PROTOKÓŁ NR XIV/11
z XIV sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Rozpoczęcie: 9.00

Zakończenie: 12.30

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

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu otworzyła obrady XIV sesji Rady Powiatu IV
kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych. Przywitała
zaproszonych na dzisiejszą sesję gości.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu zapytała o uwagi do protokołu z dnia 29
listopada 2011 r. Nie wniesiono.

głosowanie nad protokołem z dnia 29.11.2011 r. : 14 za. Protokół został przyjęty.

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu zapytała o uwagi do protokołu z dnia 12
grudnia 2011 r. Nie wniesiono.

głosowanie nad protokołem dnia 12.12.2011 r. : 14 za. Protokół został przyjęty.

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

Porządek został przyjęty.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono.

5. podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 Obsadzenia mandatu radnego. Ślubowanie radnego. (dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Proszę Państwa, jak wszyscy doskonale
wiemy 12 grudnia stwierdziliśmy wygaśnięcie mandatu radnego Pana Zbigniewa Piórkowskiego, w
związku z jego śmiercią. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rada powiatu podejmuje uchwałę o
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wstąpieniu w mandat radnego, kolejnego kandydata z listy i odczytam Państwu informację Komisarza
Wyborczego w Gdańsku.”

Odczytanie informacji Komisarza Wyborczego w Gdańsku (pismo Nr DGD-7722/3/11 z 14.12.2011 r.)
(zał. do protokołu)

Następnie Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu odczytała treść uchwały w sprawie
obsadzenia mandatu radnego i zarządziła głosowanie.

Głosowanie: 14 za. (14 osób obecnych na sali)

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ślubowanie radnego.
Pan Jacek Robert Gross złożył ślubowanie radnego.

Pan Jacek Gross, radny: „Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado. W historii naszego powiatu po raz
pierwszy podjęli Państwo przed chwilą uchwałę o obsadzeniu mandatu w miejsce naszego
nieżyjącego kolegi. Jest to dla nas wszystkich chwila szczególna i przypadła właśnie mnie. Jest to dla
mnie ważne i zobowiązujące, aby ten mandat wypełniać w sposób godny mojego wielkiego
poprzednika. Zbyszek Piórkowski był moim przyjacielem, ale również osobą, która kilkanaście lat temu
...samorządowego. Przez cztery lata pracy w zarządzie miasta miałem okazję wiele się od niego
nauczyć i zdobyć doświadczenie, które to doświadczenie będzie tak cenne w mojej obecnej pracy
samorządowej. Cieszę się, że wraz z Państwem będę miał zaszczyt i obowiązek zasiadać w organach
rady, i że obdarzyli mnie Państwo zaufaniem, za co chciałem z tego miejsca podziękować.”

5.2 Rozpatrzenia informacji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

(dokument stanowi załącznik do protokołu).

Referat wygłosił Pan Jarosław Stańczyk Naczelnik Wydziału Monitoringu WIOŚ Gdańsk.

Pan Janusz Charliński, radny: „Mam takie pytanie, czy macie Państwo wpływ na umieszczanie
anten?”

Pan Jarosław Stańczyk Naczelnik Wydziału Monitoringu WIOŚ Gdańsk – nie. Anteny są ...
Szczegółowy projekt zawiera również obliczania emisji elektromagnetycznych. Tak naprawdę nie
zdarzyło nam się przekroczenia dopuszczalnych norm. Natomiast pozwolenie wydaje w tej chwili
gmina, to jest obiekt budowlany.”

Pan Janusz Charliński, radny: - gmina nie robi takich badań.

Pan Jarosław Stańczyk Naczelnik Wydziału Monitoringu WIOŚ Gdańsk: „To jest obowiązek
spoczywający na inwestorze i w momencie uzyskania pozwolenia użytkowania muszą być takie
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badania przedstawione. To nie ma takiej możliwości i każdy obiekt, który jest uruchamiany musi mieć
najpierw ten projekt, w momencie uruchomienia musi mieć pomiary. Te pomiary są przesyłane
również do nas, ale to są pomiaru robione za pieniądze inwestora oczywiście.”

