PROTOKÓŁ Nr XI/03
z XI sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
w dniu 18 grudnia 2003 roku.
Rozpoczęcie: 9.00

Zakończenie: 15.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski – otworzył
obrady XI sesji Rady Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w
sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada może
obradować i podejmować prawomocne uchwały. Powitał radnych i
zaproszonych gości. Radny Henryk Kuczma przybył o godzinie 10.07 (lista
radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu)

pkt. 3 obsadzenie mandatu radnego Powiatu Nowodworskiego w okręgu
wyborczym Nr 1
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski przedstawił projekt
uchwały, poinformował, iż kolejnym kandydatem do objęcia funkcji radnego
jest Pan Krzysztof Oszczyk.
Pan Krzysztof Oszczyk, przed objęciem mandatu radnego, złożył
ślubowanie zgodnie z przepisami prawa.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zarządził głosowanie nad
projektem.
Radny Zbigniew Bojkowski poprosił o zachowanie porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż po wyborze
Pana Oszczyka jako radny będzie mógł uczestniczyć w dalszej części obrad.
Głosowanie
14 za
pkt. 2 Przyjęcie protokołu X sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski – zapytał
radnych, czy wnoszą uwagi do protokołu z X sesji Rady Powiatu. W związku
z brakiem zastrzeżeń, zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu X
sesji.
Radni w wyniku głosowania opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem
protokołu X sesji Rady Powiatu.
pkt. 4 Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
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Przewodniczący
Rady
Powiatu
Nowodworskiego
Eugeniusz
Wyrzykowski
zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie porządku
obrad. (Stanowi zał. Nr 3 do protokołu)
Starosta Nowodworski Mirosław Molski wniósł następujące zmiany do
porządku obrad sesji:
W pkt. 7.2 zmienić załącznik.
Radny Zbigniew Krokosz zaproponował wprowadzić projekt uchwały o
cofnięciu woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do Stowarzyszenia
Euroregionu RP Bałtyk.
Radny Zbigniew Krokosz wnioskował o to, aby radny Krzysztof Oszczyk
został członkiem Komisji Oświaty i Komisji Budżetowej.
Radny Zbigniew Bojkowski stwierdził, iż wg rozmów na sesji i komisji
„miała być służba zdrowia”. Radny powitał „pustostany”.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski poinformował, iż odnośnie
służby zdrowia ustalono, iż Zarząd Powiatu przedłoży informację o podjętych
zadaniach w tej sprawie.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż Zarząd Powiatu
rozmawiał na ten temat, jednak potrzeba uzyskania dodatkowych informacji
o Stowarzyszeniu pozwoli ponownie zastanowić się nad tym, czy będziemy
zadowoleni z przystąpienia do niego, czy też nie.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż Starosta
Nowodworski został umówiony z Dyrektorem
Olszewskim w celu
omówienia spraw związanych ze Stowarzyszeniem.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał radnego Zbigniewa
Krokosza, czy podtrzymuje wniosek.
Radny Zbigniew Krokosz powiedział, iż nie może uzyskać informacji na
temat Stowarzyszenia Euroregionu Bałtyk, czy powiat otrzymuje z tego
tytułu korzyści. Radny jest za opowiedzeniem się, czy powiat przystępuje do
tego stowarzyszenia, czy z niego występuje. Radny podtrzymuje wniosek o
wprowadzenie tego projektu. Radny zwrócił uwagę na fakt, iż wola
przystąpienia nie jest równa z samym przystąpieniem.
Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż pan radny Krokosz zgodnie z
porządkiem sesji zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu,
który musi zostać przegłosowany.
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Radny Zbigniew Ptak powiedział, iż powiat nowodworski jest powiatem na
obrzeżu województwa i będzie mógł korzystać z odpowiednich programów.
Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż będziemy płacić składkę dla
Euroregionu. „Zarząd powinien przygotować się do określenia co powiat ma
za, a co przeciw”.
Radny Zbigniew Ptak wnioskował o przeniesienie tego punktu na następne
posiedzenie sesji.
Głosowanie nad umieszczeniem w porządku obrad punktu w sprawie
cofnięcia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu
Bałtyk
8 za
3 przeciw
większością głosów umieszczono punkt w porządku obrad jako 7.12
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski poinformował, iż Starosta
Nowodworski przedstawi informacje o służbie zdrowia.
Porządek obrad sesji przedstawia się następująco.
1.
2.
3.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu.
Obsadzenia mandatu radnego Powiatu Nowodworskiego w okręgu wyborczym
Nr 1;
4.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5.
Interpelacje i zapytania radnych.
6. Działalność gospodarcza na terenie Powiatu Nowodworskiego, a problem bezrobocia.
Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Nowodworskim za trzy kwartały 2003 r.
7.
Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1 Zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok;
7.2 Zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2003 rok;
7.3 Utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie;
7.4 Określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością
powiatu;
7.5 Przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2004 rok
7.6 Zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2004 rok
7.7 Zatwierdzenie planu pracy komisji samorządowo – społecznej na I półrocze 2004 roku;
7.8 Zatwierdzenia planu pracy komisji budżetowej, rozwoju gospodarczego i promocji
powiatu na 2004 rok;
7.9 Zatwierdzenia planu pracy komisji oświaty na 2004 rok;
7.10Zmiany uchwały Nr II/13/2002 z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie powołania
komisji stałych, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu działania;
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7.11Zmiany uchwały Nr II/12/2002 z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie powołania komisji
rewizyjnej;
7.12Cofnięcia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do Stowarzyszenia Gmin RP
Euroregionu Bałtyk
8 Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu Nowodworskiego od ostatniej sesji
9.
Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady Powiatu
Nowodworskiego
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad
Załączone dokumenty:
1. Wieloletni program inwestycyjny o nazwie :” Poprawa stanu dróg powiatowych w latach
2004-2008”
2. Projekt planu inwestycyjnego w zakresie oświaty
(materiały do dyskusji na sesję budżetową)
Podstawa prawna
Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póz. zm.)

głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z pkt. 7.12
jednogłośnie za
pkt. 5 Interpelacje i zapytania radnych
1. Radny Zbigniew Piórkowski wniósł interpelację dotyczącą

a)
b)

2.

