PROTOKÓŁ NR XI/11
z XI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 25 października 2011 r.

Rozpoczęcie: 10.00

Zakończenie: 13.00

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

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady otworzyła obrady XI sesji Rady Powiatu IV kadencji.
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 11 radnych. Przywitała zaproszonych
na dzisiejszą sesję gości.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady zapytała o uwagi do protokołu z dnia 12 września
2011 r. Nie wniesiono.

głosowanie nad protokołem: 11 za.
Protokół został przyjęty.

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady zapytała o uwagi do protokołu z dnia 27 września
2011 r. Nie wniesiono.

głosowanie nad protokołem: 11 za.
Protokół został przyjęty.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. (dokument stanowi załącznik do protokołu).
Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady odczytała porządek sesji i zapytała, czy są jakieś
uwagi i wnioski do porządku? Nie wniesiono.

Głosowanie nad porządkiem: 12 za.- porządek przyjęty.
P. Stanisław Bobrowicz przybył o godz. 10.05

4. Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Zbigniew Ptak, radny: „Chciałbym wiedzieć, na jakich to przesłankach decyduje się o wyborze
dróg do remontów, w kolejności tych dróg do remontów dróg powiatowych. Drugie pytanie, w których z
aptek w świetle podjętej uchwały przez Radę Powiatu można kupić w porze nocnej leki na terenie
Powiatu nowodworskiego. Czy są przewidziane jakiś sankcje, czy być może jakieś przesłania … i
interpelację tego typu, że wnoszę o klarowne przyjęcie kryteria kwalifikacji dróg powiatowych do
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remontu, być może jakiś zespołów, które wypracują takie kryteria, ale żeby to się nie odbywało na
zasadzie „kto wstanie rano ten wie lepiej”.

Pani Barbara Ogrodowska, radny: „Zgłaszam interpelację dotyczącą poprawy estetyki holu na
drugim piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Chodzi głównie o drugie piętro, na którym mieści
się Zarząd Dróg Powiatowych i Sanepid. Dotyczy tutaj głównie posadzki i schodów.”

Pan Józef Rybicki, radny „Ja mam takie zapytanie do Pana Starosty. Doszła nas taka dosyć dobra
informacja o przyznaniu pieniążków na te dwie drogi RPO, które zostały wyznaczone i chciałbym
wiedzieć, co z naszymi pozostałymi. Czy musimy ponownie składać nowe projekty, czy ważne są te,
które były wcześniej, na te cztery łącznie złożone. Jeżeli powiedzmy trzeba jeszcze raz ponownie
składać, czy coś robione jest w tym kierunku żebyśmy nie przespali tej sprawy, bo szkoda byłoby żeby
coś było za późno zrobione. Dlatego chciałbym uzyskać na ten temat informacje”.

Pan Józef Sarnowski, radny: „Myślę tak, że sześć lat temu może siedem, podjęliśmy działania w
celu, żeby nauczyciele dobrze zarabiali. I dzisiaj jest ten moment. Natomiast zostaliśmy w tyle z całą
administracją i pracownikami obsługi. Myślę, że najwyższy czas się tym zająć, apeluję o to, bo sami
wiecie Wy tu, którzy siedzicie i nauczyciele, że za 1100 złoty siedzą ludzie, robią cały miesiąc. Więc
myślę, że czas najwyższy się nad nimi pochylić. Nie mówię tego demagogicznie, bo daleko jestem od
takich rzeczy, ale rzeczywiście jest to problem myślę w naszych szkołach i nie tylko w naszych, w
całej Polsce. Trzeba się nad tym pochylić. To jest pierwszy temat. Pani Agnieszko, drugi temat to, albo
ja źle zrozumiałem. Mamy małe klasy w związku z tym Pani mówi w Zespole Szkół Nr 2 mamy małe
klasy, zmniejszyła nam się liczba uczniów, ale klas nie, bo mamy małe klasy. Tego nie bardzo
potrafiłem odebrać”.

Pani Agnieszka Glazer: „Dobrze Pan właśnie zrozumiał. W Zespole Szkół Nr 1 o ile liczba uczniów
nam spada to nie, co rośnie nam oddziałów, dlatego, że pamiętamy w Zespole Szkół Nr 1 oddziały
Liceum Ogólnokształcącego były zawsze 20 osobowe. Z chwilą, kiedy weszliśmy w gimnazjum
sportowe, nawet ogólne takie normy nie przewidują tego, żeby było 30 osób w oddziale gimnazjalnym.
Tak średni jest tam 25 osób…, ale my mamy po 22. Jeszcze chyba bardzo mocno nas dotknął ten rok,
gdzie mamy tylko 65 uczniów w klasach pierwszych liceum. Doszło nam pięciu uczniów w porównaniu
ze stanem 1 września. Dobrze by było gdyby doszło 15. Tutaj mamy taki problem. Pewnie Zarząd
będzie się zastanawiał, co z tym zrobić”.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym
2010/2011. (referat) (dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pani Agnieszka Glazer Przedstawiała informację multimedialną dotyczącą realizacji zadań
oświatowych
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6.1 Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. (dokument
stanowi załącznik do protokołu).

Pan Marcin Głowacki, Wicestarosta „Poprzednia uchwała w tej sprawie została podjęta w 1999
roku. Przez 12 lat zaszło trochę zmian. W związku z tym potrzeba aktualizacji tej uchwały. Uchwała
dotyczy dwóch spraw. Pierwsza sprawa to jest określenie pensum tygodniowego dla nauczycieli, które
te pensum nie reguluje Karta Nauczyciela. Mówię tu o takich nauczycielach jak: pedagodzy,
psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi. Do poprzedniej uchwały zostali wykreśleni nauczyciele
przedszkoli, instruktorzy oraz nauczyciele gimnazjum, gimnastyki korekcyjnej, ponieważ takich
nauczycieli w naszych placówkach nie ma. Druga zmiana dotyczy pensum dla nauczycieli w
kształceniu zaocznym. Jest zmiana z przeliczenia rocznego na przeliczenie tygodniowe. Ja tylko
przypomnę, że uchwała dostała pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego.”

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady: zapytała czy są pytania do przedstawionego
projektu uchwały i poprosiła o stanowiska komisji.
Stanowiska komisji:
1) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu: - 4 za, 1 nieobecny.
2) Komisja oświaty – 3 za, 3 osoby nieobecne
3) Komisja samorządowo – społeczna - 3 za, 1 nieobecny

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.

Głosowanie: 13 za. (13 osób obecnych na sali)

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6.2 Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od
obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku
Karta Nauczyciela. (dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady odczytała uchwałę i poprosiła o zabranie głosu Pana
Wicestarostę.

Pan Marcin Głowacki, Wicestarosta: „Uchwała dotyczy zasad określania udzielania i rozmiaru
obniżek, czyli jednym słowem określenia pensum osobom, które pełnią stanowiska kierownicze w
naszych placówkach i w porównaniu do powszedniej uchwały, która troszeczkę jest nie aktualna
zmienia się. Trzy rzeczy się zmieniają. Pierwsza to jest zmiana nazwy kierownika warsztatów
szkolnych na kierownika praktycznej nauki zawodu i zmiany z 4 na 7 ….ponieważ ten kierownik ma po
prostu mniej zajęć, a księgowość przeszła do placówki. Druga sprawa dotyczy wicedyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Jest propozycja by pensum wynosił 8. Takiego
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wicedyrektora na razie nie mamy, ale w związku z tym, że te klasy autystyczne są coraz bardziej
liczebne, zwiększa się nam też liczba oddziałów, w związku z tym w przyszłym roku może za dwa lata
takiego wicedyrektora trzeba będzie powołać. Trzecia sprawa dotyczy wykreślania niektórych rzeczy
które już nie funkcjonują”.

