PROTOKÓŁ NR X/11
z X sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 września 2011 r.

Rozpoczęcie: 15.30

Zakończenie: 16.30

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

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady otworzyła obrady X sesji Rady Powiatu IV
kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych. Pan E.
Łabieniec przybył o godz. 15.35 – 15 radnych (dokument stanowi załącznik do protokołu).
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. (dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady: „Czy są jakieś uwagi i wnioski do
porządku?”

Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Iwona Tyburska odczytała treść porządku obrad, a
następnie zarządziła głosowanie: 14 za (14 osób obecnych na sali).
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Grzegorz Lew, radny: „Czy zostało coś zrobione w temacie Junoszyna. Przejeżdżałem
ostatnio, nie ma tam większych zagrożeń, szyb powybijanych, czy dewastacji, nie mniej
jednak dobrze jest wiedzieć, czy jest jakiś pomysł. Wiadomo, że mamy te ciężkie, kryzysowe
czasy i ja sądzę, że powinniśmy iść jako Rada w kierunku wydzierżawienia tego za tzw.
przysłowiową złotówkę, aby ktoś płacił podatki. Być może znajdzie tam zatrudnienie kilka
osób. Są tam obiekty kolonijne i może znajdzie się chętny, aby to wziąć nie na rok, dwa,
dajmy sobie termin 5 lat, bo ta sytuacja podbramkowa nie skończy się za wcześnie, po
zaznaczeniu, że po upływie 3 lat można będzie taką dzierżawę zerwać, jeżeli znajdziemy
kupca. Te dziesięć tysięcy rocznie, czy dwadzieścia, aby płacił plus podatek, to by była
suma, a tak musimy opłacać firmę pilnującą.”
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4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Dwór
Gdański (załącznik do protokołu)

