sławomir
Szymański tych danych nie podał. Ja chciałam przypomnieć, iż zajmuję się inwestycjami w
Zarządzie

Melioracji

i

Urządzeń

Wodnych

Województwa

Pomorskiego.

Jestem

kierownikiem, zajmuję się przygotowaniem tych wszystkich zadań do realizacji. Zadania w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które są realizowane przy
programie Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław, czyli te o których mówił Pan
Szymański, czyli stacja pomp Grochowo, Wybicko, odbudowa wału przeciwpowodziowego
rzeki Wisły, od której to zagrożenie dla nas jest bardzo zauważalne i może objąć naprawdę
duże obszary i dokończenie odbudowę wału rzeki Tugi. Jak Państwo pamiętają kilka lat temu
został zakończony prawy wał rzeki Tugi. Teraz udaje się znaleźć środki na lewy. Cztery
zadania o których mówiłam pochlaną kwotę ponad 65 milionów złotych. W ciągu tych kilku
lat takie pieniądze zostaną w infrastrukturę zainwestowane. To jest w ramach jednego
programu. W ramach drugiego programu, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich będziemy
realizowali zadania na obszarze Powiatu, te zadania to: remont układów technologicznych
dwóch stacji pomp tj. Chłodniewo i Osłonka. Są to kluczowe stacje dla naszego terenu, które
wymagały modernizacji i postanowiliśmy podjąć wyzwanie i na dzień dzisiejszy nie mamy
jeszcze kosztów, ale blisko 8 milionów złotych same remonty tych stacji mogą kosztować. To
jest duża kwota i możliwa tylko dlatego, że pojawiły się środki unijne, pozabudżetowe. Będą
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też odbudowane na terenie powiatu dwa kanały na długości ponad 30 km, tj. Kanał Izbowa
Łacha i Kanał Panieński. Mamy zamiar tak przygotować te zadania, aby przez kilka
najbliższych lat nie sprawiały problemu jeśli chodzi o eksploatację.”

Pan Sławomir Szymański: „W bieżącym roku na utrzymanie naszych urządzeń dostaliśmy z
rezerwy Ministra środki dodatkowe. Były bardzo małe środki przydzielone na początku roku,
ale Minister Rolnictwa przydzielił dla województwa 14 mln 700, z czego dość dużo dla
terenowego oddziału Nowy Dwór. To jeszcze nie jest na piśmie podane, ale z rozmów z
Dyrektorem Melioracji, wczoraj taką informację otrzymałem, iż będzie około 3 mln zł. na
bieżące roboty konserwacyjne na wałach przeciwpowodziowych i kanałach podstawowych.
Będzie to widoczne w terenie. W ubiegłym roku niestety mieliśmy bardzo małe środki
finansowe i nie było tego widać na terenie oddziału.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady Powiatu: „Ja jeszcze dodam, że oprócz
melioracji

podstawowych

wykonujemy zadania

związane

z

odbudową

melioracji

szczegółowych. Tutaj są trochę inne zasady. Muszą być zgody rolników. W zeszłym roku
udało nam się wykonać inwestycje. Odbudowaliśmy urządzenie na obszarze Stobca tj. około
185 ha. Ta inwestycja dziś, rolnicy są zadowoleni mimo tego, że muszą płacić opłatę
eksploatacyjną związaną z budową urządzeń, 20% kosztów całej inwestycji w roku
rozłożonej na 15 lat. Na dużym obszarze te kwoty mogą wydać się znaczne, to korzyści
płyną z wykonania tych urządzeń i zadawalają. Nie mamy wątpliwości wyrażanych przez
rolników. Te rzeczy, którymi się zajmujemy i ochroną przeciwpowodziową na terenie
powiatu, miejmy nadzieję po wykonaniu wszystkich zadań będzie działała już naprawdę
sprawnie.”

Pan Stanisław Bobrowicz, radny „Proszę Państwa dość wnikliwie wsłuchiwałem się w
wypowiedzi zarówno Pana Sławomira jak i Pani Przewodniczącej i widać, że jest wysiłek
zrobiony na naszym terenie, żeby zapobiegać sprawom powodziowym. Taka jest intencja tego
wszystkiego. Ale jak zauważyliśmy, jest to wysiłek który realizuje jakiś fragment zadań, a nie
całe. To nie jest zarzut, a stwierdzenie. Pani mówi, że to się udało, to się udało. To szczęście,
że coś się udało i coś się dzieje. Natomiast wiemy, że powiat jest na terenie depresyjnym i
stale zagrożony powodzią. I w związku z tym, użyła Pani słowa kompleksowo, na najbliższe
5 lat, jakieś działania będą i ja to doceniam. Natomiast mam pytanie takie, bo tego nie
unikniemy i nie jest to żaden podtekst. Czy istnieje jakikolwiek dokument, z którego by
wynikało, że nasz powiat objęty jest całościowym perspektywicznym

- 10 – 15 lat,
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załatwienia wszystkich przeciwpowodziowych, tych wszystkich jakie nas męczą. Nie chodzi
o, doceniam tą fragmentaryczność, ale mnie chodzi o kompleks działań, które dadzą
gwarancje, że nasz powiat, nasi mieszkańcy będą z perspektywy mieli porządnie zrobioną
robotę. Wiem, że to wymaga pieniędzy. Ja bym chciał idąc do ludzi, cieszę się za Izbowa
Łachę i te wszystkie rzeczy, ale chciałbym mieć przekonanie, że staraniem Rady, robimy
wszystko, żeby wywalczyć jakąś perspektywę na wiele, wiele lat. Przeżyłem jakiś wiek i
wiele programów, które wiele padło i mam takie wrażenie, że słowo Żuławy stanowi alibi dla
dużych programów, a potem absorbowanych nie przez Żuławy. Mieliśmy taki przykład, że
poszło na Warmię i Mazury. Pytanie jest takie, wniosek, a pamiętam, stanowisko Pana
Starosty z Komisji, że będzie tutaj spotkanie. Ale zróbmy coś, aby starać się walczyć o
kompleksową sprawę. A teraz jeśli można do szczegółów przejść, to duży wysiłek idzie na
Tugę poza granicami miasta, natomiast widzimy, że w mieście to tutaj cierpimy jako
mieszkańcy. W żaden sposób nie jest to uregulowane. Pamiętam za moich czasów w 94 roku
Minister Ochrony Środowiska Żelichowski, przysłał tu firmę z Brodnicy i trochę mułu
zabrali, poklepali. Czy jest jakiś program zajęcia się Tugą w granicach miasta. Wiemy, że
Tuga to nie jest rzeka, a kanał przepływowy. Przy sprawach przeciwpowodziowych bardzo
często są zalewane siedziby gospodarstw, domostwa. I tak się zdarza, że ludzie budują na
terenach, które można założyć nie będąc fachowcem, że może tego człowieka zalać. Pytanie,
kto odpowiada za wydanie zezwolenia na tym terenie? Bo potem jest chodzenie, o zwolnienie
z podatku itd. Moja sugestia jest taka, abyśmy starali się na Żuławach naszych doprowadzić
do bardziej rygorystycznych zasad ograniczających. To nie jest przeciwko ludziom, a w
trosce o bezpieczeństwo. Ograniczających budowanie obiektów na terenach zagrożonych.”

Pan Janusz Charliński, radny: „Widzi Pan Panie Kierowniku, że jestem przygotowany do
tej dyskusji i boli mnie, że nic Pan nie powiedział o bobrach. W ubiegłym roku wały miały
być okoszone dwukrotnie, zrobiono raz. A wiemy doskonale, ze nie koszenie wałów stwarza
warunki do populacji i bytowania tych zwierząt. Jest ich coraz więcej. Warunki
atmosferyczne są bardzo istotne, mamy przykład dwa lata temu, no i ta cofka. Proszę sobie
wyobrazić, iż te zagrożenia wspólne z działalnością degradacyjną tych zwierząt, bo to są
bobry i nornice jest to bardzo istotny temat. Proszę sobie uzmysłowić ile mamy terenów
zagrożonych, ile terenów chronionych przez stację pomp. Z całą tą stanowczością chciałbym
oświadczyć, że ten temat powinien być wałkowany, prawie że codziennie. Dlatego jeszcze raz
mówię, będą apele, będą monity mieszkańców. Pan tam był, Pan to widział, a dzisiaj nie
powiedział. Niebawem będzie okres ochronny tego zwierzaka się rozpocznie i nic się nie da
zrobić. Pan Starosta mnie informował, że parę sztuk udało się, ale w skali Powiatu – Wisły
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Królewieckiej, Szkarpawy, Tugi to jest ułamek procentu. Proszę sobie wyobrazić, iż jedna
para ma w roku dwa mioty. Czy jest jakiś program doraźny, odnośnie wyeksmitowania tych
stworzeń.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Mam taką prośbę, aby Pan Szymański
odniósł się do tematu Tugi w części miejskiej. Druga rzecz, proszę opowiedzieć o walce z
bobrami, co robicie Państwo na swoim terenie, aby udało się unikać szkodom, które one
powodują.”

