Protokół Nr 118/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 18 listopada 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:
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 Joanna Wojciechowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok,
przeniesienia wydatków w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej – druk 303/20 stanowiący
załącznik nr 2. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/303/20 przyjął
jednogłośnie.
2. Pani Gabriela Lisius – Starosta – przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu
Szkół nr 2 w Rumi o wydanie opinii w sprawie utworzenia w jednostce klasy
patronackiej Polskiej Grupy Zbrojeniowej Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w Gdyni
w zawodach: Monter systemów rurociągowych, Monter kadłubów jednostek pływających,
Mechanik – monter maszyn i urządzeń (RPW/71162/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.).
Zarząd wniosek rozpatrzył pozytywnie i wyraził zgodę na uruchomienie kształcenia
we wnioskowanych zawodach. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Wydziału
Edukacji.
3. Zarząd postanowił wypowiedzieć wysokość dotychczasowej opłaty rocznej za grunt
oddany w użytkowanie wieczyste stanowiący własność Powiatu Wejherowskiego,
oznaczony ewidencyjnie jako działka nr 132/1 obręb 15 w Wejherowie i ustalić nową
wysokość opłaty rocznej w wysokości 144,90 zł (GN.6841.2.1.2020.PR). Sprawę celem
dalszej realizacji przekazano do Wydziału Budownictwa i Nieruchomości.
4. Zarząd postanowił wypowiedzieć wysokość dotychczasowej opłaty rocznej za grunt
oddany w użytkowanie wieczyste stanowiący własność Powiatu Wejherowskiego,
oznaczony ewidencyjnie jako działka nr 4/2 obręb 17 w Wejherowie i ustalić nową
wysokość opłaty rocznej w wysokości 6.315,00 zł (GN.6841.2.1a.2020.PR). Sprawę celem
dalszej realizacji przekazano do Wydziału Budownictwa i Nieruchomości.
5. Zarząd zapoznał się z:


zawiadomieniem Wójta Gminy Linia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy działki nr 187 położonej w obrębie
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geodezyjnym Tłuczewo (PP.6730.30.3.2020 z dnia 5 listopada 2020 r.; GN.673.2.
89.2020);
decyzją Wójta Gminy Szemud o warunkach zabudowy działki nr 319/12 położonej
w obrębie geodezyjnym Dobrzewino (GN.6730.268.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.;
GN.673.2.69.2020);
zawiadomieniem Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
ścieków, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody w ramach
inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 (ulice Tartaczna, Przemysłowa,
Szkolna)
w Wejherowie i Bolszewie” (GD.ZUZ.3.4210.744.2020.BS z dnia 13 listopada 2020 r.;
GN.6341.14.2020);
pismem Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni
dotyczącym odstąpienia od realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu przyłącza
ciepłowniczego do budynku handlowo-usługowego przy ulicy Inwalidów Wojennych 1
w Wejherowie (NM.022.1.2020.18.MS/17695 z dnia 9 listopada 2020 r.;
GN.6844.2.6.2020);
projektem decyzji Wójta Gminy Łęczyce o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (RIR.6733.31.
2020.DW z dnia 12 listopada 2020 r.; GN.673.2.109.2020);
decyzją Burmistrza Miasta Rumi o warunkach zabudowy działek nr 321/2, 321/1 oraz
części działki nr 241/3 obręb 17 przy ulicy H. Dąbrowskiego w Rumi (UA.6730.55.
2019.DCM z dnia 6 listopada 2020 r.; GN.673.2.20.2020);
zawiadomieniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie o zamiarze
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę
artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie
ul. Przebendowskiego 1, w roku 2021 (DPS.AG.3310.7.20.AM z dnia 19 listopada
2020 r.; RPW/73429/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.) – załącznik nr 3. Wartość
zamówienia 306.044,00 zł.

6. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 117/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia
12 listopada 2020 r.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała: Małgorzata Leśniewska
Podpisy Członków Zarządu:
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