3.
4.
5.

zestawienia
obejmującego okres od początku kadencji do końca 2003 roku. Interpelacja
dotyczy:
„jakie osoby zostały zwolnione z Urzędu Starostwa” ( z podaniem stanowisk,
przyczyn, sposoby rozwiązania umów i koszty z tym związane- odprawy,
wyroki sądowe)
„jakie osoby zostały przyjęte do Urzędu Starostwa” ( podanie stanowisk
pracy)
Radny nie oczekuje odpowiedzi w ciągu 2 tygodni, gdyż interpelacja
dotyczy okresu do końca 2003 roku.
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, „ile Powiat zapłaci za nieudany
przetarg na modernizację budynku przy ul. Warszawskiej”. Radny prosi o
odpowiedź jak najszybciej.
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał „czy poczynania dotyczące gruntów
leśnych są uzgadniane i czy nastąpiły kroki naprzód"
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał o służbę zdrowia „ jak sprawy daleko
poszły”
Radny Eustachiusz Lepper wypowiedział się na temat niektórych
pracowników Urzędu, którzy wg radnego nie nadają się do pracy w
samorządzie. Radny wysłuchuje złych uwag i sam doświadczył
nieprawidłowości. Radny mówił o pracownikach Wydziału Architektury i
Budownictwa oraz o referencie ds. obsługi prawnej.
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6. Radny Zbigniew Bojkowski zapytał o to, „czy ktoś z radnych będzie

pracował w Radzie Zatrudnienia”
7. Radny Zbigniew Ptak zapytał o to „która z dróg powiatowych jest drogą
najbardziej uczęszczaną i najbardziej obciążoną w Powiecie”
8. Radny Zbigniew Piórkowski złożył interpelację pisemną dotyczącą nie
otrzymania kopii protestu wniesionego przez jednego z oferentów w trakcie
postępowania przetargowego na wykonawstwo budynku przy ul.
Warszawskiej oraz kopię odpowiedzi zamawiającego nie uznającego
wniesiony protest.(Interpelacja stanowi zał. Nr 4 do protokołu)
9. Radny Zbigniew Krokosz wniósł interpelację o informowaniu radnych o
odbywających się spotkaniach.
10. Radny Grzegorz Lew odczytał interpelację (stanowi zał. Nr 5 do protokołu)
Klubu radnych” Porozumienie Samorządowe” dotycząca :
a) Wystąpienia do Wicepremiera Rządu- Pana Jerzego Hausnera o
uregulowanie sposobu, rytmicznego i terminowego przekazywania
pieniędzy, do Powiatowego Urzędu Pracy, aby można było w sposób
planowy w ciągu roku prowadzić działalność.
b) Zwiększyć środki na prace interwencyjne, które są szansą dla
zainteresowanych
zakładów
pracy. Dotychczasowa kwota
jest
niewystarczająca
c) Wystąpić z wnioskiem, aby zatrudnianie młodocianych osób w ramach nauki
i stażu pracy nie wiązało się z obowiązkiem ich zatrudniania „na stałe” w
zakładzie pracy
d) Należałoby usprawnić procedurę dzielenia pożyczek dla bezrobotnych i
przedsiębiorców. Dotychczas obowiązujące kryteria zniechęcają do
zaciągania pożyczek. Rozważyć możliwość zmniejszenia obciążeń
finansowych na rzecz np.: ZUS
e) Zobowiązać kierownictwa PUP do maksymalnego występowania o środki
pomocowe na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Powinno to być stałą
praktyką Urzędu Pracy.
f) PUP winien dostosować swoją strukturę nakierowaną na większą, stałą
współpracę z podmiotami gospodarczymi w celu angażowania w różny
sposób bezrobotnych.
g) Zwracamy się z prośbą do gmin powiatu o zachętę do podejmowania
działalności gospodarczej przez zastosowanie preferencyjnych zasad w
podejmowaniu działalności gospodarczej, chodzi między innymi o
udogodnienia w nabywaniu dzierżawienia terenów, lokali, podatki od
nieruchomości.
h) Wszystkie ważne problemy pracy na naszym terenie winny być uwzględnione
i przyjęte przez Radę Powiatu w 2004 roku.
11. . Radny Zbigniew Bojkowski zapytał o to, czy są sprecyzowane wnioski o
środki unijne
12. Radny Zbigniew Piórkowski poruszył problem wykonawstwa inwestycji
za 60% ceny, po wyłonieniu oferenta. Powiat powinien przygotować się do
„dogrywki”.
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13. Radny Zbigniew Bojkowski zapytał czy Klub Samorządowy jest
zgłoszony?
14. Radny Zbigniew Ptak powiedział, iż potrzeba jest organizowania szkoleń
praktycznych o pozyskiwaniu środków akcesyjnych. Takie szkolenia są
potrzebne. Z teorią wszyscy zostali zapoznani.
Odpowiedzi;
Pkt. 13. Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż
procedury zostały zachowane.
Pkt. 4 Starosta Nowodworski Mirosław Molski odpowiedział, iż stan
prawny na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco. Wszystkie działania
podejmowane są przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Program
naprawczy jest związany z Ogólnopolskim Programem Zdrowia w
Województwie Pomorskim. Zarząd Województwa przyjął sieć szpitali o
nazwie kliniki, sieci szpitali pierwszego stopnia, sieci szpitali drugiego
stopnia. Zadecydowano, iż nasz szpital musi ulec zmniejszeniu o oddziały:
ginekologiczny i chirurgiczny. Samorząd Województwa zadecydował o
komasacji szpitala i przychodni specjalistycznych. Zmiany te odbywają się z
narażaniem zdrowia pacjentów. Dyrekcja została poinformowana o
zagrożeniach. Najważniejszym jest podjęcie decyzji o tym, czy Powiat będzie
właścicielem szpitala.
Pkt.2 Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż kwota za
nieudany przetarg wynosi 3.700 zł. Dyrektor Departamentu Zamówień
Publicznych wyraził zgodę na przetarg ograniczony.
Pkt. 1. Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż zwolnienia
dotyczyły niewielu osób ( 2-3 osoby). Starosta uważa iż zespół pracowników
dobrze wykonuje swoje obowiązki. Starostwo pracuje w 4 głównych
wydziałach. W kontekście budżetu 2004 roku możliwym jest, iż stanowiska
pracy trzeba będzie łączyć, komasować.
Pkt. 3 Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż rozmowy na
temat parkingów są prowadzone z Lasami Państwowymi jak i samorządami.
Pkt. 6. Starosta Mirosław Molski wyjaśnił, iż stanowisko kierownika PUP
w najbliższym czasie zostanie obsadzone. Kandydatury są weryfikowane
przez Komisję zatrudnienia, a mogą być też poddane weryfikacji przez Radę.
Pkt. 7. Pan Zdzisław Piechota powiedział, iż drogi nie są monitorowane.
Nie wiadomo, która z dróg jest najbardziej uczęszczaną i obciążoną. Nie są
prowadzone takie badania. Uwzględnić należy sezon letni i okres poza nim,
aby móc tą sprawę rozwiązać.
6