Pan Sławomir Szymański: „Tak jak powiedział Pan Radny Charliński, mamy na terenie
powiatu bardzo duże ilości bobrów. Niszczą nam wały. Ogólnie wspomniałem, iż będziemy
wykonywać roboty konserwacji bieżącej. Mamy zezwolenie na zabudowę nor bobrów do 15
maja. W tej chwili będziemy zabudowywać wyrwy w wałach przeciwpowodziowych, które
powstały przed okresem zimowym. Zostały zabezpieczone przed powodzią. Było to różnie
robione. Były układane worki, jesienią były trudne warunki, wały rozmoknięte nie można
było tego. W jakimś stopniu, w jakim na ten czas było możliwe było to zabezpieczone. Są to
takie zabezpieczenia doraźne , przymierzamy się do zabezpieczeń kompleksowych, jeżeli
środki na to pozwolą. Będziemy stosować kraty, ścianki szczelne, jest to bardzo kosztowne.
Będziemy chcieli sukcesywnie to wdrażać. Na nowych wałach przeciwpowodziowych,
powyżej Nowego Dworu, będzie modernizowane 7,8 km. W projekcie jest zabezpieczenie
kompleksowe przez bobrami i gryzoniami. Tak jak Pan Charliński wspomniał, Wisła
Królewiecka, Szkarpawa, Tuga, bardzo dużo jest wyrw spowodowanych przez bobry.
Będziemy robić przegląd i na bieżąco usuwać wyrwy w wałach. Odnośnie okoszenia wałów
jesienią. Wykonaliśmy jedno okoszenie wałów. Nie można powiedzieć, iż jest to byle jak.
Zza biurka wszystko można powiedzieć. Jeżeli ktoś ma wątpliwości to zapraszam na te wały,
tj jest wał czołowy Zalewu Wiślanego, wał rzeki Wisły Królewieckiej prawy i lewy, możemy
pojechać i zobaczymy jak to było wykonane. Na sesji Rady Gminy Sztutowo Pan Charliński
też to podniósł. Ja osobiście odbierałem to wykonanie okoszenia i wydaje mi się, że jest to
prawidłowo zrobione, że były raz okoszone, to ze względu na ograniczone środki. W
miesiącu wrześniu musieliśmy to wykonać, aby zobaczyć nory bobrów, przed okresem
zimowym, aby nas nie zatopiły. Odnośnie tego, co Pan Radny Bobrowicz o kompleksowym
zabezpieczeniu. Jeżeli chodzi o wały przeciwpowodziowe, to jest to jakaś tam ciągłość. Od lat
osiemdziesiątych odcinkami modernizowane są odcinki wałów. Wykonany jest docinek na
polderze Grochowo, jest bezpieczniej. Zmodernizowano wały Wisły Królewieckiej, lewy,
prawy, wał Szkarpawy i rzeki Tugi do miasta Nowy Dwór Gdański, wał prawy. Przesłony
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bentonitowe w wale Wisły będą stanowiły ciągłość. Odnośnie Tugi miasto: na terenie miasta
nie ma obwałowań. Jest to teren zurbanizowany, trudno jest pobudować wały
przeciwpowodziowe. Zarząd Melioracji odpowiada za ochronę gruntów rolnych.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady: „Nie należy to do zadań Zarządu Melioracji.”

Pan Sławomir Szymański: „Tuga jest administrowana przez Zarząd Gospodarki Wodnej,
nasze są wały przeciwpowodziowe. Teren miasta – Zarząd Melioracji tym się nie zajmuje.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady: „Ja jedną rzecz dodam odnośnie
kompleksowego zabezpieczenia, bo o to Pan pytał, czy jest program, aby zrealizować więcej
zadań niż te planowane na dzisiaj. Jak Państwo pewnie wiecie, jest przygotowany taki
kompleksowy program związany z zabezpieczeniem Żuław do roku 2030. W tej chwili
realizujemy w tej perspektywie finansowej pierwszy etap tego projektu do roku 2015. Na to
przeznaczamy ponad 60 milionów złotych, o których mówiłam. W ramach tego zostaną
wyłonione zadania, które trzeba realizować. Z tego programu będziemy starać się o
przyznanie dla Województwa Pomorskiego, Powiatu Nowodworskiego, czy zadań na
Żuławach, środków finansowych w nadchodzącej perspektywie.”

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „ Ja może uzupełnię tą informację, Pan
radny Bobrowicz już o tym wspominał. Mówiłem też to na Komisji samorządowej. W
ubiegłym tygodniu było spotkanie Wójtów i Burmistrzów i instytucji odpowiedzialnych za te
sprawy na terenie powiatu. Efektem tego spotkania jest to, iż postanowiliśmy wspólnie jako
samorządowcy 11 kwietnia zorganizować spotkanie na temat ochrony przeciwpowodziowej.
Chcemy to spotkanie ukierunkować na zagrożenia tzw. cofki. Od kilku lat zwracamy uwagę,
na to iż w programie „Kompleksowe Zabezpieczenie Żuław” są inwestycje, które my
wspieramy, bo są to inwestycje związane z umocnieniem wałów na Wiśle, z ujściem Wisły. A
powódź od strony Wisły, to najbardziej tragiczne zagrożenie dla Żuław. Prawdą jest także, iż
poprzednio nikt z władz samorządowych naszych lokalnych nie zadbał o to, aby w tym
programie pojawiły się tematy związane z zagrożeniem cofki.

Program został dawno

zamknięty i jest realizowany. Na to spotkanie zaprosiliśmy: Pana Wojewodę, Pana Marszałka,
wszystkie instytucje szczebla wojewódzkiego, które się tym zajmują. Swoją obecność
potwierdziła Pani Czarnecka, czyli Dyrektor RZGW. Zaprosimy też posłów z naszego okręgu
oraz radnych, o tym mówiłem już na komisji.”
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Pan Józef Sarnowski, radny nieobecny od godz. 11.15. – 11.20.

Pan Zbigniew Ptak, radny: „chciałem dodać, iż Pan Szymański bardzo skutecznie działa.
Miałem dwa przypadki, kiedy był potrzebny i muszę powiedzieć, iż bardzo sprawnie przybył
na spotkanie i merytorycznie rozwiązał problem, gratuluję.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Dziękuję i przekażę szefowi oczywiście.
Tak zupełnie na marginesie, przy powodzi w 2009 r., na jesieni, to był ten czas kiedy
mieliśmy cofke i było bardzo niebezpiecznie i jestem przekonana, iż to dzięki pracy i
zaangażowaniu osób zajmujących się ochroną przeciwpowodziową udało się dość sprawie
uniknąć wielkich szkód. Nie mówię tylko o służbach, które mnie zajmują, ale też o straży
pożarnej i wszystkich, którzy byli zaangażowani.”

Pan Krzysztof Ostasz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przedstawił
temat

dotyczący

zabezpieczenia

przeciwpowodziowego.

Prezentacja.
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Pan Józef Sarnowski, radny: „Jaka jest średnia zarobków w naszych szkołach
ponadgimnazjalnych: oddzielnie mówię o nauczycielach, oddzielnie o administracji i
obsłudze. Czy ja mógłbym się to dowiedzieć? Na następną sesję.”

Pani Agnieszka Glazer: „Mam te dane, ale ich nie mam przy sobie niestety.”

Pan Stanisław Juszczyk, radny: „Chcę się odnieść do kwestii, którą Pani Agnieszka
poruszyła, czyli Centrum Kształcenia Ustawicznego na ulicy Warszawskiej i to jak gdyby
połączyć z tematem Liceum dla dorosłych w Zespole Szkół na 3 –go Maja. Bo jak dobrze
zrozumiałem na CKU nie ma chętnych.”

Pani Agnieszka Glazer: „Ono funkcjonuje, ale nie ma naboru. Jest to temat otwarty, jeżeli
będziemy mieli uczniów, to możemy rozpocząć naukę. ”

Pan Stanisław Juszczyk, radny: „Nasuwa mi się taki wniosek, to wynika także z tych
danych liczbowych kosztów funkcjonowania Liceum dla dorosłych, bo jak są 3 oddziały,
słuchaczy czterdziestu z kawałkiem, co daje 14 na oddział to jest tak, iż subwencja jest dwa
razy niższa niż rzeczywiste koszty. Z tego tak mi się wydaje, bo nie jestem specem w
szkolnictwie ponadgimnazjalnym, ale tak mi się wydaje, że to Liceum dla dorosłych na 3 – go
Maja i to które jest przynależne do CKU na Warszawskiej to mogłaby być w sumie jedną
szkołą. Tu się borykamy z naborem, a tutaj to istnieje tak na pół gwizdka. Może lepiej byłoby
skoncentrować się z tą szkołą w jednym zespole niekoniecznie w dwóch. Bo rozumiem, iż
zadanie mimo braku naboru jest rozłożone tutaj i tutaj. To jest jeden element na który
zwracam uwagę. Uważam, iż jest on godny przeanalizowania w perspektywie kolejnych lat
funkcjonowania tego typu szkolnictwa adresowanego do takiej grupy społecznej. Druga
rzecz, to patrzyłem na analizy ze względu na gimnazja w Powiecie Nowodworskim, co
prawda tylko trzyletnie, może ten rok 2013 jest lekką zwyżką, ale jest to jedyny rok w
najbliższej perspektywie, gdzie ta zwyżka będzie. Liczba gimnazjalistów sukcesywnie spada i
spadała w zasadzie już zawsze. Jeden wyjątek to sześciolatek, który zdubluje rok w kolejnych
latach - 2018. Generalnie, tendencja będzie spadkowa. Nawiązuję do tego, w tym materiale,
który został nam przedstawiony na płytce. Tam jest informacja na kolejny rok szkolny.
Zaskoczyło mnie, że Liceum na 3 – go Maja, zresztą są ogłoszenia w szkole, planuje 5
oddziałów. Wydaje mi się to nie do końca chyba właściwe i przemyślane. Ten nabór
sprowadzał się do 3 oddziałów w roczniku. Drugi temat, który się przewija to mówienie o
wynikach, czy średnich w szkole, czy wynikach matur. Przy tej populacji gimnazjalistów
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można dokonać naboru na 5 oddziałów, jak się ktoś uprze, ale tą poprzeczkę ustawi się bardzo
nisko. Do Liceum powinna iść młodzież, która te wyniki prezentuje opuszczając gimnazjum.
Wydaje mi się, że to jest warte rozważenia i przyjęcie tego faktu jako rzecz, która powinna
być oczywistą i pod takim kątem analizować potrzeby kadrowe, perspektywiczne. Ja bym
założenie 5 oddziałów, wydaje mi się zupełnie nierealne, jeżeli jednocześnie chcemy to
wiążąc z jakimś poziomem z wynikami jakie uczniowie, czy młodzież w tej szkole będzie
osiągała. Trafi tam materiał niesłychanie słaby, który z trudem, z gimnazjum, to nie czarujmy
się. Nauczyciele mogą stawać na głowie, wzmacniać różnego rodzajami zajęciami, a z tego
ucznia osiągającego bardzo dobre wyniki nie osiągnie.”

