PROTOKÓŁ NR XXI/12
z XXI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Rozpoczęcie: 9.00

Zakończenie: 12.30

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu otworzył obrady XXI sesji Rady Powiatu IV
kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych. Przywitał
zaproszonych gości.(Nieobecni: P. Edmund Łabieniec, Pan Józef Sarnowski, P. Iwona Tyburska).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o uwagi do protokołu z dnia 06.06.
2012 r. Nie zgłoszono.
Głosowanie: 12 za, 12 osób obecnych na sali. (3 nieobecne)
Protokół został przyjęty.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. (dokument stanowi załącznik do protokołu).
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jakieś uwagi i wnioski do
porządku obrad?
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski: zgłosiła pkt. 6.2 projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2012 r.
Pan Jacek Gross Przewodniczący Komisji rewizyjnej w imieniu Komisji rewizyjnej zgłosił:
6.3 Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z kontroli w zakresie „Zapoznanie się z wynikami kontroli
przeprowadzonych przez służby Starostwa w jednostkach organizacyjnych powiatu.”
6.4 Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z kontroli w zakresie „Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu i
Zarządu Powiatu w 2011 r.”
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad poszczególnymi
wnioskami:
Wprowadzenie do porządku obrad pkt 6.2 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2012 r.
Głosowanie: 12 za, 3 osoby nieobecne.
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Wprowadzenie do porządku obrad sprawozdań Komisji rewizyjnej z kontroli w zakresie „Zapoznanie
się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez służby Starostwa w jednostkach organizacyjnych
powiatu.” oraz w zakresie „Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w 2011 r.”
Głosowanie: 12 za, 3 osoby nieobecne.
Następnie Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał cały porządek obrad po
zmianach i zarządził nad nim głosowanie: 12 za, 3 osoby nieobecne.
Porządek obrad został przyjęty.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Grzegorz Lew, radny zapytał:
1) Jaka została udzielona odpowiedź nt. budynku po straży pożarnej. Czy jest wiedza na ten temat?
2) Czy została załatwiona sprawa pana, który wnosił o dzierżawę części nieruchomości DPS „MORS”
w Stegnie? Na jakim to jest etapie?

5.

Sprawozdania jednostek organizacyjnych powiatu z działalności w roku 2011:

5.1

Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. (zał. do protokołu)