Pan Janusz Charliński, radny: Czy nie uważa Pan, że umieszczanie anten na użytkowności
publicznej, szkoły przedszkola?

Pan Jarosław Stańczyk Naczelnik Wydziału Monitoringu WIOŚ Gdańsk: Nie spotkałem się na
szkołach i przedszkolach.

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: O jakie anteny chodzi?

Pan Jarosław Stańczyk Naczelnik Wydziału Monitoringu WIOŚ Gdańsk: Komórkowe ..

Pan Janusz Charliński, radny: „To jest przerażające, że dzieci wkoło biegają. Pomijam aspekt
...jeżeli chodzi o wyładowania atmosferyczne. Nie wyobrażam sobie, gdzie jest pięćset, sześćset,
siedemset dzieci i w tym czasie jest wyładowanie atmosferyczne na tą antenę. To wydaje mi się, że
ktoś tu ........ Ja uważam, że jest tu bardzo dużo do zrobienia. Należałoby się za to wziąć.”

Pan Grzegorz Ciechanowicz: „Proszę Pana jeśli Pan uważa, że takie jest czyste powietrze w
regonie, a szczególnie w Gdańsku, to dlaczego co drugi, czy co trzeci mieszkaniec Gdańska umiera
na raka. Druga rzecz, z tej hałdy fosforu, która się znajduje, to ja słyszę, że tam można bombę
atomową zbudować. W każdym bądź razie, jak nie patrzeć no to Gdańsk nie może być tutaj jakimś
ośrodkiem turystycznym jeśli zanieczyszczenie powietrze jest większe niż na Śląsku. Inna rzecz, co
Pan sądzi o budowie spalarni odpadów w Gdańsku. Inne potęgi, Hongkong, czy tam budują spalarnie
odpadów, przy czym, przy spalarni odpadów też jest emisja tych szkodliwych substancji do atmosfery.
Inna rzecz, co Pan sądzi o budowie fabryki pieluszek w Kokoszkach, przecież to nie jest przemysł
uciążliwy, ale szkodliwy. Taka fabryka znajduje się 30, czy tam 50 kilometrów od Waszyngtonu i tam
szkodzi i ludzie protestują. To się przechodzi jakoś tak obojętnie, wobec tych spraw. Może my tutaj
rzeczywiście jesteśmy w regionie, do którego mniej dociera tych zanieczyszczeń, no ale też trzeba by
było zobaczyć jak tutaj wiatry wieją z „Lotosu”, czy z fabryki fosforu na nas nie wieją. No ci włodarze
Gdański powinni wiedzieć, że im to też szkodzi co prawda przy tej głównej linii to odległość od
„Lotosu” do starówki to jest trzy, czy tam pięć kilometrów. Co prawda prezydent Adamowicz gdzieś się
pobudował i wyniósł 20-30 km od Gdańska, ale podzieli los każdego z nas.”