Pani Agnieszka Glazer: „Ja bym najpierw chciała się odnieść do tych 5 oddziałów w Liceum
Ogólnokształcącym. Już od trzech lat przyjęliśmy taką zasadę w Zespole Szkół Nr 1, jest to
możliwe i praktykowane, że ogłaszamy nabór do 5 klas, że z reguły wychodzi na to, iż dwie
klasy mamy łączone. To znaczy, że jedna klasa ma dwa profile. Te zajęcia, w których idą
razem, to zajęcia są realizowane łącznie. Później tą grupę dzieli się według przedmiotów
rozszerzonych i każdy zainteresowany realizuje swoje przedmioty. W ten sposób
zatrzymujemy co najmniej 40 uczniów, gdzie odesłalibyśmy ich z kwitkiem, bo nie możemy
otworzyć oddziału, bo jest 15 uczniów. Nie mieliśmy skarg na taką formę. Jeśli chodzi o
pierwsze Pana pytanie, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Nr 2. Na pewno
we wrześniu Pani Dyrektor nie będzie planowała Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych,
bo to się nie sprawdziło. My to próbowaliśmy wiele razy i nigdy nie było naboru do Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2. Nie wiem dlaczego, złe tradycje, nie ta
lokalizacja. Trudno powiedzieć. Może należałoby się zastanowić, aby to zlikwidować. Nigdy
to nie były trafione nabory. Dlaczego akurat powstała szkoła zaoczna w Zespole Szkół Nr 1 –
historia była miej więcej taka. W ZS Nr 1 szykował się twór niepubliczny, który przedstawił
nam wniosek. Zarząd podjął decyzję, iż skoro jest 60 chętnych w pierwszym roku, to może
lepiej my otwórzmy tą szkołę, a nie ktoś prywatny ją tworzył i taki był zamysł. Pan radny ma
rację i my bardzo mocno się temu przeglądamy co będzie we wrześniu. Bo jeżeli będzie tak
dalej mały nabór to go nie otworzymy. Też to widzimy, że nie o to chodzi. W szczegółowej
informacji jaką na Komisję oświaty przygotowałam, dotyczącą analizy subwencji oświatowej
widzimy, że wydatki roku 2010 w porównaniu do subwencji jaka przyszła na zaoczną szkołę
w roku 2011, pokryły się. Zapisało się tylu chętnych, że na dzień 30 września, gdzie dawałam
sprawozdanie, było ich tak dużo, a potem się wykruszyło, stąd te różnice. Zastanawiamy się
mocno co z tym zrobić. Jeżeli to będzie tak dalej wyglądało nie będziemy tego ciągnąć.
Zarząd widzi ten problem.”
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Pan Stanisław Bobrowicz, radny: „Czy mamy inne szkoły poza Nowym Dworem? Do
czego nawiązuję. W ubiegłym roku były plakaty w Stegnie, zachęcające. Chciałbym parę
słów na ten temat. Czy do tego dokładaliśmy pieniądze?”

Pani Agnieszka Glazer: „Na dzień dzisiejszy mamy już dwie szkoły dla dorosłych. Są to
szkoły w Stegnie. Jeszcze w zeszłym roku były 4. Dwie szkoły powstały w Sztutowie i
umarły śmiercią naturalną. Z czego później Zespól Szkół miał problem i też może stąd te
wyniki matur. Część absolwentów ze Sztutowa pisała maturę w Zespole Szkól Nr 1 i była
przygotowana z różnym efektem jak widać. Pani wystąpiła z wnioskiem o wykreślenie z
rejestru. Tej szkoły już nie ma. Na dzień dzisiejszy jeszcze funkcjonuje szkoła w Stegnie. Są
tam dwie szkoły. Na razie Pani wykazuje, że ma 26 słuchaczy. Powiat do tego nie dokłada ani
złotówki. To co przychodzi zgodnie z danymi do subwencji jest wyliczane. Czasami jeszcze
mniej wykazują tych uczniów, rzeczywistych niż ich jest. Jest jeszcze jedna placówka, nie
ponadgimnazjalna, a mówimy o placówkach niepublicznych. Jest jeszcze Ośrodek
Rewitalizacyjno - Wychowawczy w Jezierniku. Tam jest 24 wychowanków na dzień
dzisiejszy. W trakcie roku Ośrodek przyjął więcej wychowanków, ale pisaliśmy do
Ministerstwa o zwiększenie subwencji ze względu na więcej zadań, ale otrzymaliśmy na tych
dodatkowych wychowanków, środki. Powiat też nie wypłacał z własnych środków żadnych
pieniędzy.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Czy prowadzono kiedykolwiek analizę jaki procent uczniów
dostaje się na studia? A w szczególności na studia niepłatne, ponieważ pytam się o to w
kontekście artykułu, który ukazał się w „Polityce”, że koniec z bezpłatnymi uczelniami.
Ironizując, czy można między sesjami w naszym powiecie zdać maturę?”

Pani Agnieszka Glazer: „Nie proszę Pana, nie ma takiej możliwości. Jeśli chodzi o losy
absolwentów, to one są monitorowane od lat. Jest to też temat Komisji oświaty i w tym roku
też materiał będzie przygotowany. Nie robimy analizy; uczelnie płatne, czy nie. To można z
danych szybko zweryfikować.”

Pan Grzegorz Lew, radny: „Czy w Specjalnym Ośrodku, jest pełniący dyrektora?”

52

Pani Agnieszka Glazer: „w Specjalnym Ośrodku konkurs odbył się w sierpniu ubiegłego
roku. Od 01 września dyrektorem jest Pani Joanna Dudek. Jest dyrektorem na okres 5 lat
szkolnych.”

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1 Określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. (załącznik do protokołu)

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu odczytała uchwałę wraz z
uzasadnieniem oraz dołączone opinie. Przewodniczący zapytała o uwagi. Nie zgłoszono.
Następnie zarządziła głosowanie:

Głosowanie: 14 za
(14 osób obecnych na sali w czasie głosowanie)

Uchwała została podjęta.

7.2 Przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa
Rybacka – „Rybacka Brać Mierzei”. (załącznik do protokołu)

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu odczytała uchwałę wraz z
uzasadnieniem. Przewodniczący Rady zapytała o uwagi i zarządziła głosowanie:

Głosowanie: 13 za, 1 wstrzymujący się
(14 osób obecnych na sali w czasie głosowanie)

Uchwała została podjęta.

Pan Zbigniew Ptak, radny zwrócił uwagę na brak przedstawiania stanowisk Komisji Rady.

7.3

Przyjęcia

sprawozdania

Starosty

Nowodworskiego

z

działalności

komisji

bezpieczeństwa i porządku w 2010 r. (załącznik do protokołu)

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu odczytała uchwałę wraz z
uzasadnieniem. Przewodniczący Rady zapytała o uwagi i stanowiska Komisji:
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Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu: 4 za
Komisja oświaty: 5 za
Komisja samorządowo – społeczna: 3 za

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie:

Głosowanie: 14 za (14 osób obecnych na sali w czasie głosowanie)
Uchwała została podjęta.

7.4 Wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska „Tutaj dwa zdania do tego. Sprawa
wydaje się dość oczywista, doczekaliśmy się wezwania Wojewody Pomorskiego
przekazanego nam w trybie ustawy o samorządzie powiatowym o następującej treści”.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu

odczytała treść wystąpienia Wojewody

Pomorskiego z dnia 10.03.2011 r. Nr NK.III.4112.1.2011.ES (załącznik do protokołu).

Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska zapytała o stanowiska Komisji
Stałych.
1) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – decyzja do sesji
2) Komisja oświaty – do sesji
3) Komisja samorządowo – społeczna – do sesji
Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska „W związku z tym, iż Wojewoda
poprosił nas, abyśmy podjęli stosowną uchwałę przeczytam ją, aby formalności stało się
zadość.”
Odczytanie treści uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, przez Panią Iwonę
Tyburską, Przewodniczącego Rady Powiatu.
Głosowanie nad uchwałą: (14 osób obecnych na sali w czasie głosowanie)

Pani Ewa Dąbska Wiceprzewodniczący Rady zliczyła głosy za: 7 głosów za

Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska: „Kto z Państwa jest przeciw?”

Pani Ewa Dąbska Wiceprzewodniczący Rady zliczyła głosy przeciw: 7 głosów przeciw
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Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska: „Proszę Państwa w związku z tym,
po raz kolejny uchwała nie została podjęta – kilka słów: „Macie Państwo rację, dość zabawna
jest ta sytuacja. Chociaż nie wszystkim jest do śmiechu. Na pewno mnie jako
Przewodniczącej nie do końca, bo Powiat Nowodworski staje się słynny nie z tego powodu,
którego byśmy wszyscy oczekiwali. No ale trudno. W jakiś sposób musimy zaistnieć.”

7.5 Zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. (załącznik do protokołu)

Pani Małgorzata Tkaczyk Skarbnik Powiatu odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska zapytała o uwagi.