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady: zapytała czy są pytania do przedstawionego
projektu uchwały i porosiła o stanowiska Komisji.

Stanowiska komisji:
1) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu: - 3 za, 1 nieobecny, 1 wyszedł
2) Komisja oświaty – 2 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się
3) Komisja samorządowo – społeczna - 3 za, 1 nieobecny

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady odczytała treść uchwały i zarządziła głosowanie.
Głosowanie: 12 za, 1 wstrzymujący się.
Uchwała została podjęta.

6.3 Zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustaw
Prawo Ochrony Środowiska. (dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pan Marcin Głowacki, Wicestarosta: „Do tej pory funkcjonował Fundusz Ochrony Środowiska, który
wynosił około 20 tysięcy złotych na rok. Te środki pochodziły z opłat za gospodarcze wykorzystanie
środowiska oraz kary, jakie były naliczane, związane z ochroną środowiska. Były wydatkowane przez
Starostwo na zakup zadrzewień, organizację konkursów wiedzy, opłaty prenumeraty. Zmienił się
prawo ochrony środowiska. Tutaj teraz te środki należy przydzielać w formie dotacji. Uchwała dotyczy
regulaminu przyznawania dotacji celowych.”

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady: zapytała o stanowiska komisji.
Stanowiska komisji:
1) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu: - 3 za, 1 nieobecny, 1 wyszedł
2) Komisja oświaty – 4 za
3) Komisja samorządowo – społeczna - decyzja zostanie podjęta na sesji

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady zapytała czy może odczytać tylko, to czego uchwała
dotyczy.
Rada wyraziła zgodę.

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady zapytała, kto jest za podjęciem uchwały.
Głosowanie: 13 za.
Uchwała została podjęta.

6.4 Zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. (dokument stanowi załącznik do protokołu).
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Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie informacji
na ten temat.

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu.
Stanowiska komisji:
1) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu: - 3 za, 1 nieobecny, 1 wyszedł
2) Komisja oświaty – 4 za
3) Komisja samorządowo – społeczna - 3 za, 1 nieobecny

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady: odczytała treść uchwały i zarządziła głosowanie.
Głosowanie: 13 za.

6.5 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2011-2026.
(dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady porosiła Panią Skarbnik o przedstawienie informacji
na ten temat.

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała treść uchwały Rady Powiatu dotyczący
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2011-2026.

Stanowiska komisji:
1) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu: - 3 za, 1 nieobecny, 1 wyszedł
2) Komisja oświaty – 4 za
3) Komisja samorządowo – społeczna - 3 za, 1 nieobecny

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady odczytała, czego dotyczy uchwała i zarządziła
głosowanie.

Głosowanie: 13 za.
Przerwa: 15 minut

7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2011 r.
(dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady: „Informacja została przedstawiona. Materiał jest
bardzo obfity, w związku z tym proponuję zadawanie pytań do przedstawionej informacji.”
Pytań nie zadano.

Informacja została przyjęta przez Radnych.
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8.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
za I półrocze 2011 r. (dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady zapytała, czy są jakieś pytania do tej informacji.
Pytań nie zadano.

Informacja została przyjęta przez Państwa Radnych.

9.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim za okres od
21.11.2010 r. do 30.06.2011 r. (dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady: „Tu jest poprawiony błąd pisarski w tej informacji.
Dotyczył uchwały z 28 maja 2011 roku. Dotyczy porozumienia w sprawie środków finansowych kwoty
109 tysięcy 499 złotych. Czy są pytania do tej informacji?

Pan Janusz Charliński : Czy ten błąd jest poprawiony?

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady Tak jest poprawiony.
Sprawozdanie zostało przyjęte.

10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim za okres od
21.11.2010 r. do 30.06.2011 r. (dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady odczytała, czego dotyczy uchwała i zapytała, czy są
jakieś pytania.

„Nie ma pytań to przechodzimy do następnego punktu”.
Informacja została przyjęta.

11. Informacja Starosty Nowodworskiego o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych
złożonych w 2011 r. (dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady odczytała Informację Starosty o przeprowadzonej
analizie oświadczeń majątkowych złożonych w 2011 roku oraz zapytała, czy są jakieś pytania
dotyczące tej informacji.

Nie ma pytań.
Informacja została przyjęta.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o złożonych oświadczeniach majątkowych w
2011 r. (dokument stanowi załącznik do protokołu).
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Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady odczytała informacją Przewodniczącego Rady
Powiatu o złożonych oświadczeniach majątkowych w 2011 roku.

Informacja została przyjęta.

13. Informacja Starosty Nowodworskiego o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
(dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady zapytała czy do informacji złożonej przez Pana
Starostę są pytania.
Nie ma pytań.

Informacja została przyjęta.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

Pan Stanisław Juszczyk, radny: „Przed dwoma tygodniami bodajże, mieliśmy szkolenie adresowane
do Radnych, którego między innymi jak gdyby przedmiotem, tematem był Statut aktualnie
obowiązujący w Powiecie Nowodworskim no i okazało się, że on ma szereg takich rozwiązań,
elementów nie do końca przystających do aktualnych wymogów, potrzeb. Są pewne niedociągnięcia,
które wymagałyby, aby ten dokument uległ zmianom. W związku z tym prosiłbym, żeby jak najszybciej
wyłonić Komisję Statutową, która podjęłaby się zadnia nowego projektu Statutu. To jest jeden
element. I teraz mam taką kolejną rzecz, niezwykle istotną. Jest związana z informacją oświatową,
którą przedstawiała Pani Agnieszka. Już nie raz na ten temat się wypowiadałem, ale powtórzę jeszcze
raz. Gdy się analizuje właśnie tą liczebność oddziałów, na co zwrócono w trakcie referatu uwagę.
Liczebność oddziałów i tak sobie zanotowałem, porównanie średniej naboru do klas pierwszych w
Zespole Szkół Nr 1 trzy lata temu i tam jest ponad 31 uczniów na odział i dzisiaj nieco ponad 20. Mniej
więcej o 1/3 mniej. Ta średnia spadła też w Zespole Szkół Nr 2 z 29 „z kawałkiem’’ na 26 z
,,kawałkiem ‘’, ale to jest średnia całkiem przyzwoita. No i taka moja uwaga, bo projekty organizacyjne
szkół naturalnie zatwierdza Zarząd, że to jest taki temat, który nie jest elementem danej tylko chwili,
nie rzutuje na finanse Powiatu przez jeden rok, bo liczebność oddziałów zatwierdzona na tym
początkowym etapie edukacyjnym ona będzie jak gdyby w konsekwencji przekładała się na dalsze
lata szkolne. Jeśli dzisiaj stwarzamy 1 września w nadmiarze oddziałów to musimy się liczyć, że te
nadmierne ilości będą rzutowały na finanse powiatu jeszcze, co najmniej dwa lata, czyli w sumie przez
trzy lata budżetowe, a zakładając, że koszt jednego oddziału, no nie znam tu dokładnych danych, bo z
tej informacji nie wynikało zakładając, że koszt jednego oddziału, bo to jest minimum 150 tysięcy
złotych to jeden oddział więcej razy trzy lata to jest bez mała pół miliona. Ja nie bez kozery o tym
mówię, bowiem tu padały w tej części interpelacyjnej kwestie związane z jakością dróg, z
koniecznością modernizacji budowy itp. W sumie jedno z drugim jest w jakiejś mierze powiązane,
chociaż pozornie nie ma nic wspólnego. Powiązane jest właśnie finansami. My jako powiat borykamy
się z brakiem środków na działania inwestycyjne na drogach, ale z drugiej zaś strony stosunkowo
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lekką „ręką” podejmowane są decyzje o takiej, a nie innej liczebności. Jeszcze raz podkreślam
rzutujące na kolejne trzy lata budżetowe. Jak jestem przy głosie to jeszcze jedną kwestię chciałbym
poruszyć? Ona jest związana ze zmianą uchwały budżetowej dotyczącej dodatkowych środków z
tytułu obsługi parkingów. Ja pamiętam tu na tej sali kilka miesięcy temu, kiedy podnosiłem temat
pozbycia się, zresztą nie pierwszy raz niekoniecznie na „gremium” sesji Rady Powiatu, ale także w
innych miejscach, że te drogi dojazdowe do mórz to powinno się non stop czynić działania, żeby były
one własnością gmin, bo Powiat z tego interesu nie ma. Wtedy padło, że jak interesu nie ma. Mamy
spore pieniądze za parkingi, ale teraz jak spojrzymy nawet przy tej konkretnej umowie 220 tysięcy
wpływów, ponad 130 tysięcy koszty obsługi. Tak naprawdę to dla Powiatu wpływa kwota rzędu 90
tysięcy, aby padał taki argument, że trzeba inwestować w te drogi dojazdowe, bo mamy z tego
korzyści, ale tak naprawdę to nadal tych korzyści ja tu nie postrzegam, bo wiem więcej tam będzie
wydatków niż wpływu z tego tytułu”.

