PROTOKÓŁ NR XVIII/12
z XVIII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 22 marca 2012 r.
Rozpoczęcie: 10.00

Zakończenie: 14.15

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu otworzył obrady XVIII sesji Rady Powiatu IV
kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych. Przywitał
zaproszonych gości. Przewodniczący Rady zapoznał obecnych z tematyką dzisiejszej sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

- z dnia 19.01.2012 r.
Pan Zbigniew, Ptak Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o uwagi do protokołu z dnia 19.01.2012
r. Nie zgłoszono.
Głosowanie: 13 za, protokół został przyjęty.

- z dnia 27.01.2012 r.

Pan

Zbigniew

Ptak,

Przewodniczący

Rady

Powiatu

zapytał

o

uwagi

do

protokołu

z dnia 27.01.2012 r. Nie zgłoszono.
Głosowanie: 12 za, 1 wstrzymujący się – Pan E. Łabieniec. Protokół został przyjęty

- z dnia 16.02.2012 r.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o uwagi do protokołu z dnia 16.02.2012
r. Nie zgłoszono.
Głosowanie: 13 za, protokół został przyjęty.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. (dokument stanowi załącznik do protokołu).
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad sesji i zapytał, czy są
jakieś uwagi i wnioski do porządku obrad?
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski: wniosła o zmianę porządku, po zgłoszeniach na wniosek
komisji rady:
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1. Wycofanie pkt. 7.4 w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego. Zarząd proponuje
wycofanie po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych przez Komisje stałe rady. Zarząd wniósł do
komisji o analizę projektu i przestawienie zarządowi wniosków. Jeżeli komisje nie wypracują
wspólnych wniosków, rozważone zostanie powołanie komisji doraźnej.
2. Zarząd zgłasza autopoprawki do projektów:
- projekt w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie z dniem 1 września 2012
roku Liceum Ogólnokształcącego przy Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Szkolna 3
- projekt w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny Miastu
Krynica Morska nieruchomości z zasobu Powiatu Nowodworskiego
- projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Zarządu Powiatu o
wycofanie pkt 7.4 projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego:
Głosowanie: 13 za, wniosek rozpatrzono pozytywnie.
Autopoprawki będą odczytywane w poszczególnych punktach porządku.
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach: jednogłośnie za (13 za).
Porządek sesji został przyjęty.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
1. Pan Andrzej Sobociński, radny – prosi Pana Marcina Głowackiego o informację pisemną nt. wiat
drewnianych w ramach działalności Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei”. Pan radny,
nasz delegat pytał się o to na Komisji oświaty.
2. Pan Edmund Łabieniec, radny:
1) Droga powiatowa Nowy Dwór Gdański – Marzęcino – Kępki – na jej odcinkach wzdłuż osi jezdni są
podłużne pęknięcia, wymagające naprawy. Droga ta jest bardzo uczęszczana, zdarzają się na niej
wypadki stan jej się pogarsza.
2) Czy możliwe jest odnowienie oznakowania osi jezdni na drodze Nowy Dwór Gdański – Marzęcino
– Kępki
3. Pani Iwona Tyburska, radna:
1) Czy Zarządowi Powiatu znana jest potrzeba wyznaczenia miejsca dla inwalidów przed
starostwem? Taka potrzeba jest przez mieszkańców zgłaszana.
2) Kiedy zostanie naprawiona droga powiatowa Stróża – Mikoszewo?
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5. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe regionu.
Pani Beata Pietraszak – Lech Kierownik Biura Koordynacji Przeciwpowodziowej Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
(RZGW) jest jednostką zarządzającą „Programem Żuławskim”. Działania w programie dla Powiatu
Nowodworskiego:
I etap – kończy się w roku 2015. Beneficjentami na obszarze Powiatu Nowodworskiego są RZGW i
ZMIGW. Zadania RZGW to:
- budowa przepompowni Wybicko,
- przebudowa przepompowni nr 6 Grochowo,
- odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, na całej długości granicy powiatu,
- odbudowa lewego wału rzeki Tugi.(odcinek Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw). Zaawansowanie prac:
podpisana jest umowa z instytucją wdrażającą. Obecnie na etapie przetargów.
2. zadania realizowane przez RZGW dla „Programu Żuławskiego” na obszarze Powiatu
Nowodworskiego:
- przebudowa kierownicy wschodniej ujścia Wisły, celem utrzymania odpowiedniej głębokości dla
pracy lodołamaczy. Podpisano umowę z instytucja wdrażającą, w listopadzie podpisano umowę z