Pan Andrzej Suszek, p.o. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
powiedział, iż działania Zarządu Dróg Powiatowych można podzielić na:
1) Działania na drogach - bieżące i inwestycyjne.
2) Działania administracyjne.
Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 100%. Przy udziale miedzy innymi samorządów. Były to:
przebudowa drogi w Kątach Rybackich, modernizacja drogi Jeziernik – Orłowo, Bronowo – Żuławki.
Do zadań inwestycyjnych należy zaliczyć wykonanie dokumentacji projektowych. W sprawozdaniu są
one przedstawione. Jedno zadanie droga w Sztutowie została przeniesiona do wydatków
niewygasających. Bieżące utrzymanie dróg jest opisane w zał. Nr 1 sprawozdania. Bieżące
utrzymanie dróg jest realizowane przy pomocy Obwodu Drogowo – Mostowego i zatrudnionych tam
osób. Zakres zadań jednostki jest bardzo obszerny, począwszy od oznakowania, okaszania, wycinki
drzew i krzewów, i innych. Dwa razy do roku naprawy dróg dokonywane są remonterem. Oprócz tego
są jeszcze działania administracyjne. Bez tej pracy, nie można wejść na drogę. Prace to: wydawanie
decyzji administracyjnych, uzgodnienia, wydawanie opinii itd. Jako jednostka Zarząd Dróg występuje
w posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na tych spotkaniach jako
powiat nie wyglądamy źle. Ze strefy płatnego parkowania wpływają środki w wysokości 120,000,00 zł.
Finansowanie zawarte jest w sprawozdaniu.
Pan Józef Rybicki, radny – zapytał o koszt wycinki drzew w kwocie 15.000,00 zł. (wydatki).
Pan Andrzej Suszek, p.o. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim –
na wycinkę drzew i krzewów organizowany jest przetarg. Ta pozycja wykonana jest obcymi siłami.
Jest co roczny plan wyrębu i organizowany jest przetarg w ten sposób, iż określona jest liczba drzew
do wycięcia, w specyfikacji określone jest, że każdy oferent musi uwzględnić cenę pozyskanego
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drewna i o tyle pomniejszyć oferowaną cenę. Kwota ta byłaby wyższa, bez tego zaznaczenia w
przetargu. Są to przetargi nieograniczone, każdy może do nich przystąpić. To była najtańsza oferta.
Pan Janusz Charliński, radny – swego czasu było porozumienie z OSP, gdzie były wykonywane
prace za pozyskane drzewo.
Pan Andrzej Suszek, p.o. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim –
w dalszym ciągu podpisujemy porozumienie na wycinkę drzew i krzewów, ale do wycięcia jest około
80 drzewo. Czy straż pożarna w tak krótkim czasie poradziłaby sobie z tym tematem? W ramach tego
przetargu jest sfrezowanie pni, sprzątanie, ścięcie, wywózka i pomniejszenie o cenę drewna. Jeżeli
straż jest zainteresowana, nie ma problemu.
Pan Andrzej Sobociński, radny – może warto by się zastanowić nad kupnem frezarki. Oszczędności
należy szukać. Pan Sobociński zapytał o nowości.
Pan Andrzej Suszek, p.o. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim od
miesiąca pełni funkcję dyrektora jednostki. Dyrektor widzi potrzeby zmiany w funkcjonowaniu jednostki
jak i Obwodu Drogowo – Mostowego. Przygotowywany jest plac postojowy na potrzeby powiatu na
terenie Obwodu, z dniem 01.07.2012 zostanie zakończony.
Pan Grzegorz Lew, radny przeanalizował sprawozdanie jednostki ZDP. Z wyliczeń wynika, iż
dochody pozyskane ze strefy płatnego parkowania i utrzymanie czystości na drogach nie bilansują się.
Pan Lew zasugerował przekazanie dróg nad morze samorządom gminnym i rozmawiać z wójtami na
ten temat.
Pan Andrzej Suszek, p.o. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
podobne przemyślenia były i w tym roku zatrudnieni są pracownicy interwencyjni. Podpisana zostanie
umowa z Gminą Sztutowo, porozumienie dot. utrzymania dróg powiatowych. Koszty są mniejsze, bo
dofinansowanie jest z Urzędu Pracy (czterech pracowników). Podobne rozwiązanie zaproponowane
zostało Gminie Stegna, został przygotowany projekt porozumienia. Gmina go nie podpisała, gdyż
uznał, iż musi być uchwała Rady Powiatu. Sprawa została odłożona w czasie. Z tych względów
sprzątanie jest wykonywane siłami Zarządu Dróg Powiatowych. Ulica Marynarzy i ul. Zielona zostanie
w tym roku przekazana. Ten rok jest ostatnim rokiem strefy płatnego parkowania i założenia Zarządu
były takie, aby pozyskać dochody z tych dróg w tym roku. Następnie oddać te dwie ulice Burmistrzowi
Krynicy Morskiej.
Pan Andrzej Sobociński, radny – w tym roku kończy się umowa. Wójtowie chętnie przejmą drogi.
Pan radny przypomniał, iż z dochodu uzyskanego ze SPP 60% należne jest operatorowi. Jest pomysł,
aby od przyszłego roku zadanie to wykonywać samemu.
Pan Grzegorz Lew, radny uważa, iż nie jest to dobry pomysł.
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Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu oczekuje od Zarządu Powiatu, iż dyrektor
jednostki Zarząd Dróg będzie wykonywał konkretne działania, gospodarował majątkiem, drogami. To
jest najważniejsze. Nowy kandydat powinien mieć taką wizję.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu wniósł o zajęcie się sprawą małej widoczności i
ustawienia reklam na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 501 z trasą na Mikoszewo.
5.2 Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie. (zał. do protokołu)
Pani Maria Pawłowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie – jedyny problem
jednostki to brak mieszkańców. W ubiegłym roku zmarło 20 mieszkańców, przy stanie 121, 19
przybyło nowych. Nad tym problemem należy się zastanowić. Gminy naszego powiatu nie kierują
osób do DPS. Szukają innych rozwiązań. Problem dotyczy Krynicy Morskiej, Sztutowa i Ostaszewa. W
jednostce są wolne miejsca. Inwestycje wykonane w roku 2011 to: reklama przed budynkiem,
nowoopracowane foldery, altana, oraz przetarg na świadczenie usług gastronomicznych dla DPS i
dzierżawa pomieszczeń kuchni. Dane wskazują na to, iż oszczędności miesięczne będą wynosiły
około 13.000,00 zł.
Pan Andrzej Sobociński, radny zapytał o koszty skierowania osób do np. AGAPE?
Pani Maria Pawłowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie – jest to
stowarzyszenie i kieruje się innymi przepisami. Koszty utrzymania w DPS określone są przepisami
prawa, nie są one niskie. Koszty i standard w AGAPE są nieporównywalne.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu jak wygląda sytuacja w innych domach pomocy
społecznej?
Pani Maria Pawłowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie – w Trójmieście
mieszkańcy kierowani są do „swoich” domów. W Elblągu jest nowowyremontowany dom, ale cena jest
bardzo wysoka, tam są wolne miejsca.
Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski prosi o wyjaśnienie sprawy dzierżawy części
nieruchomości DPS.
Pani Maria Pawłowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie rozmawiała z
Panem xxxxna ten temat. Wysłane zostało pismo o rozbiórkę namiotu ze wskazaniem terminu do
05.07.2012 r. Pan xxxx przeprosił za zaistniałą sytuację. Obiecał, iż namiot zostanie jak najszybciej
rozebrany.
Pan Grzegorz Lew, radny zapytał jaka była stawka opłaty?
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Pani Maria Pawłowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie w ubiegłym roku
było to 12 zł. Na ostatnim Zarządzie odbyła się rozmowa i została zasugerowana cena 54,00 zł.
Obecnie jest to 100,00zł. za m2 dzierżawy.
Pan Grzegorz Lew, radny przedstawił stawki za dzierżawę obowiązujące w Gminie Stegna. Jest to
50,00 zł rocznie za m2.
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski wyjaśniła, iż Pan Kurowski w ubiegłym roku złożył
wniosek o wydzierżawienie części terenu na okres 2 miesięcy. W tym roku wystąpił o umowę na okres
10 lat. Zarząd ustalając stawkę, opierał się stawkami opłaty targowej ustalonej w Gminie Stegna
(wynosi ona 75,00 zł od jednego 12 metrowego stanowiska, jest to stawka dzienna).
Pan Grzegorz Lew, radny należy zastanowić się nad wysokościami opłat.
Pan Andrzej Sobociński, radny – dyrektor DPS „MORS” w Stegnie była na posiedzeniu Zarządu i
przedstawiła temat. Dom Pomocy Społecznej rządzi się innymi prawami. Tam mieszkają ludzie starsi.
Należy zastanowić się, czy dzierżawa wewnątrz tego obiektu nie zakłóci spokoju mieszkańców. O tym
właśnie dyrektor mówiła.
5.3 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Pani Dorota Betkier, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim rok 2011 obfitował w działania z zakresy polityki społecznej na terenie naszego powiatu.
Podjęto kilka uchwał, są one integralną częścią rozwiązywania problemów z zakresu pomocy
społecznej. PCPR w roku 2011 Zarządzeniem Starosty zostało ustanowione organizatorem rodzinnej
pieczy zastępczej. Jej realizacja nastąpi w roku 2012. Dodatkowo realizowany jest projekt „Kariera
bez barier”, gdzie pozyskiwane są środki. W roku ubiegłym była to kwota 418.000, 00 zł. Jednostka
przez cały czas aplikuje o środki. W roku 2011 były organizowane różne festyny. Przedstawione
sprawozdanie opisuje szeroko działania jednostki w roku ubiegłbym. Jednostka i pracownicy przez
cały czas doskonali swoje umiejętności i wychodzi naprzeciw działaniom i rozwiązywaniu problemów.