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Ja tu chciałem wrócić do sprawy planu utrzymania zimowego dróg. Ten
temat już został w jakiś sposób poruszany. Znów jest przymiarka do tego programu i mi chodzi o to, że
ten system, który dotychczas był zimowego utrzymywania dróg jest o planie, bo ten plan wiadomo
kategorie dróg, jak ma i kiedy być utrzymana ile godzin musi być powiedzmy najdłużej
nieprzejezdność utrzymywana i te zakresy to wiadomo. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych nawet
takie wizje rozwija, że można samochody wyposażyć w gps, które mówią czy samochód jedzie, czy
samochód tylko jedzie a nie jednocześnie ma podniesiony … do góry a czynnik wykazuje jego
faktyczną pracę. To są też powiedziałbym pewnego rodzaju rozwiązania, ale sugerowałem, żeby
najbardziej skutecznie to jest to, że na dany odcinku jest dany sołtys i żeby takie potwierdzenia tych
prac były wykonywane przez sołtysa, to wtedy odbywa się w ten sposób, że dyrektor mówi: tak
odśnieżałem, radny mówi: nie odśnieżałem. Chociaż nie chcę powiedzieć, że w zasadzie słowo
radnego troszeczkę jest ważniejsze( wyższe rangi ma), niż dyrektora, ponieważ jest to jakiś czynnik
zaufania społecznego. Najbardziej skutecznie by było, że na dany odcinku jest sołtys i jest tam
potwierdzenie stwierdzające. Wiadomo, do kogo konkretnie można mieć w jakiś sposób uwagi o ten
stan. To jest jedna sprawa. Druga sprawa przy okazji chciałem zgłosić, że to chciałem zgłosić, że na
drodze powiatowej tej zabytkowej, która jest od skrzyżowania na Bronowo a na most żuławski na
wprost drogi powiatowej jest też droga powiatowa brukowa i ona swego czasu została uszkodzona
przez rolników, którzy wożą ładunki przekraczające nośność tej drogi i ona została naprawiona w
ramach powiedzmy tych remontów, wyrównana. Ta droga kamienista jest bardzo fajna i w tej chwili
Hydrobudowa prowadzi swoje prace kanalizacyjne i ponieważ wykonuje różne wykopy obok tej drogi,
to ta droga zaczyna się zapadać, bo pas techniczny drogi, który był kiedyś koszony ładnie jest
rozjeżdżony, zdewastowany. Zwróciłbym uwagę, aby Pan dyrektor zwrócił szczególną uwagę i ocenił.
Ten stan drogi i w razie, czego wystąpił o jej rekonstrukcję”.

Pan Grzegorz Lew, radny: „Ja wystawiłem wniosek o likwidację Zarządu Dróg Powiatowych. Jak
coraz więcej powiatów dużo większych od naszego z prostej przyczyny oszczędnościowej, żeby
pieniądze te przeznaczyć na inwestycje drogowe i powołanie w to miejsce wydziału kilkuosobowego?
Przeniesie( koło cmentarza) tego Zarządu, a tu udostępnieni Sanepidowi pomieszczeń. Jak Sanepid
przychodzi do mnie na kontrole to ja się śmieję, że oni mają w pomieszczeniu „kurniki” mają więcej
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metrów kwadratowych, niż ten Sanepid dlatego sądzę, że to jest sprawa ważna szybka do załatwienia,
no ale otrzymałem taką odpowiedz jak dla dziecka z pierwszej klasy: uprzejmie informuje, że Zarząd
Powiatu analizuje złożony przez Pana wniosek w sprawie likwidacji ZDP w Nowym Dworze Gdańskim.
Odpowiedż zostanie przedstawiona Panu Radnemu w terminie późniejszym po uzyskaniu
niezbędnych informacji? Jakich informacji? Ja nie chce żadnych informacji. Ja oczekuje na analizę
tego, czy likwidujemy, czy też nie. To Państwo decydujecie, powinniście nas przekonać za
utrzymaniem, jako Zarząd za utrzymaniem tego Zarządu Dróg Powiatowych, albo za likwidacją. Ja
tego oczekiwałem. Jest podobna odpowiedz odnośnie mojego wniosku na temat przeanalizowania tej
alternatywnej drogi dojazdowej z Marzęcina przez Chełmek do drogi naszej powiatowej po drugiej
stronie między Szkarpową a Wisłą Królewiecką. I to jest taka sama odpowiedz, że jest to nieopłacalne.
Co to znaczy nieopłacalne. Dla mnie to nic nie mówi. Mało tego nie jestem przekonany. Po prostu
uważam, że ktoś chyba nie chce mieć problemów więcej i woli robić jakieś wycinkowe drogi siódmej
kategorii, ale każda droga jest ważna choćby jeden człowiek tam mieszkał, żeby było jasność sprawy.
Ja potrzebuję czegoś takiego, mi się wydaje oczekiwałbym wstępnej analizy kosztowej, prawda. Te
drogi praktycznie można powiedzieć w tej miejscowości pięknie dochodzą tylko jeden zakaz by trzeba
było zrobić. Trzeba by zrobić rzeczywiście drogę i samą przeprawę w Chełmnu. Ja sugeruję
Zarządowi zrobić na przykład, nie sądzę, że to by była tajemnica Zarządu, dowiedzieć się od Zarządu
Dróg Powiatowych w Elblągu ile w lecie kursuje takich mały prom, do którego wchodzi sześć
samochodów bodajże On tam błyskawicznie przepływa i myślę są dziennie setki. Kwestia później tego
utrzymania. Przez cały rok to nie ma sensu, ale przez dwa, trzy miesiące sądzę, że to by było
opłacalne a ponad to żeby było wiadomo. Gdybyśmy byli przekonani, wydaje mi się, że tutaj Starosta
powinien zrobić jakby ukłon w stosunku do dwóch gmin nawet do trzech te, które są zainteresowane.
Tu też nie ma żadnej odpowiedzi, że wystąpimy do gmin w sprawie partycypacji, ale też nikt nie
będzie partycypował w czymś, jeżeli nie zna kosztów, pobieżnych kosztów - prawda. Ile to będzie
kosztowało- 100 tysięcy, milion czy pięć milionów. Jeśli faktycznie to ma kosztować pięć milionów to
dajmy sobie spokój, bo na terenie naszej gminy, to nie będzie stać, ale jeżeli to ma kosztować milion
do tego gmina Krynica, Sztutowo zależy im, sądzę, że im zależy na przerzucaniu tych ludzi w sposób
szybki i sprawny dołożą się i złożą wspólny projekt, ale to trzeba po prostu przeanalizować na
zasadzie jakiegoś takiego logicznego myślenia, a nie