Pan Stanisław Bobrowicz, radny: „Miesiąc temu przyjmowaliśmy budżet na ten rok. Wtedy
mieliśmy kilka uwag i to zgłaszał kolega Sarnowski z Klubu Razem Lepiej jak i ja zgłaszałem
uwagę

na

niedofinansowanie

wydatków

w

naszych

powiatowych

jednostkach

organizacyjnych. Dzisiaj z zadowoleniem uważam, iż 7 jednostek dostało trochę pieniędzy z
podziału. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy o taką kwotę o jaką wtedy chodziło. Chciałabym
prosić i mam nadzieję, że 375 tyś w Zarządzie Dróg Powiatowych wyeliminuje dziury w
powiecie i nikt nie będzie łamał nóg, kierowcy nie będą do nas wnioskować, składać skargi
przeciwko Starostwu o odszkodowanie samochodu.”

Stanowiska Komisji Stałych.
1) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – 4 za
2) Komisja oświaty – 5 za
3) Komisja samorządowo – społeczna – za
(nieobecni na sali: Pan Sobociński i Pan Sarnowski)
Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie:

Głosowanie: 12 za (12 osób obecnych na sali w czasie głosowanie, 2 osoby nieobecne na
sali)
Uchwała została podjęta.

7.6 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 –
2026. (załącznik do protokołu)
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Pani Małgorzata Tkaczyk Skarbnik Powiatu odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska zapytała uwagi.

Stanowiska Komisji Stałych.
1) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – za
2) Komisja oświaty – za
3) Komisja samorządowo – społeczna - za
Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie:

Głosowanie: 13 za (13 osób obecnych na sali w czasie głosowanie, 1 osoba nieobecna na
sali)
Uchwała została podjęta.

7.7 Upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. (załącznik do protokołu)

Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska oczytała projekt uchwały oraz
uzasadnienie. Następnie zapytała uwagi.

Stanowiska Komisji Stałych.
1) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – 4 za
2) Komisja oświaty – 5 za
3) Komisja samorządowo – społeczna –3 za
Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie:

Głosowanie: 13 za (13 osób obecnych na sali w czasie głosowanie, 1 osoba nieobecna na
sali)
Uchwała została podjęta.

7.8 Wydelegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
do

reprezentowania

Powiatu

Nowodworskiego

w

Pomorskiej

Regionalnej

Organizacji Turystycznej. (załącznik do protokołu)
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Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska oczytała projekt uchwały oraz
uzasadnienie. Następnie zapytała uwagi.

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Nie zgadam się z tą delegacją, którą mi powierzono. Ja
oczywiście byłem za tym, aby być w tej organizacji i uzasadniałem to bardzo szeroko. Nigdy
nie wyraziłem akcesu do reprezentowania Powiatu. Do mnie mówiono, ja nie powiedziałam
tak, tylko słuchałem, to jest różnica. Nie mogę reprezentować, bo już jestem członkiem
PROT. ”

Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska : „To ja zaproponowałabym zmiany
do tej uchwały, które dotyczyły by; po pierwsze samej treści uchwały. Tutaj prosiłabym Pana
mecenasa, aby kontrolował moje pomysły, czy one są zgodne z prawem. A wiec po pierwsze:
chciałabym zmienić treść uchwały i byłaby to uchwała w sprawie wydelegowania dwóch
przedstawicieli Powiatu Nowodworskiego do reprezentowania Powiatu Nowodworskiego w
Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

I druga zmiana dotyczyła by

reprezentantów. I chciałabym zaproponować, aby wraz z Panem Marcinem Głowackim
naszymi reprezentantami był pracownik, który zajmuje się sprawami turystycznymi i byłaby
to Pani Karolina Iwaniak. Czy macie Państwo do moich propozycji uwagi.”

Pan Lech Kraśniańskim, obsługa prawna : „Pracowników deleguje Zarząd i w takiej
formie nie może być głosowana. Jeżeli to mają być pracownicy, to powinna to być uchwała
Zarządu”.

Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska : „Mieli to być delegaci powiatu,
osoba wskazana spoza Rady.”

Pan Lech Kraśniańskim, obsługa prawna: „Jeżeli mówimy tutaj o konkretnych
nazwiskach, to trzeba by zapytać się o zgodę tych osób. Bo w innym przypadku będziemy
mieli tą samą sytuację co przed chwilą.”

Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska : „Pięć minut przerwy, aby poprosić
pracownika.”

Pani Joanna Bryk, Sekretarz Powiatu: „Nie ma pracownika”.
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Pan Marcin Głowacki Wicestarosta: „Pani Karolina Iwaniak wyraziła zgodę.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Przecież mamy Radę. Pan Sobociński ma parcie na szkło i
reprezentuje skutecznie.”

Pan Andrzej Sobociński, radny: „Parcie na szkło ma Pan Ptak.”

Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska : „Muszę się zastanowić, aby ta
uchwała nie była błędna. Tak czy inaczej Powiat powinien być reprezentowany i nie
chciałabym, abyśmy przeciągali zbyt długo, dlatego, iż nie ma wyznaczonego terminu
następnej sesji, skoro Pani Iwaniak wyraziła zgodę, że w razie takiej potrzeby będzie
reprezentowała Powiat Nowodworski w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
zaproponuję Państwu uchwałę.”
Odczytanie treści.

Głosowanie: 11 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. (13 osób obecnych na sali)
Uchwała została podjęta.

7.9 Rozpoznania skargi na Starostę Nowodworskiego w zakresie nienależytego
wykonania zadań i naruszenia praworządności przez Wydział Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. (załącznik do protokołu)

Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska oczytała projekt uchwały Następnie
zapytała uwagi.

Stanowiska Komisji Stałych.
1) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – za
2) Komisja oświaty – za
3) Komisja samorządowo – społeczna –3 za
Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie:

Głosowanie: 10 za, 3 wstrzymujące się (13 osób obecnych na sali w czasie głosowanie)
Uchwała została podjęta.
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7.10 Uchylenia uchwały Nr XXXVI/302/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za udostępnienie lub przekształcenie informacji publicznej
(dokument stanowi załącznik do protokołu). (załącznik do protokołu)

Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska oczytała projekt uchwały Następnie
zapytała uwagi.

Stanowiska Komisji Stałych.
1) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – za
2) Komisja oświaty – za
3) Komisja samorządowo – społeczna – za
Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie:

Głosowanie: 13 za, (13 osób obecnych na sali w czasie głosowanie).
Uchwała została podjęta.

7.11 Określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego
własnością powiatu. (załącznik do protokołu)

Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska oczytała projekt uchwały Następnie
zapytała uwagi.

Stanowiska Komisji Stałych.
1) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – za
2) Komisja oświaty – za
3) Komisja samorządowo – społeczna – za
Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie:

Głosowanie: 13 za, (13 osób obecnych na sali w czasie głosowanie).
Uchwała została podjęta.

7.12 Powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej w 2011 roku na terenie Powiatu Nowodworskiego i upoważnienie Zarządu
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Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do podpisania porozumienia z Wojewodą
Pomorskim. (załącznik do protokołu)

Przewodniczący Rady Powiatu Pani Iwona Tyburska oczytała projekt uchwały Następnie
zapytała uwagi.

Stanowiska Komisji Stałych.
1) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – za
2) Komisja oświaty – za
3) Komisja samorządowo – społeczna – za
Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie:

Głosowanie: 13 za, (13 osób obecnych na sali w czasie głosowanie).
Uchwała została podjęta.

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu.
(załącznik do protokołu)

Pan Stanisław Juszczyk, radny: „Dla nas czytelniejsze by było, aby na danym stopniu
awansu podać jaka jest średnia - ilość etatów, wielkość środków, a średniej nie ma, trzeba
wziąć kalkulator i wyliczyć. Chodzi o wynagrodzenie faktyczne, a nie ustawowe, bo to
wynika z ustawy.”

9. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (załącznik do
protokołu)

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady zapytała o uwagi, Nie zgłoszono.

10 Wnioski i oświadczenia radnych
11 Sprawy różne.
Pan Stanisław Bobrowicz, radny: „Pani Przewodnicząca z natury jestem pogodnym
człowiekiem i niczemu się w życiu nie dziwię. Uważam, iż każdemu różne rzeczy się mogą w
życiu zdarzyć i za to nikogo nie potępiam. Po prostu życie jest życiem. Kieruję się dewizą, że
jak mam coś powiedzieć, to tak powiedział jeden z mądrych ludzi, to człowiek zanim coś

60

powie, to po to Pan Bóg mu dał dwoje uszu, żeby dwa razy posłuchał na dany temat, dwoje
oczu, aby się przyjrzał, a nawet dwa nozdrza, aby powąchał, czy sprawa nie śmierdzi i wtedy
rozważył taką decyzję. Tą dedykację w łagodnym sposobie, konsekwentnie w swoim
postanowieniu nawiązuję do Pani wypowiedzi prasowych. Nie używam słowa protest i tak
dalej, bo to górnolotne i nic nam nie daje, ale nie zgadzam się z Pani oceną, że ja i moi
koledzy łamią prawo. Bo nigdzie tutaj na sali prawa nie złamałem i dzisiaj ma Pani najlepszy
dowód, że kierowaliśmy się dobrą intencją i interesem Powiatu. Mierzi mnie zajmowanie się,
że ten jest taki, ten taki, ten to zrobił. Takie perturbacje i personalne wycieczki, a nie za
przeproszeniem strategia i rozwój. Oświadczenie nie podaję po to, aby się popisać, że coś
jeszcze osiągnąć, bo to co w życiu mam mnie satysfakcjonuje. Natomiast jak czytam w
Dzienniku Bałtyckim z 16 marca tego roku, że ma Pani nadzieję, że przestaniemy ośmieszać
się uchwałą o nieodwołaniu tutaj Pana radnego, że tutaj jest zwykłe łamanie prawa. I jest to
trochę inaczej. My korzystamy z prawa, a nie je łamiemy. Gdybyśmy łamali, to ja bym nie tu
siedział i moi koledzy. Wojewoda pewnie by to zauważył. Prosił bym trochę o
powściągliwość w swoich wypowiedziach. Nie czuje się winnym w żadnym przypadku. Jeśli
macie Państwo do nas o jakąś reakcję, to wiecie Państwo o co nam chodzi. Wolał bym, aby
dla nas opozycja była głupota i problemy powiatu i żebyśmy piętnastką byli, a dlaczego nie
jesteśmy wiedzą Państwo i nie o tym chcę mówić. Jeśli Państwo mówicie to Pani mówi, że
opozycja narusza prawo i co gorsze uważa, że jest do tego uprawniona. No jest. To jest
sprzeczność sama w sobie. Jest takie uprawnienie i my z tego korzystamy. Nie można używać
słowa - łamie. Warto znać ten kontekst. A jeśli coś tak mówimy jak jest, to ja kieruję się jedną
zasadą i pamiętam. Wasz szef, którego bardzo szanuję w Warszawie powiedział: „ nie róbmy
polityki, budujmy Polskę”, a my troszkę na dole politykujemy. Przestajemy sobie wierzyć,
ograniczać prawa sobie i tak dalej. Mnie to daje po prostu nienajlepsze refleksje do tego,
żebyśmy sobie tak ufali i byli dobra ekipą. Nie jesteśmy dobra ekipą. Użyła Pani słowa, że
Nowy Dwór jest słynny właśnie z powodu tych uchwał. A te wypowiedzi to jest zaszczyt dla
nas? W prasie mówienie nieprawdy. Ja bardzo proszę, to są oświadczenia.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „To jest ciągle do jednego tematu.”

