
PROTOKÓŁ Nr VIII/2003
z VIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

w dniu 26 czerwca 2003 roku.

Rozpoczęcie: 13.00                                                                Zakończenie: 16.30

           
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  –  otworzył
obrady VIII sesji  Rady Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że
w  sesji  uczestniczy  13  radnych(  Radny  Ptak  przybył  o  godz.  13.30),  co
stanowi  kworum,  przy  którym  Rada  może  obradować  i  podejmować
prawomocne uchwały. Powitał radnych i zaproszonych gości.
(lista radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu)

2.      Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Powiatu.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  –  zapytał
radnych,  czy  wnoszą  uwagi  do  protokołu  z  VII  sesji  Rady  Powiatu.  W
związku  z  brakiem zastrzeżeń,  zarządził  głosowanie  w  sprawie  przyjęcia
protokołu VII sesji.

Radni w wyniku głosowania opowiedzieli się jednogłośnie (13 głosów za)
za przyjęciem protokołu VII sesji Rady Powiatu.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad  .
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(proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji)

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o wykorzystaniu środków PFRON w Powiecie Nowodworskim

  w 2002 roku
6. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z prowadzonej działalności w 2003 roku
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1  planu  finansowego  środków  Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  w 2003 roku.
7.2 zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok
7.3 przekazania przyczepy AUTOSAN , ciągnika rolniczego URSUS i motocykla
MIŃSK dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim
7.4 odwołania członka Zarządu Powiatu Nowodowrskiego
7.5 odwołania członka Komisji Rewizyjnej  
7.6  zmiany uchwały Nr  II/12/2002  Rady Powiatu Nowodowrskiego  z  dnia 02
grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
7.7  odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu,  Rozwoju Gospodarczego i
Promocji Powiatu
7.8  wybór  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu,  Rozwoju  Gospodarczego  i
Promocji Powiatu;
7.9  wybór  członka  Komisji  Samorządowo-  Społecznej  Rady  Powiatu
Nowodowrskiego  oraz  zmiany  uchwały  z  dnia  02  grudnia  2002  roku  Nr
II/13/2002
7.10 w sprawie zmiany uchwały  Nr VII/48/2003 z dnia 28 maja 2003 roku w
sprawie  powołania  Komisji  stałej,  ustalenia  jej  składu  osobowego  oraz
przedmiotu działania

8. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu Nowodowrskiego od ostatniej sesji
9. Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady Powiatu
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowodworskiego  Eugeniusz
Wyrzykowski– zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Starosta  Mirosław  Molski  –  zaproponował  radnym  w  punkcie  7.11
porządku  obrad  wprowadzenie  uchwały  w  sprawie  przebudowy  drogi  nr
09166 Żelichowo- Nowy Dwór Gdański. Druga propozycja dotyczyła zmiany
projektu  uchwały w sprawie przystąpienia  Powiatu  Nowodworskiego jako
członek  założyciel  do  Pomorskiej  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej z
siedzibą w Gdańsku.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowodworskiego  Eugeniusz
Wyrzykowski  zgłosił  propozycję  projektu  uchwały  (w  punkcie  7.13
porządku obrad), w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty na
2003 rok
.
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowodworskiego  Eugeniusz
Wyrzykowski – zapytał, czy są jeszcze uwagi do porządku obrad? Więcej
uwag nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący  Rady  Grzegorz  Lew zgłosił  wniosek  o  zdjęcie  z
porządku  sesji  punktu  7.8  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Komisji
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.

Radny Zbigniew Bojkowski  wyraził   negatywny stosunek  do  złożonego
przez  radnego  Grzegorz  Lwa  wniosku,  powiedział,  iż   nie  można
doprowadzać do dostosowywania porządku sesji do własnych potrzeb.