bo to jest za drogie. Bym prosił, żeby te

odpowiedzi były no takie. Ja rozumiem, że nie można dać tego od razu, ale żeby ta logika się układała
prawda. No, bo jeżeli tak samo: ktoś tam gotuje i ktoś mówi nie ja tego nie będę jadł, a próbowałeś –
nie nie próbowałem, ale nie lubię. Dlatego bardzo bym prosił o przeanalizowanie raz jeszcze. Jeszcze
raz stawiam wniosek. Ja naprawdę nie muszę otrzymywać odpowiedzi na następną sesję, zdając
sobie sprawę ze skomplikowanej struktury tego. Ja wskazuję drogę: zapytać się ile oni tych
samochodów przewożą, jakie koszty ponoszą, zapytać gminy przede wszystkim ile by kosztowała ta
przeprawa, rząd wielkości kogoś. I wtedy gminy z pytaniem do gmin czy chcą współfinansować, czy
też nie.. Mi się wydaje taka procedura…. „

Pan Stanisław Bobrowicz, radny: „Proszę Państwa na jednej sesji stawiałem wniosek o podjęci
działań przez Radę w sprawie reaktywowania, czy innej formie zorganizowania sądu miejscowego w
Nowym Dworze Gdańskim, który istniał. Otrzymałem propozycję od Zarządu przygotowania
dokumentacji. Tą propozycję przyjąłem, pracuję nad nią. Na najbliższej sesji, która będzie następna,
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dokument będzie już przygotowany. Ja mam informację z Sądu z Malborka, byłem w Gdańsku w
Sądzie Okręgowym. Mam informację z Policji, ze Straży Miejskiej. Chciałbym, żeby wniosek, który
przedstawię Radzie, żeby miał szeroki uzasadnienie. W związku z tym zwracam się do Państwa
Radnych i nie tylko Radnych, do wszystkich, żeby podpowiedzieli ustnie, bądź pisemnie do mnie, jakie
ewentualnie jeszcze uwagi należałoby wnieść do motywacji, którą opracowuje. Państwa własne
spostrzeżenia jakie w tej materii Państwo by widzieli uzasadniające, żeby ten wniosek. Dlaczego ten
wniosek tak długo to ciągnęliśmy, a no z tego powodu, że była Kampania wyborcza ………pracowało
w koalicjach, te wnioski nasze mogły gdzieś tam daleko zalegać, jak to się mówi w „zamrażarce”, albo
gdzieś jeszcze głębiej. Nie zamierzałem dzisiaj zabierać głosu, ale to co Pani Agnieszka uzupełniła tą
informację
o oświacie i o rekrutacji do naszych szkół. 45 % naszych dzieciaków z naszego powiatu idzie poza
teren. Prawda, że mają prawo wyboru, to jest demokracja, swoboda itd., ale boję się, czy ta tendencja
nie pogłębi się. W związku z tym wydaje mi się, że powinniśmy wesprzeć nasze placówki w jakiś
naszych własnych działaniach, ale myślę tak sobie na razie na gorąco, że dobrze by było, żeby
Zarząd Powiatu spotkał się z wójtami i burmistrzami i nawiązał współpracę w tym zakresie, bo
przecież oni są założycielami dla tych gimnazjów i ustalić formę współpracy tutaj wzajemnie. To jest
jedna sprawa. Można różne rzeczy tu podpowiadać. Powinniśmy się wszyscy zastanowić. Myślę, że
jest to zadnie dla Komisji oświaty, tutaj zwracam się do Pana Łabieńca, który wie jak to
,,rozdmuchać’’. I jeszcze apel, co prawda kaprale i ochotnicy zginęli w 39 roku ale myślę, że w
obecnych czasach też możemy o tym mówić. Co możemy sami jako Radni zrobić? Chyba nam nie
zależy na tym żeby dedukować, likwidować itd. Myślę, że powinniśmy to przejąć. Pamiętacie Państwo
pierwsze pytanie, pierwsza interpelacja na ten temat, powinniśmy z góry przewidywać pewne
zjawiska, jakie mogą mieć miejsce. W związku z tym prośba żebyśmy wszyscy się koło tego tematu
zakręcili. Informacja ładna, wszystko pięknie, tylko myślmy o przyszłości, bo tak to możemy w
pięknych budynkach we wszystkim możemy zginąć a do tego dopuścić nam po prostu nie wolno, to
jest nasze zobowiązanie, żebyśmy o naszych ludziach myśleli, nie każdego stać. I tak na marginesie
uwaga myślę, że jest jakiś związek, korelacja między ilością uczniów w klasie, a wynikami.
Zdawalność 90% przy mniejszych klasach tzn., że nauczyciele operatywnie pracują, bo przy
przeładowanych klasach wyniki są różne zachowanie itd. I myślę, że jest to jakiś związek, to jest dobra
tendencja i powinniśmy ją dalej utrzymywać. 90 % zdawalność, kiedy chyba wojewódzka to 82 %.
Jesteśmy chyba dość wysoko i powinniśmy się z tego cieszyć i róbmy coś dalej bo nie zostawiajmy
tematu samemu sobie bo przyjęliśmy informację, ale coś nas powinno boleć i niepokoić w sensie
pozytywny. I jeszcze jedna sprawa, to nawiązanie do dróg. My tu zawsze tak „bębnimy” o te drogi. Tu
odcinek tam odcinek itd., a ja mam jedno zapytanie, to dotyczy prawie całego powiatu. Wszyscy
krzyczą, żeby budować te drogi, remontować, modernizować, ale nikt nie zwraca uwagi na to, jaki to
stan jest, po pewnym czasie użytkowania w wyniku eksploatacji to jest nadmierne przeładowania
transportem. I za parę lat te drogi znowu będzie trzeba remontować po eksploatacjach tych pojazdów
jest nieodpowiedzialny użytkownik o wszystkich użytkownikach, o tych co jeżdżą ze wszystkim co
trzeba jeżdżą ze wszystkim co trzeba. I tutaj mam pytanie, co możemy zrobić, żeby ustalić reguły,
proszę bardzo kontrolować, bo ja patrzę jak jeżdżą te transporty nikt tego nie kontroluje Remontujemy
jedną drogę, potem drugą a za pięć lat będzie trzeba ją ,,wyprostować”. W związku z tym proponuję
zastanowić się, co w tej materii na trenie naszego Powiatu powinniśmy zrobić”.
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Pan Grzegorz Lew, radny: „Czy już coś wiadomo na temat wyboru tych dróg dofinansowania o czym
rozmawialiśmy na poprzedniej sesji”.

Pan Zbigniew Piórkowski, Starosta: „Do 31 października”.

Pan Grzegorz Lew, radny: „Proszę Państwa, ja chyba prosiłem z cztery razy i

Pan Dyrektor

Szamański. Ta droga między Marzęcinem a Osłonką, czy tutaj nawet jeszcze dalej koło starej szkoły,
ale ona coraz gorsza jest, bo nie są odrzucane pobocza po prostu woda zalewa środek i jeszcze
mówiłem żeby ta woda spływała. Jeżdżę tam. Bo tak się składa, że siostra moja mieszka. No to mi aż
serce boli jak widzę jak ta droga, nowa piękna droga, raz, że się zapada, a dwa, że zaczyna się
łuskać, a to nie sądzę, żeby były jakieś straszne koszty”.

