Protokół Nr 198/22
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 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 projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie:
 udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla
Gminy Szemud – druk nr 414/22. Zarząd niniejszy projekt przyjął i postanowił
przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego.
 udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla
Gminy Choczewo – druk nr 415/22. Zarząd niniejszy projekt przyjął i postanowił
przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego.
 udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla
Gminy Łęczyce – druk nr 416/22. Zarząd niniejszy projekt przyjął i postanowił
przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego.
 udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla
Gminy Linia – druk nr 417/22. Zarząd niniejszy projekt przyjął i postanowił
przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego.
2. Pani Małgorzata Bernacka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie – przedstawiła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wejherowie oraz Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2021. Zarząd informacje przyjął do wiadomości. Sprawozdania zostaną
przedstawione Radzie Powiatu.
3. Pani Małgorzata Bernacka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie – przedstawiła Ocenę działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
prowadzonych na terenie powiatu wejherowskiego za 2021 r. stanowiącą załącznik nr 2.
Zarząd niniejszą ocenę przyjął bez uwag.
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4. Pani Małgorzata Bernacka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie – przedstawiła propozycję podwyżek wynagrodzenia dla:
a) zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 70,00 zł/m-c/ na dziecko;
b) pogotowi rodzinnych w wysokości 150,00 zł/m-c/ na dziecko;
c) rodzinnych domów dziecka w wysokości 90,00 zł/m-c/ na dziecko.
Łączna kwota wynikająca z wprowadzenia podwyżek od miesiąca kwietnia 2022 r. to
98.190,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie wynagrodzeń w proponowanej
wysokości. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
5. Pani Bożena Olszewska – pracownik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że Wójt Gminy Linia zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii dla
inwestycji – Budowa drogi gminnej nr 150011G na odcinku Zielony Dworek – Głodnica –
Kamienna Góra – w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (GN.7111.6.2022).
Zarząd po zapoznaniu się ze sprawą postanowił nie wnosić zastrzeżeń do projektu realizacji
przedmiotowej inwestycji. Sprawę celem udzielenia odpowiedzi przekazano do Wydziału
Budownictwa i Nieruchomości.
6. Pani Bożena Olszewska – pracownik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że Wójt Gminy Szemud zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii dla
inwestycji – Budowy i rozbudowy dróg gminnych oraz rozbudowy drogi powiatowej nr
1415G Kielno-Kłosówko – w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(GN.7111.21.2021). Zarząd po zapoznaniu się ze sprawą postanowił nie wnosić zastrzeżeń
do projektu realizacji przedmiotowej inwestycji. Sprawę celem udzielenia odpowiedzi
przekazano do Wydziału Budownictwa i Nieruchomości.
7. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie obciążenia
nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu – druk nr
505/22 stanowiący załącznik nr 3. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr
VI/505/22 przyjął jednogłośnie.
8. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 9/5 obręb Koleczkowo
Strona
postępowania
zaakceptowała
stawkę
w
wysokości
30,00
zł/m²
(GN.6820.2.12.2018). Zarząd informację przyjął do wiadomości. Sprawę celem dalszej
realizacji przekazano do Wydziału Budownictwa i Nieruchomości.
9. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 56/5 obręb Częstkowo
Strona postępowania zaproponowała łączną kwotę 14.000,00 zł (GN.682.10.2021). Zarząd
po zapoznaniu się za sprawą postanowił zaproponować odszkodowanie w wysokości
12.000,00 zł. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Wydziału Budownictwa i
Nieruchomości.
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10. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu
pomieszczeń wraz z bazą socjalną z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia w Wejherowie
(PZKS.4024.2022.DR z dnia 4 marca 2022 r.; GN.6844.2.13.2020). Zarząd wniosek
rozpatrzył pozytywnie i wyraził zgodę na zawarcie wskazanej w piśmie umowy. Sprawę
celem udzielenia odpowiedzi przekazano do Wydziału Budownictwa i Nieruchomości.
11. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie zwrócił się
z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia z Wejherowską
Akademią Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo (PZS1W.KG.221.01.22 z dnia 15 marca
2022 r.; GN.6844.2.3.2020). Zarząd wniosek rozpatrzył pozytywnie i wyraził zgodę na
zawarcie wskazanej w piśmie umowy. Sprawę celem udzielenia odpowiedzi przekazano do
Wydziału Budownictwa i Nieruchomości.
12. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że Starosta Wejherowski wydał decyzje ustalające odszkodowania za
działki przejęte w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania
drogi powiatowej nr 1405G z drogą powiatową 1412G na skrzyżowanie typu rondo
w miejscowości Kamień” (GN.683.9.1, 3a, 3b.DP.2021.MC z dnia 1 marca 2022 r.;
GN.6820.2.7.2021). Zarząd informacje przyjął do wiadomości.
13. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że Wójt Gminy Szemud zatwierdził projekt podziału działki nr 867
położonej w obrębie geodezyjnym Szemud (GN.6831.37.2022.JK z dnia 3 marca 2022 r.;
GN.6820.2.15.2021). W wyniku podziału nowowydzielona działka nr 867/1 o powierzchni
77 m², z mocy prawa przechodzi na własność Powiatu Wejherowskiego. Zarząd informacje
przyjął do wiadomości.
14. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że Wójt Gminy Wejherowo wszczął postępowanie w sprawie wydania
decyzji o podziale działek nr 31 i 62 (RGPN.6831.100.2021.HB z dnia 25 lutego 2022 r.;
GN.6820.2.4.2022). Zgodnie z projektem podziału nowowydzielona działka nr 31/1
o powierzchni 33 m², z mocy prawa przejdzie na własność Powiatu Wejherowskiego.
Zarząd informacje przyjął do wiadomości.
15. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że Wójt Gminy Luzino zatwierdził projekt podziału działki nr 172/7
położonej w Luzinie (ZPNOS.6831.15.2022.AG z dnia 15 lutego 2022 r.; GN.6820.2.
18.2021). W wyniku podziału nowowydzielona działka nr 175/8 o powierzchni
11 m², z mocy prawa przechodzi na własność Powiatu Wejherowskiego. Zarząd informacje
przyjął do wiadomości.
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16. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że Spółka Polskie Koleje Państwowe przekazała projekt umowy
dotyczącej najmu powierzchni na Dworcu PKP w Wejherowie z przeznaczeniem na
realizację zadań publicznych. Zarząd informacje przyjął do wiadomości.
17. Zarząd zapoznał się z:

















zawiadomieniem Wójta Gminy Linia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o warunkach zabudowy działki nr 221/15 położonej w obrębie geodezyjnym
Zakrzewo (PP.6730.56.5.2021 z dnia 11 marca 2022 r.; GN.673.2.11.2022);
zawiadomieniem Wójta Gminy Linia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o warunkach zabudowy działki nr 221/16 położonej w obrębie geodezyjnym
Zakrzewo (PP.6730.57.5.2021 z dnia 11 marca 2022 r.; GN.673.2.8.2022);
zawiadomieniem Burmistrza Miasta Rumi o zmianie terminu załatwienia sprawy
dotyczącej ustalenia warunków zabudowy działek nr 962/1, 962/2, 963, 967, 968,
969/1, 969/3, 969/4, 9701/3, 970/4, 970/7 obręb 18 (UA.6730.46.2021.DMS z dnia 7
marca 2022 r.; GN.673.2.3.2022);
wykazem umów dzierżawy, najmu i użyczenia przedłożonym przez Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (PZS2.221.2, 4/22.EM z dnia 10 marca
2022 r.; GN.6844.2.4.2020);
zawiadomieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o
zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się ze
zgromadzonymi aktami przed wydaniem decyzji (GD.ZUZ.3.4230.11.2021.BS z dnia 7
marca 2022 r.; GN.6341.4.2021);
decyzją Starosty Wejherowskiego zatwierdzającą projekt architektoniczno-budowalny
zawiadomieniem Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie
zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na przebudowę budynku internatu
Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (AB.6740.1.9.2022.5
z dnia 2 marca 2022 r.; GN.6844.2.13.2022);
i udzielającą pozwolenia na przebudowę budynku internatu Powiatowego Zespołu
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (AB.6740.1.9.2022.5 z dnia 10 marca 2022 r.;
GN.6844.2.13.2022);
decyzją Wójta Gminy Wejherowo o warunkach zabudowy działki nr 3/32 położonej
w Łężycach (6730.146.2021 z dnia 9 marca 2022 r.; GN.673.2.123.2021);
decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie na prowadzenie robót
budowlanych związanych z przebudową na działce nr 24/2 obręb 5 w Wejherowie
(MKZ.4125.17.2022.AL z dnia 3 marca 2022 r.; GN.6844.2.13.2020);
postanowieniami
Starosty
Wejherowskiego
powołującymi
rzeczoznawcę
majątkowego w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte w
związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1410G
Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo” (GN.683.4.3, 4, 7,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
32.DP.2021.MC z dnia 8 marca 2022 r.; GN.6820.2.17.2021);
pismem Starosty Wejherowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr
45/15 obręb 2 w Wejherowie (GN.683.1.23.DP.2021.MC z dnia 8 marca 2022 r.;
GN.6820.2.3.2021);
decyzją Starosty Wejherowskiego umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia
odszkodowania za działkę nr 1061/4 położona w Luzinie (GN.683.4.19.DP.2021.MC
z dnia 7 marca 2022 r.; GN.6820.2.17.2021);
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decyzją Starosty Wejherowskiego umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia
odszkodowania za działkę nr 127/37 położona w Luzinie (GN.683.4.4.DP.2021.MC
z dnia 7 marca 2022 r.; GN.6820.2.17.2021);
zawiadomieniem Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia odszkodowania za działki nr 294/1 oraz 293/1 położone w Luzinie