Głosowanie nad wnioskami:

1.      wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 7.8  

8 głosów za
4 głosy przeciw
1 głos wstrzymujący się

2.      wniosek w sprawie projektu o przebudowę drogi Żelichowo- Nowy  
Dwór Gdański

13 głosów za

3.      wniosek o zatwierdzeniu planu pracy Komisji Oświaty na 2003 rok  

13 głosów za

4.      wniosek  o  przystąpienie  Powiatu  do  Pomorskiej  Regionalnej  
Organizacji Turystycznej

11 głosów za
2 wstrzymujące się
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Po zmianach porządek obrad przedstawia się następująco:
(Zał. Nr 4 do protokołu)

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o wykorzystaniu środków PFRON w Powiecie Nowodworskim

       w 2002 roku
6. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z prowadzonej działalności w 2003 roku
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1  planu  finansowego  środków  Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  w 2003 roku.
7.2 zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok
7.3 przekazania przyczepy AUTOSAN , ciągnika rolniczego URSUS i motocykla
MIŃSK dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim
7.4 odwołania członka Zarządu Powiatu Nowodowrskiego
7.5 odwołania członka Komisji Rewizyjnej  
7.6  zmiany uchwały Nr  II/12/2002  Rady Powiatu Nowodowrskiego  z  dnia 02
grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
7.7  odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu,  Rozwoju Gospodarczego i
Promocji Powiatu
7.8  wybór  członka  Komisji  Samorządowo-  Społecznej  Rady  Powiatu
Nowodowrskiego  oraz  zmiany  uchwały  z  dnia  02  grudnia  2002  roku  Nr
II/13/2002

7.9 w sprawie zmiany uchwały  Nr VII/48/2003 z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie powołania Komisji stałej,
ustalenia jej składu osobowego oraz przedmiotu działania

7.10 przebudowy drogi Nr 09166 Żelichowo- Nowy Dwór Gdański
7.11 zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty na 2003 r
7.12  przystąpienia  Powiatu  Nowodworskiego  jako  członek  założyciel  do
Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Gdańsku

8. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu Nowodowrskiego od ostatniej sesji
9. Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady Powiatu
10. Wolne wnioski
                                          11.   Zamknięcie obrad

W  wyniku  głosowania  radni  jednogłośnie  przyjęli   proponowany
porządek obrad.

4      Interpelacje i zapytania radnych.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowodworskiego  Eugeniusz
Wyrzykowski  zwrócił się z prośbą o składanie interpelacji.

1. Radny Zbigniew Piórkowski wnioskował   o polepszenie informowania
społeczeństwa o posiedzeniach sesji Rady Powiatu.

2. Radny Grzegorz Lew wnioskował   o sporządzanie informacji z prac
Przewodniczącego Rady Powiatu i przedstawianie ich podczas posiedzeń
sesji Rady Powiatu Nowodowrskiego.
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3. Radny  Jarosław  Dywizjusz  wnioskował  o  prowadzenie  negocjacji
pomiędzy Powiatem, a   z  Miastem i  Gminą Nowy Dwór Gdański  nt.
utrzymania porządku w mieście Nowy Dwór Gdański.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  wyjaśnił,  iż
powiadamianie  o  sesji  odbywa  się  zgodnie  ze  Statutem  Powiatu
Nowodowrskiego  oraz  zgodnie  z  terminami  jego  realizacji.  Na  tablicy
ogłoszeń  wywieszana  jest  informacja  o  terminie  sesji,  prasa  zostaje
powiadamiana w sposób wskazany w przepisach.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż od najbliżej sesji Rady
Powiatu, radni będą otrzymywać taką informację.

Starosta Powiatu Mirosław Molski powiedział, iż  Powiat współpracuje z
Miastem i  Gminą  Nowy  Dwór  Gdański  w  utrzymywaniu  porządku  i  w
dalszym  ciągu  będzie  prowadził  rozmowy  na  ten  temat.  Zostały
przeprowadzone rozmowy z zarządcami rzeki Tuga o utrzymaniu porządku
na rzece.  Zostaną ustawione kosze na  śmieci w większej ilości,  zarządcy
będą pomagali w utrzymywaniu porządku na rzece Tuga.

Radni odpowiedzi przyjęli.

5.  Informacja o wykorzystaniu środków PFRON w Powiecie
Nowodworskim w 2002 roku

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski powiedział,  iż
radni otrzymali na ten temat wyczerpujący materiał. Krótki referat wygłosił
Pan Tadeusz Bukowski pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Pan Tadeusz Bukowski powiedział  o zmianach do ustawy o rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Eugeniusz 
Wyrzykowski zapytał o uwagi do przedstawionej informacji:
Uwag nie wniesiono.

Głosowanie :
12 głosów za przyjęciem informacji
1 wstrzymujący się.

6. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z  
prowadzonej działalności w 2003 roku.
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Referat wygłosiła Pani Dorota Betkier Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy  Rodzinie na  podstawie  przekazanego  w  formie  pisemnej
sprawozdania ( zał. do protokołu)

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  poprosił  o
zabranie  głosu  przez Pana Władysława Kankę Dyrektora Wydziału Spraw
Społecznych przy Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Pan Dyrektor W. Kanka podziękował za zaproszenie na sesję. Powiedział,
iż zna sytuację panującą w Powiecie Nowodworskim, dotyczącą bezrobocia.
Dokonał  ogólnego  porównania  z  innymi  powiatami  borykającymi  się  z
podobnymi problemami i wysnuł wniosek, że pod względem korzystania z
pomocy  społecznej  przez  najuboższą  część  społeczeństwa,  sytuacja  nie
wygląda dramatycznie. Jest to rejon o sporym bezrobociu, ale w dużej mierze
„samodzielny”.  Następnie  poruszył  sprawę  domów  dziecka,  warsztatów
terapii  zajęciowej  i  dodał,  że  na  obszarze  powiatu  sytuacja  wygląda
pomyślnie. Nieco gorzej przedstawia się problem tworzenia bazy miejsc dla
osób  z  zaburzeniami  psychicznymi.  Wyraził  uznanie  dla  znakomicie
przygotowanej akcji dotyczącej manewrów „Żuławy 2003”.    

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  podziękował
Panu Dyrektorowi i spytał radnych o uwagi dotyczące jego wypowiedzi.

Radny Zbigniew Piórkowski ustosunkował się do kwestii korzystania przez
mieszkańców powiatu z pomocy społecznej i instytucji rodzin zastępczych.
Jego zdaniem nie wszyscy, którzy potrzebują, zgłaszają się po pomoc, gdyż
wiąże  się  to  z  wywiadami środowiskowymi i  figurowaniem w  ewidencji
ośrodków pomocy społecznej. Natomiast jeśli chodzi o rodziny zastępcze, to
większość  dotyczy  najbliższej  rodziny  dziecka,  która  liczy  głównie  na
pieniądze, a dziecko przebywa nadal w tym samym otoczeniu

Radny Jarosław Dywizjusz poruszył sprawę kształtowania budżetu powiatu
w  związku  z  przechodzeniem  pewnych  kompetencji  w  ramach  pomocy
społecznej,  w  związku  ze  zmianami  ustawowymi.  Prosił  o  szybsze
przekazanie  informacji  na  ten  temat,  aby można było  zachować  płynność
finansową dotyczącą wypłacania zasiłków.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zapytał, czy ktoś
z radnych chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie.
Starosta Mirosław Molski podziękował dyr. Kance za przyjęcie zaproszenia
i  przybycie.  Dodał,  że  samorząd  powiatowy  przeznacza  spore  środki  na
pomoc społeczną, co jest w Powiecie Nowodworskim szczególnie widoczne.
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Przekazał  informację  o  wymogu  ustawowym,  jakim  jest  utworzenie
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Kandydatury na
członków  tej  rady  zostały  już  złożone,  ale  Starosta  przedstawił  apel  o
zgłaszanie  się  chętnych  do  pracy  w  Społecznej  Radzie  ds.  Osób
Niepełnosprawnych do końca lipca br.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski  spytał o dalsze
uwagi.  Nikt  z  radnych  się  nie  zgłaszał.  Przewodniczący  złożył  wyrazy
uznania  i  podziękowania  za  pracę  wszystkich  służb  na  rzecz  osób,  które
potrzebują  pomocy.  Podzielił  się  refleksją  na  temat  rodzinnych  domów
dziecka i rodzin zastępczych.
Wysunął  wniosek do Zarządu Powiatu  i  Kierownika PCPR dotyczący
opublikowania  informatora  na  temat  tworzenia  i  działalności  tych
instytucji. Uważa, że znacznie poprawiłoby to sytuację dzieci mieszkających
w patologicznych rodzinach. Na tym zamknął dyskusję nad tym tematem.

                         7.  Przyjęcie uchwał w sprawach

7.1  planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
                      Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski poprosił Starostę 
o zabranie głosu.