Pani Barbara Ogrodowska, radny: „Na komisji samorządowo – społecznej, na posiedzeniu tej
komisji zgłaszałam wniosek, który zresztą komisja przyjęła o doprowadzenie do zorganizowania
spotkania Starosty, czy tutaj przedstawicieli Zarządu z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnej w
kwestii

ewentualnych

możliwości

dofinansowania

naszych

inwestycji

realizowanych

w

miejscowościach popegerowskich, chciałabym się dowiedzieć, czy coś w tym kierunku zostało
zrobione i taki drugi drobny wniosek dotyczący w zasadzie znaków STOP. Chodzi o zwrócenie uwagi
na znaki Stop przy drogach powiatowych, przy przejazdach kolejowych. Jest już po sezonie, kolej
wąskotorowa nie jeździ, a te nasze znaki na tych naszych drogach niestety są odwracane w różne
strony, za chwilę ktoś je na własną rękę pozdejmuje. Nie wszyscy się do nich stosują. Natomiast
można by chyba coś z tym zrobić. To taka uwaga techniczna”.

Pan Janusz Charliński, radny: „No niestety drogi to nie, firma nastawiona …. To jest oczywiście
służebna rola społeczeństwa. Powiat to też miasta i gminy, drogi, bezpieczeństwo…, itd. Dlatego tu
takie oddzielanie, co to jest powiat, to, w jakich granicach on się znajduje. Druga sprawa powiem
otwarcie, gdzie są wójtowie, gdzie są burmistrzowie. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca
przychodzą wtedy, kiedy mają jakiś interes, czy to w takiej, czy innej sprawie. Dzisiaj ich nie ma, tam
leży lista obecności, tam jest biało na tej liście, nawet przedstawicieli nie ma. Także tu też należałoby
się zastanowić, czy my idziemy razem, czy chcemy być osobno. Następna sprawa, o której teraz
powiem nie oczekuję odpowiedzi, bo wydaje mi się, że po pierwsze nie będzie miał, kto udzielić tej
odpowiedzi, bo nie ma akurat Komendanta Straży Pożarnej, nie ma Policji. A powiem taką
ciekawostkę walczyliśmy, dyskutowaliśmy na temat służby zdrowia, na temat bezpieczeństwa tego
powiatu. Ja powiem krótko, dwa tygodnie temu Firma Falck Medycyna w Sztutowie zafundowała taki
pokaz dla społeczeństwa, że to się w głowie nie mieści. Proszę Państwa do małego złamania
zadysponowali śmigłowiec. Ja już poruszałem ten temat, a karetki nie było. I ląduje śmigłowiec w
Sztutowie po to, żeby zabrać za złamanie rączki, z boiska człowieka. To pytam się, co jest z cięższymi
sprawami. Jeszcze raz powtarzam, nawet karetka nie dojechała. Nie mówmy, że to nas nie obchodzi,
żyjemy w tym kraju, jesteśmy jakimś tam małym elementem i ogniwem tego systemu. Nie możemy
przechodzić obojętnie koło takich rzeczy.Czy już tej firmy ma, czy ona nie funkcjonuje? Ja wiem, że
coś tam się dzieje jakieś odwołania, itd. Ale to nie znaczy, że ma być załamanie systemu. Wczoraj
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próbowałem się dowiedzieć jak to się stało, jaki był powód. No tak za bardzo do końca nie
dowiedziałem się. I jeszcze mało tego nie lądował tam gdzie trzeba. Tak to wyglądało”.

15. Sprawy różne.
Pan Marcin Głowacki, Wicestarosta: „Może ja spróbuje od interpelacji, Pan Józef Rybicki pytał się o
wyniki RPO i co się stanie z drogami: Palczewo – Dąbrowo oraz Żuławki – Bronowo. Rzeczywiście
otrzymaliśmy pismo, o czym informowałem już Państwa Radnych na komisjach o tym, że
otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 4 milionów złotych co stanowi..% kosztów na dwie
drogi. Na modernizację dróg dwóch dróg Solnica - Orliniec, Łaszka – Sztutowo. Pozostaje teraz
kwestia dwóch pozostałych dróg. Pomysł Zarządu jest taki,żeby w przyszłym tygodniu złożyć dwa
wnioski, dlatego, że wtedy będą większe szanse. Może, któryś z tych wniosków przejdzie. Będą to
dwa oddzielne wnioski dotyczące kolejnego dofinansowania w ramach RPO.
Jeśli chodzi o interpelację Pani Barbary Ogrodowskiej hol na drugim piętrze. Przed sesją pozwoliłem
sobie porozmawiać z Panią Dyrektor Urzędu Pracy, z panem Henrykiem Pszczolińskim Dyrektorem
Sanepidu oraz Panem Szamańskim Dyrektorem Zarządu Dróg. Zlecimy zrobienie kosztorysu i jak
będziemy wiedzieli ile to kosztuje odniesiemy się do tej sprawy. Postaramy się to wyremontować, żeby
to jakoś wyglądało schludnie i poprawiła się ta estetyka.
Jeśli chodzi o radnego Pana Zbigniewa Ptaka. Może najpierw od tych aptek zacznę, podjęliśmy
uchwałę Rady Powiatu, która mówi wyraźnie, że apteki powinny być w nocy otwarte. Jeśli nie są
otwarte to znaczy jedno, że aptekarze łamią prawo. Informowaliśmy w 2010 roku Nadzór
Farmaceutyczny, że apteki funkcjonują na naszym terenie do godziny 22.00. Otrzymaliśmy pismo
zwrotne, że mam przesłać uchwalę Rady Powiatu. Przesłaliśmy ją. Nie dostaliśmy żadnej jeszcze
odpowiedzi na ten temat. Z tego, co wiem to jedna z mieszkanek prawdopodobnie Mikoszewa
skierowała sprawę do Prokuratury. Bo było takie zajście, gdzie dziecko było bardzo chore i nie mogła
kupić tego leku. My jako Powiat, nie mam możliwości prawnej żeby karać aptekarzy. Możemy po raz
kolejny przesłać uwagi i spostrzeżenia do nadzoru farmaceutycznego. Nie bardzo tutaj wiem, co
możemy zrobić więcej, żeby tych aptekarzy przymusić do tego żeby te apteki otwierali w godzinach
nocnych.
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie dotyczące przesłanki o kolejności remontowanych dróg powiatowych.
W tym roku 2011 wyremontowaliśmy trzy drogi, właściwie cztery. Tą czwartą to liczę płyty jomb w
Wiercinach, a jeśli chodzi o te trzy drogi to jest ponad sześć kilometrów Bronowo – Jeziernik i do tego
30 listopada zakończy się modernizacja drogi w Kątach Rybackich. Jakie było kryterium, no to były
decyzje poprzedniej Rady, ale kryterium było podstawowe, dofinansowanie z zewnątrz? I te wszystkie
trzy drogi ten wymóg spełniły. Bronowo zostało sfinansowane ze schetynówek i dodatkowo z budżetu
Gminy Stegna, Jeziernik z budżetu Gminy Ostaszewo dodatkowo. Oczywiście nie mówię tu o wkładzie
powiatu i Kąty Rybackie dodatkowo z budżetu Gminy Sztutowo. Takie były kryteria poprzedniej grupy.
Natomiast nowe decyzje nie zostały podjęte zgodnie z ustaleniami z Radnymi czekaliśmy na decyzję
odnośnie dofinansowania RPO. Te decyzje już tutaj po części mamy. Myślę, że teraz na najbliższych
komisjach powinniśmy, czy Radni powinni określić jakiś plan inwestycji drogowej, jakieś priorytety, a
nawet kryteria, którymi powinniśmy się kierować przy określaniu następnych remontów, następnych
modernizacji. Tyle mogę powiedzieć. Może jeszcze do tych wolnych wniosków, których było bardzo
sporo. Pan Stanisław Juszczyk tutaj zgłosił trzy wnioski. Ja może się odniosę do, dwóch, ale o
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odniesienie się do pierwszego - Statutu poproszę Panią Sekretarz, ponieważ Pani Sekretarz już od
trzech miesięcy nad tym pracuje. Wyprzedziła trochę szkolenie i ma więcej informacji na ten temat, ale
to może za chwilę. Sprawa oświatowa. Rozmawialiśmy na Komisji oświaty, zdecydowaliśmy się na
trzy oddziały po 21 uczniów. We wrześniu rzeczywiście zatwierdziliśmy taki projekt, ale związało się to
z jedną rzeczą. Te trzy oddziały mają, trzy róże kierunki kształcenia. Tak jak dyskutowaliśmy,
gdybyśmy zrobiliśmy dwa oddziały to śmię twierdzić, a nawet jestem pewien, że 20 uczniów
przeniosłoby nam się do innej szkoły i dopiero wtedy byśmy mieli problemy finansowe z utrzymaniem
szkoły. Dlatego została podjęta taka decyzja. Nie wygląda to tragicznie, ponieważ tak jak referowała
nam Pani Agnieszka Glazer, to w tej chwili ta średnia na jeden oddział to jest prawie 24 uczniów, czyli
nie jest to aż tak źle, ale wniosek jest słuszny, że w przyszłości będziemy na pewno się temu
przyglądać i będziemy liczyć te finanse, czy to się rzeczywiście kalkuluje. Jeśli chodzi o obsługę
parkingów to 262 tysiące złotych mamy przychodu, a nie 220. I Powiat otrzymał z tego, 40 % czyli 105
tysięcy a nie 90. Natomiast do 30 września 2012 obowiązuje umowa i musimy do tego czasu
poczekać, a na pewno po tym terminie będziemy się głęboko zastawiać i prawdopodobnie decyzja
będzie taka, że sami będziemy obsługiwać te parkingi. Bardzo proszę Panią Sekretarz o odniesienie
się do Statutu”.