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „W tej chwili Pan Wojewoda ogłosił
procedurę zgłaszania wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Większość z Państwa słyszała o tym programie. Przez 3 lata był realizowany, ma być
realizowany jeszcze w przyszłym roku. Do tego programu każdy samorząd powiatowy i
województwa może złożyć dwa wnioski. Już nas poinformowano, iż nie będzie jak w latach
ubiegłych, były przypadki że samorządy składały dwa wnioski i podejmowano pozytywne
opinie na temat dwóch wniosków. Powiedziano, iż samorząd będzie miał jeden wniosek
potwierdzony. Inne zmiany, to że jest 20% środków w budżecie państwa na ten cel
poświęconych, w porównaniu z latami ubiegłymi. Kiedyś było miliard złotych w skali roku,
teraz jest to tylko 200 mln zł. Pieniądze są dzielone nierówno na każde województwo. I
startujemy do konkursu, gdzie dla powiatów było 60 mln zł, w tym roku jest to tylko 5,5 mln zł
do podziału na wszystkie powiaty. Na gminy to samo. Też jest do podziału po 5,5 mln zł.
Zmieniły się także zasady. W poprzednich latach, nie więcej niż 50%, nie więcej niż 3 mln zł.
W tej chwili nie więcej jak 30%, i nie więcej jak milion. Określone są zasady oceny wniosków.
Jedną z zasad, która daje 5 punktów w tej klasyfikacji, to jest partnerstwo przy wniosku.
Składamy dwa wnioski: jeden na drogę Stróża – Żuławki, drugi na budowę ciągu pieszo –
rowerowego Orłowo – Nowy Dwór. 17 sierpnia wystąpiliśmy do gminy Stegna i miasta Nowy
Dwór Gdański z propozycją partnerstwa w poszczególnych tematach, proponując 25% udział
przy każdej inwestycji. Gmina Stegna podjęła uchwałę i podpisaliśmy porozumienie na kwotę
376.000,00 zł, których gmina Stegna zadeklarowała, iż w przypadku pozytywnego
załatwienia wniosku, dofinansuje budowę drogi na powyższą kwotę. Te partnerstwa są na
zasadzie wzajemności. Gmina Stegna nie składa wniosku do Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, ale w zamian za to, gdyby ten wniosek był pozytywnie
dofinansowany z budżetu państwa, mógłby tą kwotę identyczną odzyskać na wsparcie
kanalizacji w gminie Stegna. Dzisiaj nie mamy tego typu uchwały, to możemy przyjąć do
projektu budżetu roku 2012. W przypadku Nowego Dworu sytuacja jest inna. Nowy Dwór
podjął 15.09.2011 r. Uchwalę o budowę ciągu rowerowo – pieszego i go wesprze kwotą
524.000,00 zł. W zamian za to gmina Nowy Dwór Gd. składa wniosek do Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na przebudowę skrzyżowania, czyli budowę ronda
przy ulicach: Tczewskiej, Warszawskiej i Sienkiewicza. I oczekuje takiego partnerstwa na tą
samą kwotę, przy swoim wniosku. To spowodowało, że należało zwołać sesję w trybie
siedmiodniowym. Odpowiedź Pana Burmistrza przyszła do nas 13.09.2011 r., dzień po
naszej sesji. Należy podjąć uchwały, aby podpisać porozumienie, gdyż miasto Nowy Dwór
Gdański musi ten wniosek złożyć do 5.10.2011 r. Dalsze losy: problemem jest to, iż jest
bardzo mało pieniędzy do lat poprzednich. Są niewielkie szanse na wsparcie i na to, czy
wnioski nasze przejdą, czy jeden i czy przejdzie wniosek miasta Nowy Dwór Gdański.
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Jesteśmy umówieni, iż jeżeli nasz wniosek nie przejdzie, a przejdzie Burmistrza, to Pan
Burmistrz się zobowiązał, iż taką samą kwotę 524.000,00 zł po anektowaniu porozumienia
przekaże na inną wskazaną przez nas inwestycję, zaplanowaną w 2012 r. Podobnie
zrobiliśmy w ubiegłym roku z gminą Stegna, gdzie anektowaliśmy porozumienie i sto parę
tysięcy przekazaliśmy na przystań. Jest otworzona procedura naboru konkretnych wniosków,
które mają szansę powodzenia w przypadku kiedy te partnerstwa byłyby podpisane”.
Pan Józef Rybicki, radny: „Wszystko byłoby w porządku, potrzeba jest takiej uchwały, ale
boli mnie jedna rzecz. Przekazanie tych pieniążków naszych, gminie Nowy Dwór, bardzo
bym chciał, może to nie będzie chwalebne, ale jeżeli mamy robić chodnik za 2 mln zł do kilku
osób, a drogi są dziurawe. To jest straszna rzecz. Dzisiaj się zatrzymałem i pół godziny na to
poświęciłem i widzę, że ten chodnik można było zrobić dokładnie przy drodze, bo jest 2,5 m,
miejscami 3 m szerokości, bez wykupu gruntów, kwotą 500,000 zł, maksymalnie milion
złotych, a ładować się w takie koszta na 2 mln zł. Nie mamy pieniążków na drogi, a 2 mln zł
włożyć w chodnik, gdzie może kilka osób jechało, może nie, to mnie boli. Jestem za
współpracą jak najbardziej, ale za oddawaniem pieniążków na ten cel, nie wiem dlaczego
musi to być ten chodnik do Orłowa, czy nie ma jakiś bardziej potrzebnych rzeczy, dróg? Czy
nie możemy tego zmienić? Jest pocieszające, iż jeżeli to się nie uda, to miasto nam odda na
przeznaczony cel. Jeżeli przejdzie, to mam mieszane uczucia.”
Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Ma być budowany ciąg pieszo –
rowerowy, to jest odpowiednia szerokość, bo jest dwukierunkowy, dla ruchu pieszego i
dwukierunkowy dla ruchu rowerowego i on się na poboczu nie zmieści. Droga Stróża –
Żuławki też jest dość ważną drogą, to nie jest tak, że my nie widzimy ważnych dróg. Ten
projekt pieszo – rowerowo Orłowo – Nowy Dwór, biorąc pod uwagę, że jest 5,5 mln na
wszystkie powiaty, to ma niewielkie szanse powodzenia. Chciałbym Pana uspokoić, bo jeżeli
on nie przejdzie, a rondo przejdzie, to pieniądze wrócą, może na drogę na terenie gminy
Ostaszewo, tego nie wiemy, a chodnika Orłowo – Nowy Dwór, jeżeli nie dostaniemy
wsparcia, z tego programy, nie będziemy budowali. Z własnego budżetu, takiej inwestycji nie
zrealizujemy (w 100% z budżetu). 30 października br. będzie ogłoszenie, czyli podana
będzie klasyfikacja wniosków, jeszcze przed uchwaleniem budżetu, będziemy mieli sytuację
czystą i wyjaśnioną. ”
Pan Zbigniew Ptak, radny: „Całkowicie popieram radnego Rybickiego. Uważam, iż te
inwestycje, obojętnie gdzie one są na terenie jakiej gminy, rondo dużo wypadków, to jest
uzasadnione. Powinny być jasne kryteria postawione, to nie dlatego, że ja tam mieszkam w
Żuławkach, ale dlatego, że ta droga jest najbardziej uczęszczana. Jeżeli ona nie uzyska tutaj
priorytetów, to znaczy że całkiem innymi kryteriami kierują się radni, będą głosowali by
inaczej niż radni, którzy że dwa razy dwa jest cztery.”
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Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Proszę, aby nie rozpoczynać
dyskusji, bo my ciągle mówimy o jednym i tym samym. Nie decydujemy o tym, jaką drogę
dofinansować, bo są dwa projekty i myślę skoro droga, o której tutaj mówimy od jakiegoś
czasu wymaga remontu, jest tak ważna, wszyscy oceniający ten wniosek, tam są rozsądni
ludzie, znają się na przepisach i zasadach dofinansowania dadzą nam na to pieniądze
myślę, że możemy dyskusje w tej kwestii zamknąć.”
Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Dla wyjaśnienia dodam, że decyzję w
tej sprawie podejmowane są przez przedstawicieli trzech stron: Komendy Wojewódzkiej
Policji, Wojewody i Urzędu Marszałkowskiego. Albo oni o tym zadecydują, albo ich
przedstawiciele”.
Pan Zbigniew Ptak, radny: „Hipotetycznie zakładamy, że chodnik dostanie dofinansowanie,
i ta kołdra będzie za krótka, ja wiem, że bardzo chętnie będę głosowała nad każdym
wnioskiem, który nie będzie łączony, przynajmniej na Radzie. Proponował bym, jeden
wniosek na drogę na rondo, jeden na chodnik. Wychodzić w ten sposób do Rady, a czy będą
osobno głosowane, to zobaczymy, a tak są dwa wnioski.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Proszę Państwa, jest dziś uchwała
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Dwór Gdański i o niczym innym w tej
chwili nie rozmawiamy. Pytania, które były zgłoszone przez Pana Radnego Rybickiego, są
natury ogólnej, czy składać ten wniosek, czy warto jest obrać taką drogę. Myślę, że komisja,
która pracuje ustali priorytety, chciałam zapytać o wyniki pracy tej komisji. Czy mamy już
stanowiska? ”
Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Nie ma jeszcze efektów tej komisji.”