wykonawcą robót budowlanych dla tego zadania. W tym roku wycinka drzew,
- system monitoringu zabezpieczenia przeciwpowodziowego (zadanie nieinwestycyjne). W tym
zadaniu przygotowanie rekomendacji do planu, wyprzedzająco. W realizacji tego zadania RZGW
wykonało skaning laserowy i numeryczny model terenu. Podpisało umowę na wykonanie przekrojów
mokrych. Trwają prace nad przetargiem na cześć edukacyjną. Elementy wykonane zostaną
przekazane do IMGW w Gdyni, który przygotowuje mapy zagrożenia ryzyka powodziowego (w ramach
innego projektu). Wykonanie tych map do roku 2012, aby można było by się starać o środki unijne od
roku 2014. W roku 2013 – aktualizacja „Programu Żuławskiego”.
Prace na rok 2012
- wycinka drzew na Tudze, odcinek Nowy Staw – Nowy Dwór Gdański,
- zgłoszony został wniosek o fundusze na wykonanie projektu odbudowa zabezpieczeń brzegowych w
Nowym Dworze Gdańskim wzdłuż rzeki Tugi. (wniosek do rezerwy celowej) w okolicach budynku
starostwa i ul. Chrobrego.
Pan Andrzej Sobociński, radny: notorycznie, co jakiś czas dotyka nas cofka. RZGW nie uczestniczy
w działaniach podczas jej trwania, jesteście odpowiedzialni za wodę. Zarząd Melioracji uczestniczy
bardzo, jest ogromne zainteresowanie i pomoc kierownika Sławomira Szymańskiego. Zostały wysłane
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do wójtów pisma o wskazanie newralgicznych punktów w powiecie. W mieście są to ulice: Portowa,
Podmiejska, w Jazowie cała jedna strona. Gmina poniosła duże straty, wypłaty odszkodowań dla ludzi
i prace zabezpieczające. To niepokoi, iż RZGW nie uczestniczy w działaniach. Pan Sobociński będzie
wnioskował na piśmie o wykonanie dokumentacji przez RZGW (tańsze metody) zabezpieczenia
naszego terenu. Po wykonanej inwestycji przez gminę Nowy Dwór Gdański - modernizacja kanalizacji
pozostało dużo ziemi, z którą nie wiadomo co zrobić, można by ją było wykorzystać na ten cel.
Gdyby była współpraca pomiędzy RZGW, samorządami, ZMIGW można by to było zrobić.
Pani Beata Pietraszak – Lech, Kierownik Biura Koordynacji Przeciwpowodziowej Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – RZGW nie zapomina o problemie Nowego Dworu
Gdańskiego. W rekomendacjach przyszłorocznych jest zabezpieczenie Nowego Dworu Gdańskiego.
Każdy wariant przedstawiony przez ekspertów będzie musiał być przeanalizowany pod różnymi
wariantami (środowiskowym, ochrony przeciwpowodziowej itd.) to jest dla nas priorytet. Wnioski
złożone w formie pisemnej pomogą doprecyzować nasze starania.
Pan Andrzej Sobociński, radny: potrzebujemy pomocy teraz, zaraz, a nie w kolejnych latach.
Staranie się o środki unijne jest bardzo odległe z czasie. Inne gminy również mają potrzebę pilnego
zabezpieczenia.
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – problem jest trudny. Zarząd powiatu wystąpił do
wójtów, burmistrzów o wskazanie w poszczególnych gminach miejsc najbardziej zagrożonych na
podtopienia i powodzie. Uzyskaliśmy dane, Starosta spróbuje się spotkać z wójtami, burmistrzami, aby
wypracować stanowisko. Jednostki, które zawiadują terenem, zostaną powiadomione. Przekażemy
wystąpienie, również do RZGW. Być może poprosimy o spotkanie, celem omówienia wszystkich
tematów.
Pan Janusz Charliński, radny – nic nie powiedziano o bobrach, które niszczą wały i stanowią
największe zagrożenie. W Sztutowskiej Kępie jest brak wału na ważnym odcinku. Wykonano 100 km
wału, a pozostawiono 300 m. W ubiegłym roku było modernizowane ujście Wisły. W sierpniu nastąpiło
niszczenie, właśnie przez bobry.
Pani Beata Pietraszak – Lech, Kierownik Biura Koordynacji Przeciwpowodziowej Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – zabezpieczenie terenu będzie przeanalizowane. Będzie
przeprowadzony remont, kierownice są budowane po to, aby nie występowały zniszczenia.
Pan Jacek Gross, radny: powiedział, iż miasto Nowy Dwór Gdański nie jest chronione wałami
przeciwpowodziowymi. Są chronione obszary poniżej i powyżej miasta. Poziom wody podnosi się
znacznie częściej, o czym mieliśmy się przekonać w październiku 2009, październiku 2011, styczniu
2012 i miasto Nowy Dwór Gdański zostanie zalane. Czy RZGW bierze w planach i analizach
możliwość budowy wrót przeciwsztormowych na ujściu rzeki Tugi. Ewentualnie budowę, bądź
modernizację istniejących przyczółków. Spotkanie, o którym mówiła Pani Starosta jest jak najbardziej
wskazane i konieczne.
Pan Edmund Łabieniec, radny czy odbywają się rozmowy pomiędzy RZGW i ZM i GW ? Czy nie
byłoby lepsze wybudowanie wrót powodziowych na rzece Tudze? Czy jest sens wykonywania zdjęć