Pan Jarosław Stańczyk Naczelnik Wydziału Monitoringu WIOŚ Gdańsk: „Nie wiem Pani
Przewodnicząca, czy na pytanie mam odpowiedzieć, bo tutaj zastrzeżenia Pana oparte są o
badaniach, nie o żadnych badaniach, a o oskarżenia przekazywane przez przede wszystkim
organizacje ekologiczne, nie poparte żadnymi badaniami. Nie wiem skąd Pan wziął informację na
temat dobrej jakości powietrza. Tak wygląda ocena jakości powietrza w województwie, wszystko jest
przekroczone od normy, dotyczy to bezpośrednio centrów miast. Natomiast pozostałe pytania – hałda
fosfogipsu jest już nieużytkowana, zrekultywowana i osłonięta. Żadne osady w powietrzu nigdy nie
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fruwały, od 20, czy 15 lat i nie fruwają. W tej chwili prowadzimy monitoring obok hałdy i są tam płytkie
wody podziemne są mocno zanieczyszczone fosforanami i w tym kierunku idą badania i osłona haudy.
Kokoszki, to chyba nie w tym powiecie. Problem Kokoszek został rozwiązany przez samorząd
gdański. Badania wszelkie możliwe i oceny zostały wykonane w momencie uruchomienia produkcji,
będzie poddana ona weryfikacji. To nie jest fabryka celulozy, czy papieru wielkości Kwidzyna, tylko
fabryka pieluszek, gdzie jedynym problemem może być pył. Urządzenia odpylające są na wysokim
poziomie, tylko kwestia nadzoru. Dużo było tych problemów, dotyczących trochę innych zagadnień.
Nie moja wina i ja nie odpowiadam za wszystkie problemy z ochrony środowiska.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu odczytała treść uchwały i zapytała czy są
pytania do przedstawionego projektu uchwały. Następnie porosiła o stanowiska Komisji.

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

Głosowanie: 15 za (15 osób obecnych na sali)
Uchwała została podjęta.

5.3 Uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. (dokument

stanowi załącznik do protokołu).

Pan Marcin Głowacki, Wicestarosta upoważnił Panią Dorotę Betkier do przedłożenia wyjaśnień.

Pani Dorota Betkier Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim – konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim związana jest z wprowadzeniem nowej ustawy od 1 stycznia 2012 r. o
wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zmiana Statutu dotyczy struktury organizacyjnej. Mamy obowiązek
powołania nowego działu pieczy zastępczej i zatrudnienie organizatora pieczy zastępczej i koordynatora pieczy
zastępczej, co się wiąże z dodatkowymi zadaniami przez tą ustawę na naszą jednostkę. Jest to duży zakres
działań, zmienia się bardzo wiele, zmienia się dużo w pieczy zastępczej z tytułu świadczeń dla rodzin
zastępczych. Podniesienie świadczenia dla dziecka w rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów jego utrzymania.
Dodatkowo dochodzi zatrudnienie osób do pomocy w rodzinach. Przekształcenie rodzin zastępczych
wielodzietnych zawodowych w rodzinne domy dziecka. Na rodzin zawodowych które mamy, 3 z chwilą wejścia
ustawy, będą musiały być przekształcone w rodzinne domy dziecka. I świadczenia finansowe wiążą się z tą
ustawą i zadania dodatkowe, które są z tymi świadczeniami dla PCPR.

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie
odczytała treść uchwały i porosiła o stanowiska Komisji.

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

Głosowanie: 15 za (15 osób obecnych na sali)
Uchwała została podjęta.
5.4 Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego w drodze
bezprzetargowej.

(dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pan Marcin Głowacki, Wicestarosta: „Uchwała dotyczy wykupu nieruchomości, która jest własnością
naszego powiatu chodzi o dwie działki. Jedna wielkości 1,3 ara, druga 3,85 ara w drodze
bezprzetargowej. Stanowią rozszerzenie działek właścicieli, którzy wnioskują o ten wykup.”
Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie
odczytała treść uchwały wraz z uzasadnieniem i porosiła o stanowiska Komisji.

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

Głosowanie: 15 za (15 osób obecnych na sali)
Uchwała została podjęta.
5.5 Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2009-2012 z
uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016” za okres 2009-2010.

(dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pan Marcin Głowacki, Wicestarosta upoważnił Panią Krystynę Damszel – Podsiadły Kierownika
Wydziału ROŚ do przedłożenia wyjaśnień.