Starosta  Powiatu Mirosław Molski  wyjaśnił,  że projekt  tej  uchwały jest
propozycją PCPR dotyczącą sposobu podziału przyznanych środków.
Poprosił Radę o przyjęcie tego podziału.

Stanowiska komisji stałych:
1. Komisja Samorządowo – Społeczna przyjęła projekt uchwały.
2. Komisja  Budżetu,  Rozwoju  Regionalnego  i  Promocji  Powiatu  przyjęła

projekt uchwały.
3. Komisja Oświaty przyjęła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski  zapytał o uwagi
na temat projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag.

Głosowanie:
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie ( 13 głosów za).

Przewodnicząc Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zarządził przerwę.
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                       od godziny 14.15 do godziny 14.35

                  7.2 zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.

Starosta Mirosław Molski  wyjaśnił, że zmiana dotyczy zwiększenia kwoty
kredytu na rachunku bieżącym z 200 tys. zł na 500 tys. zł. Dotychczasowa
kwota  200 tys.  nie  była wykorzystywana, jednak jest  to  zbyt  mała kwota
rezerwy na  rachunku  bieżącym.  Inne  zmiany dotyczą  deficytu  subwencji
oświatowej na kwotę 435 tys. zł. Jeszcze nie wiadomo, czy ta kwota wpłynie
do budżetu Powiatu. Zwiększeniu ulega kwota subwencji ogólnej na 210 tys.
zł. Zmniejszenia dotyczą małych kwot subwencji drogowej, ogólnej i podatku
dochodowego.

Stanowiska komisji stałych:
1. Komisja  Budżetu,  Rozwoju  Regionalnego  i  Promocji  Powiatu  przyjęła

projekt uchwały

Radny  Zbigniew  Piórkowski  przedstawił  swoje  wątpliwości  na  temat
zwiększenia deficytu budżetowego.

2. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
3. Komisja Samorządowo – Społeczna przyjęła projekt uchwały.

Głosowanie:
radni przyjęli uchwałę jednogłośnie ( 13 głosów za).

7.3 przekazania przyczepy AUTOSAN, ciągnika rolniczego URSUS i
motocykla MIŃSK dla Ochotniczej Straży Pożarnej

w Nowym Dworze Gd.

Głosowanie: radni jednogłośnie podjęli uchwałę ( 13 głosów za).

7.4 odwołania członka Zarządu Powiatu Nowodworskiego.
  

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski  wyjaśnił, że po
opublikowaniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego wszedł
w życie nowy Statut Powiatu Nowodworskiego. Odwołanie członka Zarządu
odbywa się na wniosek Starosty.

Starosta  Mirosław  Molski  powiedział,  że  zmiana  ma  spowodować
uskutecznienie  działań  Zarządu  i  spowodować  pewne  oszczędności.
Następnie zgłosił wniosek o odwołanie radnego Zygmunta Sztabińskiego z
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pełnienia funkcji członka Zarządu i podziękował mu za współpracę i należyte
wykonywanie obowiązków .
  
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zapytał radnych,
czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?

Radny  Zbigniew  Bojkowski   zgłosił  uwagi  dotyczące  daty  od  której
obowiązuje nowy Statut Powiatu Nowodworskiego.

Mecenas Dariusz Olszak udzielił radnemu wyjaśnień.

Radny  Zbigniew  Piórkowski interesował  się  sytuacją  prawną  Zarządu
zaistniałą po publikacji Statutu Powiatu.

Mecenas Dariusz Olszak udzielił wyjaśnień.

Przewodniczący Rady Powiatu  Eugeniusz Wyrzykowski   zaproponował
skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Tomasz Terendy;
2. Jarosław Dywizjusz;
3. Henryk Kuczma;

Skład Komisji został przyjęty jednogłośnie ( 13 głosów za ). 

Członkowie  Komisji  wybrali  spośród  siebie  przewodniczącego,  radnego
Tomasza  Terendy,  który  powiadomił  radnych  o  zasadach  głosowania.
Odwoływanie członka Zarządu Powiatu odbywa się poprzez postawienie
krzyżyka  przy  jego  nazwisku.  Pusta  karta  oznacza  sprzeciwienie  się
odwołaniu.

Mecenas Dariusz Olszak wyjaśnił, że  przygotowane karty do głosowania
jak i  sposób głosowania przedstawiony przez przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej są prawidłowe.