4

lotniczych, skoro mamy mapy satelitarne poprzez sieć internetową. Bardziej byłyby wskazane pomiary
terenów. Tego zdjęcia lotnicze nie odzwierciedlają. W programie dla Żuław do roku 2030, Żuławy są
potraktowane po macoszemu. Zagrożenie spowodowane cofką jest głównie na terenie Żuław
Wiślanych. Należałby przekonstruować ten plan.
Pani Beata Pietraszak – Lech Kierownik Biura Koordynacji Przeciwpowodziowej Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pomysł z wrotami przeciwsztormowymi jest brany pod
uwagę, jako jeden przy tworzeniu rekomendacji. Najlepszy wariant będzie rekomendowany. To będzie
przeanalizowane przez ekspertów. Map z internetu nie wykorzysta się do modelowania
hydraulicznego. RZWG zlecając numeryczny model terenu, wykonana go w oparciu o wytyczne dla
całego kraju, tylko szybciej. Jest to zgodne i celowe.
Pan Jacek Gross, radny: ewentualne zabezpieczenie miasta nastąpi po kilku latach. Do tego czasu
miasto będzie kilkakrotnie zalane. Według wstępnych szacunków, budowa wrót ma kosztować około
10 mln zł. Ta kwota wystarczy też do budowy kilku km wałów. Na Tudze mamy ich kilkanaście.
Relatywnie są to koszty niewielkie. Nam zależy, aby nie czekać na te programy, a zrobić to już w tej
chwili. Jest to bardzo ważne dla miasta. W najbliższym czasie trzeba takie spotkanie zorganizować i
działać już, w tej chwili.
Pan Andrzej Sobociński, radny: poruszył sprawę braku odmulania i pogłębiania rzek i kanałów przez
RZGW.
Pan Stanisław Bobrowicz, radny: zgłosił wnioski:
1) odmulenie, regulacje rzeki Tugi, w granicach miasta Nowy Dwór Gdański.
2) wspólnie z wójtami, burmistrzami przy ustalaniu warunków budowy, pozwolenia zasięgać
opinii organów (przeciwpowodziowych), czy można się na tym terenie budować, czy nie.
3) budynek Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim jest stale zalewany. Budynek
jest w bardzo złym stanie. Ująć modernizację budynku w programie pomocowym.
Pani Marzena Sobczak, dyrektor ds. eksploatacji Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej
Województwa Pomorskiego w Gdańsku: Powiat Nowodworski to 417 km kanałów w utrzymaniu
Zarządu Melioracji. Ponad 123 km wałów przeciwpowodziowych, 9 pompowni. Obszar odwadniany to
ponad 57 tysięcy ha. W zeszłym roku, ZM i GW dysponował dużo większymi środkami finansowymi z
rezerwy Ministra Rolnictwa. Na prace konserwacyjne w powiecie wydano ponad 5 mln zł. w ramach
tego wykonano 10% okoszenia wałów. Dodatkowo na konserwację było więcej środków – ponad 2
mln zł. Postęp w konserwacji urządzeń jest widoczny. Wykonano 42% konserwacji na kanałach.
Bolączką są bobry. Wykonujemy starania o działania prawne – brak ochrony bobrów na wałach. Plany
na rok 2012 - 2013:
1) inwestycje na stacjach pomp: Grochowo, nowa stacja Wybicko,
2) płaszcz przeciw filtracyjny na rzece Wisła.
3) lewy wał rzeki Tuga.
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4) modernizacje stacji: Osłonka, Chłodniewo, Kanał Panieński, Izbowa Łacha.
Pan Janusz Charliński, radny: czy jest policzona populacja bobrów na naszym terenie?
Pani Marzena Sobczak, dyrektor ds. eksploatacji Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej
Województwa Pomorskiego w Gdańsku: zostanie podpisana umowa na inwentaryzację bobrów.
Badania będą robione wiosną, jesienią. Zostanie wykonany raport i zapoznanie z nim miejscowych
samorządów. Śródków nie ma od razu na wszystko. Mamy zamiar wystąpić o środki z NFOŚ i GW. Na
całych odcinkach wałów musimy wykonać zabezpieczenia. Były już takie wystąpienia do Ministra