Pkt. 9 Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż przyjmuje
uwagę do siebie. Samorząd Powiatowy występuje z inicjatywą, aby
organizować jak najwięcej spotkań, szkoleń nt. środków dostępnych z Unii
Europejskiej.
Pkt. 11. Starosta Nowodworski Mirosław Molski wyjaśnił, iż samorząd
zastanawia się co zrobić z przeprawą mostu w Żuławkach , jaką
dokumentacje należy tam wykonać.
Pkt. 5. Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż wg oceny
Starosty Pani Anna Głobińska wykonuje swoje obowiązki w sposób
kompetentny, jest pracownikiem sumiennym, odpowiedzialnym, grzecznym.
Obowiązki
i praca wszystkich pracowników będą weryfikowane i
poddawane ocenie.
Pkt. 14 Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż takie
szkolenia są potrzebne, jednak istnieją firmy, które piszą same wnioski
unijne, pomagają przedsiębiorcom w tej sprawie.
Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż wszystkie odpowiedzi nie są
zadowalające. Radny zwrócił uwagę na to, iż jeżeli następują zwolnienia
personalne to powinno zostać wszystko przeanalizowane, aby nie ponosić
kosztów z tego tytułu ( kary itp.). Radny uważa iż nie powinno się
komentować wypowiedzi radnych po cichu, gdyż to wszystko nagrywa się na
taśmie magnetofonowej. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.
Radny Sejmiku Wojewódzkiego pan Tadeusz Kolor podziękował za
zaproszenie na sesję Rady Powiatu. Radny poinformował o sytuacji w
Sejmiku Województwa. Trzy tygodnie temu został złożony wniosek o
odwołanie zarządu, jedną z przyczyn takiego postępowania było to, iż zarząd
stracił większość polityczną. Według radnego przyczyną jest to, iż zarząd
mało uwagi i środków finansowych przeznaczał dla „prowincji”. Radny
zapewnił Radę Powiatu o swojej przychylności. Pan Tadeusz Kolor jest
świadomy problemów małych miejscowości i małych powiatów. Radny
złożył życzenia świąteczne.
Mieszkańcy powiatu wyrazili opinię o likwidacji szpitala w Nowym Dworze
Gdańskim. Były to opinie negatywne.
Radny Tadeusz Kolor powiedział, iż jest radnym opozycji, który
przeciwstawia się likwidacji placówek służby zdrowia.
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Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, sprawa
szpitala jest sprawą najbardziej drażliwą. Szpital jest własnością
Województwa.
Po dyskusji ustalono, iż zostanie zorganizowana debata z samorządami
gminnymi, przedstawicielami zarządu województwa i przedstawicielami
Funduszu Zdrowia o przyjęciu szpitala przez powiat. Zależy to od woli
samorządów i radnych.
Starosta
Nowodworski
Mirosław
Molski
poparł
stanowisko
Przewodniczącego Rady. Starosta podejmuje się przeprowadzenia takiej
debaty.
Radny Zbigniew Bojkowski uważa, iż sprawa szpitala, jest sprawą nas
wszystkich. Radny jest świadomy tego, iż w tej radzie jest 7 radnych z I
kadencji, którzy mogli przyczynić się do przejęcia szpitala. Należy zrobić
wszystko co się da. W tamtej kadencji należało przejąć majątek dla ratowania
służby zdrowia.
Przerwa od godziny 11.05-11.15
pkt. 6 Działalność gospodarcza na terenie Powiatu Nowodworskiego, a
problem bezrobocia. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie
Nowodworskim za trzy kwartały 2003 r.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski wygłosił referat na ten temat.
(stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

