Protokół Nr 115/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 29 października 2020 r.
Obecni członkowie Zarządu:
1. Gabriela Lisius
2. Jacek Thiel
3. Ludwik Zegzuła
4. Jolanta Król
5. Kazimierz Bistroń

- przewodniczący Zarządu
- wiceprzewodniczący
- członek
- członek
- członek

W posiedzeniu uczestniczyły również:
Maja Jaromirska-Lewińska – Sekretarz Powiatu
Joanna Wojciechowska
– Skarbnik Powiatu
Pani Gabriela Lisius – przewodnicząca Zarządu – powitała członków Zarządu, po czym
stwierdziła prawomocność posiedzenia, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1).
1. Pani Gabriela Lisius – Starosta – przedstawiła informację o stanie realizacji zadań
oświatowych Powiatu Wejherowskiego za rok szkolny 2019/2020 oraz o osiągniętych w
tym okresie wynikach egzaminów. Zarząd niniejszą informację przyjął i postanowił
przedłożyć ją Radzie Powiatu Wejherowskiego. Sprawę celem realizacji przekazano do
Wydziału Edukacji.
2. Pan Jacek Thiel – Wicestarosta – przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wejherowskiego w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków –
druk nr 293/20 stanowiący załącznik nr 2. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd
uchwałę nr VI/293/20 przyjął jednogłośnie.
3. Pan Jacek Thiel – Wicestarosta – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wejherowskiego w sprawie:
a) uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 –
druk nr 273/20. Zarząd niniejszy projekt uchwały przyjął oraz na podstawie § 2 i 3
Załącznika do Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr III/XLVI/416/10 z dnia
27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji pożytku publicznego postanowił ogłosić konsultacje
z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje rozpoczynają się z dniem 3 listopada
2020 r. a skończą z dniem 20 listopada 2020 roku. Konsultacje przeprowadzane będą
w formie wyrażania opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej przez organizacje
pozarządowe. Sprawę celem realizacji przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Po przeprowadzonych konsultacjach projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie
Powiatu Wejherowskiego;
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b) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – druk nr 274/20. Zarząd niniejszy
projekt uchwały przyjął oraz na podstawie § 2 i 3 Załącznika do Uchwały Rady Powiatu
Wejherowskiego Nr III/XLVI/416/10 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
postanowił ogłosić konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje
rozpoczynają się z dniem 3 listopada 2020 r. a skończą z dniem 20 listopada 2020 roku.
Konsultacje przeprowadzane będą w formie wyrażania opinii za pośrednictwem poczty
elektronicznej przez organizacje pozarządowe. Sprawę celem realizacji przekazano do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Po przeprowadzonych konsultacjach projekt
uchwały zostanie przedłożony Radzie Powiatu Wejherowskiego;
c) przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 20212030 – druk nr 275/20. Zarząd niniejszy projekt uchwały przyjął oraz na podstawie §2
i 3 Załącznika do Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr III/XLVI/416/10 z dnia
27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji pożytku publicznego postanowił ogłosić konsultacje
z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje rozpoczynają się z dniem 3 listopada
2020 r. a skończą z dniem 20 listopada 2020 roku. Konsultacje przeprowadzane będą w
formie wyrażania opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej przez organizacje
pozarządowe. Sprawę celem realizacji przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Po przeprowadzonych konsultacjach projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie
Powiatu Wejherowskiego.
4. Pan Jacek Thiel – Wicestarosta – przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wejherowskiego w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu – druk nr 294/20