Pani Krystyna Damszel – Podsiadły – podjęcie raportu jest obowiązkiem obligatoryjnym. Ustawa o
ochronie środowiska nakłada obowiązek sporządzania raportu w okresach czteroletnich. Ten raport
dotyczy okresu 2009 i 2010 roku. Program Ochrony Środowiska określa cele i priorytety i zadania,
które są do wykonania przed samorządami (powiatowym). Raport wykonywany jest w oparciu o
wytyczne, które wynikają z programu krajowego, wojewódzkiego. W te zadania musi się też wpisać
powiat. To sprawozdanie dotyczy okresu dwuletniego, zostało sporządzone w oparciu o ankiety
rozesłane do samorządów i podmiotów współpracujących. W podsumowaniu raport wskakuje jakie
zadania zostały uwzględniane przez powiat, głównie zadania edukacyjne. Zadania z zakresu
wodociągowania, kanalizowania jakości wody są to zadania inwestycyjne i obarczające samorządy
gminne. Zwodociągowanie jest u nas na poziomie 95%, skanalizowanie satysfakcjonujące. Wiele
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zadań jest przed gminami, samorządami gminnymi. Dużo spraw jest przed nami jeżeli chodzi o
sprawy odpadowe.

Pan Grzegorz Ciechanowicz – jakimi wodociągami płynie woda?

Pani Krystyna Damszel – Podsiadły – na terenie Mierzei jest jeszcze wodociąg cementowo –
azbestowy, który będzie sukcesywnie wymieniany. Z tego co publikatory podają azbest jest
najbardziej niebezpieczny w formie pylącej, kiedy jest rozkruszany. Usuwanie materiałów
azbestowych, tylko poprzez wyspecjalizowane firmy.

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie
odczytała treść uchwały i porosiła o stanowiska Komisji.

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

Głosowanie: 13 za (13 osób obecnych na sali, nieobecny– p. Sarnowski, p. Sobociński )
Uchwała została podjęta.

Przerwa: 10 minut

Wznowienie obrad.

5.6 Przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2012 r. (dokument stanowi

załącznik do protokołu).
Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu odczytała treść załącznika do uchwały i
porosiła o stanowiska Komisji. Pani Przewodnicząca poinformowała, iż Komisja oświaty zgłosiła
wniosek o wprowadzenie do I kwartału tematu „Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z
o. o w Malborku na terenie Powiatu Nowodworskiego”. Wniosek został uwzględniony.

Pan Andrzej Sobociński, radny wyjaśnił, iż był to wniosek zgłoszony przez niego, aby wiedzieć jak
służba zdrowia w nowej formie funkcjonuj w naszym powiecie.

Pani Barbara Ogrodowska, radna zwróciła uwagę, iż odczytany przez Przewodniczącego projekt –
załącznik, różni się od przedłożonego radnym do teczek.

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu zarządziła 3 - minutową przerwę, celem
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Po przerwie.
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Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśniła, iż odczytany projekt jest
prawidłowy z dodaniem w I kwartale 2012 r. pkt. wniosku Komisji oświaty

- Funkcjonowanie

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o w Malborku na terenie Powiatu Nowodworskiego.

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

Pan Jacek Gross, radny: „Odnośnie punktu 3 w I kwartale. Chodzi o zabezpieczenie
przeciwpowodziowe naszego regionu, zabezpieczenie naszego miasta. Dwa lata temu mieliśmy tutaj
niegroźną powódź. Chciałem prosić, jak będziemy omawiać ten temat, aby przygotować informację o
działaniach podjętych, aby zabezpieczyć się przed silnym, wiejącym północnym wiatrem, który
powoduje cofkę. Że zmiany klimatyczne

są, to widać. Zmiany temperatury, ciśnienia. W moim

przekonaniu są dwa możliwe rozwiązania, albo budowa wrót przeciwpowodziowych na bazie
fundamentów ..”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Na pewno będziemy o tym rozmawiać, przy
okazji tego tematu. Przy okazji przygotowywania tej informacji, są zapraszane wszystkie służby, które
są odpowiedzialne za zabezpieczenie przeciwpowodziowe naszego regionu i naszego terenu. Na
pewno będziemy mieli możliwość zadawania pytań osobom, które są kompetentne w tym temacie”.