(GN.683.4.8.DP.2021.MC z dnia 8 marca 2022 r.; GN.6820.2.17.2021);
zawiadomieniem Wójta Gminy Choczewo o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy części działki nr 38
w obrębie ewidencyjnym Żelazno (RIGKiOŚ.6730.19.2022.KRK z dnia 28 lutego
2022 r.; GN.673.2.101.2021);
decyzją Wójta Gminy Choczewo umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o warunkach zabudowy działki nr 38 położonej w obrębie
ewidencyjnym Żelazno (RIGKIOŚ.6730.71.2021.KRK z dnia 28 lutego 2022 r.;
GN.673.2.101.2021);
zawiadomieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
(GD.ZUZ.3.4210.16.2022.KN z dnia 1 marca 2021 r.; GN.6341.2.2022);
wnioskiem Wójta Gminy Łęczyce o uzgodnienie projektu zmiany fragmentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bożepole Małe
(NGP.6721.4.2020.DW z dnia 24 lutego 2022 r.; GN.673.1.23.2020);
decyzją Wójta Gminy Łęczyce ustalającą warunki zabudowy działki nr 204/4 obręb
geodezyjny Nawcz (GN.673.2.116.2021);
pismem Prezydenta Miasta Wejherowa skierowanym do Wójta Gminy Wejherowo
w sprawie wydania opinii dotyczącej przedsięwzięcia: Budowa drogi dojazdowej do
Górki Bolszewskiej w Wejherowie (WIGKiOŚ.6220.8.2021.TB z dnia 8 marca 2022 r.;
GN.673.2.132.2021);
wnioskiem Burmistrza Miasta Rumi o wydanie opinii/uzgodnienia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie
ul. Gdańskiej, ul. Łużyckiej i ul. Oliwskiej (RPP.6721.15.2022.MB z dnia 3 marca
2022 r.; GN.673.1.3.2021);
wykazem zawartych umów najmu i użyczenia przedłożonym przez Dyrektora Zespołu
Szkół nr 1 w Rumi (PZS1R.221.01.2022 z dnia 7 marca 2022 r.; GN.6844.2.7.2020);
decyzją Wójta Gminy Choczewo o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. Instalacja fotowoltaiczna Zwartówko (RIGKiOŚ.6220.10.2021
/2022/ZW z dnia 7 marca 2022 r.; GN.673.2.129.2021);
wykazem zawartych umów najmu i użyczenia przedłożonym przez Dyrektora Zespołu
Szkół nr 1 w Rumi (PZS1R.221.01.2022 z dnia 1 marca 2022 r.; GN.6844.2.7.2020);

18. Pan Mirosław Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji – przedstawił projekt uchwały
Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Gminą Gniewino, dotyczącego przekazania Gminie Gniewino zadania publicznego
polegającego na założeniu i samodzielnym prowadzeniu publicznej szkoły
ponadpodstawowej – Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie – druk nr 412/22.
Zarząd niniejszy projekt przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu
Wejherowskiego.
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19. Pan Mirosław Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji – przedstawił projekt uchwały
Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce
Bąkowskiej – Inspektorowi Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie –
druk nr 507/22 stanowiący załącznik nr 4. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd
uchwałę nr VI/507/22 przyjął jednogłośnie.
20. Pan Mirosław Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji – poinformował,
że kontynuowany będzie Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
realizowanego od 2017 r. Obejmuje on rozwiązania, w szczególności w obszarach
dotyczących wsparcia dla kobiet, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opieki, w tym
paliatywnej, lub rehabilitacji dzieci, wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku
ciąży powikłanej, pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym
mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie. W ramach
projektu „Za życiem”, w latach 2022-2026 Powiat Wejherowski otrzyma dotację celową
w łącznej wysokości 2.971.782,00 zł między innymi na realizację zadań związanych
z organizacją: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dodatkowych usług terapeutów,
fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, spotkań
i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych
dziecka jak również zakupu pomocy dydaktycznych i testów diagnostycznych. Zarząd
informacje przyjął do wiadomości.
21. Pan Mirosław Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji – poinformował, że Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Wejherowie zawiadomił o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia w ramach
realizacji zadania pn.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół
nr 1 w Wejherowie na dz. nr 173/30 obr. 16 w Wejherowie etap I
(PZS1W.KG.272.2.2.2022 z dnia 14 marca 2022 r.; RPW/14386/2022). Wartość
zamówienia 700.000,00 zł. Zarząd informacje przyjął do wiadomości.
22. Pan Piotr Syrocki – Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych – przedstawił
projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie powołania komisji
konkursowej – druk nr 506/22 stanowiący załącznik nr 5. W przeprowadzonym
głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/506/22 przyjął jednogłośnie.