Pytania: brak
5.4 Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.
Pani Wioletta Lewandowska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
przedstawiła dane w oparciu o prezentację.
PODSTAWOWE DANE O POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim :
Dyrektor Urzędu
Z-ca Dyrektora
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Główny Księgowy
Koordynator Ewidencji , Świadczeń i Informacji
Zatrudnionych było na koniec 2011 r. 37 pracowników w tym 11 kluczowych tj. wymaganych
ustawowo przez standardy i warunki prowadzenia usług rynku pracy, które narzucają ilość minimalną
tychże pracowników ( pośrednicy pracy (5), doradcy zawodowi (2), lider klubu pracy (1) i specjaliści
ds. rozwoju zawodowego (2) )
W urzędzie znajduje się 6 referatów :
1. Referat Finansowo-Księgowy
2. Referat Organizacyjno-Administracyjny i Kadr
3. Referat Ewidencji, Świadczeń i Informacji
4. Referat Pośrednictwa Pracy
5. Referat Rynku Pracy
6. Referat Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Bezrobotnych
oraz Stanowisko ds. prawnych, zatrudniony jest radca prawny na umowę zlecenie
0d 01.01.2010 r. wyodrębniona została komórka pod nazwą Centrum Aktywizacji Zawodowej ( CAZ) w
jej skład wchodzą trzy referaty: Pośrednictwa Pracy, Rynku Pracy i Poradnictwa Zawodowego

i

podlegają one Z-cy Dyrektora
W ramach środków budżetowych zostały zmodernizowane trzy pokoje (malowanie, wymiana
wykładziny), zakupione szafy do archiwum, został naprawiony dach oraz został przeprowadzony
remont korytarza na I piętrze oraz schodów ( za środki Zarządu Dróg Powiatowego oraz Powiatowego
Urzędu Pracy) ponadto ze środków ministerstwa pracy i polityki społecznej został zakupiony sprzęt
elektroniczny (komputery, drukarki, niszczarki) jak i została wymieniona cała sieć komputerowa

Partnerzy :
Powiatowa Rada Zatrudnienia, posiedzenia odbywają się przynajmniej raz na kwartał w 2011 r.
odbyło się 5 posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia która jest organem opiniodawczo-doradczym
starosty w sprawach polityki rynku pracy, uchwalono 36 uchwał,
Ochotniczy Hufiec Pracy - zorganizowanie w ramach Tygodnia Kariery dnia promocji usług i
instrumentów rynku pracy w klubie pracy na terenie Urzędu.
Instytucje szkolące – organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych jak i pracowników urzędu pracy,
Instytucjami dialogu społecznego – zawarcie porozumień które dot. współpracy w zakresie sposobu
postępowania z klientami pomocy społecznej/żołnierzami rezerwy i powiatowego urzędu pracy.
Publiczne Służby Zatrudnienia
- zawarcie umowy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku oraz z wszystkimi
powiatowymi urzędami pracy województwa pomorskiego w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji
zawodowej i wykorzystania środków Funduszu Pracy,
- zawarcie umowa współpracy pomiędzy urzędami działającymi w obszarze GOM. Z uwagi na fakt
podpisania umowy pod koniec ubiegłego roku efekty współpracy widać w bieżącym roku do nich
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należą np. darmowe bilety ZTM w celu poszukiwania pracy na terenie Gdańska, swoboda w
podejmowaniu działalności gospodarczej, zorganizowanie ogólnokrajowej

konferencji dotyczącej

rynku pracy, Metropolitalne Targi Pracy, cykliczne spotkania dyrektorów, na których planowane są
wspólne przedsięwzięcia, obecnie tworzony jest e- serwis na którym będą się znajdowały wszystkie
oferty pracy oraz inne wiadomości dotyczące metropolitalnego rynku pracy.
Rodzaje obszarów działania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim:
- administracyjny: w związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd
Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w 2011 roku wydał:
* 8 667 decyzji administracyjnych,
*10 212 zaświadczeń (celem przedłożenia w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Sądach, Bankach, ZUS i
innych),
*11 828 wychodzących pism dotyczących korespondencji z osobami bezrobotnymi, pracodawcami i
innymi jednostkami.
*3 678 wpłynęło pism z zewnątrz,
*58 wznowień postanowień w sprawach zakończonych decyzją administracyjną
*88 odwołań od wydanych decyzji administracyjnych, z czego: 45 zostało uwzględnionych
w trybie art. 132 k.p.a

w całości

43 zostało przekazanych do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w celu

rozpatrzenia.
Wydatki poniesione na koszty związane z korespondencją w roku 2011 wyniosły 88 621,5 zł.
- pasywne formy pomocy do której należy wypłata świadczeń tj.
*zasiłki dla bezrobotnych 1 568 os, w wysokości 5 807 709,71 zł,
*zasiłki transferowe 3 osoby 33 753,78 zł
*wydatki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
w wysokości 1 842 709,00 zł.
- aktywne formy pomocy
1.podstawowe usługi rynku pracy:
* pośrednictwo pracy,
* poradnictwo zawodowe,
*organizacja szkoleń
*pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy),
2.instrumenty rynku pracy, które wspierają podstawowe usługi
*zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy,
*finansowanie kosztów zakwaterowania,
*dofinansowanie doposażenia miejsca pracy,
*dotacja na podjęcie działalności gospodarczej,
*finansowanie dodatków aktywizacyjnych ( na kwotę 229 258,18 zł).
3.inne działania
*prace interwencyjne,
*roboty publiczne,
*staż,
*przygotowanie zawodowe).
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Usługi są świadczone bezpłatnie natomiast na