Pan Jacek Gross, radny: - aby osoba przygotowana był w tym temacie, to było moją intencją.

Głosowanie: 14 za (14 osób obecnych na sali,)
Uchwała została podjęta.
5.7 Zatwierdzenia planu Kontroli Komisji rewizyjnej na 2012 r. (dokument stanowi załącznik do

protokołu).
Pan Barbara Ogrodowska, Przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawiła plan kontroli Komisji rewizyjnej
na rok 2012.

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu zapytała o uwagi.

Pan Zbigniew Ptak, radny: powiedział, aby dołożyć co najmniej dwóch członków do Komisji, aby
stworzyć zespoły kontrolne.

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu – będziemy się nad tym tematem
zastanawiać. Następnie Przewodniczący Rady porosiła o stanowiska Komisji.

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

Pani Iwona Tyburska, Przewodniczący Rady Powiatu odczytała treść uchwały i zarządziła
głosowanie.

Głosowanie: 14 za (14 osób obecnych na sali,)
Uchwała została podjęta.

5.8 Zatwierdzenia planu pracy Komisji samorządowo – społecznej na 2012 r. (dokument stanowi

załącznik do protokołu).

Pan Janusz Charliński, Przewodniczący Komisji samorządowo – społecznej przedstawił plan
pracy Komisji na rok 2012.
Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie
odczytała treść uchwały i porosiła o stanowiska Komisji.

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

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

5.9 Zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu na 2012 r.

(dokument stanowi załącznik do protokołu).
Pan Eugeniusz Jaremba, Przewodniczący Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji
powiatu przedstawił plan pracy na rok 2012.
Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie
odczytała treść uchwały i porosiła o stanowiska Komisji.

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

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

5.10 Zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty na 2012 r. (dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pan Edmund Łabieniec, Przewodniczący Komisji oświaty przedstawił plan pracy na rok 2012.
Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu zapytała o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie
odczytała treść uchwały i porosiła o stanowiska Komisji.

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

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

5.11 Zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. (dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu poprosiła Panią Małgorzatę Tkaczyk
Skarbnika Powiatu o przedstawienie i odczytanie uchwały.

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła uzasadnienie i odczytała projekt uchwały.

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu zapytała o uwagi. Nie zgłoszono i porosiła o
stanowiska Komisji.

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

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

5.12 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 - 2026. (dokument

stanowi załącznik do protokołu).
Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu poprosiła Panią Małgorzatę Tkaczyk
Skarbnika Powiatu o przedstawienie i odczytanie uchwały.

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła uzasadnienie i odczytała projekt uchwały.
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Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu zapytała o uwagi. Nie zgłoszono i porosiła o
stanowiska Komisji.

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

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

5.13 Ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011. (dokument

stanowi załącznik do protokołu).

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu poprosiła Panią Małgorzatę Tkaczyk
Skarbnika Powiatu o przedstawienie i odczytanie uchwały.

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła uzasadnienie i odczytała projekt uchwały.

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu zapytała o uwagi.

Pan Zbigniew Ptak, radny zwrócił uwagę na ustalenie wydatków niewygasających w przypadkach 6
tyś zł i 9 tyś zł. Takie kwoty nie Ida do wydatków niewygasających.

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż umowy podpisaliśmy pod koniec roku,
stąd termin ich realizacji przypada w roku 2012 (do czerwca).

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu poprosiła o stanowiska komisji.

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

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

6. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. (dokument stanowi załącznik
do protokołu).
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Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Tradycyjnie zarząd w ciągu ostatniego
miesiąca podejmował decyzje i przedstawił nam informację, która jest dołączona w formie pisemnej.
Jeżeli chcielibyście Państwo o coś zapytać,”

Pan Grzegorz Lew, radny i pan Zbigniew Ptak, radny zapytali, czy jest zarząd?

