PROTOKÓŁ NR XVI/12
z XVI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Rozpoczęcie: 10.00

Zakończenie: 12.00

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

Pan Zbigniew Ptak Przewodniczący Rady Powiatu otworzył obrady XVI sesji Rady Powiatu IV
kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych. Przywitał
zaproszonych na dzisiejszą sesję gości.

2. Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji
Pan Zbigniew Ptak Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radę, iż w dniu dzisiejszym będzie
głosowany protokół z dnia 28.12.2011 r. Protokół z dnia 19.01.2012 r. jest sporządzony, jednak radni
się z nim jeszcze nie zapoznali.

Głosowanie nad protokołem z dnia 28.12.2011 r. – jednogłośnie za.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. (dokument stanowi załącznik do protokołu).
Pan Zbigniew Ptak Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jakieś uwagi i wnioski do
porządku obrad?

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski zgłosiła pkt. 5.4 – projekt uchwały Rady Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem
kwalifikacji wojskowej w 2012 r. na terenie Powiatu Nowodworskiego i upoważnienie Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim do podpisania porozumienia z Wojewodą Pomorskim.
Pani Starosta omówiła projekt uchwały.

Pan Grzegorz Lew, radny w wolnych wnioskach proponuje uzupełnienie komisji Rady Powiatu.

Pan Andrzej Sobociński, radny – nie wszyscy radni są dzisiaj obecni, należy to uczynić na
następnej sesji.

Pan Zbigniew Ptak Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż proponowany do porządku pkt.
5.4 był omawiany na komisjach. Następnie zarządził głosowanie wniosku Starosty Nowodworskiego o
uzupełnienie porządku obrad o pkt. 5.4 - projekt uchwały w sprawie powierzenia niektórych zadań
związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r. na terenie Powiatu Nowodworskiego
i upoważnienie Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do podpisania porozumienia z
Wojewodą Pomorskim.
Głosowanie: 13 za. (13 osób obecnych na sali)
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Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady odczytał cały porządek obrad i zarządził głosowanie: 12
za, 1 wstrzymujący się.
Porządek sesji został przyjęty.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Andrzej Sobociński, radny – podziękował Straży Pożarnej - zawodowej, ochotniczej,
mieszkańcom, za działania podczas występowania ostatniej cofki (14.01.2012r.). Dużo pracy
kosztowało to, aby nie było strat na naszym terenie. Pan Sobociński prosi, aby doprowadzić w krótkim
czasie, do spotkania (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
Urząd Marszałkowski, Wojewoda, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, samorządy) nt.
zabezpieczenia przeciwpowodziowego naszego powiatu. Po ostatnich wydarzeniach, związanych z
cofką, należy przeprowadzić bardzo poważne rozmowy i działania. W mieście, powiecie występują
newralgiczne, zagrożone

miejsca jak ul. Portowa, Podmiejska, Jazowa od strony Nogatu, u P.

Pietruczuka, park przy ul. Warszawskiej. Należy wygospodarować środki, aby te miejsca szybko
zabezpieczać i przeciwdziałać ewentualnej tragedii. Pan Sobociński nie ma obrazu jak sytuacja
wyglądała w innych gminach np. Sztutowie.

Pan Grzegorz Lew, radny – sprecyzuje interpelację później, jednak zasygnalizuje, aby zastanowić
się nad zmianami, restrukturyzacją naszych jednostek. Pan Lew podał za przykład Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim i niezagospodarowanie jego pomieszczeń w
30%. Nie możemy sobie pozwolić na niezagospodarowanie obiektów. Nie stać nas na to. Należy
porozmawiać z gminą, z burmistrzem nt. szkół w mieście Nowy Dwór Gdański. Pan Lew proponuje
zorganizować nieformalne spotkanie radnych, celem porozmawiania nt. przyszłości powiatu oraz.:
- jednostek organizacyjnych, ich zagospodarowania;
- dalszego losu naszych szkół;
- wytypowania newralgicznych dróg i ich remontów.

Pan Andrzej Sobociński, radny – nie zrozumiał wypowiedzi przedmówcy. Specjalny Ośrodek jest
wykorzystany w 100%.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 Przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i
porządku w 2011 r.; (dokument stanowi załącznik do protokołu).