Pan Stanisław Bobrowicz, radny: Ja mam ten jeden temat. Nigdy nie zamierzam zabierać
wiele czasu. Również wydaje mi się, że tolerancją jest i szacunkiem wzajemnych danie
każdemu równej szansy. Ja wiem, że Pani chciałaby to, czy tamto załatwić i nie zamierzam
przeciągać tego, ale tego typu historie przeciągają, bo sobie nawzajem uwagę zwracamy
niepotrzebnie. Bądźmy tolerancyjni trochę dla siebie. Jeden jest taki, drugi taki, jeden mniej
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cierpliwy, bo to co nam daje, że sobie nawzajem uwagę zwracamy. I myślę, że wszyscy z nas
Polacy, każdy z nas kończył szkołę podstawową i średnią. Czytał IV rozdział księgi Pana
Tadeusza, gdzie jest taki piękny rozdział „Dyplomatyka i łowy” i wszyscy jesteśmy nauczeni
tej dyplomatyki i jak jacy dyplomaci postępujemy? W związku z tym, bardzo bym prosił, nie
wiem, czy to do Państwa dotrze, czy nie, bo z niektórymi z Państwa bardzo dobrze mi się
współpracuje i cieszę się, że to tak jest, żeby nie nazywać mnie łamaczem prawa, bo po prostu
tego sobie nie życzę. Dziękuję bardzo. Nie chce nikogo uderzać, może to się komuś zdarzyło,
wydaje mi się, szanujmy się jedni to i drudzy. Mam nadzieję, że z mojej strony Państwo nie
dostajecie wyjątkowego dyskomfortu w moim postępowaniu i nie chciałbym doznać z drugiej
strony. ”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady: „Ja się do tego odniosę, tolerancja o którą
Pan apeluje jest to bardzo ważną cechą każdego człowieka. Natomiast proszę wybaczyć, że
jest Pan niezadowolony z mojej oceny sytuacji, która nastąpiła.”

Pan Stanisław Bobrowicz, radny: „To jest pomówienie, a nie ocena.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady: „Ja nie toleruje takiego postępowania i
Wojewoda dał temu wyraz w wezwaniu nas do postępowania zgodnie z prawem. Jeżeli
postępowanie zgodne z prawem, czyli obowiązek wygaśnięcia mandatu, którego mamy
dokonać jest prawidłowym postępowaniem, to działanie przeciwne jest działaniem
nieprawidłowym.”

Pan Stanisław Bobrowicz, radny: „Pani się dziwi, że my korzystamy z prawa? Ja tego nie
rozumiem.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady: „Proszę Państwa możemy głosować bardzo
kosmiczne rzeczy, ta sytuacja mnie nie za bardzo bawi. To, że jesteśmy śmieszni w oczach
publicznych, jesteśmy śmieszni jako Powiat i jako Rada. Jeżeli chce się Pan dowiedzieć, to
proszę wyjść na ulicę, porozmawiać z ludźmi i zapytać co oni myślą o takim postępowaniu.
Jeżeli padło słowo, że przestaną się ośmieszać, padło słowo.”

Pan Stanisław Bobrowicz, radny: „Pani mnie oskarżyła, że łamię prawo.”
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Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady: „Ubodło i uderzyło, uważam że nie
powinnam, następnym razem będę starała się takiego słowa nie używać. Niemniej uważam,
że takie postępowanie jest wbrew prawu, czy było wbrew prawu. Bo obowiązkiem jest
podjęcie uchwały, do czego wezwał nas Wojewoda i my przez swój upór, czy Państwo przez
swój upór angażujecie służby Wojewody, które mogłyby zajmować się innymi tematami, po
to aby przygotowali dokumenty, wydawali zarządzenia, żeby się zajmowali sprawami, które
nie mają dla Powiatu ani Województwa istotnego znaczenia. Taka jest moja opinia i bardzo
proszę , mam nadzieję, że tym samym odpowiedziałam na to o czym Pan Radny Lew mówił
w interpelacjach, czyli na początku naszej sesji. Chciałabym ten temat uznać za zamknięty i
bardzo proszę, jeżeli macie Państwo oświadczenia w innym temacie, to proszę o
wypowiadanie. Nie ma już takiej potrzeby, bo większość rzeczy została powiedziana, z
różnych ust, na różny temat i w różny sposób, temat dotyczy jednego. Nie udzieliłam Panu
głosu, rozumiem, iż chce Pan zabrać głos w innym temacie niż sprawa głosowania.”

Pan Grzegorz Lew, radny: „Pani Przewodnicząca, my od samego początku zwróciliśmy
uwagę, że nie ma z nami rozmowy. Są tylko inwektywy rzucane przez was. Ja chce skończyć
ten temat, Pani Przewodnicząca, Pani mówi, że my nie głosujemy, ja tylko jednym zdaniem
dłuższym 35 sekundowym, jeżeli my nie głosujemy, to mamy powód i trzeba się nas spytać
dlaczego. Dlaczego Pani nie poprosiła Przewodniczącego naszego klubu i nie spytała się,
dlaczego wy głosujecie przeciwko? Czy zadała Pani takie pytanie? Nie. Bo Pani na tym nie
zależy, żeby to wyjaśnić, żeby radni pracowali dla powiatu. My mamy przy tym następny
problem. Nie wiem, czy Państwo wiecie, toczy się, Prokuratura przyjęła i jest sprawa, która
będzie śmierdziała nie tak jak nasze głosowania.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Jest zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa”.

Pan Grzegorz Lew, radny: „Tak, i proszę Panią ja uważam, to jest moje zdanie, być może
będziemy rozmawiali o tym w klubie, ja tylko chce powiedzieć Pani Przewodnicząca, że ta
sprawa głosowań to będzie pikuś, oby była tutaj ważniejsza sprawa na 4 lata. Ale o to pytałem
na jednej z sesji, czy Pani podjęła jakieś działania, nie. Nie wiem, czy nie postawimy wniosku
jako klub w związku z toczącym się postępowaniem o odwołanie Pana Starosty z Zarządu, z
zajmowanej funkcji. Bo nie wiem, czy Pani wie, bo to jest art. 231 § 1 kk: od 2 lat do 10 lat
pozbawienia wolności.
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Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „A jakie jest przestępstwo?”

Pan Grzegorz Lew, radny: „To jest proszę Panią tak, przeczytam: „funkcjonariusz
publiczny, który przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązku, działa na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli
sprawca dopuszcza się czynu określonego w pkt 1, - to co przeczytałem - w uzyskaniu
korzyści majątkowej lub osobistej podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. I
trzeci: jeżeli sprawca działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę podlega karze grzywny
lub karze pozbawienia wolności”. I to jest problem, oby tego problemu nie było.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „W jakiej sprawie jest to zawiadomienie?”

Pan Grzegorz Lew, radny: „W sprawie uzasadnienia wyroku, który notabene wytoczył Pan
Radny Sobociński, przeciwko Panu Rączce, gdzie wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej, gdzie Sąd w dniu 9 marca, 8 marca wydał wyrok „utrzymuje się w mocy zaskarżony
wyrok, - ten który Pan Sobociński otrzymał, uznając apelację za oczywiście bezzasadną”,
można było napisać za bezzasadną. To podpisał Sąd, ja nie będę dyskutował. My się skupmy
na tych rzeczach. My skorzystaliśmy z prawa niegłosowania, Wojewoda miał obowiązek
zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym wezwać nas do postępowania. Postępowanie
było zgodne z kodeksem.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Proszę Państwa i w związku z tym, każdy
ma prawo do swojej opinii. Moja opinia na ten temat jako Przewodniczącej Rady jest Panu
znana i nigdy się nie zamierzam wycofywać. Uważam, iż jest ona prawidłowa. Opinia na
temat głosowań, zachowań. Czy Pan Lew skończył składać swoje oświadczenie. Proszę
bardzo kto ? Pan Zbigniew Piórkowski, Pan Starosta.”

