Protokół Nr 197/22
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 8 marca 2022 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
Maja Jaromirska-Lewińska – Sekretarz Powiatu
Pani Gabriela Lisius – przewodnicząca Zarządu – powitała członków Zarządu, po czym
stwierdziła prawomocność posiedzenia, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1).
1. Pan Andrzej Papke – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
– przedstawił wniosek Wójta Gminy Szemud o dofinansowanie inwestycji pn.:
„Kompleks sportowo – rekreacyjny gminy Szemud z funkcjami treningowo –
szkoleniowymi dla strażaków OSP” (ZK.3026.11.2022). Zarząd postanowił powrócić do
wniosku przy podziale tzw. wolnych środków budżetowych. Sprawę celem dalszej
realizacji przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Informację w tej sprawie przekazano do Wydziału Finansowego.
2. Pan Andrzej Papke – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
– przedstawił projekty umów dotyczących realizacji zadania polegającego na
zorganizowaniu zakwaterowania dla ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym
terytorium Ukrainy, na podstawie porozumienia nr 5/2022 z dnia 2 marca 2022 r.,
zawartego pomiędzy Wojewodą pomorskim a Powiatem Wejherowskim. Zarząd projekty
zaakceptował
i upoważnił do podpisania niniejszych umów Starostę i Wicestarostę.
3. Pani Małgorzata Bernacka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie
określenia zadań powiatu, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. – druk nr 404/22. Zarząd niniejszy
projekt przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego.
4. Pani Małgorzata Bernacka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie – przedstawiła wniosek o zwiększenie środków w planie finansowym
jednostki z przeznaczeniem na zakup energii (PCPR.FK.3101.8.2022.ŻP z dnia 1 marca
2022 r.; RPW/11991/2022 z dnia 2 marca 2022 r.). Zarząd postanowił uwzględnić wniosek
przy podziale tzw. wolnych środków budżetowych). Sprawę przekazano do Wydziału
Finansowego.
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5. Pani Małgorzata Bernacka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie – poinformowała o konieczności umieszczenia dziecka w specjalistycznej
placówce w Gdańsku. Miesięczny koszt utrzymania to 7.000,00 zł/m-c. Zarząd informacje
przyjął do wiadomości.
6. Pani Małgorzata Bernacka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie – poinformowała, że po przeanalizowaniu wyników kontroli
przeprowadzonej w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Rumi
„Dom dla dzieci w Rumi” prowadzonej przez Fundację „Rodzinny Gdańsk” możliwym
jest podniesienie kwoty dofinansowania do wysokości 4.800,00 zł/m-c od miesiąca marca
2022 r. Zarząd informacje przyjął do wiadomości.
7. Pani Małgorzata Bernacka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie – poinformowała o możliwości przystąpienia do projektu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprawiającego dostępność usług
świadczonych przez samorządowe jednostki i urzędy – „Dostępny samorząd - granty”.
Zarząd po zapoznaniu się ze sprawą postanowił złożyć wniosek obejmujący potrzeby
jednostek powiatowych. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Wydziału Rozwoju
i Programów Europejskich.
8. Pani Małgorzata Bernacka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie – poinformowała o konieczność podniesienia wynagrodzeń rodzinom
zastępczym zawodowym i prowadzącym rdd. Zarząd polecił przeprowadzenie analizy
możliwości wzrostu wynagrodzeń w ramach planu finansowego jednostki. Sprawę celem
realizacji przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
9. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że Burmistrz Miasta Rumi zwrócił się z wnioskiem o wydanie
opinii/uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rumi w rejonie ul. Ślusarskiej (RPP.6721.13.2022.IN z dnia 2 marca 2022 r.;
GN.673.1.3.2022). Zarząd po zapoznaniu się z projektem postanowił nie wnosić do niego
uwag. Sprawę przekazano do Wydziału Budownictwa i Nieruchomości.
10. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że wpłynął wniosek dotyczący uregulowania stanu prawnego fragmentu
działki nr 19/4 w Ciekocinie zabudowanej chodnikiem (GN.6820.2.19.2021).
Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że inwestorem chodnika
posadowionego w pasie drogi powiatowej w m. Ciekocino była Gmina Choczewo. Zarząd
postanowił zwrócić się do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
o podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie do zgodności stanu prawnego
z faktycznym. Sprawę przekazano do Wydziału Budownictwa i Nieruchomości.