Pan Andrzej Sobociński, radny: „My nie wiedzieliśmy wcześniej o tym Narodowym
Programie. Pojawiło się to niedawno. Do piątego października trzeba wykorzystać tą szansę.
Nie my będziemy oceniać, który wniosek jest ważniejszy. Składać trzeba, bo jak Pan
powiedział, iż jeżeli mielibyśmy robić to za dwa miliony sami, to nie byłoby nas stać, ale jeżeli
miałby to kosztować 500,000 zł, to dlaczego nie zaryzykować. Dlaczego nie ryzykować, bo
powiat może składać dwa wnioski. Szanujmy zarówno gminę Stegna, jak i Nowy Dwór, bo
wyraziły wolę dofinansowania. Wydaje nam się, iż szansa jest większa na Stróżę - Żuławki,
jest to tańszy wniosek. Z kryteriów najważniejsze jest bezpieczeństwo, to jest to, czym się
sugerują. Jak będzie, zostawmy pod ocenę. Co mamy składać jeden wniosek?”
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Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Być może, ktoś z Państwa taki
wniosek chciałby postawić.”
Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „W przypadku, kiedy ten chodnik
przepadnie, a rondo Burmistrzowi uda się zrealizować, nic nie stoi na przeszkodzie, aby
Burmistrz Nowego Dworu zrealizował na kwotę 524.000,00 zł drogę Stróża – Żuławki.
Powinien być Pan zadowolony.”
Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Radni w tej chwili wyrażają obawy,
że złożymy dwa wnioski, po pierwsze może komuś przyjdzie do głowy z powodów różnych
kryteriów, że może chodnik jest ważniejszy. Powiat Nowodworski składa dwa wnioski, skoro
bierze pod uwagę bezpieczeństwo, to różnie bywa.”
Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Tam jest 8 kryteriów, wcześniej były 3.
Dodano 5 ocen, chodnik ma małą szansę. Ile dostanie punktów za kryterium połączenie z
droga wyższego rzędu? Składamy dlatego, że dwa lata temu miasto i gmina występowała do
nas corocznie z wnioskiem, abyśmy umieścili w budżecie budowę tego chodnika. Mamy ten
wniosek przygotowany w procesie przygotowawczym. Wniosek będzie realizowany, jeżeli
będzie dofinansowanie z zewnątrz. Jeżeli nie będzie dofinansowanie z zewnątrz, to ta
inwestycja nie ma szans być w realizacji w 100% ze środków naszego budżetu.”
Pan Józef Rybicki, radny: „To ile kosztowałaby nas ta inwestycja, ten chodnik – 100.000,00
zł, 500,000 zł.?”
Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Chodnik, ten ciąg pieszo – rowerowy
jest na 2.100,000 zł. (kosztorys inwestorski). Można otrzymać 1.000,000 zł dofinansowania,
500,000 miasto, zostanie 600-700.000,00 zł z naszej strony. Przetargi wychodzą w
granicach 70%.”
Pan Grzegorz Lew, radny: „Czy jest jeszcze inny przygotowany projekt, bo Pan powiedział
na komisji, że musi to być z pozwoleniem na budowę?”
Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Zasadą jest to, że rzeczywiście do
piątego należy złożyć wniosek, do którego należy dołączyć prawomocną decyzję o
pozwoleniu na budowę. My mamy cztery, gdzie mamy prawomocne decyzje i pozwolenia na
budowę, to są te cztery z RPO. Tam można osiągnąć dofinansowanie w granicach 85% i o to
walczymy.”
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Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Możemy zaakceptować pomysł
złożenia tych dwóch wniosków. Budowa chodnika też jest potrzebna mieszkańcom naszego
powiatu. W związku z tym, iż Nowy Dwór dofinansuje to w kwocie 500.000,00 zł, to może
warto zrobić taką dobrą inwestycję. Dość drogą, jak wszyscy oceniamy. Chciałabym przejść
do głosowania.”
Pan Zbigniew Ptak, radny: „Znam różne projekty i często jest tak, że nawet z jednego
obszaru są trzy i bardzo dobre. To nie świadczy, że te trzy dostaną. To się odbywa tak,
tamten dostał, wiec dla każdego dajmy po jednym. Tu jest to niebezpieczeństwo.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Ma Pan jakaś propozycję?”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Mam, czy Pani pyta mnie pyta jako przewodnicząca, czy jako
radna? Proszę sobie udzielić głosu jako radna. Nie ma prawa mnie Pani oceniać, a nie za
każdym razem być narratorem wypowiedzi. Pani Pana Starostę ocenia. Proszę przeczytać
swoje zasady. ”
Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „A ja proszę, aby Pan złożył jakiś
wniosek, bo mówi Pan ciągle o tym samym. Szkoda czasu, Pana własnego.”
Pan Zbigniew Ptak, radny: „Niech Pani nie podgrzewa atmosfery. Jest taki problem, że
trzeba robić te inwestycje, które są priorytetowe w powiecie. Ja jeszcze nie słyszałem, aby
Pani jakąś inicjatywę wykazała, tylko radnych oceniać.”
Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Nikogo nie oceniam, jakoś
wszyscy rozsądnie się odzywają.”