23. Pan Piotr Syrocki – Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych – przedstawił
projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia dotacji spółce
działającej pod firmą Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni – druk nr 413/22. Zarząd
niniejszy projekt przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego.
24. Pan Arkadiusz Szczygieł – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich –
przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu działek Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie – druk nr 504/22 stanowiący załącznik
nr 6. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/504/22 przyjął jednogłośnie.
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25. Pani Danuta Fedyniak – Zastępca Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego
w sprawie uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa Pomorskiego - druk 407/22. Zarząd niniejszy projekt przyjął
i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego.
26. Pani Danuta Fedyniak – Zastępca Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego
w sprawie uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Miasta Wejherowa na budowę ulicy Parkowej i ulicy Zamkowej wraz
z zagospodarowaniem działki 7/2 i 8 obr. 17 w Wejherowie wraz z robotami
towarzyszącymi - druk 408/22. Zarząd niniejszy projekt przyjął i postanowił przedłożyć go
Radzie Powiatu Wejherowskiego.
27. Pani Danuta Fedyniak – Zastępca Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego
w sprawie uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu
Wejherowskiego nr VI/XIX/296/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia
przystanków na terenie Powiatu Wejherowskiego, których właścicielem lub zarządzającym
jest Powiat Wejherowski oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków - druk
418/22. Zarząd niniejszy projekt przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu
Wejherowskiego.
28. Pani Danuta Fedyniak – Zastępca Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Remontu drogi powiatowej 1400G
Reda – Gniewowo wartość najkorzystniejszej cenowo złożonej oferty przekracza
zaplanowane na ten cel środki. W związku z powyższym Zarząd wyraził zgodę na
tymczasowe uzupełnienie środków z zadań: Remont drogi powiatowej 1485G
w Wejherowie – ul. Rzeźnicka oraz Remont dróg powiatowych na terenie Gminy
Choczewo. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Zarządu Drogowego dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego.
29. Pani Danuta Fedyniak – Zastępca Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Przebudowy i remontu dróg
powiatowych nr 1431G oraz 1336G na terenie gminy Linia wartość najkorzystniejszej
cenowo złożonej oferty przekracza zaplanowane na ten cel środki. Zarząd po zapoznaniu
się ze sprawą polecił przygotować pismo do Gminy Linia informujące o wynikach
przedmiotowego przetargu. Dalsze procedowanie w sprawie będzie uzależnione od
stanowiska Gminy Linia i porozumień zawartych w tej sprawie pomiędzy Powiatem
a Gminą. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Zarządu Drogowego dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego.
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30. Pani Danuta Fedyniak – Zastępca Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – poinformowała, że Spółka KRUSZYWO w Lini zwróciła się
z wnioskiem o rewaloryzację wynagrodzenia za zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej
Karczmy” oraz budowy ronda w m. Kamień (L. Dz. Zarządu Drogowego dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego 1074/2022 z dnia 9 marca 2022 r.). Zarząd przekazał wniosek
do analizy prawnej. Sprawę celem realizacji przekazano do Zarządu Drogowego dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.
31. Pani Danuta Fedyniak – Zastępca Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców poinformowała, że obecne
warunki pogodowe nie pozwalają na wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej Kamień –
Kowalewo. Zarząd informacje przyjął do wiadomości.
32. Pani Joanna Wojciechowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu Wejherowskiego w sprawie:
 zmiany budżetu powiatu oraz przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej
- druk nr 502/22 stanowiący załącznik nr 7. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd
uchwałę nr VI/502/22 przyjął jednogłośnie.
 proporcji dotyczącej rozliczenia podatku VAT w Starostwie Powiatowym
w Wejherowie oraz jednostek organizacyjnych powiatu objętych centralizacją VAT
w 2022 roku – druk nr 503/22 stanowiący załącznik nr 8. W przeprowadzonym
głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/503/22 przyjął jednogłośnie.
33. Pan Jacek Thiel – Wicestarosta – przedstawił wniosek Dyrektora Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie o zwiększenie dotacji celem realizacji
działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów w budynku przy ulicy
Wałowej w Wejherowie (L. Dz. /1885/2022/DKA z dnia 3 marca 2022 r.;
RPW/14706/2022 z dnia 15 marca 2022 r.). Zarząd powróci do wniosku w terminie
późniejszym. Sprawę przekazano do Wydziału Finansowego.
34. Pani Joanna Wojciechowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady
Powiatu Wejherowskiego w sprawie:
 zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok – druk nr 410/22. Zarząd
niniejszy projekt przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego;


zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2022-2034 –
druk nr 411/22. Zarząd niniejszy projekt przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie
Powiatu Wejherowskiego.
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35. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 197/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia
8 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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