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski omówiła projekt uchwały. Do stycznia każdego roku
Komisja bezpieczeństwa i porządku przedkłada radzie do zatwierdzenia sprawozdanie ze swojej
działalności za rok poprzedni. Pani Starosta prosi o uwagi i pytania.

Uwag nie zgłoszono.

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady zapytał o stanowiska komisji.
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1. Komisja samorządowo społeczna – za
2. Komisja oświaty – za
3. Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – do sesji.

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie:
13 za. (13 osób obecnych na sali)
Uchwała została podjęta.

5.2 Budżetu Powiatu na 2012 r. – autopoprawka.
Procedura:
1)

odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2012 r.;

(zał. do protokołu)

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski upoważniła Panią Małgorzatę Tkaczyk, Skarbnika
Powiatu do odczytania dokumentów dotyczących projektu budżetu roku 2012.

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła pierwotny projekt budżetu na rok 2012
oraz omówiła autopoprawkę. Następnie odczytała projekt uchwały budżetowej na rok 2012.

2)

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdańsku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012 (uchwała Nr 288/p120/P/IV/11 z dnia
21.12.2011 r.).
(zał. do protokołu)

3)

odczytanie opinii zawierającej wnioski stałych komisji rady;

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu przedstawili wnioski komisji w sprawie
projektu budżetu roku 2012. (zał. do protokołu) Projekt został zaopiniowany przez komisje
pozytywnie.

4)

odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii zawierającej wnioski komisji;

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski, przedstawiła stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie
zgłoszonych przez komisję rady wniosków. (zał. do protokołu). Wpłynęły dwa wnioski, oba zgłoszone
przez Komisję samorządowo – społeczną. Zarząd Powiatu rozpatrywał je na swoich posiedzeniach i
udzielił komisji stosownych odpowiedzi i wyjaśnień.

5)

dyskusja nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie;

Pan Józef Sarnowski, radny – prosi o sporządzanie informacji dla radnych jak budżet wyglądał w
porównaniu do wykonania roku poprzedniego.
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Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu - radni otrzymali taką informację wraz z pierwotnym
projektem. Ustawa określa co powinna zawierać uchwała budżetowa i taką formę radni otrzymali.

Pan Józef Sarnowski, radny – prosi, aby Starosta i Burmistrz Michalski porozmawiali w sprawie
oświaty, szkół. Chodzi o gimnazjum przy LO. W ciągu roku trwały rozmowy nt. ile dokładamy do
gimnazjum. Pan Stanisław Juszczyk, radny próbował to wyliczyć i przedstawiał. Pan Sarnowski
zwrócił uwagę, czy warto inwestować w budynek przy ul. Bałtyckiej. Czy nas na to stać. Może warto
by było przekazać go pod mieszkania socjalne, a pomieszczenia dla wydziału GK wynajmować i
wspomóc w ten sposób lokalnych przedsiębiorców. W sprawie Junoszyna – należy się nad tym
zastanowić, co dalej. Pan Sarnowski zapytał o kwotę 17.000,00 na rolnictwo.

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż jest to dotacja, którą otrzymujemy z
budżetu państwa, nie mamy na to wpływu na jej wysokość.

Pan Stanisław Bobrowicz, radny – nie należy podcinać gałęzi, na której się siedzi. To, że powstało
przy LO gimnazjum, to bardzo dobrze. Chwali się, że są propozycje, że wykorzystujemy obiekt i ludzi.
Problemem jest to, iż odsetek dzieci z naszego powiatu nie uczęszcza do naszych szkół. To trzeba
zmienić. Pan Bobrowicz zapytał, czy ten budżet nie uderza w pracowników? Nie są planowane
podwyżki, ani rewaloryzacja płac. Natomiast, czy nauczyciele otrzymają i mają zagwarantowane w
tym budżecie swoje ustawowe świadczenia.

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu - wyjaśniła, iż budżet jest taki, na jaki pozwalają nam
dochody. Występują niedobory, w każdej dziedzinie działalności Powiatu i trzeba będzie sobie
poradzić.

