Protokół Nr 201/22
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 29 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. Pani Barbara Gusman – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie –
przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za 2021 rok druk nr 512/22 stanowiący załącznik nr 2. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd
uchwałę nr VI/512/22 przyjął jednogłośnie.
2. Pani Bożena Olszewska – pracownik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że Burmistrz Miasta Rumi zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii dla
inwestycji – Rozbudowa ulicy Górniczej w Rumi – w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (GN.7111.7.2022). 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.
3. 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 drogi
powiatowej nr 1479G (ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna) w Wejherowie
i Bolszewie” (GN.683.1.5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 25.DP.2021.MC z dnia 21 i 22
marca 2022 r.; GN.6820.2.3.2021). Zarząd informacje przyjął do wiadomości.
4. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 56/5 położoną
w Częstkowie Strona postępowania zaakceptowała odszkodowanie w wysokości
12.000,00 zł za całą nieruchomość (GN.6820.2.10.2021). Sprawę celem dalszej realizacji
przekazano do Wydziału Budownictwa i Nieruchomości.
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5. Pani Magdalena Lorek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości –
poinformowała, że Strona postępowania dotyczącego ustalenia odszkodowania za prawo
własności działki nr 1062/8 położonej w Luzinie, która stała się własnością Powiatu
w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1410G
Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo” nie zaakceptowała
zaproponowanej kwoty odszkodowania. W związku z powyższym Zarząd postanowił zlecić
wycenę przedmiotowej nieruchomości (GN.6820.2.17.2021). Sprawę celem dalszej
realizacji przekazano do Wydziału Budownictwa i Nieruchomości.
6. Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Wójta Gminy Szemud z wnioskiem o zrzeczenie
się odszkodowania przez Gminę Szemud za prawo własności nieruchomości położonych
w Koleczkowie, które przeszły na własność Powiatu w związku z realizacją inwestycji
drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G wraz
z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218
w miejscowości Koleczkowo. Do podpisania przedmiotowego wniosku Zarząd upoważnił
Starostę i Wicestarostę.
7. Zarząd zapoznał się z:
 decyzją Wójta Gminy Szemud ustalającą warunki zabudowy działki nr 61/22
w obrębie geodezyjnym Leśno (GN.6730.549.2021 z dnia 11 marca 2022 r.;
GN.673.2.99.2021);
 informacją Wójta Gminy Choczewo w sprawie ustalenia warunków zabudowy działki
nr 484 w obrębie ewidencyjnym Sasino (RIGKiOŚ.6730.124.2021.KRK z dnia 16
marca 2022 r.; GN.673.2.130.2021);
 decyzją Wójta Gminy Łęczyce o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na
terenie działek nr 205/18, 205/1, 12, 15/2 obręb geodezyjny Nawcz
(GN.673.2.17.2022);
 zawiadomieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zmianie
terminu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego (GD.ZUZ.3.4210.614.2021.DK z dnia 10 marca 2022 r.;
GN.6341.17.2021);
 decyzją Wójta Gminy Łęczyce ustalającą warunki zabudowy działki nr 7/11 położonej
w obrębie geodezyjnym Nawcz (GN.673.2.13.2022);
 zawiadomieniem Starosty Wejherowskiego o zgromadzeniu całego materiału
dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 70/48 położoną
w Sasinie (GN.683.8.6.DP.2021.MC z dnia 14 marca 2022 r.; GN.6820.2.9.2021);
 zawiadomieniem Starosty Wejherowskiego o zgromadzeniu całego materiału
dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 70/57 położoną
w Sasinie (GN.683.8.5.DP.2021.MC z dnia 14 marca 2022 r.; GN.6820.2.9.2021);
 zawiadomieniami Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowań w sprawie
ustalenia odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu
Wejherowskiego w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie
nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi
powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 w miejscowości Koleczkowo
(GN.683.9.24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36.DP.2022.DA z dnia 21 marca
2022 r.; GN.6820.2.3.2022);
 decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie zmieniającą decyzję Starosty Wejherowskiego nr OS385/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. (GD.ZUZ.3.4230.11.2021.BS z dnia 16 marca 2022
r.; GN. 6341.4.2021);
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zawiadomieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącym
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (GD.ZUZ.3.4210.16.2022.KN z dnia 16 marca
2022 r.; GN.6341.2.2022);
decyzją Wójta Gminy Łęczyce ustalającą warunki zabudowy działki nr 7/10 położonej
w obrębie Nawcz (GN.673.2.12.2022);
zawiadomieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącym
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (GD.ZUZ.3.4210.951.2021.DK z dnia
21 marca 2022 r.; GN.6341.3.2022);
zawiadomieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącym
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (GD.ZUZ.3.4210.951.2021.DK z dnia
21 marca 2022 r.; GN.6341.3.2022);
zawiadomieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącym
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (GD.ZUZ.3.4210.951.2021.DK z dnia
21 marca 2022 r.; GN.6341.3.2022);
zawiadomieniem
Wojewody
Pomorskiego
o
wszczęciu
postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (WI-III.747.1.4.2022.AM.a z dnia 24 marca
2022 r.; GN.673.2.23.2022);
wnioskiem Wójta Gminy Gniewino o uzgodnienie/zaopiniowanie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
Czymanowo (RIGP.6722.5.233.2021.AG z dnia 21 marca 2022 r.; GN.673.1.78.2021).