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11. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że w sprawach ustalenia odszkodowania za prawo własności
nieruchomości położonych w Luzinie, które stały się własnością Powiatu w związku z
realizacją inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1410G Luzino –
Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo” istnieje możliwość zawarcia
ugód administracyjnych (GN.6820.2.17.2021). Zarząd informacje przyjął do wiadomości i
postanowił:
a) w odniesieniu do działki nr 1062/8 zaproponować odszkodowanie w wysokości
25.255,00 zł;
b) w odniesieniu do działki nr 1064/19 zlecić wykonanie operatu szacunkowego;
c) w odniesieniu do działki nr 1039/6 zlecić wykonanie operatu szacunkowego;
d) w odniesieniu do działki nr 290/15 zaakceptować odszkodowanie zaproponowane
przez Stronę w wysokości 3.000,00 zł;
e) w odniesieniu do działek nr 294/1 i 293/1 zaproponować odszkodowanie
w wysokości 8.300,00 zł;
f) w odniesieniu do działek nr 38/1 i 38/2 zaproponować odszkodowanie
w wysokości 4.800,00 zł.
Sprawę przekazano do Wydziału Budownictwa i Nieruchomości.
12. Zarząd zapoznał się z:













zawiadomieniem Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów
niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy działki nr 7/10 obręb
geodezyjny Nawcz (NGP.6730.169.2021.DW z dnia 1 marca 2022 r.;
GN.673.2.12.2022);
zawiadomieniem Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów
niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy działki nr 7/11 obręb
geodezyjny Nawcz (NGP.6730.168.2021.DW z dnia 1 marca 2022 r.;
GN.673.2.13.2022);
zawiadomieniem Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów
niezbędnych do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej (NGP.6733.4.2022.DW z dnia 4
marca
2022 r.; GN.673.2.17.2022);
decyzją Wójta Gminy Linia o warunkach zabudowy działki nr 159/67 w obrębie
geodezyjnym Zakrzewo (PP.6730.63.2021 z dnia 28 lutego 2022 r.; GN.673.2.2.2022);
zawiadomieniem Wójta Gminy Wejherowo o otrzymanych uzgodnieniach oraz opinii
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kompostowni dla selektywnie zebranych bioodpadów
(RGOŚ.6220.21.2021 z dnia 28 lutego 2022 r.; GN.673.2.4.2022);
decyzją Wójta Gminy Szemud o warunkach zabudowy działki nr 290/10 w obrębie
geodezyjnym Kamień (GN.6730.527.2021 z dnia 28 lutego 2022 r.;
GN.673.2.86.2021);
postanowieniem Starosty Wejherowskiego powołującym rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 64/3 położoną w Częstkowie
(GN.683.9.15.DP.2021.MC z dnia 28 lutego 2022 r.; GN.6820.2.12.2021);
pismami Starosty Wejherowskiego w sprawach ustalenia odszkodowań za
nieruchomości, które stały się własnością Powiatu Wejherowskiego w związku
z realizacją inwestycji drogowej pn.; „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik
– Sasino poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego o długości ok. 2,6 km”
(GN.683.8.9, 8, 7, 4, 3, 2, 1.DP.2021.MC z dnia 2 marca 2022 r.; GN.6820.2.9.2021);
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wnioskiem Burmistrza Miasta Redy o uzgodnienie/zaopiniowanie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miejskiego Parku
Rodzinnego w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
(UA.6721.1.5.2021.HS z dnia 1 marca 2022 r.; GN.673.1.57.2021);
zawiadomieniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku o wszczęciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup bonów towarowych”
(AT.332.19.483.22 z dnia 7 marca 2022 r.; RPW/12982/2022) – załącznik nr 2.

13. Pan Robert Lorbiecki – Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego
w sprawie zawarcia umowy przeniesienia praw i obowiązków z umowy dotyczącej
zrealizowania inwestycji niedrogowej w ciągu drogi powiatowej nr 1438G w miejscowości
Bolszewo ul. Zamostna – druk nr 498/22 stanowiący załącznik nr 3.
W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/498/22 przyjął jednogłośnie.