Pani Iwona Tyburska, radna – czy było stanowisko Zarządu Powiatu w tej sprawie. Nie należy
podjęcia decyzji odkładać na dłuższy czas (chodzi o ZDP). Powiat powinien mieć efekty, a nie być
miejscem pracy dla ludzi. W sprawie Zarządu Dróg Powiatowych Pani Tyburska otrzymała odpowiedź
jako Przewodniczący Rady. Odpowiedź ta był kierowana do p. Lwa. Nie była ona satysfakcjonująca,
ani dla Pani radnej, ani tym bardziej dla Pana radnego.

Pan Andrzej Sobociński, radny – przedstawiony projekt budżetu, jest autorstwa poprzedniego
Zarządu Powiatu. Wszystkie „pobożne życzenia” jednostek zostały w pierwszej wersji ujęte. Jednak
budżet się nie bilansował. Należało go zrównoważyć. Stworzono 4 projekty. Przedstawiony budżet nie
jest wirtualnym projektem. W sprawie Bałtyckiej – otrzymaliśmy budynek od wojewody tylko pod
potrzeby geodezji. Nie można przeznaczyć go pod inny cel. Decyzją Zarządu Powiatu zwiększymy
środki na sport o 15.000,00 zł. Małymi kroczkami doprowadzimy, iż będzie on rozwojowy. W tym roku
zaplanowane są inwestycje w oświacie i na drogach. Nad wnioskami zgłoszonymi przez radnych
będziemy dyskutować. W Polsce są bardziej bogatsze powiaty, a z większymi problemami
finansowymi.
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Pan Józef Sarnowski, radny – budżet nie budzi wątpliwości. Należy zastanowić się co dalej z
nieruchomością przy ul. Bałtyckiej.

Pan Grzegorz Lew, radny – to nie jest nic złego, mówić o reorganizacji, o funkcjonowaniu powiatu.
Pan radny nie chciałby, aby były takie sytuacje jak w sprawie SP ZOZ, gdzie Rada Powiatu podjęła
swoje stanowisko (negatywne), a było już za późno, decyzja i tak została podjęta. Tylko się
ośmieszyliśmy.

Pan Zbigniew Ptak, radny – należy patrzeć na pewne sprawy po gospodarsku. Pan Ptak popiera
Panią Iwonę Tyburską w tej kwestii. Należy poprawić wizerunek powiatu, zachęcić całą radę do pracy,
aby pozyskiwać i inwestować w środki. Współpracować z podmiotami, które nam to umożliwią. Powiat
powinien współpracować z gminami. Należy do tego powrócić. Pan Ptak widzi potrzebę spotkań,
aktywizowania się.

Pan Józef Rybicki, radny – rząd nie pomaga samorządom, a obarcza je zadaniami, bez
przekazywania na ten cel środków finansowych. Taka sytuacja miała miejsce z ustawą o pieczy
zastępczej, czy podziale subwencji oświatowej na rok bieżący. Pan Rybicki zwrócił się do Pana Ptaka,
Pani Tyburskiej, aby zabiegali o nasze sprawy.

Pan Zbigniew Ptak, radny – każdy z radnych reprezentuje inną branżę. Pan Ptak uważa, iż powinni
oni uczestniczyć w spotkaniach Starosty przy omawianiu spraw, na których się znają i mogą pomóc,
bądź doradzić. Pan Ptak przypomniał, iż komisje przedstawiły swoje stanowiska w sprawie projektu
budżetu zarządził głosowanie nad uchwałą.

6)

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2012.

Głosowanie: jednogłośnie za, uchwała została podjęta.

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski podziękowała radnym za wynik głosowania. Pani
Starosta poprosiła o prolongatę w terminach spotkań, zadań o których w dniu dzisiejszym radni
rozmawiali. Na to potrzeba czasu. Tematy zostaną wyjaśnione i omówione.

Pan Andrzej Sobociński, radny podziękował za pracę na rzecz przygotowania budżetu dla Pani
Małgosi Tkaczyk, Skarbnika Powiatu, Pani Joanny Bryk Sekretarza Powiatu i dla Pani Dobrosławy
Fila.

Przerwa 15 minut.