pozostałe działania oraz instrumenty rynku pracy

przeznaczane są środki z Funduszu Pracy na sposoby łagodzenie skutków
Stan i struktura osób bezrobotnych
W okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim wynosiła 3 655 osób,

w
(w

2010r. – 5 059 osoby) w tym:
- do 25 roku życia – 968 osób (26,5% ogółu),
- do 27 roku życia, które ukończyły szkołę wyższą – 61 osób,
- długotrwale bezrobotni – 2 168 osób (59,3% ogółu) ,
- kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 223 osoby (6,1% ogółu),

-

powyżej 50 roku życia – 728 osób (19,9% ogółu),
- bez kwalifikacji zawodowych – 1 175 osób (32,1% ogółu),
- bez doświadczenia zawodowego – 773 osoby (21,1% ogółu),
- bez wykształcenia średniego – 2 301 osób (63,0% ogółu),
- samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 301 osób (8,2% ogółu),
- które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia – 84 osoby,

-

niepełnosprawni – 127 osób (3,5% ogółu),
- bez prawa do zasiłku – 2 740 osób (75,0% ogółu),
- mieszkańcy wsi – 2 459 osób (67,3% ogółu),
- kobiety – 1 851 osób (50,6% ogółu),
- cudzoziemcy – 4 osoby,
- osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki – 290 osób,
- poprzednio pracujący – 3 144 osoby (86,0% ogółu),
- dotychczas nie pracujący – 509 osób (13,9%),
- powracający po pracy za granicą – 56 osób
Podział osób:
Wykształcenie : osoby z wykształceniem wyższym – 207 osób, policealne i śr. zawod – 723, średnie
ogólnokształcące – 262, zasadniczo zawodowe – 1 140, gimnazjalne i poniżej – 1 105
Czas pozostawiania bez pracy do 1 roku – 278, 1-3: 727, 3-6: 572, 6-12: 603, 12-24: 856 pow. 24 –
401
wiek : 18 -24 lata – 711, 25 -34: 981, 35- 44: 662, 45-54: 709, 55-59: 298, 60:64: 76
staż pracy: do 1 roku – 824, 1-5: 926, 5-10: 485, 10-20: 406, 20 -30 :258, 30 lat i więcej – 67, bez
stażu - 471

Charakterystyka osoby bezrobotnej:
mężczyzna: wiek- 25 -34 lata, wykształcenie zasadniczo zawodowe, staż pracy od 1-5 lat pozostaje
w rejestrach urzędu pracy od 12- 24 m-cy , bez prawa do zasiłku , poprzednio pracujący, mieszkaniec
wsi
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kobieta: wiek- 25 -34 lata, wykształcenie gimnazjalne i poniżej, staż pracy od 1-5 lat pozostaje w
rejestrach urzędu pracy od 12- 24 m-cy, bez prawa do zasiłku , poprzednio pracująca, mieszkanka wsi
Informacja dotycząca stanu bezrobocia w PUP w Nowym Dworze Gdańskim za okres styczeń –
grudzień 2011

Stan
Miesiąc

bezrobotnych w
końcu miesiąca

1

napływ

Odpływ bezrobotnych

bezrobotnych

w ciągu miesiąca

w ciągu

( w tym brak gotowości

miesiąca

do podjęcia pracy)

2

3

4

4a

Styczeń

3720

407

184

92

Luty

3763

280

210

68

Marzec

3730

248

264

68

Kwiecień

3506

218

338

89

Maj

3179

193

476

132

Czerwiec

3024

200

350

89

Lipiec

2857

206

376

131

Sierpień

2815

192

261

92

Wrzesień

2943

427

305

71

Październik

3151

347

257

88

Listopad

3270

325

216

78

Grudzień

3437

307

173

65

Ogółem w 2011 r.

3350

3410

1063

stopa bezrobocia – 28,5%
Środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu przyznane w latach 2010-2011
2011
Aktywna forma

Algorytm

2010

Europejski

Rezerwa

Fundusz

Ministra

Algorytm

Społeczny

Europejski

Rezerwa

Fundusz

Ministra

Społeczny

Szkolenia

166 840

28 639

0

396 000

155 810

199 420

Prace

727 000

0

0

737 250

47 730

46 510

9

interwencyjne

Roboty

233 750

0

200 000

777 750

-

371 720

343 760

609 701

0

1 206 400

1 361 770

1 202 580

0

0

0

0

0

0

170 400

0

0

683 750

-

594 520

dla

253 350

475 760

0

780 250

1 020 190

524 680

społ.