14. Pan Robert Lorbiecki – Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi położonej na obszarze Gminy Miasta
Wejherowa do kategorii dróg gminnych – druk nr 501/22 stanowiący załącznik nr 4.
W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/501/22 przyjął jednogłośnie.
15. Pan Robert Lorbiecki – Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – poinformował, że ponieważ Powiat Wejherowski w związku
z realizacją inwestycji drogowych stał się właścicielem działek na terenie miasta
Wejherowa Prezydent Miasta Wejherowa zwrócił się z wnioskami o zawarcie porozumień
mających na celu wyłączenie działek nie będących już własnością gminy oraz zmniejszenie
opłaty rocznej za umieszczenie infrastruktur technicznej w pasach drogowych (WGNiU.
6853.2.35.2014.AP,
WGNiU.6853.2.12.2012.AP,
WGNiU.6853.2.15.2019.AP,
WGNiU.6853.2.5.2012.AP, WGNiU.6853.2.39.2021.AP z dnia 18 lutego 2022 r.; L. Dz.
Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 948-952/2022 z dnia 2 marca
2022 r.). Zarząd przychylił się do wniosków i zaakceptował przedłożone projekty
porozumień. Do podpisania przedmiotowych porozumień upoważniono Starostę
i Wicestarostę.
16. Pan Robert Lorbiecki – Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – poinformował, że Spółka Empress Nieruchomości w Wejherowie
zwróciła się z wnioskiem o remont nawierzchni odcinka drogi - prawoskrętu na osiedla
przy ulicy Sobieskiego 350, 352 w Wejherowie. Jednocześnie pan Dyrektor dodał, ze
szacunkowy koszt zadania to ok. 40.000,00 zł. Zarząd informacje przyjął do wiadomości i
wyraził zgodę na realizację wskazanego zadania. Sprawę celem realizacji przekazano do
Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.
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17. Pan Robert Lorbiecki – Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – poinformował, że szacunkowy koszt wykonania utwardzenia pobocza
w m. Strzebielino to ok. 150.000,00 zł. Zarząd informacje przyjął do wiadomości i wyraził
zgodę na realizację wskazanego zadania. Sprawę celem realizacji przekazano do Zarządu
Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.
18. Pan Mirosław Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji – poinformował, że Dyrektorzy
prowadzonych przez Powiat Wejherowski placówek oświatowych podjęli działania
zmierzające do umożliwienia przyjęcia dzieci i młodzieży z objętej działaniami wojennymi
Ukrainy i zgłaszają gotowość do realizacji tego zadania. Zarząd informacje przyjął do
wiadomości.
19. Pan Mirosław Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji – w związku z upływającym
okresem powierzenia stanowiska dyrektora w: Powiatowym Zespole Szkół nr 2
w Wejherowie, Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie oraz Powiatowym Zespole
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie, zwrócił się z wnioskiem
o wyrażenie stanowiska w sprawie wszczęcia odpowiednich procedur związanych
z zapewnieniem ciągłości w obsadzie stanowisk kierowniczych w jednostkach – załącznik
nr 5. Zarząd postanowił o wszczęciu procedur konkursowych dotyczących obsady
przedmiotowych stanowisk i upoważnił pana Naczelnika do podjęcia czynności
związanych z organizacją postępowań konkursowych. Sprawę celem realizacji przekazano
do Wydziału Edukacji.
20. Pan Arkadiusz Szczygieł – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich –
przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na
"Zagospodarowanie terenu działek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie"
– druk nr 500/22 stanowiący załącznik nr 6. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd
uchwałę nr VI/500/22 przyjął jednogłośnie.
21. Komisja przetargowa powołana w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu działek Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie zwróciła się z wnioskiem o zatwierdzenie
(ZP.272.1.2022):
a) propozycji trybu z wolnej ręki,
b) projektu zaproszenia do negocjacji z wykonawcą TREE CLONE Maciej Lebiecki,
ul. Kościelna 8, 84-242 Luzino.
Zarząd wniosek rozpatrzył pozytywnie. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do
Referatu Zamówień Publicznych.
22. Pani Joanna Wojciechowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu, przeniesienia wydatków
budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy celowej – druk nr 499/22 stanowiący
załącznik nr 7. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/499/22 przyjął
jednogłośnie.
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23. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 196/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia
2 marca 2022 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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