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Ta sprawa była analizowana, gdyż zabrakło
nam starosty, czy zarząd może prawnie funkcjonować. I zanim zarząd podejmowała jakiekolwiek
decyzje została przeprowadzona analiza prawna i odpowiednie opinie prawne zostały przygotowane
na podstawie także orzecznictwa sądowego, z tego co wiem. To pan mecenas mnie uzupełni.”

Pan Lech Kraśniański, obsługa prawna – zarząd działa, działa do czasu wyboru nowego zarządu.

Pan Grzegorz Lew, radny: „Bo my mamy takie wątpliwości. W naszym Statucie jest napisane, że
Zarząd liczy od 3 do 5 członków. De facto zarząd nie może się spotkać, nie może obradować przy
dwóch członkach. Z samego założenia jest niepełny.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Jeżeli ma Pan życzenie, to opinia prawna w
tej sprawie zostanie Panu dołączona. Proszę mieć zaufanie, że zarząd nie działał by wówczas, gdy
dowiedzieliśmy się, że pan starosta umarł, to był pewien czas niepewności i zastanawialiśmy się co
dalej. Taka sytuacja nie jest w żaden sposób uregulowana w przepisach. Od tego są interpretacje
prawne i orzecznictwo, może nie dokładnie w takiej sprawie, ale takie orzecznictwo jest i orzeczenia
sądów widzieliśmy, sama również. W związku z czym wydaje mi się, że zarząd który podejmował
uchwały to miał do tego prawo, w takiej wyjątkowej sytuacji i dziękujemy mu za pracę w tym okresie,
bo jednak cały czas panowie wykonywali swoje obowiązki i wykonywali je na dobrym, normalnym
poziomie. ”

Pan Janusz Charliński, radny: „Mam niedosyt. Ustalamy jakieś normy, mieści się to w przedziale
prawa, a potem robimy co innego. Jeżeli jest określone, że zarząd składa się z od 3 do 5 osób, to on
nie spełnia tej przesłanki. Natomiast sam fakt, że przewodniczący tego zarządu, z szacunkiem do
niego, to on właśnie jest tym przewodniczącym, jego nie ma, jego zbrakło. To Szanowni Państwo, nie
ma tego zarządu.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Proszę Państwa pozwólmy, nie jesteśmy
wszyscy osobami, które wiedzą wszystko. Nie wszystko można z własnego doświadczenia, bo takiego
doświadczenia nie macie. Jak sądzę Pan Panie Januszu, nie przeprowadzał analizy prawnej, czytając
orzecznictwo sądowe w tej sprawie, bo nie ma Pan takiego obowiązku. W związku z tym, proszę mi
wierzyć, iż zanim zarząd podejmował jakiekolwiek decyzje, to uzyskał odpowiednie opinie, czy ma do
tego prawo. Zresztą to nie tylko opinia prawnika naszego starostwa, a były zaciągane informacje w
innych, więc czy dziś można kwestionować uchwały, które były przez zarząd podejmowane, czy nie to
już jest sprawa wtórna. Według zarządu, mecenasów którzy obsługują to starostwo zarząd obradował,
miał do tego prawo, ponieważ taka sytuacja nie jest uregulowana, a takie sytuacje się zdarzały.”
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Pan Andrzej Sobociński, radny: „My stanęliśmy też przed dylematem. Czy możemy podejmować
decyzje, czy nie możemy. To nie jest nasz wymysł i prosiłbym obsługę prawną.”