Radni  przystąpili  do  głosowania  tajnego.  Po  otworzeniu  urny  i
policzeniu  głosów  Komisja  Skrutacyjna  sporządziła   protokół  ,  w
którym podała wyniki głosowania ( 7 głosów za odwołaniem radnego
Zygmunta Sztabińskiego z funkcji członka Zarządu Powiatu ).
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7.5 odwołania członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zapytał radnych,
czy mają uwagi. Ponieważ nikt uwag nie wnosił, przystąpiono do głosowania.
 
Głosowanie:
radni przyjęli uchwałę jednogłośnie ( 13 głosów za )

7.6 zmiany uchwały Nr II/12/2002 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia
02 grudnia 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 Stanowiska komisji stałych:
1. Komisja Samorządowo – Społeczna przyjęła projekt uchwały;
2. Komisja  Oświaty  –  wnioskuje  o  przegłosowanie  trzyosobowego

składu Komisji Rewizyjnej bez podawania imiennego składu.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  wyjaśnił,  że
zgodnie  z  obowiązującym Statutem Powiatu  w skład  Komisji  Rewizyjnej
wchodzi jej przewodniczący , zastępca przewodniczącego, sekretarz komisji i
członek.  W  związku  z  tym należy  wybrać  czteroosobowy  skład  Komisji
Rewizyjnej. Następnie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek:
zaproponował kandydatury radnego Zygmunta Sztabińskiego na członka
Komisji oraz radną Ewę Klepkę  na sekretarza Komisji.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  zapytał  czy  zgłoszeni
kandydaci wyrażają zgodę?

Radna Ewa Klepka wyraziła zgodę.
Radny Zygmunt Sztabiński wyraził zgodę.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  spytał,  czy  są
jeszcze inne kandydatury?
 
Innych kandydatur nie zgłoszono.

3. Komisja Budżetu, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu  przyjęła
projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski wyjaśnił radnym,
że  proponowany  skład  Komisji  zgodny  jest  z  przepisami  zawartymi  w
Statucie Powiatu Nowodworskiego i przystąpiono do głosowania.
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Głosowanie:
radni opowiedzieli się za podjęciem uchwały
 ( 10 głosów za,    3 wstrzymujące się ).

7.7 odwołania przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Powiatu.

Głosowanie: 
radni jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem uchwały
( 13 głosów za ).

7.8 w sprawie wyboru członka Komisji Samorządowo – Społecznej Rady
Powiatu Nowodworskiego oraz zmiany uchwały

z dnia 02 grudnia 2002 r. Nr II/13/2002

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski zapytał,  czy  są  jakieś
uwagi?

W związku z brakiem chętnych do pracy w komisji Przewodniczący Rady
zgłosił  wniosek o  nie  powoływanie  szóstego  członka  Komisji
Samorządowo  –  Społecznej, w  związku  z  czym  pozostaje  ona  w
pięcioosobowym składzie.

Mecenas Dariusz Olszak  potwierdził, że pięcioosobowy skład Komisji nie
jest sprzeczny ze Statutem Powiatu Nowodworskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zgłosił wniosek
o  zdjęcie punktu 7.8 z porządku obrad.

W  wyniku  głosowania  radni  jednogłośnie  (  13  głosów  za  )  poparli
wniosek.

7.9 w sprawie zmiany uchwały Nr VII /48/2003 z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie powołania komisji stałej, ustalenia jej składu osobowego

i przedmiotu działania.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski poinformował radnych, że
do pracy w komisji chętni są radni Tomasz Terendy i Ryszard Masalski.
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Starosta Mirosław Molski poparł Przewodniczącego, wyrażając opinię ,że 
propozycje  podziału  pracy  Rady  Powiatu  są  przypisane  funkcji
Przewodniczącego Rady Powiatu

Radny Zbigniew Piórkowski nie zgodził się ze zdaniem Starosty .

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski  zapytał radnego
Tomasza Terendy ,czy wyraża zgodę na kandydowanie na członka Komisji ?

Radny Tomasz Terendy wyraził zgodę.

Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski  zaproponował,  aby  w
projekcie uchwały ująć tylko jedno nazwisko, w związku z nieobecnością na
sesji radnego Ryszarda Masalskiego.