8. Pan Mirosław Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji – przedstawił projekt uchwały
Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP
„Orzeł” w Wejherowie – druk nr 513/22 stanowiący załącznik nr 3. W przeprowadzonym
głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/513/22 przyjął jednogłośnie.
9. Pan Mirosław Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji – przedstawił projekt uchwały
Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie
– druk nr 514/22 stanowiący załącznik nr 4. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd
uchwałę nr VI/514/22 przyjął jednogłośnie.
10. Pan Mirosław Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji – przedstawił projekt uchwały
Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Wejherowie – druk nr 515/22 stanowiący załącznik nr 5. W przeprowadzonym
głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/515/22 przyjął jednogłośnie.
11. Pan Mirosław Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji – przedstawił wniosek
Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi o wyrażenie opinii w sprawie
powierzenia obowiązków kierowniczych w zastępstwie pani Tatianie Łapińskiej
(PZS1.R.1121.01.2022 z dnia 18 marca 2022 r.; RPW/16171/2022). Zarząd wyraził
pozytywną opinię i zgodę na powierzenie stanowiska w zastępstwie za panią Danutę
Sahajdaczną. Sprawę celem udzielenia odpowiedzi przekazano do Wydziału Edukacji.
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12. Pan Mirosław Lademann – Naczelnik Wydziału Edukacji – poinformował, że w dniu
28 marca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się pierwsze
posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego III Kadencji na lata 2022-2023.
Szkoły
i placówki oświatowo-wychowawcze prowadzone i dotowane przez Powiat Wejherowski
delegowały do składu młodzieżowej rady 24 przedstawicieli. W trakcie posiedzenia młodzi
radni dokonali wyboru Przewodniczącego i Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej.
Młodzieżowa Rada przyjęła również zobowiązanie do przedłożenia projektu Statutu
MRPW dostosowanego do zapisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy
o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie w celu jego uchwalenia przez Radę
Powiatu Wejherowskiego. Zarząd informacje przyjął do wiadomości.
13. Pani Magdalena Matuszak – Naczelnik Wydziału Środowiska – przedstawiła wniosek
Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie o przyznanie środków
w planie finansowym na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej polegającego na urządzeniu terenu zieleni przy budynku Starostwa Powiatowego
w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 4 (OS.3040.3.2022.TK). Zarząd wniosek rozpatrzył
pozytywnie i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 150.000,00 zł. Sprawę celem dalszej
realizacji przekazano do Wydziału Środowiska oraz Wydziału Finansowego.
14. Pan Robert Lorbiecki – Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Drogowego dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie – druk nr 516/22 stanowiący
załącznik nr 6. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/516/22 przyjął
jednogłośnie.
15. Pan Robert Lorbiecki – Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego
w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udzielenia przez Powiat Wejherowski pomocy
finansowej Gminie Miasta Wejherowa na realizację zadania inwestycyjnego – druk
nr 517/22 stanowiący załącznik nr 7. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę
nr VI/517/22 przyjął jednogłośnie.
16. Pan Robert Lorbiecki – Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – poinformował, że w związku z rozpoczęciem prac projektowych
remontu drogi powiatowej nr 1455G w m. Świetlino Sołtys wsi Świetlino zwrócił się
z wnioskiem o zachowanie obecnej nawierzchni drogi co pozwoli zachować charakter
miejscowości (RPW/16261/2022 z dnia 23 marca 2022 r.). W związku z powyższym
Zarząd postanowił wtrzymać realizację projektu do momentu przeprowadzenia rozmów z
Wójtem Gminy Łęczyce i określeniu zakresu zadania. Sprawę celem dalszej realizacji
przekazano do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.
17. Pan Robert Lorbiecki – Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – poinformował, że wykonawcy zadań drogowych Spółki Kruszywo
w Lini, Europrojekt Gdańsk w Gdańsku oraz Hydro-Mag w Garczu zwróciły się
z wnioskami o rewaloryzacje i podwyższenie wynagrodzeń z wykonywane zadania.