Pan Lech Kraśniański, obsługa prawna: „Statut Powiatu Nowodworskiego w § 45 jest napisane w
ust. 1 – w skład zarządu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali
członkowie w liczbie do trzech. Zwracam uwagę do trzech, jeden, dwa, trzy jest dobrą liczbą. Jest
wakat na stanowisku starosty. Jak Państwo wspomnieli nie jesteśmy jedynym powiatem, który stanął
przed taką sytuacją. W sierpniu tego roku Powiat Wschowa także stracił swojego starostę, oni też się
trochę uczyli, ale uczyli się trochę ...od nas. My wiedzieliśmy jak się zachować. Powiat we Wschowej
wstrzymał działania do wtorku do popołudnia, to był błąd przez co mamy opinię urzędu
wojewódzkiego, prawników urzędu wojewódzkiego, którzy zrobili wykładnię, iż ten zarząd pomimo
wakatu na stanowisku starosty, jak najbardziej działa i powinien działać. Podobna sytuacja była w
orzeczeniu Sądu Najwyższego, w przypadku kiedy to Prezydent Miasta Warszawy Lech Kaczyński
świętej pamięci został Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i w tym momencie, powstał wakat na
stanowiska Prezydenta Miasta Warszawy. Sąd Najwyższy się wypowiedział, że wakat na stanowisku
członka zarządu, starosty, czy wicestarosty czy innych członków zarządu powiatu, nie stanowi o tym,
iż zarząd jest ubezwłasnowolniony. On działa i powinien działać do czasu wyboru nowego starosty,
ewentualnie do czasu wyboru nowego zarządu.”

Pan Janusz Charliński, radny: „Ja chciałem przeprosić, bo źle mnie poinformowano. Biorę to na
siebie.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Nie ma za co przepraszać. Wątpliwości i
zgłaszane uwagi są jak najbardziej wskazane”.

Pan Stanisław Juszczyk, radny: „Też chciałbym, aby wszystko było w porządku, aby w przyszłości
nie było wątpliwości co do legalności działania zarządu. Pan mecenas odniósł się do kilku sytuacji, w
których zabrakło przewodniczącego zarządu. Mam świadomość, iż brak przewodniczącego zarządu
nie mianuje tego wprost ustawa i pozwalał temu zarządowi funkcjonować, bo były takie interpretacje.
Zarząd dalej mieści się w granicach określonych prawem, chodzi o liczbę osób. Natomiast proszę
zwrócić uwagę, ja mogę się też mylić. Ale ustawa o samorządzie powiatowym określa, ze zarząd liczy
od 3 do 5 osób. Statut jest elementem doprecyzowującym te kwestie w naszym samorządzie, ale nie
może być sprzeczny z ustawą i nie był sprzeczny. Natomiast w tym momencie, mamy w zarządzie
dwie osoby i o to tutaj chodzi, czy nie naruszamy ustawy o samorządzie powiatowym. Tylko i
wyłącznie o to chodzi i chciałbym, aby wszystko było we właściwym porządku. Aby nie było sytuacji,
aby ktoś próbował podważyć decyzji.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Proszę Państwa musicie widzieć, jakby taką
rzecz, iż jeśli nawet to co Pan mówi należy uznać jaka właściwa interpretację, to po prostu już się
wydarzyło. Myślę, że zarząd tutaj nie podejmował takich decyzji, które mogły by być w jakiś sposób,
nawet jeżeli ktoś pokusił o to, aby kiedykolwiek odważać, w naszej sytuacji naszego powiatu i naszej
rady takiego uzasadnienia nie ma. Ja nie widzę i naszego zarządu.”
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Pan Andrzej Sobociński, radny: „Jeżeli mielibyśmy tak interpretować, to co radny Stanisław
powiedział, to cały rok, wtedy kiedy starosta był chory można by było podważać przez wojewodę,
jakoś do tej pory nie były podważane, te uchwały czyli jest ...”