79 300

0

0

100 540

-

-

kosztów

134 800

0

0

95 650

-

81 100

14 800

0

0

24 110

-

9 170

publiczne
Staże
zawodowe

Przygotowanie
zawodowe
Dotacje

dla

pracodawców
Dotacje
bezrobotnych
Prace
użyteczne
Zwrot

dojazdów

do

pracy
Dofinansowanie
studiów
podyplomowe
RAZEM

2 124 000

Ogółem

1 114 100

200 000

4 801 700

3 438 100

2 585 500

3 029 700

10 416 900

Wykorzystanie środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu przyznanych
w 2011 roku
Ogółem środki

Ogółem środki

zostało

realizacja w %

przyznane

wykorzystane

Szkolenia

195 479

195 470

9

100,0

Prace interwencyjne

727 000

726 780

220

99,9

Roboty publiczne

433 750

425 600

8 150

98,1

Staże zawodowe

953 461

952 390

1 071

99,9

0

0

-

-

170 400

170 400

0

100,0

Aktywna Forma

Przygotowanie
zawodowe
Dotacje

dla

pracodawców

10

Dotacje

dla

729 110

729 100

10

99,9

społecznie

79 300

79 290

10

99,9

Studia podyplomowe

14 800

14 790

10

99,9

Inne aktywne formy

134 800

134 480

320

99,8

3 438 100

3 428 300

9 800

99,7

bezrobotnych
Prace
użyteczne

– dojazdy do pracy,
badania do pracy
RAZEM

Realizacja staży u pracodawców w 2011 roku
zawarto

135

umów

z

pracodawcami

większości

w

sektorze

prywatnym,

151

osób

odbywało staż.
Realizacja prac interwencyjnych i robót publicznych u pracodawców w 2011 roku
zawarto 47 umów z pracodawcami skierowano 85 osób w większości do sektora publicznego, jeżeli
chodzi o roboty publiczne to zawarto 5 umów na 33 osoby
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
zawarto 37 umów ale wniosków złożonych było 64 żadna umowa nie została rozwiązana przed
upływem ustawowego terminu tj. roku prowadzenia działalności. Działalności rozpoczynano w
większości w branży usługowej - 46%, handlowej -27% budowniczej – 19% i w produkcji 8% .
Dofinansowanie lub doposażenie stanowiska pracy
zawarto umów na 10 stanowisk pracy finansowanych z FP najwięcej osób zatrudnienie znalazło w
branży medycznej - 4 , gastronomicznej - 2 , w budowlanej - 2 i w handlu - 2. Utworzono stanowiska
m.in. dla kierowców, kucharza, murarza, brukarza, bufetowej, recepcjonistki, rejestratorki , salowej
oraz operatora do obsługi linii do ważenia i pakowania węgla. Ponadto zrefundowano ze środków
PFRON dwa stanowiska pracy w działalności usługowej – 1 i placówkach gastronomicznych – 1.
Osoby podjęły zatrudnienie jako przedstawiciel handlowy i sprzedawca
Szkolenia dla osób bezrobotnych
szkolenia odbyło 50 osób z tego 23 osoby szkolenie grupowe: 10 kucharz regionalny i 13 z „ABC
Przedsiębiorczości” i 27 osób na szkolenie indywidualne tzw. pod zapewnienie zatrudnienia. osoby
szkoliły się na kierowców kat. C ,E operatorów maszyn numerycznie sterowanych, spawaczy TIG,
operatorów

koparki,

ładowarki,

pracownik

ochrony fizycznej

I

i

II

stopnia.

Największym

zainteresowaniem cieszyły się szkolenia dla kierowców 12 osób, oraz operator maszyn numerycznie
sterowanych – 7. Po szkoleniach zatrudnienie podjęło 86% absolwentów szkolenia to jest 43 osoby.
Zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy
W 2011 roku z tej formy pomocy skorzystało 45 osób. Najwięcej osób z terenu powiatu
nowodworskiego (tj. 26 osób) dojeżdżało do takich aglomeracji jak: Gdańsk, Malbork, Elbląg, Stegna,
Nowy Staw, Kąty Rybackie, Drewnica, Krynica Morska, Reda, Kmiecin.
Ogółem zawarliśmy ok 300 umów, zaktywizowaliśmy 517 osób.
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Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu aktywnych form
w latach 2010-2011

Aktywna
forma

2010

2011

Liczba osób

Liczba osób

Zakończonyc

zatrudnionyc

h

h

%

zakończonyc

zatrudnionyc

h

h

%

Szkolenia

314

133

42,4

53

42

79,2

Prace

170

85

50,0

165

131

79,4

152

72

47,4

93

67

72,0

634

337

53,2

134

90

67,2

0

0

-

0

0

-

126

126

100,0

37

37

100,0

67

67

100,0

10

10

100,0

105

7

6,7

100

15

15,0

1 568

827

52,7

592

392

66,2

interwencyjne

Roboty
publiczne
Staże
zawodowe

Przygotowani
e zawodowe

Dotacje

dla

bezrobotnych

Dotacje

dla

pracodawców

Prace
społecznie
użyteczne

RAZEM

%

%
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Programy realizowane w 2011 roku

L.p.

Nazwa programu

1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3
Poprawa zdolności do zatrudnienia
oraz podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych "Praca
pasją - program aktywizacji osób
bezrobotnych"

Program związany z aktywizacją
bezrobotnych na terenach, na których
miały miejsce klęski żywiołowe
"Wsparcie dla Żuław 2011"

Wartość
pozyskanych
środków

Liczba osób
uczestniczących

1 114,1 tys. zł

150

200,0 tys. zł

33

Zastosowana forma
aktywizacji

*szkolenia- 23 os.
*staże- 103 os.
*dotacje dla
bezrobotnych- 24 os.

*roboty publiczne- 33
os.