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Zgłosiliśmy drogę Stróża – Żuławki,
która jest droga priorytetową. Gmina Nowy Dwór w trybie nadzwyczajnym zwołała sesję,
mimo, że nie jest za bogata, że nam dołoży pół miliona złotych i Pan Radny może
doprowadzić, iż tych 5 pkt. zabraknie dla tego samorządu i tego ronda nie będzie. A oni chcą
te pieniądze oddać, jeżeli nie na chodnik, to nawet na drogę do Pana, Stróża - Żuławki.”
Pan Andrzej Sobociński, radny: „W samorządzie jest tak, iż ktoś podejmował decyzje, ktoś
proponował to, że w przyszłości ma być zrobiony chodnik Orłowo - Nowy Dwór. Nie zgodzę
się z Panem Radnym Rybickim, że mówi że do paru ludzi. Może Pan rzadko jeździ. Nocą
jest tam bardzo niebezpiecznie. Były tam wypadki. Życie człowieka to największa wartość.
Nie dla paru, jest Orłówko, to nie są ludzie majętni, chodzą pieszo. Nie ma oświetlenia. Tak
samo jest do Kmiecina. Nie ma połączenia, rzadko są autobusy. Poprzednia rada
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postanowiła, szanujmy to. Może Pan powie w ten sposób, aby gminę nowodworską zostawić
całkiem. Starosta podkreśla, składamy Stróża - Żuławki, wnioskował Pan o nią.”
Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu odczytała treść uchwały i zarządziła
głosowanie nad nią.
Głosowanie: 15 za
(15 osób obecnych na sali w czasie głosowanie)