W powiecie nowodworskim mamy zarejestrowanych 3000 podmiotów
gospodarczych, najwięcej w usługach, bo 58%.( rodzinne, jednoosobowe
firmy).
W handlu pracuje 33%, w produkcji tylko 8%. Pewna cześć mieszkańców
pracuje poza terenem powiatu. Należy szukać zatrudnienia poza naszym
obszarem. Urząd Pracy może pomagać w formie konsultacji. Ogółem w
powiecie nowodworskim mamy 22.000 ludzi w wieku produkcyjnym, z
czego 3.780 – rolnictwa, poza rolnictwem pracuje 4.000, bezrobotnych jest
5.700 osób.
Powiatowa Rada Zatrudnienia kierowała się w 2003 roku, tym iż starała
rozdysponować środki z Funduszu Pracy, tym osobom, którym się one
należą. Pracy nie znajdują osoby, które nie posiadają wykształcenia (tzn. z
wykształceniem podstawowym, zawodowym). Samorządy powinny pomagać
w tworzeniu dobrej polityki pracy, poprzez odpowiednie podatki oraz inne
formy. Należy stworzyć klimat do inwestowania. Urząd Pracy proponował
programy takie jak Gryf i inne, wspierające walkę z bezrobociem.
Starosta Nowodworski zaproponował Radzie Stanowisko w sprawie
Funduszu Pracy. (stanowi załącznik Nr 7 do protokołu)
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Radny Tomasz Terendy zapytał, czy firma budującą i modernizująca drogę
E7, będzie zatrudniała pracowników naszego powiatu. Czy były prowadzone
negocjacje z tą firmą na powyższy temat.
Pan Walczyk zwrócił się o pomoc do Rady Powiatu w związku z wypadkiem
w pracy.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski poinformował pana
Walczyka, iż swoją sprawę powinien zgłosić w punkcie wolne wnioski.
Radny Zbigniew Piórkowski zapytał -czym PUP pracy może pomóc
mieszkańcom powiatu, naszego terenu. Można by było zaproponować
podwykonawcom oferty pracy.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż rozmowy z firmą
budującą drogę E7 na przedstawiony temat były prowadzone. Powiat będzie
chciał stworzyć rzeczowy katalog pracowników. Upoważnić pracowników
PUP do bezpośrednich kontaktów z pracodawcami.
Wicestarosta Nowodworski Edward Adamczyk powiedział, iż zatrzymanie
stopy bezrobocia ma charakter sezonowy. W poprzedniej kadencji
samorządowy zwracali się do Prezydenta RP, Premiera o zakwalifikowanie
naszego terenu jako zagrożonego
strukturalną recesją, degradacją
społeczeństwa, jednak tak się nie stało. Walką z bezrobociem na terenie
Żuław należy prowadzić poprzez pozyskiwanie inwestorów. Powstają
agencje zatrudnienia, które mają charakter prywatny. Ważnym jest aby
dostosowywać bezrobotnych do rynku pracy. Poprawę sytuacji w naszym
powiecie może wprowadzić przemysł rolniczy z nastawieniem na produkcję
roślin na biopaliwa, ale również inny dotąd nie wykorzystywany. Melioracja
byłaby podstawą do poprawy rynku pracy. Turystyka rehabilitacyjna była by
szansą dla naszego terenu. Starosta będzie rozmawiał z Marszałkiem
Województwa na temat zatrudnienia bezrobotnych z powiatu przy inwestycji
drogowej.
Radny Jarosław Dywizjusz zapytał ile osób wyjeżdża za granice do pracy w
sposób legalny ? Radny uważa, iż należy szkolić bezrobotnych, gdyż dają
one im szansę.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski nie posiada informacji na ten
temat. 200 osób powiatu posiada podwójne obywatelstwo.
Pani Danuta Kalitka Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy ( PUP)
przedstawiła informacje na podstawie danych z Urzędu Pracy i
Wojewódzkiego Urzędu Pracy na podstawie ofert, które do nich wpłynęły. W
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realizacji ofert przeszkadza bariera językowa. Podstawą znalezienia pracy jest
znajomość języka obcego, coraz częściej jest to język hiszpański, włoski,
portugalski. Następnym kryterium jest kryterium wiekowe. Osoby, które
zdobyły pracę za granica za pośrednictwem Urzędu Pracy, po raz kolejny
same kontaktują się z pracodawcami bez pomocy PUP.
Radny Zbigniew Piórkowski zapytał się czy było zainteresowanie oferta
pracy w Irlandii przez absolwentów Technikum Hotelarskiego w naszym
mieście.
Pani Danuta Kalitka poinformowała, iż bardzo małe zainteresowanie było
takimi ofertami. Osoby bezrobotne niechętnie podejmują pracę poza terenem
powiatu, nie wspominając o pracy za granicą. Przeszkodą jest bariera
psychologiczna.
Radny Zbigniew Piórkowski zapytał, czy Urząd Pracy pomaga w pokryciu
kosztów finansowych dojazdu do pracodawców za granica.
Pani Danuta Kalitka powiedziała, iż nie ma takich możliwości prawnych.
Radny Grzegorz Lew powiedział, iż nie ma współpracy pomiędzy
samorządami, a pracodawcami. Pracodawcy wolą nie zatrudniać
pracowników ze względu na wysokie koszty ich utrzymania. Należy
uaktywnić drogi alternatywne nad morze, to pozwoli rozwinąć tereny leżące
przy nich.
Radny Zbigniew Ptak uważa, że społeczeństwo będzie kojarzyło bezrobocie
z radą powiatu. Należy szukać możliwości, aby młodzież nie wyjeżdżała z
naszego terenu szukając pracy.
Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż roboty publiczne są formą
pomocy społecznej, a nie rozwiązaniem problemu osób bezrobotnych.
Pan Marek Załuga reprezentant Warsztatów Terapii Zajęciowej przedstawił
informacje o działalności WTZ. Należy szkolić ludzi do wykonywania
zawodu w którym znajdą pracę. Nie należy finansować ludzi, którzy nie będą
posiadali wiedzy o swojej pracy.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski poinformował, iż w roku
2004 w planie Rady, Radni będą zajmowali się opracowanym programem
dotyczącym przeciwdziałaniu bezrobociu.
Program powinien służyć
likwidacji bezrobocia.
Stanowisko w sprawie Funduszu Pracy oraz interpelacja Radnego
Grzegorz Lwa zostały przyjęte przez radę.
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Starosta Nowodworski Mirosław Molski upoważnił Sekretarza Powiatu
Stanisława Bobrowicza do przedstawienia Kierowników Wydziału Spraw
Społecznych i Informacji oraz Wydziału Architektury i Budownictwa.
Sekretarz Powiatu Stanisław Bobrowicz przedstawił panią Annę
Głobińska, Kierownika Wydziału AB oraz pana Marcina Głowackiego
Kierownika Wydziału WSI.
Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, ilu kandydatów przystąpiło do
konkursu na to stanowisko pracy ?
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż 5 zgłosiło się
osób, z czego 2 nie kwalifikowały się w ogóle ( brak odpowiednich
kwalifikacji). 2 osoby były spoza naszego powiatu jednak nie było to
kryterium wyboru. Dyplom pani Głobińskiej ukończenia studiów z
wyróżnieniem
oraz posiadanie kwalifikacje i praktyki
w zakresie
budownictwa był podstawą do jej zatrudnienia.
Radny Zbigniew Piórkowski zapytał panią Głobińską, czy kiedykolwiek
była zatrudniona w firmie ZRB JOST?
Pani Anna Głobińska odpowiedziała, iż nie .
Przerwa od godziny 12.50 do 13.00