Środowiska, aby zdjąć spod ochrony bobra na terenie Żuław. Odmówiono. W tym roku ZM i GW
wystąpił o to, aby bobry nie były chronione na wałach.
Pan Andrzej Sobociński, radny złożył podziękowanie za zaangażowanie w swoją pracę przez Pana
Sławomira Szymańskiego kierownika oddziału terenowego ZM i GW w Nowym Dworze Gdańskim.
Pan Krzysztof Ostasz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze
Gdańskim przedstawił informację w formie prezentacji multimedialnej.
Pan Stanisław Bobrowicz, radny: zwrócił uwagę obecnych na dwa zdania: zarządzanie kryzysowe
oraz jego nadzorze w przedstawionej przez Komendanta informacji. Prosił o wyjaśnienie oraz
przedstawił informację nt. działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
Pan Janusz Charliński, radny zapytał dlaczego obiekty na terenie naszego powiatu podłączone są
pod system monitoringu Pruszcz Gdański. Boli, że w informacji Komendanta nie ma wszystkich
informacji nt. działalności OSP.
Pan Krzysztof Ostasz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – pod monitoring
podłączone są 4 obiekty. W Stegnie ksiądz odwołał się od decyzji w sprawie kościoła. Obecnie sprawa
jest w zawieszeniu. Wszystkie obiekty, które mają obowiązek monitoringu zgodnie z przepisami
prawa, otrzymały odpowiednie decyzje. Wszystkie obiekty są podłączone, oprócz tych, które się
odwołały (kościół w Stegnie). „MORS” nie jest podłączony, nie ma takiego obowiązku.
Pan Edmund Łabieniec, radny – prośba o odpowiedź szefa sztabu kryzysowego, chodzi o poziom
wiedzy. Jak ocenia Pani Starosta poziom wiedzy społeczności lokalnej nt. postępowania w trakcie
wystąpienia powodzi. Może należałoby przeprowadzić spotkanie informacyjne z mieszkańcami. W
dawnych latach, było to prowadzone. Kiedy był ogłoszony alarm powodziowy, mieszkańcy wsi
uczestniczyli w patrolowaniu wałów, byli do tego zobowiązani. Czy nie warto do tego wrócić i
wesprzeć działania strażaków?
Przerwa: 11.50 – 12.10.
6. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o w Malborku na terenie Powiatu
Nowodworskiego. (dokument stanowi załącznik do protokołu)
Pan Dariusz Kostrzewa, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku: informacja została
wcześniej Państwu przedstawiona. Od 01.01.2012 r. spółka przejęła działalność szpitala w Nowym
Dworze Gdańskim. Na dziś następuje finalizacja wszystkich procesów do przejęcia obiektów,
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sprzętów, ludzi, umów. Majątek jest odkupiony, faktury zapłacone zgodnie z ustaleniami pomiędzy
Marszałkiem Województwa Pomorskiego, a Starostą Malborskim. Zgodnie z zobowiązaniami
przedstawionymi w listopadzie przejęta została cała działalność. Żadna komórka organizacyjna nie
została zlikwidowana, zmieniła się organizacja niektórych komórek. W niewielkim stopniu zmieniła się
kadra. Doszło duże zadanie z postaci ratownictwa medycznego. Teraz są prowadzone działania
zmierzające do podniesienia świadczenia jakości, w tym poprawy infrastruktury. Trwają prace
remontowe. Wdrażane są procedury. (system jakości, zdarzeń niepożądanych).
Pan Andrzej Sobociński, radny – ma przed sobą pismo z dnia 05.10.2011 r. o zapewnieniach spółki
względem nas. Dochodzą nas słuchy jako radnych, o zlikwidowaniu laboratorium. To wiąże się z
zatrudnieniem. Kilka razy dziennie pobrane próby zawożone są do Malborka. Prace straciły też osoby
z administracji. Co się stało, że nie są realizowane postanowienia wcześniejsze?
Pan Dariusz Kostrzewa, Prezes – nikt pracy nie stracił, kilka osób otrzymało wypowiedzenia, ale