Pan Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski: „Tak, może od ostatniego tematu
rozpoczniemy. Takie postępowania Panie radny jest po prostu normalne. Ja pracuję w
samorządzie już dwudziesty rok i chociażby w tamtej kadencji miałem dwa postępowania
każdy może złożyć doniesienie do Prokuratury, że ktoś jest złodziejem i Pan Prokurator
wszczyna postępowanie, czy ja tym złodziejem jestem. W tym przypadku takie postępowanie
jedno sie odbyło. Prokuratura to odrzuciła i nie wszczynała postępowania. I to wyjaśni,
poprosiła o dokumenty i poprosiła o informację jak się zakończyła sprawa przeciwko firmie
SERWIN, a się zakończyła pozytywnym wyrokiem. I nie można mówić o jakiejś szkodzie, bo
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my mamy zarządzoną po prostu kwotę. I dobrze niech to się wyjaśni i może Pan wniesie
jakieś doniesienie na mnie, aby było kolejne postępowanie. Do tego trzeba się przyzwyczaić
jak ktoś chce w samorządzie pracować. Co do interpelacji:
1) Interpelacja odczytana przez Pana Radnego Lwa. Była to interpelacja jak sprawdziłem
zbiorowa, ja na to Państwu odpowiem pisemnie, dlatego że muszę się do tego
ustosunkować analizując pewne wydarzenia, fakty, dane może cyfry, bo nie o
wszystkim widzę Państwo pamiętają.
2) Następna interpelacja Pana radnego Ptaka: co do składu Zarządu, też pozwoli Pan
radny, że odpowiem w formie pisemnej, dlatego że Pana pytanie wymaga także
pewnej analizy prawnej, są pewne przepisy, kto może być członem Zarządu, kto nie
może być członkiem Zarządu. Rozumiem, iż trzeba to też Panu przypomnieć, kto ma
jakie wykształcenie i muszę dokonać pewnej analizy.
Pan Zbigniew Ptak, radny: „Pewne dane osobowe musi Pan przedstawić.”

Pan Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski: „Pewnej analizy trzeba dokonać u
Państwa, kto ma jakie wykształcenie, to samo jeśli chodzi o wyrok o którym tu już mówiłem.
Zasądzoną jest kwota 120.000,00 zł + odsetki. Koszty postępowania, nie wiem jakie są,
sprawdzę, odpowiem na piśmie. Pana interesuje też temat od strony personalnej, kto będzie to
egzekwował. Nie wiem do którego komornika trafiła, czy jeszcze trafiło. Sprawdzimy,
odpowiemy.
3) Stróża

- Żuławki -

informacja była na ostatniej sesji. W poprzedniej kadencji

opracowano dokumentację, chcemy zrobić jakiś plan i być może ta droga będzie
realizowana. Jest złożony wniosek mieszkańców i Sołectwa Żuławki. Pan Radny o
tym wie, bo w swojej wypowiedzi powołała się na ten wniosek. Zarząd zapoznał się z
tym wnioskiem, w czwartek przygotuje odpowiedź po uzyskaniu informacji prawnych
ze strony Zarządu Dróg Powiatowych i myślę, że taka informacja, odpowiedź dla
Rady Sołeckiej przesłana do Pana, będzie pełną informacją.
4) Palczewo – Dąbrowa, Pan Radny Rybicki – jeżeli chodzi o gminę Ostaszewo, muszę
Panu Radnemu powiedzieć, że wszystko jest w porządku od strony Gminy Ostaszewo
i Stegny też. W tej chwili też może odpowiem Panu na piśmie, bo nie wiem w tej
chwili, bo dzisiaj nie sprawdzałem czy dotarła decyzja lokalizacyjna wydana przez
Wójta Gminy Sztutowo, bo to się łączy z kilkoma innymi inwestycjami. Być może, że
ta decyzja dzisiaj dotarła i temat od strony formalnej będzie już załatwiony. To udzielę
na piśmie.
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5) Remonty dróg – sprzęt jest przygotowany do uruchomienia, remonter i za chwilę
ruszy na nasze drogi. Należy pamiętać o tym, iż mimo to, iż my ten remonter mamy to
jeszcze zlecamy firmą zewnętrznym wykonanie tych remontów. Także nie tyko to
robimy własnymi siłami.
Pan Andrzej Szymański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – obecnie
przestrajamy swój sprzęt i prace będą polegały na wypełnieniu grysem i emulsją
(remonty cząstkowe) rozpoczniemy je pod koniec marca, jest harmonogram prac.
6) Sprzątanie – podpisana jest umowa z firmą ze Stegny, prace na drodze powiatowej w
Stegnie i Jantarze od 01.04.2011 r.
Pan Grzegorz Lew, radny: „Panie Starosto, niech Pan nie kłamie jak Boga kocham. Nie są
to moje słowa, a Sądu. Może odczytam, jeżeli Pan nie zna tego uzasadnienia wyroku:
„odnosząc się zatem do powyższego w ocenie Sądu przedstawiony tu sposób zabezpieczenia
przez władze powiatu jego interesów majątkowych pozostawia wiele do życzenia i
przedstawia sposób bardzo nonszalancki” i dalej „w tej wiec optyce, za wręcz kuriozalne
należy uznać zeznania świadka Zbigniewa Piórkowskiego, który podał on, iż jeśli w przetargu
ma wybrać ofertę z najwyższą cena to ja wybiera, choćby była nierealna”. Panie Starosto, ja
Pana proszę, niech Pan posłucha. To nie są nasze słowa. My tu nie mamy nic przeciwko. To
niech Pan poda Sąd, że piszą nieprawdę. To było na pierwszej, czy drugiej sesji. Trochę
pokory, Panie Radny Sobociński. Milczenie jest złotem.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Pan Starosta Piórkowski odniósł się do
tego. Pan Stanisław Juszczyk się zgłaszał. Czy do tego tematu, czy do innego?”

Pan Stanisław Juszczyk, radny: „Do wypowiedzi Pana Dyrektora Zarządu Dróg. Pan
Dyrektor wskazał, iż drogi w pasie nadmorskim zostały zlecone do utrzymania w formie. Czy
to oznacza, iż drogi powiatowe wybrane? Rozumiem, iż chodzi o pozbieranie śmieci wzdłuż
dróg powiatowych, będzie dotyczyło też pozostałych.”

Pan Andrzej Szymański, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych: „Będziemy musieli
wydatkować środki, aby to pozbierać i utylizować.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Ma Pan plan do tego, aby te drogi
utrzymywać i czyścic, plan jest? Oczywiście, że jest, to najważniejsze.”
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Pan Zbigniew Ptak, radny: „Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado – po działalności
Zarządu Dróg Powiatowych, ja zgłaszałem to pytanie, czy interpelację dostałem obszerną
odpowiedź jak to katastroficzna zima była i wszelkie trudności. I stwierdzam, że pomiędzy
23, a 30 grudnia nie było nic robione na odcinku Stróża – Żuławki. Dostałem odpowiedź, iż
było wszystko robione. Natomiast jak przyszła druga fala opadowa to rzeczywiście wtedy
jeździły Panie kolego. W świetle tych doświadczeń, nie mam za Panem latać i podnosić
temat. Trzeba chyba wprowadzić taki zwyczaj, że te odcinki, które prowadzi Pan Dyrektor,
utrzymanie zimy, czy cokolwiek mu potwierdzali to Sołtysi. Wtedy będziemy mieli jakiś
przegląd, że robi, czy nie. Bo tak to jest słowo przeciwko słowu. Tu odpowiedź na ileś tam
stron, trud sobie zadał Pan Starosta, aby odpisać i w sumie to może być konflikt, bo nie wiem,
czy Pan tam działa, czy nie. Mam ograniczone zaufanie, bo kiedyś rozmawiałem na temat
dokumentacji na mosty i była szansa włączenia tych mostów. Już od początku ma Pan u mnie
lampkę zapaloną.
(do radnego A. Sobocińskiego) Pan oprócz gadania i użył bym słowo, wszędzie rozdaje
pieniądze powiatowe. A my jesteśmy nieudacznicy, a Pan jest dobry bo wszystkim obiecuje,
to na Pańskim poziomie można sobie obiecywać.

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Ja mam taką propozycję, ja mam
dużo czasu mogę siedzieć z Panami do wieczora, ale zamknę sesje i te przepychanki miedzy
wami będą już naprawdę poza obradami, bo nie ma sensu mówić, co robi Pan radny, a co robi
Pan radny. Tego nasi goście nie muszą słuchać. Potem nie dziwmy się, że prasa kontroluje
nasze działanie i pisze, że to jest śmieszne. Dajmy szansę, zamknijmy dyskusję, która już do
niczego nie prowadzi do tego: merytorycznie oświadczenia i wnioski.”

Pan Grzegorz Lew : „Ja ma do Pana Dyrektora. Pytam się”.

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Proszę Pana to nie dość, że Pan mi
przeszkadza, Pan Juszczyk grzecznie zgłasza się jak trzeba, zgodnie z zasadami, które
obowiązują na sesji. Pan podniesie rękę i od razu mówi. Udzielam Panu Stanisławowi głos.
Tam jeszcze zgłasza się Pani która przysłuchuje się temu co robimy na sesji od kilku godzin i
też chciałaby porozmawiać o sprawach z którymi do nas przyjechała, a propos dróg.”

Stanisław Juszczyk, radny : „nie”.

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Proszę Pan Lew jeszcze do drogi”.
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Pan Grzegorz Lew, radny: „Bardzo duży stan pogarszania się dróg jest związany z
nieodpychaniem poboczy. Jadąc do Marzęcina, tam siostra mieszka widzę, że te pobocza są
niezgarnięte i woda stoi. Przychodzi jesień, zamarza i szlak trafia. To są nasze drogi bardzo
dobre, które były robione niedawno, a już ich diabli biorą. Ja nie jestem drogowcem i tak
sobie myślę, że w pierwszym rzędzie powinniśmy sobie postawić zadanie w tym roku,
odepchnięcie i wyrównanie tych poboczy wzdłuż wszystkich dróg, bo to generują nam
koszty, bo to co roku widać.

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Będziemy robić debatę na temat
dróg. Jest plan, jest to ważny temat i poświęcimy na to więcej czasu, również na dobre rady,
bo też jest istotne.”