pkt. 7. Podjęcie uchwał w sprawach.
7.1 zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o
uwagi, uwag nie było.
Komisje Rady przedstawiły swoje stanowiska.
Głosowanie nad projektem uchwały
Jednogłośnie za
uchwała została podjęta
7.2zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszy
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku
11

Starosta Nowodworski przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o uwagi,
uwag nie było.
Głosowanie nad projektem
Jednogłośnie za
uchwała została podjęta
7.3 utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w
Stegnie
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o uwagi
Komisje Stałe oraz radnych, uwag nie wniesiono.
Głosowanie nad projektem
Jednogłośnie za
uchwała została podjęta
7.4 określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie
będącego własnością powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o opinie Komisje Stałe.
Głosowanie na projektem
8 głosów za
3 przeciw
3 wstrzymujące się
uchwała została podjęta
7.5 przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2004 rok.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o uwagi do
projektu i stanowiska Komisji Stałych rady.
Komisja samorządowo- społeczna wniosła o przyjęcie w maju debaty,
spotkania w sprawie akcesji wejścia do Unii Europejskiej. Komisja
rozmawiała o tym, iż za mało jest sesji w ciągu roku.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż można
będzie plan uzupełnić. Jeżeli będą odpowiednie potrzeby będzie można plan
o ten punkt uzupełnić. Przewodniczący powiedział, iż wszelkie terminy w
sprawie ilości sesji zostały zachowane.
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Radny Zbigniew Bojkowski zwrócił uwagę na fakt, iż w planie pracy na
2004 rok uchwalenie budżetu jest zaplanowane w miesiącu marcu. Radny nie
jest przekonany, aby budżet był wtedy uchwalony. Radny uważa, iż radni
powinni móc rozmawiać o nim wcześniej, przed terminem ostatecznym do
jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski wyjaśnił, iż ten temat
budżetu powinien być szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji.
Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż Przewodniczący Rady nie daje
szansy walki argumentami na sesji rady. Radny uważa, iż nie wszyscy radni
uczestniczą w komisjach i nie będą mogli się na ten temat wypowiedzieć.
Radny Zbigniew Piórkowski powiedział iż wstawianie do planu budżetu w
miesiącu marcu jest terminem ryzykownym dla całej rady, dlatego iż jeżeli
rada nie przyjmie budżetu w miesiącu marcu to jej nie będzie. Radny
zaproponował, aby termin uchwalanie budżetu ująć w miesiącu lutym 2004
roku, po to aby zachować dodatkowy termin w marcu, gdyby rada go nie
przyjęła w lutym.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż ma trochę
inne spojrzenie na tryb uchwalania budżetu. Praca w komisjach i Zarządem
jest podstawą do rozwiązania wszelkich wątpliwości. Radni mogą spotkać się
w całym gronie na spotkaniach omawiających uchwałę budżetową. Zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami, Zarząd przygotował projekt uchwały i radni
otrzymają go pod koniec obrad sesji.
Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż „sesja jest gwarantem
wypowiedzenia się na temat”. Przewodniczący powinien stworzyć gwarancje
zabezpieczającą uchwalenie budżetu.
Wniosek, aby uchwalenie budżetu zaplanować na miesiąc luty.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż biorąc
doświadczenia z roku poprzedniego wskaźniki ostateczne do budżetu
przyszły w miesiącu lutym. W roku bieżącym wskaźniki otrzymamy miesiąc
po przyjęciu budżetu przez Sejm. Przewodniczący Rady przyjmuje uwagi.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż budżet powiatu
nowodworskiego uzależniony jest od budżetu państwa. Rada zostanie
rozwiązana jeżeli nie uchwali budżetu do końca marca.
Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż uchwalenie budżetu powiatu,
nie ma nic wspólnego z budżetem państwa, gdyż powiat znajduje się w tak
zwanych wydatkach sztywnych. Procedura zgłaszania wniosku do budżetu
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jest taka, iż wniosek nie jest przegłosowywały lecz trafia do Zarządu, a
Zarząd go uwzględnia lub nie. Problem jest taki, iż w marcu większość rady
może nie przyjąć budżetu więc należy o tym rozmawiać.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski sprostował wypowiedź
przedmówcy i powiedział, iż jest możliwym, aby projekt budżetu przesunąć
na miesiąc luty.
Radny Zbigniew Bojkowski powiedział „co panu Przewodniczącemu
przeszkadza, aby w miesiącu lutym zająć się budżetem”.
Radny Grzegorz Lew proponuje dopisanie do planu pracy w miesiącu
lutym dyskusji na temat prowizorium budżetowym.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zaproponował dopisanie
w miesiącu lutym sprawy związane z budżetem.
Głosowanie nad planem pracy z uwzględnieniem poprawek
Jednogłośnie za