Pani Joanna Bryk, Sekretarz Powiatu: „Projekt statutu jest już prawie skończony. Projekt zostanie
przedstawiony Zarządowi Powiatu, który niebawem przedstawi go Państwu. Oczywiście będziecie
Państwo mogli wnieść uwagi, wnioski”.

Pan Marcin Głowacki, Wicestarosta: „To może teraz dalej, Pan Radny Zbigniew Ptak omawiał
zimowe utrzymanie dróg, rzeczywiście należałoby chyba usprawnić te działania. Są wnioski różnych
instytucji, wójtów, burmistrzów, sołtysów i wydaje mi się, że należałoby w przyszłym tygodniu zrobić
takie spotkanie i wyciągnąć jakieś wnioski by to usprawnić, czy brać pokwitowanie od sołtysów- to jest
chyba ciężkie do zrealizowania, ale na przykład założenie gps-ów na naszych maszynach to jest
temat do zastanowienia się i do zrealizowani i chyba byśmy mogli w tym kierunku iść. Wtedy byłby
pełny monitoring, które drogi rzeczywiście zostały, w którym dniu odśnieżone. Droga brukowa to
myślę, że wniosek skierujemy do Pana dyrektora, który skontaktuje się z tą Hydrobudową i
przeanalizujemy jak to wygląda. Pan Grzegorz Lew - rzeczywiście Pan dostał taką ogólnikową
odpowiedź, ale to ze względu, że nie było czasu zbytni żeby to przeanalizować. Zdążyliśmy to już
zrobić w tej chwili i na dzień dzisiejszy ja już mogę powiedzieć, jakie to są koszty i jak to wygląda.
Byliśmy z Panem Dyrektorem Szymańskim na takiej wizji lokalnej, pomierzyliśmy to wszystko, mniej
więcej wiemy jak to wygląda. Tam trzeba wyremontować dwa kilometry dróg. Jak się okazuje są to
nasze drogi powiatowe, nie żadne gminne, więc tutaj można występować do wójtów o jaką
parcytypację, ale to są nasze drogi. W związku z tym trzeba by było te drogi poszerzyć, wzmocnić, co
najmniej pewnie do sześciu metrów, aby był jakiś przejazd na tych drogach w tej chwili są to drogi
gruntowe, a nawet 300 metrów drogi wałem. Także tam taki problem występuje. Pokusiliśmy się o
zrobienie kosztorysu, ile będzie kosztował most, ale chyba to nie chodziło o most. Most będzie
kosztował ponad 10 milionów złotych. Jeśli chodzi o przeprawę, no to łącznie z modernizacją tych
dróg, to jest koszt 5 lub 6 milionów złotych także trzeba by się zastanowić, żeby jeszcze te koszty
jakoś okroić, czy stać nas na to żeby takie coś zrobić”.
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Pan Grzegorz Lew, radny: „Ja ma pytanie, czy te 5 milionów to jest łącznie, czy same te drogi?”

Pan Marcin Głowacki, Wicestarosta: „To drogi, plus przystosowanie do promu, przyczółki, zakup
promu, czy wypożyczenie jakiegoś promu. Ja myślę, że to jeszcze z Panem dyrektorem możemy
jeszcze dokładnie kosztorys rozpisać. Nie wiem może to pomysł na nowy okres finansowania
unijnego, może należałoby przeanalizować to. Na razie mamy takie wnioski. Jeśli chodzi o likwidację
Zarządu Dróg, rzeczywiście cały czas analizujemy to. Mamy już bogatą dokumentację. Ta informacja
właśnie dotyczy analizy finansowej, czy nam się opłaca utrzymywać ten Zarząd, czy nie i jakie mamy z
tego korzyści. Mamy taką informacje, że na 16 powiatów jest 11 Zarządów Dróg, a w 5 są wydziały.
Więc tu też będziemy się pewnie kontaktować. No i potrzeba jeszcze czasu, żeby wnioski z tego
wyciągnąć. Pan Stanisław Bobrowicz pytał się o tą rekrutację i o tą młodzież. Jest jedno lekarstwo na
to. Musimy mieć lepszą bazę oświatową. Będziemy mieli lepszą bazę oświatową, to młodzież będzie
wybierała nasze szkoły i to jest chyba taki jeden ogólny wniosek, do którego musimy dążyć. Lepsza
baza, będziemy mieli swoje ośrodki egzaminacyjne, będziemy mieli lepsze wyniki z egzaminów.
Potwierdza się to w tym roku. Stworzyliśmy ośrodek egzaminacyjny technika – informatyka i mamy
95% zdawalności. Utworzyliśmy kucharza, mamy coraz lepsze wyniki, dużo wyższe niż średnia
wojewódzka w tym zawodzie. Chcielibyśmy stworzyć ośrodek egzaminacyjny technik obsługi
turystycznej. Myślę, że to się też przełoży na wyniki. Musimy inwestować w oświatę, bo inaczej ta
młodzież będzie uciekać. Pani Barbara Ogrodowska – rzeczywiście na Pomorskiej Izbie Rolniczej był
pan kierownik Agencji Nieruchomości Rolnej. Ja się z nim spotkałem w Izbie i ustaliliśmy, że w
przyszłym tygodniu się spotkamy, ponieważ są szanse, że inwestycje drogowe, czy budowy
chodników mogą być dofinansowane z budżetu Agencji Nieruchomości Rolnej”.