Pan Andrzej Szymański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wyjaśnił, iż Pan radny ma
rację, że wysokie pobocza trzeba pościnać, wyprofilować woda zbiera się przy krawędziach
poboczy. W tym roku jednostka ma takie środki i stać ją na tyle, czyli 5 km ścinki pobocza.
Na bieżąco odwadnianie jest robiona przez wykonywanie robót.”

Pani Sołtys z Łaszki i Pani Sołtys z Groszkowa przedstawiły wniosek o remont dróg (zał.
do protokołu).

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady: „To, że stan dróg jest zły, wiemy wszyscy.
To, że Powiat ma swoje obowiązki wiemy wszyscy. To jakie drogi są do naprawy Pan
Starosta, cały Zarząd łącznie Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych z częścią radnych
wiedzą bardzo dobrze. To, że będziemy podejmować działania, też jest oczywiste, wiec
uważam, iż temat ten na teraz należy zamknąć. Dziękuję Pani Sołtys Groszkowa za zabranie
głosu i przypomnienie jakie są nasze obowiązki i Pana Starosty. Uważam, gdyby spojrzeć na
zadania wykonuje te zadania w sposób niezadawalający dla wszystkich ale jednak wykonuje
i zarzucać tego nie można. Na pewno Państwa głos jest cenny i dziękujemy, że byłyście z
nami na sesji. Temat dróg zamknięty. Kto jeszcze? Nie zgadzam się na to, aby dyskutować na
temat dróg, bo nie ma potrzeby.”

Pan Grzegorz Lew, radny: „Nie zgadzam się. Pan Starosta jest radnym czwartą kadencję.
Chodziły pomysły o przekazanie części dróg , o oddaniu części dróg dla gmin. I ja uważam, iż
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należy spróbować. Nam zależy na tym, utrzymać główną sieć magistratu. Uważam, iż to o
czym Pani mówi być może, ja nie wiem być może, bo nie jestem wójtem Gminy Sztutowo.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący rady: „Pan Radny Lew ma świetną metodę,
doskonałą metodę, która się w trakcie tej dyskusji przejawia. Najczęściej używa Pan słowo: ja
nie wiem, bo się na tym nie znam, ja nie wiem bo nie jestem drogowcem, ja nie wiem bo nie
jestem fachowcem, ja nie wiem bo nie jestem Wójtem. Jest Pan samorządowcem, ma Pan
obowiązek pewną wiedzę posiadać. W związku z tym, jeżeli uważa Pan, iż jakikolwiek Wójt
przejmie drogę, która jest w fatalnym stanie, to się Pan grubo myli.”

Pan Grzegorz Lew, radny: „Pytałem się Burmistrza Krynicy i on mi odpowiedział - tak,
może on kłamał.”

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Pan Burmistrz w każdej chwili może
tą Zieloną przejąć. On o tym wie.”

Pan Grzegorz Lew, radny: „On powiedział, chodzi o ulicę w Przebrnie, dlaczego nie
przejmiecie, obiecał mi Piórkowski, że mi położy dywanik.”

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „No to Pan Burmistrz kłamał.”

Pan Grzegorz Lew, radny: „Więc do niego wysłałem pismo, i pójdę na sesję się spytać. Czy
było pismo o przekazaniu?”

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Ja rozmawiałem z Panem
Burmistrzem, który nie wyraził zgody.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady: „Panie Starosto możemy napisać pismo jako
Powiat, że chcemy to przekazać.”

Pan Grzegorz Lew, radny: „Mam tą świadomość i w poniedziałek melduję się u
Burmistrza.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Potrzebna jest szersza dyskusja na temat dróg i ja byłbym
bardzo zadowolony, na pewnym etapie rozmowy ze Starostą. Dotyczyło to modelu inżynierii
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finansowania dróg i tam rozmawialiśmy, aby było to finansowane z trzech poziomów, z
trzech źródeł finansowane. Krótko mówiąc, trochę mnie to niepokoi, że Pani nie reaguje na
wypowiedzi jednego z naszych radnych, który szafuje obietnicami - 50% my dołożymy, 50
ktoś dołoży, gmina i już robimy drogi. Takiego klimatu nie może być budowanego w terenie,
bo dróg do remontowania jest dużo. Przyjęliśmy pewną zasadę. W telewizji widziałem.”

Pan Andrzej Sobociński, radny: „W budżecie Pan przyjął”.

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady: „Proszę Państwa dyskusja jest burzliwa, do
tematu dróg wrócimy. Dziś wiem, iż nic oprócz podobnych zarzutów dziś nie wymyślimy,
czy ktoś ma jeszcze jakieś oświadczenia, bo Pani Górnicz prosiła mnie o udzielenie jej głosu
po raz kolejny na sesji.”

Pan Stanisław Juszczyk, radny: „Po ostatnim posiedzeniu Komisji oświaty czuję się źle, po
obserwacji zachowania Pana Starosty i Pana Radnego Sobocińskiego. O ile Pan Starosta nie
jest członkiem Komisji i ma prawo je opuścić, to tak ostentacyjne opuszczenie Komisji przez
Pana Sobocińskiego myślę, że nie powinno mieć miejsca. Jeżeli mamy mówić o dobrym
klimacie, o współpracy, to szanujmy się wzajemnie. Powiem szczerze, tak jakby ktoś mi dał
w pysk na tej komisji i ja do dzisiaj się po tym fakcie nie mogę pozbierać. Rzecz, o którą
zahaczyłem przy okazji uchwały na sesji styczniowej to było upoważnienie dla Pani
Przewodniczącej. To było upoważnienie wynikające z prawa wykonywania obowiązku
pracodawcy i spytałem o wynagrodzenie i Przewodnicząca mi odpowiadała, że
wynagrodzenie nie musi być uchwalone. I sądziłem, iż otrzymam odpowiedź, nie
otrzymałem. Utkwiły mi słowa Pana Starosty, który delikatnie się odniosłem się do
wypowiedzi Pana Starosty i sprawdziłem dwie gazety styczniowe i poszukałem na BIP
uchwały i jest rozbieżność, jest wyraźna. Wobec tego chciałbym wiedzieć, skoro my nie
mamy prawa ustalania wynagrodzenia nowowybranemu Panu Staroście, to proszę powiedzieć
ile to jest? Czy jest jedna kwota, którą się podaje w mediach, publicznie i druga, która
funkcjonuje w uchwale Rady. Ja nie potrafię dojść istoty sprawy. Oczekuję informacji na
piśmie. I jeszcze jedna prośba. Wydaje się to, iż byłoby wygodne dla większości radnych. To
są te protokoły z sesji. Czy jak Pani Dobrawa stworzy ten protokół, czy my byśmy mogli to
otrzymać na emaila? Przeczytać. Bo jak ostatni, to jest 50 stron i zajmuje trochę czasu.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady Powiatu: „To proszę Państwa nie jest
problem i nie trzeba robić akurat z tego sprawy. Proszę, każdy, kto ma życzenie dostawać
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protokoły na emaila, o pozostawienie informacji u Pani Dobrawy. Podanie swojego adresu
emailowego. Są protokoły, które są pisane dłużej, tak jak ten ostatni z sesji, bo jest bardzo
dużo stron, i jest obszerny. Są takie, jeżeli sesja będzie krótsza, abyście Państwo projekt
takiego protokołu na swoją skrzynkę również otrzymali.”

Pan Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski: „Jeżeli chodzi o tą Komisję, to Pan
Radny uczestniczył w tej Komisji i myślę, że wszyscy mają dobrą pamięć i wiedzą dlaczego
zareagowałem i jakie to było zdarzenie. To było zdarzenie w momencie omawiania
materiałów na sesję, gdzie omawialiśmy projekt uchwały Rady Komisji doraźnej, która miała
by zmobilizować wszystkich radnych do pracy na temat planu realizacji inwestycji
powiatowych. I mi powiedziano wprost, jeden z członków Komisji, iż on był za taką
propozycją, ale skoro ja przedstawiam ten projekt, to nie ma podstaw moralnych i etycznych
zastanawiać się w tej kwestii.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „To nie jest prawdą, co powiedział Pan Starosta, trzeba słuchać
co się mówi.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Jeżeli chcą Panowie się poprzerzucać
argumentami, kto kogo bardziej uraził, kto poczuł się bardziej urażony i nie może się
otrząsnąć z jakiejś stacji to proszę zostańmy po sesji. Na teraz mamy ludzi i musimy ich
szanować. Bardzo proszę, jeżeli państwo nie macie jako radni oświadczeń, to bardzo proszę o
głos w nowej sprawie, bo jak rozumiem sprawa musi być nowa, bo Pani skarga na działanie
Starosty i Powiatu została załatwiona. Jeżeli to jest nowa sprawa i temat, to bardzo proszę.”

Pani Wanda Górnicz „Chodzi o scalenie tych działek. Ja w 2009 zwracałam się do Starosty,
wypisał mi co ja mam zrobić. Teraz skserował to, bo ponownie pisałam. Dostałam to samo
pismo z błędami. Przeprosił, ale dlaczego wypisuje co ja mam zrobić, skoro ja nie popełniłam
tych błędów. To są błędy Starostwa, to dlaczego ja mam ponosić koszta. Za błędy trzeba
płacić. Żądam od Starosty, aby z urzędu to zrobił, a nie wypisywał. Jak mi odbierano miałam
akta prawne. Nie popełniłam nic i dzisiaj wypisuje się, co mam zrobić, jak nic nie zrobiłam.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Pani Wando ja chciałabym, zanim
udzielimy głosu Panu Staroście, chciałabym powiedzieć, iż prawo musimy respektować
wszyscy. Jeżeli Starosta zrobił coś, co jest niezgodne z prawem, to Sąd lub inny organ
zobowiąże go do jego naprawienia. Rada Powiatu uznała, że Starosta nie popełnił w tym

71

zakresie błędu i skargę rozpatrzyła. Musi to Pani przyjąć do wiadomości. Jeżeli będzie po raz
kolejny podnosiła takie kwestie, to nie może się Pani zdziwić, iż po raz kolejny będzie
odpowiedź. Możemy oczywiście to robić, bo jesteśmy tutaj po to, aby odpowiadać na pisma,
które Pani składa. Pani sprawa przez Starostwo na dzień dzisiejszy nie może być załatwiona,
nie pozwalają na to przepisy prawa. Gdyby przepisy prawa na to pozwalały, to Starosta
mógłby dać pieniądze na scalenie Pani działek, to by tego dokonał. I taka jest sytuacja.
Dyskusja i informacje nie mają tutaj sensu. Ma Pani takie prawo, tylko Rada rozpoznając Pani
argumenty uznała, (15, czy 14 osób, które tutaj są) rozpoznała Pani argumenty uznając, iż nie
może zobowiązać Starosty do wykonania oczekiwania przez Panią zadań. Takie jest
stanowisko.”