Nikt  nie  zgłosił  uwag,  więc  Przewodniczący  Rady  Powiatu  zarządził
głosowanie.

Głosowanie : 
radni  opowiedzieli  się  jednogłośnie  (  13  głosów  za  )  za  podjęciem
uchwały.

7.10przebudowy drogi Nr 09166 Żelichowo – Nowy Dwór Gd.

Starosta Mirosław Molski  wyjaśnił, że dokończenie działania jest możliwe
dzięki  dofinansowaniu  inwestycji  (  w  kwocie  210  tys.  zł.  )  z  zewnątrz.
Pozostałe środki ( 90 tys. zł ) pochodzą z budżetu Powiatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski  zapytał,  czy są
uwagi do projektu uchwały?
 
Uwag nie zgłoszono.
Głosowanie:
radni opowiedzieli się jednogłośnie (13 głosów za) za podjęciem uchwały.

7.11 zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty na 2003 rok.
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Przewodniczący  Rady  Eugeniusz  Wyrzykowski   w  związku  z  brakiem
pytań zarządził głosowanie.

Głosowanie: 
radni opowiedzieli się jednogłośnie za podjęciem uchwały 
( 13 głosów za ).

7.12  przystąpienia Powiatu Nowodworskiego jako członek założyciel do
Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

z siedzibą w Gdańsku.

Starosta Mirosław Molski  wyjaśnił, że projekt tej  uchwały jest wynikiem
propozycji  Marszałka  Województwa  Pomorskiego.  Wiąże  się  to  z
kierowaniem  unijnych  środków  na  rozwój  turystyki  właśnie  do  takich
organizacji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zapytał radnych o
uwagi.

Radny  Zbigniew  Bojkowski  zapytał,   co  do  tej  pory  zyskał  Powiat  z
przynależności  do  podobnych  organizacji  oraz  kto  ewentualnie  będzie
reprezentantem Powiatu Nowodworskiego w tej strukturze?

Przewodniczący  Rady  Powiatu  wyjaśnił,  że  w  projekcie  uchwały  jest
zawarta informacja, w jaki sposób Powiat będzie reprezentowany.

Starosta Mirosław Molski wyjaśnił, że Powiat nie uiszczał żadnych składek
członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk,
ale  jest to struktura zrzeszająca głównie gminy. Warunkiem podstawowym
otrzymania  funduszy  z  tego  stowarzyszenia  było  nawiązanie  kontaktów  z
miastami lub  gminami zaprzyjaźnionego  kraju  nadbałtyckiego.  Powiat  nie
nawiązał takiej współpracy, nie ma więc żadnych korzyści finansowych ,ani
nie ponosi kosztów z tytułu przynależności do tego stowarzyszenia.
Propozycja  sposobu  reprezentacji  Powiatu  zawarta  w  projekcie  uchwały
wpłynęła  od  Marszałka  Województwa  i  Rada  Powiatu  może  ją  zmienić,
wyznaczając swojego delegata.
Radny Zbigniew Ptak dopełnił wypowiedzi Starosty, wyjaśniając założenia
Statutu PROT,  gdyż uczestniczył przy jego tworzeniu.

Radny Zbigniew Piórkowski zadał pytanie, czy Zarząd Powiatu przyjął ten
projekt na posiedzeniu.

Otrzymał odpowiedź twierdzącą.
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Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Grzegorz  Lew  wraził  opinię,  że
projekt  uchwały  dotyczy  samego  aktu  akcesyjnego,  natomiast  sprawa
reprezentacji  Powiatu  będzie  przez  Radę  rozstrzygnięta  w  terminie
późniejszym. 

Radny  Zbigniew  Ptak  wyjaśnił  przyczynę  szybkiego  terminu  podjęcia
decyzji dotyczącej przystąpienia do organizacji.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski  zapytał o dalsze
uwagi.  W  związku  z  ich  brakiem  zarządził  głosowanie  nad  projektem
uchwały.