Uchwała została podjęta.
Pkt 5 wnioski i oświadczenia radnych.
Pan Grzegorz Lew, radny: „Szanowni Radni, Pani Przewodnicząca, wydaje mi się, że dużo
bogatsze powiaty od naszego rezygnują z takiego utrzymywania Zarządu Dróg
Powiatowych. Dochodzą do wniosku, że jest to tak droga instytucja, że wystarczy powołanie
odpowiedniego wydziału. Stawiam wniosek, aby Rada na komisjach rozpatrzyła likwidację
Powiatowego Zarządu Dróg, Zarządu Powiatowego Dróg w Nowym Dworze Gdańskim i na
to miejsce powoła odpowiedni wydział, który zajmował by się tymi drogami. Ja chcę
powiedzieć, że jesteśmy jednym z najmniejszych powiatów. Sądzę, że tutaj przypada około
jednego pracownika zatrudnionego na różnych stanowiskach w Zarządzie Dróg na 15
kilometrów i to jest trochę śmieszne, bo gdyby pracownicy wzięli się za łopaty, to okosili sami
swoje odcinki przez cały rok. To żartobliwie. Utrzymanie za kilka milionów złotych, tam jest
dwa, czy coś takiego, tego Zarządu, pozwoli nam te pieniądze przeznaczyć bardziej celowo
na drogi, dróżki chodniki. Najzwyklejsza sesja, która powinna trwać dziesięć minut trwa
godzinę i nie wyjdzie nikt zadowolony. Stawiam wniosek, tak jak na wstępie.”
Pan

Stanisław

Bobrowicz,

radny:

„Nowy

Dwór

bardzo

mocno

połączony

jest

komunikacyjnie z Kmiecinem, tam mieszka Wicestarosta Głowacki. Okazuje się, że ta droga
jest bardzo mocno obciążona ruchem zarówno kołowym jak i pieszym. Chodzi o
bezpieczeństwo. Chciałbym zauważyć, iż wzdłuż tej drogi biegnie nieczynne do tej pory
torowisko kolei wąskotorowej. Chciałbym zawnioskować ułożenie tam ścieżki spacerowo –
rowerowej. Było by to ułatwienie.”
Pan Grzegorz Lew, radny: „Tam jest, tam na torach został położony destrukt zrywany z
dróg. Trzeba go utrzymywać, okaszać. To powinien robić Zarząd Dróg Powiatowych.”

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Tam nie został położony destrukt. To
jest temat, który Państwo kwestionowali 5 minut temu: chodnik pieszo – rowerowy w Orłowie,
a teraz mówimy o ciągu w Kmiecinie. Dwa lata temu wystąpiliśmy do Burmistrza Nowego
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Dworu o przekazanie tej nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej, w planie
zagospodarowania miasta to jest. Uzyskaliśmy odmowę. Ta odmowa oznacza, iż jeżeli ma
być tam ścieżka, to wybudujcie sami, czyli my.”
Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Chciałabym sobie udzielić głosu
jako radna. Nie ma co się denerwować, widzę iż Pan Radny Rybicki jest zbulwersowany.
Rozumiem o co Panu chodzi. Pan nie kwestionuje i nikt z nas nie kwestionuje, żeby w
naszym powiecie budowało się jak najwięcej ścieżek rowerowych lub traktów rowerowo –
pieszych. Wzbudza niepokój kwota, która ma być na ten chodnik przeznaczona i dlatego się
nad tym zastanawiamy. Proszę Panie Starosto w ten sposób w ogóle nie myśleć”.
Pan Andrzej Sobociński, radny: „Były dwie technologie i próbowaliśmy się pytać, która
będzie tańsza. Patrzyliśmy jak to było robione w powiecie malborskim, nic nie jest tańsze od
polbruku. Nie róbmy z siebie znawców tematu, jak mamy to wybudować. Jest pomiędzy
torami frez na 70 cm, na którym wyrosły chwasty, nie można ich usunąć. To nie jest ścieżka.
Tam można się zabić. Jest ciemno. Życzę szczęścia, aby któryś z nas nikogo nie potrącił.
Podzielam Pana Bobrowicza uwagę, Kmiecin to aglomeracja 1.400 osób. Jest to wniosek
Pana Bobrowicz, który miałby się znaleźć w budżecie - dokumentacja techniczna na ścieżkę
do Kmiecina”.
Pan Eugeniusz Jaremba, radny: „Nie zabierałem głosu, w sprawie chodnika do Orłowa, ale
przy tej dyskusji, każdy wypadek, który się zdarza pomiędzy Nowym Dworem, a
Dworkowem, powoduje to iż cały objazd kierowany jest przez Orłowo. Wówczas nie sposób
się tam poruszać, ja tam mieszkam. Ja samochodem się poruszę, ale osoba która pieszo, a
znam tych ludzi wszystkich i wiem dokładnie na co ich stać. Wszelkie zakupy – Orłowo I,
chodzi do Nowego Dworu. To jest ogromne zagrożenie.”