2
OGÓŁEM

1 314,1 tys. zł

*szkolenia- 23 osoby
*roboty publiczne- 33
osoby
*staże- 103 osób
*dotacje dla
bezrobotnych- 24
osoby

183

Wnioski składane do Ministra o przyznanie dodatkowych środków z Rezerwy Ministra:
- skierowane do 122 osób w wieku 45/50+ na kwotę 548 500 zł - brak dofinansowania - aktywizacja
osób bezrobotnych na terenach których miały miejsce klęski żywiołowe „Wsparcie dla żuław 2011”
projekt zakładał aktywizację 49 osób w ramach robót publicznych

na kwotę 339 080 zł

dofinansowanie przyznane dla 33 osób na kwotę 200 000 zł.
REALIZACJA USŁUG RYNKU PRACY
Pośrednictwo pracy:
*stacjonarne - świadczone w siedzibie Urzędu
*mobilne –

uwzględniając trudny dojazd z miejsca zamieszkania oraz ograniczone możliwości

finansowe, W ramach tego działania współpracujemy z różnymi instytucjami publicznymi, które
udostępniają nam swoje pomieszczenia mamy zakupiony w ramach CAZ-u laptop i mobilny internet,
który służy do łączenia się z naszą bazą Syriusz w celu wydania skierowania do pracy czy
wydrukowania ofert czy tez sprawdzenia statusu osoby.

Formy przekazu informacji oraz ofert pracy :
- ogłoszenia prasowe w „Dzienniku Bałtyckim” (systematycznie raz w tygodniu)
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- spot reklamowy na terenie Nowego Dworu Gdańskiego
- Biuletyn Informacji Publicznej
- tablice ogłoszeń
- ulotki
- plakaty
- strony internetowe urzędów gmin i ośrodków pomocy społecznej
Działania pośrednictwa pracy :
- czynny udział w masowych imprezach dot. lokalnego i zagranicznego rynku pracy m.in. Malborskie
Targi Pracy, Europejskie Dni Pracy i Informacji w Malborku oraz Mini Targi w Stegnie
- aktywny udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery (prezentacja naszych usługi na terenie szkół
średnich, zachęta młodych ludzi do aktywności zawodowej oraz korzystania z poradnictwa
zawodowego. Współpraca w tym zakresie ze szkołami oraz Ochotniczym Hufcem Pracy w Nowym
Dworze Gdańskim.
- organizacja Dnia Indywidualnej Działalności Gospodarczej (IDG) podczas, którego zainteresowane
osoby mogą zasięgnąć tego dnia porady od licznie zgromadzonych przedstawicieli instytucji, które w
różnym zakresie wspomagają i normują prowadzenie własnej działalności gospodarczej
- opracowywanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych
- organizacja 24 giełdy pracy, z pośród 283 osób, które się zgłosiły 7 podjęło zatrudnienie
- odbycie 50 wizyt w zakładach pracy, których głównym celem było pozyskanie do współpracy nowych
podmiotów oraz utrzymanie wcześniej nawiązanych kontaktów. W wyniku wizyt pozyskano 13 ofert , w
tym 19 miejsc pracy.
- wydano 1 094 skierowania do pracy, w wyniku których 320 osób podjęło zatrudnienie,
- pracodawcy zgłosili 1 067 ofert z tego 824 całoroczne i 243 sezonowe.

Najwięcej ofert pracy

zgłoszono w zawodzie sprzedawca, pracownik restauracji McDonalds, kucharz i pomoc kuchenna
- z powodu podjęć pracy wyrejestrowano 1 841 osób najwięcej w miesiącu maju 271 osób,
- 1 630 osób podjęło pracę niesubsydiowaną
- zarejestrowano 20 oświadczeń polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
przez cudzoziemca
Najwięcej osób zarejestrowanych było na koniec 2011 r. w zawodzie sprzedawca (226), robotnik
gospodarczy (95). .
Z danych statystycznych wynika że na 1 ofertę pracy przypada średnio 70 osób.

Poradnictwo zawodowe:
*343 osoby (w tym 334 osoby bezrobotne) skorzystało doradztwo indywidualnego
*80 osób (w tym 80 osób bezrobotnych) wzięło udział w zajęciach grupowych
*451 osób (w tym 446 osób bezrobotnych) odbyło rozmowę wstępną- weryfikującą obecną
sytuację klienta
*946 osób skorzystało z wizyty u doradcy zawodowego w dniu zgłoszenia się do rejestracji
Ogółem z usług poradnictwa zawodowego skorzystało 1 880 osób,
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doradca zawodowy świadczy również usługi w zakresie udostępniania szeroko rozumianej informacji
zawodowej, która wspomaga proces podejmowania decyzji zawodowej, a także umożliwia klientom
dokładniejszą orientację na rynku pracy.

Klubu Pracy:
*szkolenia z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
* zajęcia aktywizacyjne
W ramach aktywnego poszukiwania pracy zorganizowano szkolenia w formie zajęć grupowych dla
24 osób bezrobotnych. Wśród osób korzystających z usług Klubu Pracy najliczniejszą kategorię
stanowiły osoby w wieku 45 lat i więcej – 58,3%, osoby pozostające bez pracy powyżej 12 m-cy
stanowiły 66,7%, osoby bez wykształcenia średniego stanowiły 75,0%, osoby z doświadczeniem zaw.
poniżej 5 lat stanowiły 58,3%.
W 2011 roku z zajęć aktywizacyjnych w formie warsztatów skorzystały

172 osoby, wszystkie

posiadały status osoby bezrobotnej. Podczas ww. spotkań szczegółowo przedstawiane i omawiane
były zagadnienia przydatne w uzupełnianiu wiedzy

czy umiejętności potrzebnych do aktywnego

poszukiwania pracy.

Pytania:
Pan Grzegorz Lew, radny zwrócił uwagę na wykazanie wśród osób bezrobotnych 61 osób z
wyższym wykształceniem. Co jest przyczyną?
Pani Dyrektor Lewandowska odpowiedziała, iż zły wybór kierunku studiów, lub kobiety po studiach z
małymi dziećmi.
Pan Józef Rybicki, radny zwrócił uwagę, iż w roku 2009 dużo środków zostało przydzielonych na
uruchomienie działalności gospodarczej, z tego tylko 41 osób tą działalność dalej prowadzi. W roku
2010 dane te są lepsze.
Pani Dyrektor Lewandowska odpowiedziała, iż posiadając te analizy urząd pracy postanowił inaczej
przydzielać środki. Od roku 2011 powoływana jest komisja, która ocenia wnioski i przydziela im skalę
punktową. Wnioski z największą ilością punktów otrzymują dofinansowanie. Od dwóch lat nie ma
zwrotu dotacji. Działalności są prowadzone. Pracownicy urzędu byli w zeszłym tygodniu na kontroli i to
sprawdzali.