pracy nie straciło. Znaczna część administracji zostaje zlikwidowana. Dla tych osób przygotowywane
są nowe stanowiska pracy. Administracja szpitala była rozbudowana w stosunku do potrzeb.
Zatrudniono 23 nowych lekarzy. Z laboratorium jedna osoba otrzymała wypowiedzenie. Laboratorium
nie spieniało obowiązujących norm. Również wykonywało mało zleceń (2,5 tyś. miesięcznie). Brak
laboratorium nie jest uciążliwe dla pacjenta. Poradnia chirurgiczna w takim kształcie jakim pracuje,
powinna być zamknięta. Nie spełnia norm. Funkcjonujemy w innej rzeczywistości prawnej.
Przeniesienie zakażenia, drogo kosztuje.
Pan Andrzej Sobociński, radny – rozumie, iż spółka musi się kierować finansami. Jednak na
konsultacjach z personelem i radą o tym nie słyszeliśmy.
Pan Dariusz Kostrzewa, Prezes – znał szpital z dokumentów, sprawozdań finansowych,
statystycznych. Wiele rzeczy dowiedział się później, po przejęciu jednostki. Personel medyczny został
rozbudowany. Zatrudnienie wzrosło. Nie jest celem rozbudowywanie administracji. Obecnie trwają
trudne czasy, zmieniane są przepisy. Środki finansowe trzeba liczyć bardzo dokładnie. Należy włożyć
dużo wysiłku, aby szpital ekonomicznie stanął na nogi i jeszcze więcej pracy i czasu, aby stanął
medycznie.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – zapytał, czy będą u nas oddziały z
prawdziwego zdarzenia? Czy tylko spółka skupiła się na poradniach. Do spółki weszły świadczenia dla
40% społeczeństwa naszego powiatu.
Pan Dariusz Kostrzewa, Prezes – brak miejsca na nowe oddziały. Miejsca jest na 2 oddziały: 33
łóżka oddziału wewnętrznego i 41 łóżek ZOL oraz poradnie. Szpital nie ma bloku operacyjnego.
Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za wykonaną pracę, a nie za gotowość i ilość mieszkańców.
Zapotrzebowanie na tym terenie na świadczenia wysokospecjalistyczne jest znikome. W jednostkę
trzeba włożyć duże nakłady finansowe i kadrowe. Jesteśmy po pierwszym roku ewaluacji umów, które
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z płatnikiem zawarte zostały na okres 5 lat. Jeszcze przez 4 lata NFZ nie rozpisze konkursu na
leczenie w oddziałach szpitalnych. Oczekiwania należy odnieść do realiów.
Pan Andrzej Sobociński, radny poruszył sprawę lotniczego zabezpieczenia medycznego powiatu
oraz ponowne utworzenie oddziału położniczego, porodowego.
Pan Dariusz Kostrzewa, Prezes – w Powiecie Nowodworskim rodzi się 300 dzieci rocznie, Fundusz
płaci za poród, a nie za gotowość. Dla takiej liczby porodów niebezpiecznie jest utrzymywać oddział.
W Malborku rodzi się 500 dzieci. Oddział jest dobrze przygotowany. Nie ma takiego pojęcia jak pakiet
finansowy z 40% populacją społeczeństwa. Taka forma rozliczenia obowiązuje w podstawowej opiece
zdrowotnej.
Pan Eugeniusz Jaremba, radny: szpital od wielu lat nie spełniał oczekiwań. Pan radny cieszy się, że
są zmiany.
Pan Janusz Charliński, radny: zapytał o kontrakty na karetki.
Pan Prezes Kostrzewa – 2 całorocznie, jedna sezonowo. W sprawie ratownictwa medycznego –
miejsce na lądowiska - preferowane są boiska szkolne.
Pan Roman Gaik, Prezes Szpitala Wielospecjalistycznego w Jantarze – baza jest bardzo dobrze
przygotowana. Staramy się o uzyskanie kontraktu na rok bieżący z NFZ. W przeciwnym razie zabiegi,
usługi muszą być pokrywane przez pacjentów w całości. Pan Prezes przedstawił ofertę szpitala. Pan
Gaik będzie również współpracował z p. Kostrzewą w niektórych aspektach medycznych.
7. Podjęcie uchwał z sprawach:
7.1