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Ma wniosek, aby odpowiedzi na interpelacje dotyczyły tych
spraw, na które się składa i troszeczkę dokładniej. Składałem interpelacje na temat
monitoringu na most między innymi w Drewnicy, chodzi o nadzór nad pomostami w celu
poczucia poprawy bezpieczeństwa i otrzymałem odpowiedź, którą podpisał Pan Starosta, że
są zatrudnieni pracownicy na dozór, do zamiatania, do otwierania mostu i do godz. 18 są na
moście, a nie po 18.00, to trochę nie na temat zostało odpisane. Troszkę uszanować te
interpelacje jak się odpisuje”.
Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Ta przystań ma właściciela swojego,
prawda? To niech właściciel pilnuje. My jesteśmy właścicielem mostu, pilnujemy mostu. Nie
będziemy pilnować Pana domu, kogoś przystani.”
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Pan Zbigniew Ptak, radny: „Starosta odpowiada w jakiś sposób za bezpieczeństwo na
terenie Powiatu Nowodworskiego. Taki monitoring sprzyja temu zadaniu.”
Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Niech Pan przejrzy ustawę za co
Starosta odpowiada.”
6. Sprawy różne.
Pan Grzegorz Lew, radny: „Jeżeli mogę się ustosunkować do wypowiedzi Pana Radnego z
poprzedniej kadencji, który mówi, iż ktoś w tamtej kadencji podejmował decyzje i my musimy
je realizować, jeżeli głupie decyzje były realizowane, to my musimy je realizować? Jeżeli na
tamten czas był bogatszy powiat, może to była słuszna decyzja. To jeśli według naszej Rady,
nie była to decyzja słuszna, to że trzeba ją realizować (decyzja finansowa, poza projektem).
Jedną decyzję podjęliście słuszną, gdzie do dzisiejszego dnia 250.000,00 nie ma. To też
słuszna decyzja? Nie wracajmy do tego”.
Pan Andrzej Sobociński, radny: „Te schedy, które zostawiliście w poprzednie kadencji też
musieliśmy realizować.”

Pan Grzegorz Lew, radny: „Pan mówi, że parkingi trzeba było wynająć firmie, która była
niewiarygodna, czy to było właściwe?”
Pan Andrzej Sobociński, radny: „Taką decyzję trzeba było podjąć. Prawo mówi o tym, iż
taką się podejmuje”.
Pan Stanisław Juszczyk, radny: „Chciałbym podziękować za remont poboczy drogi
biegnącej przez Jazowo - Rakowo. Jest to temat, który zgłaszaliśmy, może nie są to prace,
które będą trwałe przez jakiś czas, nie mniej jednak to co w tej chwili zostało zrobione,
znacznie poprawia drożność na tej drodze i bezpieczeństwo.”
Pan Zbigniew Ptak, radny: „Otrzymałem też interpelację dotyczącą przyczółków
mostowych. Rozmawiałem z gminą Stegna, że pozostało to przy moście powiatowym.”
Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Czy jest oficjalna odpowiedź z
gminy Stegna? Nie. To znaczy, że nie będziemy o tym dyskutować.”
Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta Nowodworski: „Może jest to pozostałość po moście
powiatu przedwojennego Tiegenhof. Na końcu chciałem Panu Radnemu Stanisławami
podziękować, bo to jest miłe jak Państwo coś zauważają. W tym roku mamy trzy inwestycje
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drogowe, ostatnią kończymy: Bronowo 1,3 km, Jeziernik – Lubiszynek 3 km, Kąty – 1,8 km.
To jest 6,2 km. Proszę znaleźć rok od 1998 r., gdzie wybudowano więcej kilometrów dróg.”
Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Jak pamiętacie, Pan Radny
Zbigniew Ptak zaproponował ekologiczną radę, abyśmy nie marnowali papieru. Ja bym
chciała zapytać, czy Państwo zastanawialiście się nad tym?

Było by dobrze, abyśmy

zdecydowali się wszyscy na jedną formę przekazywania dokumentów, kto chce papierowe,
kto może dostać na pendrivie. Przemyślcie sobie to dokładnie, abyśmy ustalili to wszyscy.
Ustalamy, iż na następną sesję uzyskamy informację w jakiej formie chcemy otrzymywać
dokumenty.”
7. Zakończenie obrad X sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji.

Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady Powiatu zamknęła obrady X sesji w dniu 27
września 2011 roku.
Protokołowała

podpisała

D. Fila
(podpis nieczytelny)

Ewa Dąbska
Wiceprzewodniczący Rady
(podpis nieczytelny)

10