5.5

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim.

Pani Izabela Narewska dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze
Gdańskim przedstawiła prezentację.
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5.6 Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.
Pani Dorota Chojna dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim przedstawiła
prezentację.
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Pan Jacek Gross, radny zapytał o wyniki matur 2011.
Pani dyrektor Chojna – 90% już po egzaminach poprawkowych (dotyczy LO).
Pan Grzegorz Lew, radny – wyraził zadowolenie z danych porównawczych przedstawionych przez
Panią dyrektor. Należy popracować nad frekwencją w szkole.
Pani dyrektor Chojna – szkoła czyni różnorakie starania, aby poprawić wyniki frekwencji. Tymi
działaniami są: rozmowy z rodzicami, podpisywanie kontraktów, i inne aby uczniowie uczęszczali na
zajęcia. Wyniki z nauczania (efekty) zależą od frekwencji. Szkoła pomaga uczniom organizując zajęcia
wyrównawcze, i inne.
Pan Andrzej Sobociński, radny mamy ocenę wyników z Gimnazjum Sportowego. Wyniki są bardzo
dobre. Ilu chętnych jest w tym roku?
Pani dyrektor Chojna – nabór do klasy I – jest chętnych 70 osób, na dwie klasy po 26 osób. Około 20
osobom będziemy musieli podziękować. Połowa absolwentów naszego gimnazjum zamierza
kontynuować naukę na naszym liceum (deklaracja jako szkoła pierwszego wyboru).
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o losy absolwentów.
Pani dyrektor Chojna losy są badane. Mało jest osób, które sobie nie radzą. Większość kontynuuje
naukę w szkołach wyższych państwowych, w systemie dziennym.

5.7

Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. (zał. do protokołu)

Pani Wioletta Przyborowska dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
przedstawiła prezentację. Szkoła kształci na poziomie technikum w zawodach technik obsługi
turystycznej, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk oraz technik mechanik.
Ponadto szkoła kształci na poziomie szkoły zawodowej w zawodach: kucharz, sprzedawca, mechanik
pojazdów samochodowych, klasa wielozawodowa. W szkole działają ośrodki egzaminacyjne. W roku
2011 wykonano liczne remonty: malowanie korytarzy, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja
wejścia do warsztatów szkolnych, modernizacja sali – dawny bar, remont archiwum, remont toalety dla
nauczycieli, zakup doposażenia, programów informatycznych, remont sal dwóch sal, naprawa niskiej
cześć dachu warsztatów, oraz korytarz, zakup doposażenia dla ORLIKA, likwidacja budynku portierni
na terenie szkoły. Wyniki z egzaminów są zadawalające, problem z frekwencją. Szkoła odnosi liczne
sukcesy. Do klas I w roku szkolnym 2012/2013 na chwilę obecną wpłynęło 166 podań.

33

5.8

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim. (zał. do

protokołu)
Pani Joanna

Dudek dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym

Dworze Gdańskim przedstawiła informację.
W roku 2011 oferta szkoły została wzbogacona o wczesne wspomaganie dziecka. Obecnie mamy
większą ilość dzieci, wychowanków. To skutkuje większą subwencją. Szkoła realizuje dwa projekty
edukacyjne. Szkoła współpracuje z jednostkami organizacyjnymi powiatu i innymi jednostkami.
Rodzice i nauczyciele utworzyli stowarzyszenie. Po dwóch latach działalności stowarzyszenie będzie
mogło uzyskać statutu pożytku publicznego. Od 01.09 szkoła będzie nosiła imię Ireny Sedlerowej. Nie
ma problemu z frekwencją. Nauczyciele się dokształcają. Zorganizowane zostały dwie konferencje. W
ramach projektu „Radosna szkoła” mamy plac zabaw. W przedstawionej informacji wymienione są
sukcesy szkoły, bez sukcesów nauczycieli, którzy również promują placówkę. Najważniejszym
problemem są dowozy dzieci. Problem był sygnalizowany na Komisji oświaty. Dzieci powinny mieć
zapewniony dowóz z gminy wraz z opiekunem. Gminy nie chcą realizować tej formy, tylko zwracają
rodzicom koszty dowozu. Problem dotyczy tego, iż rodzic ma zwracany koszt dowozu tylko za dziecko
w aucie. Kiedy pokonuje trasy sam nie ma zwracanych kosztów. Jeden rodzic zaproponował, iż
uruchomi działalność w tym zakresie, jednak na zbyt wysokie koszty nie może tego uczynić w chwili
obecnej, musi jeszcze poczekać. Są sygnały od rodziców z Ostaszewa, iż nie będą wozić dzieci.
Kolejny problem to niepubliczna placówka w Jezierniku i jej bardzo dobra baza. Rodzice zaczynają się
zastanawiać. Nasza bazę należy poprawiać, aby nie stracić dzieci. Stąd prośby i naciski na ten temat.
Praca w placówce to nie tylko dydaktyka, ale też opieka i wychowanie. Wachlarz pracy jest olbrzymi.
Uczniowie na egzaminach gimnazjalnych i potwierdzające kwalifikacje wypadają bardzo dobrze.
Pan Grzegorz Lew, radny zaproponował sprawdzenie możliwości dowozu dzieci poprzez transport
DPS „MORS” w Stegnie lub inne jednostki. Rozpatrzeć to organizacyjnie i ustalić kto zapłaci za
transport. Zastanowić się jak problem rozwiązać i porozmawiać z wójtami.
Pani Joanna

Dudek dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym

Dworze Gdańskim szkoła posiada busa, problem jest głębszy.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – przygotować informację, wizję jak można
zapobiegać „podbieraniu” dzieci przez ośrodek w Jezierniku?