7.6 zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2004 rok
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o uwagi do
projektu uchwały.
Uwag nie było.
Głosowanie
Jednogłośnie za
uchwała została podjęta
7.7 zatwierdzenia planu pracy komisji samorządowo- społecznej na I
półrocze 2004 roku
Komisja wniosła o dopisanie w miesiącu czerwcu punktu „przyjęcie
planu pracy komisji samorządowo- społecznej na II półrocze 2004 roku”
Głosowanie uchwały z poprawkami
Jednogłośnie za
uchwała została podjęta
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7.8 zatwierdzenia planu pracy komisji
gospodarczego i promocji powiatu na 2004 rok.

budżetowej,

rozwoju

Radny Zbigniew Bojkowski zapytał, czy w miesiącu styczniu będą dane na
temat budżetu.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż radni
projekt otrzymają w dniu dzisiejszym.
Głosowanie
Jednogłośnie za
uchwała została podjęta
7.9 zatwierdzenie planu pracy komisji oświaty na 2004 rok
uwag nie wniesiono
głosowanie
jednogłośnie za
uchwała została podjęta
7.10 Zmiany uchwały Nr II/13/2002 z dnia 02 grudnia 2002 roku w
sprawie powołania komisji stałych, ustalenia ich składu osobowego oraz
przedmiotu działania.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż w związku
z rezygnacją z funkcji radnego pana Masalskiego i objęciem mandatu przez
pana Krzysztofa Oszczyka oraz przeprowadzeniem rozmów z panem K.
Oszczykiem, wyraził on chęć uczestniczenia w komisjach : rewizyjnej i
budżetowej, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu. O powiększenie
składu komisji rewizyjnej zabiegał jej przewodniczący z uwagi na stworzenie
dwóch zespołów kontrolnych. Radny Zbigniew Krokosz wnioskował, aby
pan Oszczyk został członkiem komisji oświaty. Przewodniczący Rady
zapytał pana Krzysztofa Oszczyka o to, czy podtrzymuje swoje stanowisko
jako członek komisji rewizyjnej i budżetowej.
Radny Krzysztof Oszczyk podtrzymał swoje stanowisko.
Radny Zbigniew Bojkowski powiedział, iż szanuje pana Oszczyka, jednak
na sesji rady podaje się kandydatów do składu komisji.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski odesłał radnego do ustawy
i statutu, aktów regulujących tą sprawę.
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Radny Zbigniew Bojkowski zwrócił uwagę, aby Przewodniczący Rady
szanował wszystkich radnych.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski odczytał treść § 37 ust. 3
Statutu Powiatu Nowodworskiego.
Radny Zbigniew Krokosz powiedział,
Przewodniczącego zgodnie z § 37.

iż

zgłosił

wniosek

do

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski powiedział, iż pan
Oszczyk nie wyraził chęci być członkiem komisji oświaty.
Radny Zbigniew Krokosz zapytał, czy w związku z tym nie zostanie
przegłosowany złożony przez radnego wniosek. ( wniosek stanowi zał. do
protokołu)