Przyjęcia

sprawozdania

z

realizacji

„Rocznego

programu

współpracy

Powiatu

Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2011 r.” (załącznik. do protokołu)
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. Zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.
Zapoznano radę ze stanowiskami poszczególnych komisji.
głosowanie: 13 za, jednogłośnie.
Uchwała została podjęta.
7.2 Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego. (załącznik. do protokołu)

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. Zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.
Zapoznano radę ze stanowiskami poszczególnych komisji.
Głosowanie: 13 za, jednogłośnie.
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Uchwała została podjęta.
7.3 Określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. (załącznik do protokołu)
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. Zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.
Zapoznano radę ze stanowiskami poszczególnych komisji.
Głosowanie: 13 za, jednogłośnie.
Uchwała została podjęta.
7.4 w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie z dniem 1 września 2012 roku
Liceum Ogólnokształcącego przy Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Szkolna 3.
(zał. do protokołu)
Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta omówiła projekt. Burmistrz po raz kolejny wystąpił z
wnioskiem o utworzenie LO i przekazanie zadań.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały, autopoprawkę zgłoszoną przez
zarząd powiatu. Zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.
Zapoznano radę ze stanowiskami poszczególnych komisji.
Głosowanie: 13 za, jednogłośnie.
Uchwała została podjęta.