stanowiący załącznik nr 6. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/294/20
przyjął jednogłośnie.
5. Pan Jacek Thiel – Wicestarosta – poinformował, że z uwagi na zwiększenie się zakresu
prac dotyczących realizacji zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z materiałami przetargowymi dla zadnia – rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G
(Tartaczna-Przemysłowa) o długości ok. 2,6 km koniecznym jest zwiększenie środków
finansowych przeznaczonych na ten cel. Zarząd po zapoznaniu się ze sprawą wyraził zgodę
na zwiększenie środków o kwotę 162.360,00 zł w ramach planu finansowego Zarządu
Drogowego. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Zarządu Drogowego dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz Wydziału Finansowego.
6. Pan Jacek Thiel – Wicestarosta – poinformował, że Spółka NEOX w Gdańsku zwróciła
się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania dokumentacji dotyczącej
Rozbudowy drogi powiatowej nr 1427G Osetnik-Sasino poprzez budowę ciągu pieszorowerowego o dł. ok. 2,6 km. Zarząd przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na zmianę
terminu realizacji zadania do dnia 31 marca 2021 r. Sprawę celem dalszej realizacji
przekazano do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.
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7. Pan Jacek Thiel – Wicestarosta – poinformował, że w wyniku realizacji zadania pn.:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia na odcinku Łężyce – zjazd
do Eko Doliny o długości ok. 1 km zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych.
Szacunkowy koszt ich wykonania to około 170.000,00 zł. Zarząd po zapoznaniu się ze
sprawą wyraził zgodę na zwiększenie środków w ramach planu finansowego Zarządu
Drogowego. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Zarządu Drogowego dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz Wydziału Finansowego.
8. Pan Jacek Thiel – Wicestarosta – poinformował, że w wyniku realizacji zadania pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1463G ul. Obwodowa w Redzie na odcinku od
skrzyżowania z ul. Łąkową do ronda przy ul. Młyńskiej zachodzi konieczność wykonania
robót dodatkowych. Szacunkowy koszt ich wykonania to około 290.000,00 zł. Zarząd po
zapoznaniu się ze sprawą wyraził zgodę na zwiększenie środków w ramach planu
finansowego Zarządu Drogowego. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Zarządu
Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz Wydziału Finansowego.
9. Pan Jacek Thiel – Wicestarosta – poinformował, że Spółka Kruszywo w Lini zwróciła się
z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania dokumentacji dotyczącej
Rozbudowy drogi powiatowej nr 1451G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości
ok. 850 m. Zarząd przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji
zadania do dnia 13 listopada 2020 r. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Zarządu
Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.
10. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
poinformowała, że Burmistrz Miasta Rumi zwrócił się z prośbą o potwierdzenie prawa do
dysponowania nieruchomością – działką nr 377/1 obręb 10, będącą pasem drogowym ulicy
Torowej w Rumi, na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (RID.7011.8.9.2020.WL z dnia 16 października
2020 r.; GN.6852.10.2020). Zarząd wniosek rozpatrzył pozytywnie i wyraził zgodę na
dysponowanie przedmiotową działką. Do podpisania oświadczenia w przedmiotowej
sprawie Zarząd upoważnił Wicestarostę. Sprawę celem udzielenia odpowiedzi przekazano
do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
11. Zarząd zapoznał się z:
 zawiadomieniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku o zamiarze
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu
nawierzchni placu przez budynkiem kotłowni, warsztatu i kuchni znajdujących się na
terenie Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku (AT.331.4.2085.20; RPW/68396/
2020 z dnia 27 października 2020 r.) – załącznik nr 3. Wartość zamówienia –
180.372,72 zł;


zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego o wyznaczeniu nowego terminu
zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Puckiego z dnia 15
czerwca 2020 r. nr GN.6821.11.2013otrzekajacej o zatwierdzeniu projektu podziału
działki nr 758/2, zwrocie projektowanych działek i o odmowie zwrotu działki nr 758/5
(NSP-VIII.7581.1.201.2020.DL z dnia 26 października 2020 r.; GN.6849.2.3.2013);
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decyzją Burmistrza Miasta Redy ustalającą warunki zabudowy działki nr 905 obręb
2 w Redzie (UA.6730.1.5.2020.KK z dnia 20 października 2020 r.; GN.673.2.84.2020);



decyzją Wójta Gminy Szemud o warunkach zabudowy działki nr 61/18 położonej
w obrębie geodezyjnym Leśno (GN.6730.196.2020 z dnia 22 października 2020 r.;
GN.673.2.55.2020);



zawiadomieniem Burmistrza Miasta Rumi o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy działki nr 321/2, 321/1 oraz części
działki nr 241/3 obręb 17 w Rumi (UA.6730.55.2019.DCM z dnia 19 października
2020 r.; GN.673.2.20.2020);



decyzją Burmistrza Miasta Rumi o warunkach zabudowy działek nr 320/2, 320/1 oraz
części działki nr 241/3 obręb 17 w Rumi (UA.6730.54.2019.DCM z dnia 19
października 2020 r.; GN.673.2.19.2020);



wykazem umów dzierżawy, najmu i użyczenia przedłożonym przez Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (PZS2.221.25, 32, 33/20.EM z dnia
20 października 2020 r.; GN.6844.2.4.2020);



decyzją Starosty Wejherowskiego odmawiającą zatwierdzenia projektu i udzielenia
pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego (…) na działkach nr 208/20, 208/22,
208/1 w miejscowości Koleczkowo (AB.6740.4.136.2020.12 z dnia 19 października
2020 r.; GN.673.2.60.2020);



pismem Starosty Wejherowskiego w sprawie zrzeczenia się przez Gminę Wejherowo
odszkodowania za nieruchomości, które na mocy decyzji Starosty Wejherowskiego
z dnia 20 maja 2020 r. nr AB.6740.10.2019.19.D.III zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku
Kochanowo – droga krajowa nr 6 o długości około 2,5 km (GN.683.3.10.DP.2020.MK
z dnia 21 października 2020 r.);



zawiadomieniem Wójta Gminy Choczewo o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany
zagospodarowania działki nr 295/12 w obrębie ewidencyjnym Sasino
(IKS.6730.71.2020 z dnia 15 października 2020 r.; GN.673.2.100.2020);



projektem decyzji Wójta Gminy Łęczyce o warunkach zabudowy działki nr 632 obręb
geodezyjny Bożepole Wielkie (RIR.6730.66.2020.DW z dnia 15 października 2020 r.;
GN.673.2.97.2020);



zawiadomieniem Burmistrza Miasta Rumi o podjęciu przez Radę Miejską Rumi
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
(…)
w
rejonie
ulicy
Jęczmiennej
(RPP.6721.78.2020.IN z dnia 14 października 2020 r.; GN.673.1.27.2020);



wnioskiem Wójta Gminy Wejherowo o uzgodnienie/zaopiniowanie projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…) dla fragmentu wsi
Bolszewo, na obszarze pomiędzy ulicą Strażacką i rzeką Bolszewką
(RGP.6721.1.2.2020.AG z dnia 15 października 2020 r.; GN.673.1.20.2020);
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oświadczeniem Wójta Gminy Wejherowo o zrzeczeniu się w całości odszkodowania
za prawo własności nieruchomości położnych w Gościcinie oznaczonych ewidencyjnie
jako działki nr: 488/34, 488/38, 488/40, 488/42, 488/36 (RGN.68.25.2020.AG-D z dnia
26 października 2020 r.; GN.6820.2.6.2020).

12. W wyniku przeprowadzonej przez Członków Zarządu wizji lokalnej w budynku Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przy ulicy Wałowej 14a
w Wejherowie Zarząd uznał za niezasadne przeprowadzenie remontu wskazanego budynku
z uwagi na wysokość niezbędnych środków, jakie Powiat musiałby na ten cel przeznaczyć.
13. Pani Gabriela Lisius – Starosta – przedstawiła pismo Pomorskiego Kuratora Oświaty
w sprawie stosowania przepisów prawa i prowadzenia właściwego nadzoru
pedagogicznego w związku z bieżącymi wydarzeniami w kraju – załącznik nr 5. Sprawę
celem przesłania niniejszego pisma do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat
Wejherowski przekazano do Wydziału Edukacji.
14. Pani Joanna Wojciechowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła zestawienie dochodów
i wydatków zaplanowanych w budżecie Powiatu na 2021 rok. Zarząd informację przyjął do
wiadomości.
15. Pani Joanna Wojciechowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok
oraz przeniesienia wydatków w ramach rozdziału – druk nr 292/20 stanowiący załącznik
nr 4. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/292/20 przyjął jednogłośnie.
16. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 114/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia
20 października 2020 r.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała: Małgorzata Leśniewska
Podpisy Członków Zarządu:

1. Gabriela Lisius

/-/

2. Jacek Thiel

/-/

3. Ludwik Zegzuła

/-/

4. Jolanta Król

/-/

5. Kazimierz Bistroń

/-/
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