Radny Zbigniew Piórkowski powiedział, iż z przebiegu rozmów wnioskuje
to ze grupa radnych rozmawiała z panem Oszczykiem. Inną sprawą jest to, że
pan Oszczyk nie chce być członkiem tej komisji.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski ponownie zapytał radnego
Krzysztofa Oszczyka do której komisji chce należeć.
Pan Krzysztof Oszczyk odpowiedział, iż zgodził się być członkiem
rewizyjnej i budżetowej.
Radny Zbigniew Krokosz zwrócił uwagę, iż jeżeli radni będą brali pod
uwagę chęć radnych to może nie będzie można obsadzić komisji rady
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski nie zgodził się z
wypowiedzią przedmówcy.
Radny Grzegorz Lew powiedział, iż obecnie jest to tylko dobór do już
istniejącej komisji.
Radny Zbigniew Krokosz nie zgadza się, aby jedna grupa radnych tworzyła
sobie przewagę w komisji rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski przywołał do porządku
radnego Eustachiusza Leppera.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem: aby pan Krzysztof
Oszczyk został członkiem komisji budżetowej, rozwoju gospodarczego i
promocji powiatu.
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Jednogłośnie za
Uchwała została podjęta
7.11 zmiany uchwały Nr II/12/2002 z dnia 02 grudnia 2002 roku w
sprawie powołania komisji rewizyjnej.
Głosowanie
7 za
6 przeciw
2 wstrzymujących się
uchwała została podjęta
Radny Zbigniew Krokosz zapytał, czy radny w swojej sprawie może
głosować.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski odpowiedział, iż tak .
Ukazało się na ten temat orzeczenie, publikowane z ostatniej „Wspólnocie”.
Nie ma zakazu głosowania.
Mecenas Dariusz Olszak powiedział, iż sprawa jest kontrowersyjna, gdyż
nie było by takiego orzeczenia. Orzeczenie dotyczy głosowania tajnego.
Nasze głosowanie ma charakter jawny. Zawsze powstaje pytanie co to jest
interes prawny , czy jest to chęć zostania członkiem komisji, czy interesem
prawnym jest nabycie mienia dla kogoś z rodziny. Ta druga sytuacja jest
niewątpliwa. Mecenas zinterpretował orzeczenie w sprawie głosowania
tajnego również do głosowania jawnego, radny może na siebie głosować.
Przeprowadzenie głosowania tajnego można sprawdzić.
7.12 cofnięcia woli przystąpienia Powiatu
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.

Nowodworskiego

do

Przewodniczący Rady Eugeniusz Wyrzykowski odczytał projekt uchwały
Radny Zbigniew Ptak powiedział, iż jest to ważna sprawa. Radny osobiście
zobowiązuje się do stworzenia materiału na temat Euroregionu na następną
sesję.
Radny Zbigniew Krokosz ponowił swoje stanowisko na temat uchwały.
Radny Zbigniew Sztabiński zapytał Starostę Nowodworskiego Mirosława
Molskiego o stanowisko w tej sprawie.
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Starosta Nowodworski Mirosław Molski powiedział, iż obecność powiatu
w organizacjach itp. jest dla powiatu korzystna. Na dzień dzisiejszy
korzystnych przesłanek dla powiatu z przynależności do Euroregionu nie ma,
jednak wolą radnych powiat może do niego należeć.
Radny Zbigniew Ptak powiedział, iż kultura w przyszłej Unii Europejskiej
będzie się opierać na regionach, granice administracyjne będą się zacierać.
Radny zapytał o to, czy powiat stara się zdobyć informacje na ten temat.
Radny Zbigniew Piórkowski zwrócił uwagę za uzasadnienie tego projektu,
który mówi o tym, iż nie będzie korzyści z przynależności do
Stowarzyszenia.
Przewodniczący Rady Eugeniusz
uzasadnienia projektu 7.12.

Wyrzykowski

odczytał

treść

Głosowanie nad uchwałą
3 za wystąpieniem
6 przeciw wystąpieniu
6 wstrzymujące
uchwała nie została podjęta.
pkt. 8 Informacja Starosty Nowodworskiego o pracy Zarządu od
ostatniej sesji.
(Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu)