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Jednocześnie pan Dyrektor wyjaśnił, że Prawo zamówień publicznych nie pozwala na
swobodną zmianę warunków umów zawartych w ramach postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego. Możliwym jest natomiast zawarcie ugody, ale dopiero po
zakończeniu zadania i po przedstawieniu zestawienia rzeczywiście poniesionych
wydatków. Zarząd informacje przyjął do wiadomości. Sprawę celem udzielenia odpowiedzi
przekazano do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.
18. Pan Robert Lorbiecki – Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – poinformował, że Spółka Mosty Gdańsk w Gdańsku zwróciła się
z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji kanału technologicznego w związku z realizacją
inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie
5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)” (MG/W/146/03/22 z dnia
22 marca 2022 r.; L. Dz. Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
1355/2022 z dnia 24 marca 2022 r.). Sprawę celem udzielenia odpowiedzi przekazano do
Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.
19. Pan Robert Lorbiecki – Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – poinformował, że Spółka Mosty Gdańsk w Gdańsku zwróciła się
z wnioskiem o uzgodnienie planowanej przebudowy dróg powiatowych nr 1318G oraz
1455G w związku z realizacją inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku
Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez
węzła)” (MG/W/031/03/22 z dnia 6 marca 2022 r.; L. Dz. Zarządu Drogowego dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego 1077/2022 z dnia 9 marca 2022 r.). Sprawę celem udzielenia
odpowiedzi przekazano do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.
20. Pan Robert Lorbiecki – Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego – zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie
utwardzenia pobocza w Brzeźnie Lęborskim. Szacunkowy koszt zadania to ok. 74.000,00
zł. Zarząd przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na realizację przedmiotowego zadania.
Sprawę celem realizacji przekazano do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego.
21. Pan Piotr Syrocki – Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych – przedstawił
zestawienie wniosków o przyznanie nagród dla najlepszych sportowców i trenerów. Zarząd
po zapoznaniu się z wnioskami oraz opinią Komisji Sportu i Turystki Rady Powiatu
Wejherowskiego przyznał nagrody zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu.
Sprawę przekazano do Wydziału Kultury i Spraw Społecznych.
22. Pan Piotr Syrocki – Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych – poinformował,
że Fundacja Rodzinny Gdańsk w Gdańsku zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie
kwoty dotacji na dziecko w Domu dla Dzieci w Rumi (FRG/B/111/03/2022 z dnia 28
marca 2022 r.). Zarząd po zapoznaniu się ze sprawą i przeanalizowaniu możliwości
finansowych postanowił zwiększyć kwotę dotacji na jedno dziecko do wysokości 4.800,00
zł od miesiąca stycznia 2022 r. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Wydziału
Kultury i Spraw Społecznych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Informacja
w tej sprawie zostanie przekazana do Wydziału Finansowego.
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23. Pan Arkadiusz Szczygieł – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich –
zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o udzielenie grantu
w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Dostępny samorząd – granty”. Wniosek
obejmować będzie DPS w Wejherowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie, Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie oraz Starostwo Powiatowe
w Wejherowie – załącznik nr 9. Zarząd wyraził zgodę na złożenie przedmiotowego
wniosku. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Wydziału Rozwoju i Programów
Europejskich.
24. Pan Arkadiusz Szczygieł – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich –
zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy nadzoru inwestorskiego
nad robotami dla zadania „Zagospodarowanie terenu działek Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Wejherowie”. Wartość umowy z WEGNER Stanisław Wegner w Rumi
określono w wysokości 2,1% wartości zadania. Zarząd wniosek rozpatrzył pozytywnie
i wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. Sprawę celem dalszej realizacji
przekazano do Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich.
25. Pani Joanna Wojciechowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu Wejherowskiego w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach
rozdziału – druk nr 510/22 stanowiący załącznik nr 10. W przeprowadzonym głosowaniu
Zarząd uchwałę nr VI/510/22 przyjął jednogłośnie.
26. Pani Joanna Wojciechowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego
rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" – druk nr 511/22
stanowiący załącznik nr 11. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr
VI/511/22 przyjął jednogłośnie.
27. Zarząd zatwierdził bilans z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2021 r. Sprawę
celem dalszej realizacji przekazano do Wydziału Finansowego.
28. Pani Joanna Wojciechowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2021 rok, informację o stanie mienia
Powiatu Wejherowskiego według stanu na dzień 31.12.2021 roku, sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za 2021
rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za 2021 rok – załącznik nr 12. Zarząd nie wniósł
zastrzeżeń. Przedmiotowe sprawozdania i informacja zostaną przekazane do Biura Rady
i Zarządu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
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29. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 200/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia
25 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

/-/

7