Głosowanie: 
radni  opowiedzieli  się  jednogłośnie  za  przyjęciem  uchwały
(13 głosów za)

8. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu Nowodworskiego
od ostatniej sesji

Starosta Mirosław Molski przekazał radnym informację o pracach Zarządu
od dnia 23 czerwca 2003 r .( informacja stanowi załącznik do protokołu )
Wyjaśnił przyczynę nieobecności Wicestarosty Edwarda Adamczyka na sesji,
związaną  z  naradą  na  szczeblu  wojewódzkim  na  temat  służby  zdrowia.
Następnie zdał relację z organizacji i przebiegu manewrów „Żuławy 2003”.

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zapytał radnych o
uwagi.

Radny Zbigniew Bojkowski zadał pytanie odnośnie  odpowiedzi  na pisma
Starosty, wysłane 10 czerwca 2003 r., dotyczące zabezpieczenia  mienia na
rekompensaty za tzw. „mienie zaburzańskie”

Starosta  Mirosław  Molski oświadczył,  że  są  już  pierwsze  informacje
dotyczące tej sprawy, na przykład z AWRSP.

9. Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady
Powiatu.
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  przedstawił
wykaz korespondencji ( stanowi on załącznik do protokołu ).

10. Wolne wnioski

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Lew poruszył katastrofalny
problem zatrudnienia na terenie Powiatu Nowodworskiego. Zwrócił uwagę na
degradacje  społeczeństwa  i   konieczność  przeprowadzenia  odpowiednich
działań typu rozmowy i szkolenia, właściwe ukierunkowanie bezrobotnych.
 
Kierownik  PUP  Danuta  Kalitka   udzieliła  wyjaśnienia,  że  warunkiem
skierowania bezrobotnego na szkolenie jest  dzisiaj  znalezienie  przez niego
pracodawcy,  który  zagwarantuje  mu  po  tym szkoleniu  zatrudnienie.  Nie
przeprowadza się obecnie szkoleń grupowych.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Lew zwrócił uwagę na fakt,
że wielu pracodawców na naszym terenie nie może znaleźć pracowników ,
gdyż brak jest ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Terendy  zastanawia się nad
strukturą  kształcenia  absolwentów  i  analizą  kierunków  kształcenia  pod
względem   zapotrzebowania  na  określone  profesje  w  Powiecie
Nowodworskim.

Wniosek  radnego  Grzegorz  Lwa  i  radnego  Tomasza  Terendy  o
przeprowadzeniu debaty nt. oświaty i struktury kształcenia w szkołach
ponad gminnych na terenie Powiatu.

Radny  Zbigniew  Ptak zajął  również  stanowisko  w  kwestii  bezrobocia  i
doboru  właściwych pracowników.  Jego  zdaniem wśród  bezrobotnych brak
jest zainteresowania pracą .

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski – skierował do
Starosty wniosek o przygotowanie debaty na temat walki z bezrobociem
w okresie jesiennym.

Starosta  Powiatu  Mirosław  Molski  wniosek  przyjął  i  powiedział,  iż
Zarząd go zrealizuje.

Starosta Mirosław Molski  przekazał propozycję przeprowadzenia  dnia 
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8  września  br.  debaty  na  temat  bezpieczeństwa  przeciwpowodziowego,
złożoną przez władze na szczeblu wojewódzkim.
Przekazał  informację o przekazaniu majątku po kolei wąskotorowej na rzecz
Powiatu,  co należy tylko usankcjonować prawnie. Przedstawił informację o
absolwentach z terenu powiatu.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Grzegorz  Lew  zaproponował,  aby
debatę na temat bezrobocia połączyć z debatą na temat turystyki, która jest w
planie pracy Rady Powiatu.
Radny  Zbigniew  Bojkowski  stwierdził,  że  debaty  powinny  być
organizowane w celu wyciągnięcia konkretnych wniosków z danych sytuacji i
podjęcia  odpowiednich  działań,  a  nie  jako  zjazdy  i  pogadanki.  Chciałby
widzieć  rezultaty  z  takich  spotkań  z  przedstawicielami  władz  wyższych
szczebli  i  organizacji.  Społeczeństwo musi  widzieć skutki podejmowanych
przez samorządowców działań.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Eugeniusz  Wyrzykowski  podsumował
spotkanie i krótko omówił przedłożone wnioski. 

11.  Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski  zamknął obrady
VIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

Protokołowała
Podpisał

Dobrosława  Fila Przewodniczący Rady Powiatu
Podinspektor Biura Rady Powiatu Nowodworskiego

Eugeniusz Wyrzykowski
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