Starosta Nowodworski Mirosław Molski przedstawił informacje dotyczącą
SOSW w Junoszynie. Stworzono nową koncepcję, aby na bazie tej placówki
powstała Wyższa Szkoła Gospodarki Bursztynem, która będzie kształciła w
zawodach: złotnik, jubiler, zegarmistrz, bursztynnik. Ostatniego zawodu nie
ma na liście kierunków kształcenia, w związku z tym Zarząd Powiatu podjął
starania o jego akceptację w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.
Nieznana jest jeszcze forma funkcjonowania obiektu.
Propozycja ta pochodzi od osoby, która utworzyła Wyższą Szkołę
Hotelarstwa w Gdańsku.
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zwrócił się do
radnych o pytania do Pana Starosty.
Radni nie zgłosili żadnych pytań.
pkt. 9 Informacja o korespondencji skierowanej do Przewodniczącego
Rady Powiatu.
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Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski krótko omówił
i przedstawił radnym nadesłaną korespondencję (Informacja stanowi załącznik
Nr 9 do protokołu), następnie zapytał o uwagi.
Uwag nie wniesiono.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski uzupełnił swoją informację o
pracach Zarządu Powiatu. Minister Infrastruktury w piśmie z dnia 09 grudnia
2003 r. poinformował o przekazaniu bezzwrotnie do zagospodarowania 2,5
kompletu mostu, który będzie wykorzystany w miejsce przeprawy promowej
w Kępkach.
Pkt. 10 Wolne wnioski
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zwrócił się
do radnych o przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia
18 grudnia 2003 roku w sprawie ujednolicenia strefy numerycznej
Województwa Pomorskiego.(Stanowisko jest załącznikiem Nr 10 do protokołu)
Radny Zbigniew Ptak zapytał, czym spowodowane jest przyjęcie takiego
stanowiska przez Radę?
Starosta Nowodworski Mirosław Molski przypomniał radnym, że była to
koncepcja radnego Ptaka.
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zarządził
głosowanie nad przyjęciem Stanowiska Rady Powiatu, które przyjęto
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu panu Walczykowi.
Pan Walczyk zwrócił się do Rady Powiatu z prośbą o pomoc w
wyegzekwowaniu
prawomocnego
wyroku
dotyczącego
wypłaty
odszkodowania za wypadek przy pracy. Opisał swoją ciężką sytuację
życiową.
Starosta Nowodworski Mirosław Molski scharakteryzował sytuację
prawną Spółki „Mierzeja”, na której ciąży obowiązek wypłaty
odszkodowania. Firma ta przekazała majątek związkowi komunalnemu.
W chwili obecnej został powołany likwidator, który szacuje pozostały
majątek. Po zakończeniu tych czynności, w bilansie zostaną uwzględnione
wszystkie wierzytelności firmy. Wtedy możliwa będzie spłata zobowiązania
wobec pana Walczyka.
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Radny Zygmunt Sztabiński zapytał, czy pana Walczyka nie obejmowało
ubezpieczenie?
Pan Walczyk powiedział, że okres zatrudnienia wynosił siedem dni i w
związku z tym nie przeprowadzono badań lekarskich, ani szkolenia BHP.
Kierownik PUP Danuta Kalitka wyjaśniła, że na okres zatrudnienia, nawet
tak krótki, obowiązek zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia ciąży na
pracodawcy. W tym przypadku był to Urząd Gminy.
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski dodał, że pan
Walczyk był ubezpieczony, a dodatkowo wystąpił do sądu o odszkodowanie
za uszczerbek na zdrowiu i uzyskał je. Kwestia wypłaty przeciągnęła się w
związku z procedurami wyznaczonymi przez ustawę „prawo wodne”. W tej
chwili sprawa dobiega końca i w niedługim czasie pan Walczyk powinien
otrzymać odszkodowanie.
Radny Zbigniew Krokosz uważa, że w tej sprawie Starosta powinien
zadeklarować pomoc radcy prawnego Starostwa, gdyż Rada nie jest w stanie
rozwiązać tej sprawy.
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zapytał radnych
o dalsze uwagi i wnioski.
Radny Grzegorz Lew zgłosił wniosek o stworzenie alternatywnej drogi nad
morze przez Solnicę – Marzęcino – Osłonkę, oraz poruszył kwestię
rozważenia przez Starostę możliwości przekazania dróg dojazdowych nad
morze w Sztutowie i Stegnie na rzecz gmin.
Wicestarosta Nowodworski Edward Adamczyk nawiązując do
wypowiedzi radnego Grzegorz Lwa stwierdził, że właśnie jest w fazie
opracowywania wieloletni plan inwestycyjny na lata 2004 – 2008,
poprzedzony raportem prezentującym wyniki prognozy finansowej na lata
2004 – 2013. Przeprowadzono konsultacje z kierownikami powiatowych
jednostek i są oni obecnie w trakcie opracowywania pozycji do wieloletniego
planu inwestycyjnego, w tym również Zarząd Dróg Powiatowych.
Radny Zbigniew Piórkowski zgłosił wniosek dotyczący uregulowania
sprawy wysyłania radnych w delegacje przez Przewodniczącego Rady. Jeżeli
radny odbywa podróż służbową, to powinien złożyć z niej sprawozdanie na
sesji.
Następnie zapytano, czy w Starostwie są pracownicy studiujący, którzy
otrzymują pomoc z budżetu powiatu?
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Radny Zbigniew Krokosz opowiedział się za wprowadzeniem opłat za
korzystanie z pomieszczeń Starostwa do organizowania spotkań i
uroczystości, gdyż uważa, że nie powinno to obciążać budżetu Powiatu.
Radny Zbigniew Piórkowski w imieniu grupy radnych wnioskował o
skontrolowanie przez Komisję Rewizyjną procedury postępowania przy
przetargu na modernizację budynku przy ul. Warszawskiej, określenie, jakie
koszty poniesie samorząd powiatowy w związku z unieważnieniem
przetargu,
o ile przedłuży się okres inwestycji, dlaczego zostały utajnione dokumenty,
kto jest winien zaistniałej sytuacji. Radny poprosił o przegłosowanie tego
wniosku.( zał. nr 11)
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o uwagi
w tej sprawie?
Radny Eustachiusz Lepper zapytał, czy Komisja Rewizyjna nie będzie
musiała zasięgnąć opinii biegłego w tej sprawie?
Radny Zbigniew Piórkowski odpowiedział, że zgodnie z ustawą o
samorządzie powiatowym Komisja ma do tego prawo.
Radny Tomasz Terendy zapytał, czy radny Piórkowski podejrzewa
popełnienie przestępstwa?
Radny Zbigniew Piórkowski odpowiedział, że naruszona była ustawa o
zamówieniach publicznych, co wynika z uzyskanych przez niego informacji.
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zarządził
głosowanie, w wyniku którego
wniosek został przyjęty 12 głosami przy 2 wstrzymujących się.
Radny Zbigniew Piórkowski zaproponował, by kontrola przeprowadzona
była do końca lutego 2004 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Ptak nie zgłosił sprzeciwu.
Radni za przyjęciem terminu przeprowadzenia kontroli do końca lutego
2004 roku głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski zapytał o dalsze
wnioski.
Wniosków nie zgłoszono.
Radni otrzymali projekty uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na
2004 rok.
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Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wyrzykowski w związku z
nadchodzącymi świętami i Nowym Rokiem złożył wszystkim życzenia.
Na tym protokół XI sesji został zakończony.

protokołowała:
Dobrosława Fila
Podinspektor BRP

podpisał:
Przewodniczący Rady
Powiatu Nowodworskiego
Eugeniusz Wyrzykowski

.
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