Pani Wanda Górnicz: „Ja nic innego nie żądam, ja chcę to co kupiłam.”

Pan Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski: „Pani Górnicz ma problemy, bo są dwie
działki. Jeden problem, który nim nie jest, tak stanowi prawo, nie można pieniędzy
publicznych wydawać na sprawy prywatne, na koszty scalenia gruntów prywatnych. Druga
rzecz to też nie jest do załatwienia przez powiat, scalenie tych dwóch działek. Jeżeli Pani by
chciała scalić je to i tak, nie jest Pani w stanie tego zrobić, bo jedna jest własnością Pani, a
druga jest współwłasnością. Wiec tu też nie Powiat, procedury przeprowadzali i za nie płacili,
bo nikt wniosków nie przyjmie powiatu w tej sprawie.”

Pani Wanda Górnicz: „I jeszcze chciałam się odnieść do pism. Starostwo odpisuje, czy do
Ręcznika, tuszują swoje błędy, niech pokaże swoje błędy. To są kłamstwa, tuszowanie swoich
kłamstw.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Jest w tej chwili godzina 14.30. Jeżeli chce
Pani ze mną porozmawiać, to musi mi Pani dać szansę na pracę. Porozmawiamy za chwilę we
dwie i nie musimy rozmawiać w takim gronie i zajmować czasu kolejnym radnym i
pozostałym osobom.”

Pan Stanisław Bobrowicz, radny: „ Ja mam pytanie do Pana Starosty, bo sobie myślę w
jakich latach powstała ta sprawa, bo rozumiem, iż za czasów Urzędu Rejonowego?
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Pan Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski: „To jest temat z lat siedemdziesiątych.
Potem mój poprzednik w 2006 r. wydał prawomocną decyzję, gdzie Wojewoda ją
podtrzymał. Żądał ode mnie zmiany decyzji, którą Wojewoda podtrzymał w mocy.”

Pan Stanisław Bobrowicz, radny: „Czy jako Skarb Państwa występował, czy samorząd? To
jest ważne.”

Pan Zbigniew Piórkowski Starosta Nowodworski: „Jako Skarb Państwa. Tą decyzję drugą
instancja uchyliła.”

Pan Stanisław Bobrowicz, radny: „Ja mam taką propozycję jeżeli Pani Wanda się zgodzi,
bo to się ciągnie. My z Panem Rybickim po ostatniej sesji, kiedy podejmowaliśmy uchwałę w
sprawie Pani Górnicz, chcę zaproponować Pani Wando z dobrego serca, by uregulować
sprawę scalenia, załatwić sprawę sądową, a potem, bo to sprawa powstała w latach 70 – tych
organem była administracja Państwowa za wszystkie koszty wystąpi Pani do Skarbu Państwa,
do Sądu o zwrot kosztów.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Ja chce powiedzieć, dotyczyło to sytuacji. Sytuacja dotyczył
momentu, kiedy zaproponowano nam

projekt uchwały, dotyczący powołania Komisji

doraźnej. I nawet kolega Jaremba, też miał do tego wątpliwości. Ale my mieliśmy
wątpliwości innej natury, że jest to uchwała, która miała zmobilizować radnych wszystkich
do pochylenia się nad problematyką, która była na tej Komisji, drogami mieliśmy się zająć.
Uznaliśmy, że to było by dobre, jeżeli było by w innym klimacie. I wtedy rozwinęła się
dyskusja, że zaktywizowano by wszystkich radnych i powołano by moralnie wszystkie
władze itd. To dzisiaj kolega Lew to sprecyzował i nie chcę wracać. Natomiast druga sprawa
jest taka i to zgłaszam, że jest cień szansy na modernizację mostów na rzece Tuga. To teraz
zależy od potencjału naszego Zarządu, czy będzie potrafił wykorzystać. Ja taką możliwość
zgłaszam i przychylność, że przy tym bym się przyłożył i do drugiego etapu można by to
włączyć. Ale to musi się zmobilizować Zarząd, może kolega Dyrektor ZDP. I włączyć
przerzutkę.”

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Ale o jakiej możliwości Pan radny
mówi?”
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Pan Zbigniew Ptak, radny: „O takiej, że jest możliwe do włączenie do II etapu Pętli
Żuławskiej mostu.”

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Już Panu odpowiadam, bo
rozmawialiśmy. Pan był u mnie i przyznał się do tego, że te mosty wykreślił z Pętli
Żuławskiej. No nie nagrałem Pana.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „No tak mogłem powiedzieć.”

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Wypadły te mosty z Pętli Żuławskiej,
wiec dlatego nie wykonywaliśmy kosztów przygotowawczych. Pan był u mnie, miesiąc temu
to było.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Panie, patrz Pan na szanse, która jest.”

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Jaka to jest szansa, aby wszyscy
wiedzieli. To jest problem taki, iż trzeba do grudnia wykonać dokumentację techniczną na te
mosty i uzyskać pozwolenie na budowę. Pan doskonale o tym wie, chyba że nie ma Pan
orientacji, że to nie jest realne wykonanie.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Pan ma orientację przynosząc mi plan inwestycyjny …Pan nie
wie, co Pan pisze.

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Raporty środowiskowe i pozwolenie
na budowę. To jest demagogia.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Pani Przewodniczącą, zgłaszam, do Powiatu ida możliwości
gospodarcze, a wy tego nie słuchacie.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Powiedział Pan raz, ja zrozumiałam. Jest
szansa wprowadzenia projektu remontu dwóch mostów na rzece Tudze do programu i
będziemy zastanawiać się, czy to jest możliwe.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Pani Przewodniczącą, był moment, rzeczywiście z Panem
Starostą rozmawiałem i siedząc we dwóch, tak rzeczywiście ja to wykreśliłem, to rozmowa
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jest potoczna, którą potwierdzam, że tak było, że ja w pewnym momencie po koncepcji
zaproponowałem: Powiat Nowodworski i Motławę i inne rzeki i zostać przy głównym nurcie,
ze względu na to, iż trzeba było okroić projekt. Pan wie Panie Starosto, a Pan mnie
wprowadza. Nie chciałbym się chwalić, bo dzisiaj przyniosłem. To ja wprowadzam Nowy
Dwór do Europy i mam odznaczenia z ostatniego miesiąca proszę Pana, nie Pan.”

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Może Pan sobie ściany wytapetować.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „A Panu pozostanie pozazdrościć i polizać, bo Pan jest za cienki
na te sprawy. Wykreślone zostały, bo nie było środków. Ponieważ Gniew nie zdążył ze swoją
inwestycją pojawiły się trzy miliony swobodnych środków, które jest szansą, podkreślam,
zagospodarować. Teraz jest zadanie dla Zarządu by się zmobilizował, zainteresował i być
może będzie te środki można zagospodarować w Powiecie.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Proszę Państwa, drodzy Państwo.
Oczywiście nie należy tłumaczyć Zarządu naszego, ani Starosty, że realnie podchodzi do
problemu i się przejął. Jedną rzecz chcę powiedzieć, że Pan Zbigniew Ptak ma doświadczenie
w przygotowywaniu właśnie koncepcji. Druga rzecz jest taka, iż trzeba przygotować
inwestycję. A inwestycja to jest trudna rzecz do przygotowania. W związku z tym, trzeba
inwestycje przygotować, czyli: dokumentację projektową, myślę że około 6 miesięcy to
zajmuje. Przygotować decyzję środowiskową, lokalizacyjną i gwarantuję, bo ja mam
doświadczenie przy realizacji inwestycji, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić w ciągu 8
miesięcy. Jeżeli jest szansa przygotowania dokumentacji do roku 2012 to może ten temat
może zostać rozpatrzony.”

Pan Grzegorz Lew, radny: „Tu jest problem, iż się rzuca hasło i jest nie, nie uda się.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Czy to jest na liście tego programu?”
Proszę nam powiedzieć, co powiat może zrobić, aby skorzystać z dofinansowania i w jakim
okresie to dofinansowanie może być?”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Realizacja może nastąpić do roku 2015, dokumenty, zapraszam
do Urzędu do Dyrektora Kobieli siądziemy nad sprawą. Tam się zgłasza jeszcze Narodowe
Centrum. To jest jednostka uczelniana i nie ma tytułu, bo projekt jest do jednostek
samorządowych. Jest szansa i trzeba wszystko zrobić, nawet jeśli by się nie udało. Trzeba być
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przygotowanym na mur. Ja chętnie podejmę się współpracy z partnerem, który jest
merytoryczny.”

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Jakie to jest działanie?”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Działanie 6.4 Innowacyjna Gospodarka”.

11 Zakończenie obrad VI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji.

Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady Powiatu zamknęła obrady VI sesji w dniu 18
marca 2011 roku.

Protokołowała
Dobrosława Fila
(podpis nieczytelny)

podpisał
Przewodniczący Rady Powiatu
Iwona Tyburska
(podpis nieczytelny)
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