Pan Grzegorz Lew, radny: „To właśnie o to się rozchodzi. Tu właśnie jest Pani Przewodnicząca
problem, bo Statut jest pismem niższego rzędu od ustawy i rodzi się następne pytanie. My nie patrzmy
się na ostatni miesiąc. Patrzmy się na cały rok, kiedy jedna z osób będąc członkiem zarządu była na
chorobowym i wówczas zarząd według mnie nie miał prawa podejmowania decyzji, bo że my mamy
błędny Statut, to Pani doskonale wie. Po tym szkoleniu w Kątach wyszło na jaw, że powinien być
zmodyfikowany lotem błyskawicy, takie to wyszły te ustalenia, bo Statut został opracowany niezgodnie
z ustawą. Co wówczas, bo ten rok, RIO nie objechało całego roku. Tutaj jest pewien problem.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Proszę Państwa ja myślę, że jest bardzo
dobrze, że dmuchamy na zimne i że Państwo się tym interesujecie, ale pozwólmy jednak organowi,
który jest władzą wykonawczą w tym powiecie podejmować decyzję. Bo jeżeli się okaże, że działali
niezgodnie z prawem, naprawdę oni ponoszą odpowiedzialność. Ja nie sądzę, żeby tutaj jakiekolwiek
decyzje zapadały, które mogłyby skutkować jakimiś negatywnymi konsekwencjami dla naszego
powiatu. Miejmy zaufanie do zarządu, który żeśmy wybrali i funkcjonuje.”

Pan Andrzej Sobociński, radny: „Ja chce zwrócić uwagę na jedną rzecz. RIO i wojewoda - jest czas
na kwestionowanie tych uchwał. To jest bardzo szybko czas na poprawkę, bo jest niedostosowana
uchwała i pilnujemy takie rzeczy. I podejmowaliśmy takie rzeczy, że wracała uchwała. Przez rok czasu
nie byłyby zakwestionowane uchwały w dwuosobowym składzie.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Myślę, że temat został wyjaśniony. Każdy
ma do tego prawo, aby dbać o to, aby było dobrze. strach przed konsekwencjami dla tego powiatu jest
przedwczesny i nieuzasadniony.”

7. Wnioski i oświadczenia radnych.
Pan Stanisław Bobrowicz, radny: „Ja o sprawy mniejszego kalibru, sprawy organizacyjne do tych
związanych z funkcjonowaniem naszego Starostwa. Otrzymaliśmy na samym wstępie jako radni
ustawę, przy ustawie Statut Rady Powiatu z 2009 r. nie budzi on moich wątpliwości, co prawda Pani
Sekretarz tam pracuje nad modyfikacją tego Statutu, wiedzieliśmy że coś takiego będzie, ale
chciałbym swoją uwagę wnieść do § 9 ust. 3. W tym ustępie trzecim pisze tak – organizację i tryb
pracy rady określa szczegółów regulamin pracy rady powiatu. Ja z tym takim się tu nie spotkałem i
czy taki regulamin jest i po co ten zapis? To jest uwaga.”

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu: „Będziemy o tym dyskutować, przy okazji
zmiany Statutu naszego powiatu”.
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Pan Edmund Łabieniec, radny: „Dowiedzieliśmy się ostatnio z mediów, że mają ruszyć prace
związane z budową trasy S7. Będzie to bardzo duża, poważana inwestycja, która spowoduje różnego
rodzaju utrudnienia dla mieszkańców: dojazd do pracy, przejazd turystów nad morze, prywatne
inwestycje. Wnioskuję za tym o zwołanie takiego spotkania radnych z przedstawicielami Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, by wszelkiego rodzaju sprawy wyjaśnić i zminimalizować koszta
społeczne mieszkańców. Jednocześnie proszę Zarząd o informacje dla mieszkańców o objeździe,
które trasy będą jako trasy objazdów, bądź ewentualnie drogi do wykorzystania do transportu sprzętu
itd.”

Pan Marcin Głowacki, Wicestarosta: „Panie Edmundzie pilnujemy tych spraw, jest to priorytet dla
rozwoju naszego powiatu. Na zarządzie to mieliśmy, poszło pismo, może jeszcze nie dostał Pan o tym
informacji. W styczniu planujemy spotkanie z p. Marszałkiem, czyli dyrektorem Generalnej Dyrekcji.”

8. Sprawy różne.
Nie zgłoszono.

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

Pani Iwona Tyburska Przewodniczący Rady Powiatu zakończyła XIV sesję Rady Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim w dniu 28 grudnia 2011 roku.

Protokołowała
D. Fila
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