7.5

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny Miastu Krynica

Morska nieruchomości z zasobu Powiatu Nowodworskiego (załącznik do protokołu)
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. Zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.
Zapoznano radę ze stanowiskami poszczególnych komisji.
Głosowanie: 13 za, jednogłośnie.
Uchwała została podjęta.
- 13.35 – wyszedł Pan M. Głowacki i Pan J. Charliński.
7.6 Ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
(załącznik do protokołu)
Pani Iwona Tyburska, radna zapytała, czy nie należy odczytywać całości projektów uchwał?
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Pan Lech Kraśniański, obsługa prawna – radni powinni wiedzieć za czym głosują. Tak też
odczytanie projektów jest wskazane.
Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto z radnych nie zapoznał się z uchwałą
i załącznikami. Nie było zgłoszeń.
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
Pan Stanisław Bobrowicz, Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść uchwały. (Pan Ptak przekazał
prowadzenie sesji – kłopot z gardłem)
Zapoznano radę ze stanowiskami poszczególnych komisji.
Głosowanie: 11 za, 2 radnych nieobecnych na sali podczas głosowania.
Uchwała została podjęta.
7.7 Upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. (zał. do protokołu)
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady zapytał o uwagi.
- 13.37 – wrócił Pan M. Głowacki.
- 13.40 – wrócił Pan J. Charliński.
Propozycja: Pan Stanisław Bobrowicz – wyraził zgodę.
Zapoznano radę ze stanowiskami poszczególnych komisji.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
Głosowanie: 12 za, 1 wstrzymujący się – Pan S. Bobrowicz.
Uchwała została podjęta.
7.8 Zmiany uchwały Nr XV/104/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 stycznia
2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji rewizyjnej. (zał. do protokołu)
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. Zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.
Zapoznano radę ze stanowiskami poszczególnych komisji.
Głosowanie: 12 za, 1 wstrzymujący się – Pan E. Jaremba.
Uchwała została podjęta.
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7.9 Zmiany uchwały Nr III/9/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 21 grudnia 2010
r. w sprawie uzupełnienia składów Komisji stałych Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
oraz określenia zakresu ich działania. (zał. do protokołu)
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. Zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.
Zapoznano radę ze stanowiskami poszczególnych komisji.
Głosowanie: 12 za, 1 wstrzymujący się – Pani I. Tyburska.
Uchwała została podjęta.
7.10 Zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. (zał. do protokołu)
Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała treść uchwały (autopoprawkę) i
uzasadnienie.
Zapoznano radę ze stanowiskami poszczególnych komisji.
Głosowanie: 13 za.
Uchwała została podjęta.
7.11 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2026. (zał. do
protokołu)
Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała treść uchwały i uzasadnienie.
Zapoznano radę ze stanowiskami poszczególnych komisji.
Głosowanie: 13 za.
Uchwała została podjęta.

8.

Informacja Starosty Nowodworskiego o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