Pan Grzegorz Lew, radny: „Jest nad czym się zastanowić. Jest to konkretne zadnie, czy nie
spróbować takim hasłem: szukamy wykonawcę i inwestora w jednym, czyli my mamy do wykonania
konkretny kawałek roboty, wiemy, o co chodzi. Musimy określić, o co nam się rozchodzi i teraz ten
wykonawca, który jest on ma znaleźć źródło do wykonania. Tak się robi. To nie jest budowa nowego
apartamentu dla Pana Starosty, to nie jest budowa urzędu miasta, gminy, czy Starostwa. To jest droga
przeciw powodziowa i jeżeli my rzucimy hasłami: alternatywna droga, która jakby zabezpiecza. Jak
ona będzie wykorzystana w późniejszym etapie, to jest jak gdyby inny temat. Wydaję mi się, że nie
torpedujmy obrazu na samym początku, że czegoś się nie da, tylko spróbować znaleźć inne źródła
dofinansowania wykonawca ze sposobem dofinansowania. Ja nie mówię, że to ma być zrobione za
rok, za dwa, za trzy, ale ktoś musi się przygotować. Pamiętajcie minęło rok czasu, kiedy każdy z nas
popatrzał, że było Boże Narodzenie i już prawie znowu Boże Narodzenie. Ta kadencja minie bardzo
szybko, ale jeżeli są ludzie rozliczani za kadencyjność czy poszczególne samorządy to jest błąd
podstawowy. Istota jest, jeżeli czegoś nie zrobiłem to zaplanowałem do zrobienia. Dlatego tutaj
uważam, że trzeba by spróbować tak jak powiedziałem na samym wstępie poszukiwać innych źródeł
przez innych finansowane i wtedy niech ktoś za nas tą robotę zrobi samemu. My wiemy, czego
oczekujemy i później na tym jakby nasza rola się kończy. Nawet, jeżeli trzeba będzie dołożyć kilka
tysięcy złotych to być może z programów różnych trzy gminy, plus Starostwo, plus jakieś
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przeciwpowodziowe. Tak jak tutaj powiedziała Pani Barbara Ogrodowska – rolne, ale to ktoś, kto by
był naszym inwestorem zastępczym”.

Pan Marcin Głowacki, Wicestarosta: „Jeszcze jednym słowem ta próba taka była rozmowa z jednym
panem, który był zainteresowany. Był już bardzo zaawansowany w te sprawy, ale po przeliczeniu ten
pan stwierdził, że nie opłacalne jest dla niego, ale co nie znaczy, że nie należy dalej się zastanawiać i
próbować”.

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Skoro jest trochę tematów poruszanych, po pierwsze, kiedy zgłaszałem
interpelację dotyczącą monitoringu, znany temat mówiłem o tym, żeby w okolicach mostu zamontować
monitoring. Usłyszałem odpowiedź poniekąd skierowaną do mnie, skoro projektowało się różną
infrastrukturę w ramach projektu „Pętli Żuławskiej”, ale to trzeba było też przewidzieć monitoring. Być
może też, ale chcę powiedzieć, że taki skuteczny montoring to praktycznie trwa 24 godziny na dobę
przez cały rok. Otrzymałem odpowiedz, że Zarząd Powiatu ma swoich ludzi przy mostach i to w jakiś
sposób dawało mi do zrozumienia, że to wyczerpuje jakby to zapytanie. Myślę sobie, że to odpowiedź
została złośliwie powiedziana. Ja wiem, że są ludzie przy mostach w Sztutowie i przy moście w
Drewnicy ale oni w Sztutowie pracują do godziny 18. Mi chodzi generalnie, żeby przez cały rok ten
monitoring był, bo widzę, że tutaj w Nowym Dworze wisi i na pewno to w jakiś sposób poprawia
poczucie bezpieczeństwa i ja nie mówię, że to trzeba zrobić za miesiąc, czy za dwa, ale żeby to
uwzględnić i można było jakby rozpatrywać. Kiedy drugi raz wyraziłem wątpliwości otrzymałem
odpowiedź podpisaną przez Pana Wicestarostę, że w rozciągłości tam chyba podtrzymuje udzieloną
odpowiedź na tą pierwszą interpelację. No i jeśli się z tym zgadza, no to działaj już tutaj koleżankom i
kolegom przypominam, że w którymś momencie założymy monitoring i zobaczymy, jaką będzie wtedy
miał minę kolega Wicestarosta. Druga sprawa to sprawa zgłaszana, tego zimowego utrzymania dróg.
Ja powiem dwa jakby taki jeden przykład, że najłatwiej jest kontrolować prostymi sposobami. Co to za
problem jest, żeby sołtysi na danym odcinku potwierdzili badanie. Jest to prosta sprawa, mamy, do
kogo adresata mamy go kogo się zwrócić. Oczywiście można dodać gps, też będzie załatwiała
sprawę. Inna rzecz, który poruszył tutaj kolega Wicestarosta mówi, że jako taką orientację mamy. W
przyszłym rozdaniu środków gminnych, czyli w tym nowym okresie tam 14, 20. Tutaj nie wiem komu
młodzież się na to nie da złapać. Bo młodzież doskonale wie, że przyszły okres finansowania to nie
jest otrzymywanie środków na tych zasadach tak, jakie teraz są, tylko po prostu środki będą
dostawane w ramach kredytowania. I to są całkiem inne sprawy, ale taką odpowiedź Pana Starosty
jako taką mamy orientację to według mnie szkoda tutaj czasu i prądu żebyśmy tutaj siedzieli i Starosta
tutaj powinien odpowiedzieć: mam wstępną orientację, mam koszty. To jest odpowiedź fachowca taki
to jest bełkot tylko”.

Pan Bolesław Klein: „Pani Przewodnicząca, wysoka Rado. W dniu 6 października odbyły się,
coroczne powiatowe „ Dni Seniora 2011” z udziałem ponad 300 osób. Pragnę wyrazić podziękowanie,
że Pan Starosta objął patronat nad całą imprezą. Pozdrowienia otrzymaliśmy o Starostwa, od Pana
Głowackiego, Pana Sobocińskiego od Pani Przewodniczącej Rady Powiatu. Od wielu, wielu innych
osób. Pierwszą część rozpoczęliśmy w kościele w Jantarze. Ksiądz w imieniu obecnych i nieobecnych
seniorów odprawił mszę, a w czesi drugiej u Pana Gaika uroczyście obchodzono ten dzień. A
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chciałem szczególnie wyrazić podziękowania dla naszego Pana Janusza Charlińskiego Radnego
Rady Powiatu. W imieniu seniorów proszę przyjąć najlepsze podziękowania za umilanie swoją
muzyką podczas Dnia Seniora 6 października 2011 roku. Drodzy Państwo przy tej okazji chciałem
podziękować wszystkim tym, którzy wspierali nas w Dniu Seniora. To była wielka impreza, spotkałem
osoby, które są już na emeryturze, ale też swój wkład w rozwój naszego Powiatu Żuławskiego mają”.

Pan Zbigniew Ptak, radny: „Wracam jeszcze do sprawy ustawiania rankingu dróg. To jest sprawa
rozbieżna, powinna trafić na komisję bezpieczeństwa w ogóle na komisję to jest jedna sprawa i wtedy
nie było by powiedzmy niepotrzebnych tutaj dyskusji. Jeśli większość uzna, że jest to sprawa
wymagająca uwagi. Jeśli chodzi o ustawienie rankingu, naprawdę bardzo potrzebna jest kwestia
ustalenia kryteriów, które będą decydowały. Chcę powiedzieć tak na marginesie dla młodzieży może
być to ciekawe. Swego czasu byłem trenerem Bundeslig i był u mnie zawodnik. Ja mówię, jaki fajny
zawodnik, a do mnie profesor mówi: słuchaj, ale on nie będzie u Ciebie, a ja mówię: jak to nie będzie,
przecież ona na studia idzie. Tak, ale nie na studia w Berlinie, bo on nie wygrał konkursu i Turek
dostał miejsce, bo tam są klarowne sprawy. Tam są klarowne sprawy, gdzie punktacja jest lepsza tam
droga będzie robiona, a nie na zasadzie, jakiej… nie będę tutaj już sprawa ustalenia kryteri i strategii
tych dróg jest dla nas bardzo ważna o prosiłbym żeby to uwzględnić”.