5.3 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2026
– autopoprawka. (zał. do protokołu)

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała projekt uchwały.
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Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji stałych.
1. Komisja samorządowo społeczna – za
2. Komisja oświaty – za
3. Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – za

Glosowanie nad projektem: 12 za (12 osób obecnych na sali)

5.4 Powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w
2012 r. na terenie Powiatu Nowodworskiego i upoważnienie Zarządu Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim do podpisania porozumienia z Wojewodą Pomorskim. (zał. do protokołu)

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – projekt uchwały został już wyjaśniony. Został on
przedstawiony radnym na posiedzeniach komisji i pozytywnie przez nie zaopiniowany.

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji stałych.
1. Komisja samorządowo społeczna – za
2. Komisja oświaty – za
3. Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – za

Glosowanie nad projektem: 12 za (12 osób obecnych na sali)

6 Informacja o pracy Zarządu Powiatu

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady poprosił Starostę o przedstawienie informacji.

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – informacja została radnym przedstawiona i poprosiła o
pytania.

Pani Iwona Tyburska, radna:
1)

Wnosi o inny sposób przygotowywania informacji z pracy Zarządu Powiatu. Pani Tyburska

prosi o szerszą informację, uzupełnioną o spotkania Starosty, Wicestarosty, Zarządu Powiatu.
2)

Pani Tyburska prosi o pisemną informację nt. kompetencji Starosty, Wicestarosty, członków

Zarządu. Czy coś się w tej sprawie zmieniło, czy podział zadań pozostał taki sam?

7. Wnioski i oświadczenia radnych..
Pan Stanisław Bobrowicz, radny – budżet został przyjęty bezkonfliktowo. Spełnia się coś ważnego.
Pan radny wnosi, aby nie było opozycji wśród radnych, ludzi. Rozmowa polega na konsensusie. Z niej
należy wyciągać wnioski. U nas w powiecie, problemem niech będą zadania, a nie ludzie. Powinniśmy
byś opozycją wobec głupoty i marności. Pan radny wnosi do radnych, o zastanowieniem się nad
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pełnieniem dyżurów, aby mieszkańcy mogli się z nimi kontaktować. Pełnienie dyżurów, to wypełnianie
zadań radnego.

8. Sprawy różne.
Pan Grzegorza Lew, radny – nasi radni pochodzą ze wszystkich gmin w powiecie. Pan Lew prosi o
spotkanie Starosty, Wicestarosty, Przewodniczącego Rady Powiatu z wójtami, burmistrzami, celem
omówienia współpracy z gminami. Pan Lew popiera wniosek Pana Bobrowicza w sprawie dyżurów
radnych powiatu. Wnosi do radnych, aby deklarowali chęć ich pełnienia.

Pan Janusz Charliński, radny – prosi o wyjaśnienie, czy obowiązuje rejonizacja szpitali dla
mieszkańców naszego powiatu. Pan radny pełniąc zadania ratownika medycznego spotkał się z
odmową przyjęcia pacjenta, ze względu na rzekomą rejonizację. Pan Charliński prosi, aby przedstawić
informację nt. służby zdrowia w powiecie. Pan Charliński zwrócił uwagę, iż na nasze sesje nie
przybywają wójtowie, burmistrzowie. Należy coś z tym zrobić.

Pani Iwona Tyburska, radna zgłosiła deklarację pracy w komisjach: oświaty i samorządowo –
społecznej. Pani Tyburska prosi o przygotowanie stosownych projektów uchwał.

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – poinformował, iż na Mierzei Wiślanej,
zostanie otwarty szpital z nowoczesnym wyposażeniem, świadczący szerokie usługi. Może wtedy
skończą się kłopoty.

Pan Andrzej Sobociński, radny przypomniał, iż w planie pracy Rady Powiatu mamy temat dotyczący
służby zdrowia. Rada otrzyma stosowne informacje. Na sesję mogą zostać zaproszeni gości, którzy
przybliżą nam informacje i udzielą wyjaśnień na wątpliwości.

Pani Iwona Tyburska, radna poprosiła radnych, aby przygotowali konkretne pytania do gości
zaproszonych na tą że sesją, aby usprawnić jej przebieg.

6 Zakończenie obrad XVI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji.

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XVI sesji Rady Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim w dniu 27 stycznia 2012 roku.

Protokołowała
D. Fila
(podpis nieczytelny)
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