(zał. do protokołu)
Pani Iwona Tyburska, radna zapytała o:
1) decyzję w sprawie wyboru dróg na przyszłe finansowanie w ramach RPO.
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – Zarząd pracował nad wnioskiem dotyczącym
możliwości pozyskania środków finansowych na dokumentacje techniczne. Zgodnie z wytycznymi
mogliśmy wniosek składać na drogi głównie o wyższej kategorii. Czyli, między drogami wojewódzkimi,
i krajowymi, bądź na obiekty mostowe. Decyzja Zarządu była taka, że składamy wniosek na drogi:
- Stróża – Mikoszewo (droga krajowa z wojewódzką),
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- Jantar – Rybina (łączy dwie drogi wojewódzkie),
- przebudowa mostu w Stegience,
- przebudowa drogi Jazowa – Wierciny (obejście trasy E 7)
- Rakowiska – Solnica,
- Palczewo – Gniazdowo,
- most Tujsk.
Na te wszystkie zadania składamy wnioski. Jest duże zainteresowanie samorządów. Jest to
przygotowanie na 2014 r.
Pan Józef Rybicki, radny – Zarząd składa taką ilość wniosków, gdyż możliwe jest uzyskanie 75%
dotacji.
Pani Iwona Tyburska, radna: jaka była decyzja Zarządu w sprawie niewyznaczania miejsc
parkingowych w Jantarze. Pani Iwona Tyburska zapytała o kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w
Nowym Dworze Gdańskim.
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – pierwsze pytanie - chodzi o Strefy Płatnego
Parkowania. Do zakończenia trwania umowy, czyli w tym roku zasady pozostaną bez zmian. drugie
pytanie - Zarząd Powiatu poświęci osobne spotkanie nt. jednostki Zarząd Dróg Powiatowych.
Pani Iwona Tyburska, radna: Starosta i Wicestarosta spotkały się (07.03.2012 r.) z dyrektorami
szkół. Wnioski ze spotkania z pewnością zostały spisane. Pani radna prosi o taką informację. Wynik
ze spotkania. Nawet mailowo.
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – intencją było spotkanie z wójtami, burmistrzami,
dyrektorami placówek powiatowych, gimnazjalnych i rozmowa nt. zasad współpracy pomiędzy
szkołami. Do tej pory takich spotkań nie było. Rozmowa dotyczył również umożliwienia przez
dyrektorów jednostek gimnazjalnych prezentacji ofertowej naszych szkół oraz uczestniczenie
gimnazjalistów w dniach otwartych naszych placówek.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
Pan Stanisław Bobrowicz, radny wnosi o wnikliwe opiniowanie projektów uchwał. Dzisiaj
głosowaliśmy dwie poprawki. Należy wnikliwiej przygotowywać dokumenty, abyśmy kiedyś „nie
wpadli”. Pan Bobrowicz poprosił o pomoc finansową dla mieszkanki Lubieszewa. Pomoc na zakup
leków.
Pani Iwona Tyburska, radna: uzasadnienie i zaproponowana zmiana do uchwały w sprawie nie
wyrażenia zgody na utworzenie LO, dotyczył naszego stosunku do oświaty. To była pomyłka
merytoryczna, zapis o zwolnieniach naszych nauczycieli, zamiast innych ważnych argumentów, był
niewłaściwy.
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Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – wniósł temat dewastacji drogi brukowej w m.
Żuławki. (odcinek 30 m. od skrzyżowania.) Prace kanalizacyjne wykonuje Hydrobudowa. Jest to droga
zabytkowa. Droga jest dewastowana, z rozbitymi poboczami. Prośba o skuteczną interwencję.
Pan Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim –
zwracał uwagę na wykonywanie prac przez Hydrobudowę. Jeszcze raz to sprawdzi.
10. Sprawy różne.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – przypomniał sprawę pełnienia dyżurów przez
radnych. Pan Bobrowicz został koordynatorem dyżurów.
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski:
1) Teren parkingu nie jest własnością powiatu, jest własnością gminy. Starostwo wystąpiło z
wnioskiem do gminy o wyrażenie zgody na wykonanie oznakowania miejsc dla osób
niepełnosprawnych. Jest zgoda na wykonanie tabliczek. Będą wykonane dwa miejsca dla
osób niepełnosprawnych i jedno dla celów służbowych. Tabliczki zostaną zamontowane. Nie
możemy wymalować znaków poziomo. Teren jest objęty ochroną zabytków. Jako gmina była
realizacja projektu. W ramach tego była zgoda na ułożenie kostki staro - bruku, bez
wydzielenia miejsc parkingowych.
2)

droga Marzęcino – Kępki – Starosta chciałaby zobaczyć stan drogi. Przygotujemy odpowiedź
pisemną.

3) Stróża – Mikoszewo – droga będzie obciążona ruchem, gdyż w miesiącu kwietniu br. zostanie
najprawdopodobniej zamknięty most w Rybinie, na czas remontu. Starosta odbyła rozmowę z
Panem Dyrektorem Kubiakiem. Nie można było nic wskórać i przełożyć na remont tej drogi,
ponieważ zadanie realizowane jest od ubiegłego roku. Przetarg na remont drogi w Rybinie
wygrała firma SKANSKA. Wniosek do dyrektora Szymańskiego o nadzór nad SKANSKĄ.
Rozmowy o wykonanie remontu na tej drodze będą trwały.
Pani Iwona Tyburska, radna: kiedy będzie wykonany remont drogi Stróża – Żuławki i kiedy był
ostatnio zalatany ubytek na tej drodze?
Pan Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim –
powiedział, iż zima się skończyła. Zarząd Dróg przygotowuje się do remontów dróg, co nastąpi od
kwietnia. Teraz remonty są wykonywane masą na zimno, tam gdzie istnieje zagrożenie. Okres zimowy
trwa do 15 kwietnia. Obecnie aura pozwala na prace.
Pani Iwona Tyburska, radna: nie widziała remontu i poprawy. Pani Tyburska prosi Zarząd o nadzór.
Tu się nic nie zmienia.
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11. Zakończenie obrad.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XVIII sesji Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 22 marca 2012 roku.

Protokołowała
D. Fila

podpisał
Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Ptak

(podpis nieczytelny)

(podpis nieczytelny)
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