Pan Józef Rybicki, radny: „Ja chciałbym jeszcze dorzucić dosłownie dwa zdania do tego
nieszczęsnego przetargu na ratownictwo medyczne. Wyczytałem w prasie, że rzeczywiście
unieważniono ten przetarg i będzie przetarg od nowa. Jak to się ma teraz do tej naszej uchwały bo w
zasadzie to główny powód był, że głosowaliśmy za połączeniem szpitali, że nasz szpital przegrał ten
przetarg wygrała Firma Falck. Teraz wracamy do punktu wyjścia. No nie wiadomo jak to się zakończy,
być może znowu wygra firma Falck, ale gdyby wygrał nasz SP ZOZ, co wtedy? Czy nasza uchwała,
myślę, że no jest podjęte jakieś stanowisko. Gdyby Nowy Dwór wygrał ten
przetarg to może jakaś siła byłby większa do przebicia do Zarządu ewentualnie w Malborku itd. no bo
głownie chodziło o te dochody, a wtedy te dochody byłyby na pewno większe dzięki temu ratownictwu.
Dlatego myślę, że o tej sprawie też by trzeba było się przyglądać jak się zakończy, potoczy no, bo to
podjęliśmy Stanowisko, wyraziliśmy swoje, ale byliśmy trochę tak pod ścianą postawieni, bo nie
mieliśmy w zasadzie wyjścia, a w tej chwili jak gdyby wracamy do punktu wyjścia. Dobrze byłoby
monitorować tą sprawę. Jak ta sprawa się zakończy”.

Pan Marcin Głowacki, Wicestarosta: „Podjęliśmy rzeczywiście Stanowisko nie uchwałę. Uchwałę
podjął Samorząd Województwa. Żeby to odkręcić to samorząd Województwa musiał uchylić swoją
uchwałę… a już wiem, że Pani Kościńska likwiduje, jest likwidatorem. Nie wiem czy to się da odkręcić,
czy to nie jest za późno”.

Pan Stanisław Juszczyk, radny: „Wrócę do wypowiedzi Pana Józefa, dyspozycji członka tej
społecznej działającej przy SP ZOZ, działającej jeszcze do końca tego roku bo z końcem roku Rada
ulega rozwiązaniu z przyczyn oczywistych. Po podjęciu uchwały przez Sejmik Województwa
Pomorskiego od 1 stycznia to już nie będzie SP ZOZ Nowy Dwór, tylko będzie Powiatowe Centrum
Zdrowia Malbork. I jeśli chodzi o przetarg na ratownictwo i Falca to Prezez Urzędu Zamówień
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Publicznych unieważnił ten przetarg. To jest tak skonstruowane w tej chwili, że do końca roku usługi w
zakresie ratownictwa medycznego rzeczywiście będzie świadczyła spółka, ale jednocześnie odbędzie
się nowa procedura przetargowa. Tu tylko ukłon tak na marginesie w stronę Pani Kościńskiej, która
od początku utrzymywała, że z przetargiem nie było do końca właściwie, ale tu już nie SP ZOZ
nowodworski będzie przystępował do przetargu tylko Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku”.

Pan Grzegorz Lew, radny „Nie koniecznie, zależy, kiedy to zgłoszą”

Pan Stanisław Juszczyk, radny: „Zakład jest już w likwidacji 1 października i Pani Dyrektor jest już
likwidatorem”.

Pan Grzegorz Lew, radny: „Tutaj kolega mówił wcześniej o powołaniu komisji. Nie wiedzę
stanowiska na dzień dzisiejszy Pana Starosty. Te szkolenie, które było zorganizowane miało nam
uzmysłowić pewne rzeczy prawda. I tam jest sprawa taka,
że na przykład są artykuły, które się wzajemni wykluczają. My nasze sesje odbywamy można
powiedzieć na „pół legalnie”. Rzecz polega na tym, że ustawa miejscowa nie może być wyższa od
tej…a tam są takie zapisy. Może nie są aż tak bardzo, radykalne ale są. I dlatego włożyliśmy do tego
jedną z pierwszych rzeczy … dziwie się, że Pani Przewodnicząca tego nie wstawiła. Myślę, że ta
sprawa nie musi być zamknięta. Można rzucić hasłowo, kto chce pracować w tej komisji żeby się
zgłaszał, bo to porządkuje nasze życie. Ja nie wiem czy ten pan do końca miał rację, on mieć mógł
swoje zdanie prawda. My mamy swojego radcę prawnego, który podpisał to, a tak by wynikała, że była
konkluzja tego spotkania, że nie zna tego statutu w kontekście ustaw. Taka jest konkluzja i tu nie ma,
co kombinować. Wydaje mi się, że to jest taka jak gdyby sprawa pilna, żebyśmy uporządkowali te
rzeczy, które są do tego nowego roku, żeby nie ciągnąć później, nie odwoływać się do starych tylko
żeby to po prostu zmienić, co jest do zmiany. Jest to moje takie zdanie i powinniśmy nad tym bardzo
szybko pracować, żeby w tym roku został zmieniony Statut, poprawiony, bo zaraz ktoś by pomyślał, że
rewolucja”.

Pan Marcin Głowacki, Wicestarosta: „Tak jak mówiłem Pani Sekretarz pracowała nad tym trzy
miesiące, dodatkowo te uwagi ze szkolenia Pani Basia przekazała i też zostały ujęte. Myślę, że przy
najbliższych komisjach będzie projekt nowego statutu i będą Panowie radni mogli dyskutować, czy
jakieś ewentualnie zmiany jeszcze, wprowadzać i nie wiem czy jest potrzeba jakiejś komisji
dodatkowej powoływania. Projekt jest praktycznie zrobiony i na najbliższych komisjach Panowie będą
zapoznawali się z tym”.

Pan Grzegorz Lew, radny: „Generalnie pracuje grupa nad zmianą Statutu, nad uzupełnieniem, a
później przed sesją nie komisje rozpatrują tylko wspólne komisje tak jakby sesja bez formalnego
zgłoszenia gdzie wszyscy dopasowujemy pewne zmiany, żeby nie było odwoływania się tylko
konkretna zmiana w konkretnym artykule. Najgorsze jest powoływanie się na artykuł z roku 2010
powołujący się na dziewiąty, siódmy itd. Żeby czegoś takiego nie było, zmieniamy jednolity tekst,
dlatego sądzę, że to tak się w każdej gminie robi, bo się czasy zmieniają, bo się przepisy zmieniają i
sądzę, że to będzie łatwiejsze i szybsze niż na komisjach. Bo my nie na każdej musimy się znać.
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Jeżeli na każdą komisję będzie przychodził Pan Mecenas do tego musi być jeszcze Skarbnik. To mi
się wydaje, że to jest troszeczkę bezsens, marnotrawienie naszego czasu. Tu się mogę zgodzić,
zamiast komisji, która będzie pracowała nad tym i zaproponuje temu gremium… Niech każdy się
zastanowi, w którym punkcie, ale to nie przyspieszy pracy tylko w wprost przeciwnie wydłuży i po
prostu spowoduje, że będziemy mieli na ten sam temat różne zdania, tak mi się wydaje”.

16. Zakończenie obrad XI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji.

Pani Ewa Dąbska, Wiceprzewodniczący Rady zakończyła XI sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim w dniu 25.10.2011 roku.

Protokołowała

podpisała

D. Fila
(podpis nieczytelny)

Ewa Dąbska
Wiceprzewodniczący Rady
(podpis nieczytelny)
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