Przerwa 15 minut.
6. Uchwały w sprawach:
6.1 Przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji pilotażowego programu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”. (zał. do protokołu)
Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski omówiła projekt.
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Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o stanowiska komisji: Komisje
opowiedziały się za projektem uchwały. Następnie Przewodniczący Rady poinformował, iż treść
uchwały jest znana i zarządził głosowanie:
Głosowanie: 11 za, (1 wyszedł – P. Lew, 3 osoby nieobecne)
6.2 Zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. (zał. do protokołu)
Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski przedstawiła projekt. Uchwała została omówiona na
komisjach. Chodzi o zwiększenie środków po stronie wydatków na realizację zadania - remont mostu
w Stegience. Otrzymaliśmy mniejsze środki, niż wnioskowaliśmy.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o stanowiska komisji: Komisje
opowiedziały się za projektem uchwały. Następnie poinformował, iż treść uchwały jest znana i
zarządził głosowanie:
Głosowanie: 11 za, (1 wyszedł – P. Lew, 3 osoby nieobecne)
6.3 Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z kontroli w zakresie „Zapoznanie się z wynikami kontroli
przeprowadzonych przez służby Starostwa w jednostkach organizacyjnych powiatu.” (zał. do
protokołu)
Pan Jacek Gross, Przewodniczący Komisji rewizyjnej odczytał sprawozdanie Komisji rewizyjnej z
kontroli w zakresie „Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez służby Starostwa w
jednostkach organizacyjnych powiatu.”
Nie zgłoszono uwag.
6.4 Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z kontroli w zakresie „Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu i
Zarządu Powiatu w 2011 r.” (zał. do protokołu)
Pan Jacek Gross, Przewodniczący Komisji rewizyjnej odczytał sprawozdanie Komisji rewizyjnej z
kontroli w zakresie „Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w 2011 r.”
Nie zgłoszono uwag.

7.

Procedura absolutoryjna:

7.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia
oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. (zał. do protokołu)
Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za
2011 r., informację o stanie mienia oraz uchwałę Nr 046/p120/R/1/12 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2012 r.
7.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011 r. (zał. do protokołu)
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Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2011 r.
7.3 Wniosek Komisji rewizyjnej do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia
absolutorium za 2011 rok dla Zarządu Powiatu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
wniosku. (zał. do protokołu)
Pan Jacek Gross, Przewodniczący Komisji rewizyjnej odczytał wniosek Komisji rewizyjnej z dnia
14 maja br. do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia absolutorium za 2011
rok dla Zarządu Powiatu oraz odczytał uchwałę Nr

114/p120/A/III/12 Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 czerwca 2012 r.
7.4 Dyskusja nad wnioskiem Komisji rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium.
Pan Eugeniusz Jaremba, radny powiedział, iż dochody wykonane zostały w 99,23% wydatki
natomiast 92,41%. Można stwierdzić, iż Zarząd działał bardzo dobrze, doprowadzając do nadwyżki
budżetowej 1.600.000,00 zł. Pytanie dotyczy str. 14 – wydatki budżetu. Po stronie planu jest
190.500,00 zł, a wykonanie 103.362,00 zł. z tego wynika, że oszczędności wyniosły około 87.000,00
zł. Czy te oszczędności wynikają z zawyżenia wydatków, czy spowodowane są innymi czynnikami?
Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż w tej klasyfikacji budżetowej są to wydatki
w starostwie powiatowym. W roku 2010 po raz pierwszy uruchomiona została kotłownia gazowa, nie
potrafiliśmy w pełni ocenić zapotrzebowania, ale też drugim czynnikiem były warunki atmosferyczne.
Zimy w roku 2011 prawie nie było. Zarząd nie pozwalał tych środków przeznaczać na inny cel.
Pan Jacek Gross, radny zapytał o § 71014 po stronie dochodów - opracowania geodezyjne i
kartograficzne procent wykonania planu 102. Natomiast po stronie wydatków procent wykonania tego
paragrafu 46,4%. Z czego wynika tak niskie wykonanie planu wydatków?
Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż tymi środkami gospodaruje Wydział
Geodezyjny. Środki te wydaje zgodnie z potrzebami, a na nic innego tych środków nie możemy
przeznaczyć.
Pan Stanisław Bobrowicz, radny zapytał o zestawienie inwestycje powiatowe str. 54 poz. 16. W
pozycji tej jest modernizacja budynku przy ul. Bałtyckiej 7. Wykonano dokumentację. Czy zarząd widzi
szanse odzyskania środków, poprzez jej sprzedanie na nowego nabywcy? Czy można tak uczynić?
Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski byłoby to trudne projekt przygotowany został na cele
administracyjne. Jeżeli byłyby to na np. cele mieszkaniowe, inne to może byłaby taka możliwość.
Pan Andrzej Sobociński, radny – budynek był przeznaczony na cel publiczny, w tym przypadku na
geodezję. Przygotowaliśmy dokumentację, bo nie wiedzieliśmy z czym się borykamy. Wykonaliśmy to
i przerosło to nasze oczekiwania. Tak wysokie nakłady. Jest szansa na odzyskanie, bo podjęliśmy
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uchwałę. Jest podpisany akt notarialny. Starosta działa na zasadzie przedstawiciela Skarbu Państwa.
Będziemy ten budynek sprzedawać jako powiat. 25% ze sprzedaży wpływa do budżetu powiatu. To
nie są nieracjonalnie wydane środki, aby coś zrobić należy przygotować dokumentację, ile to będzie
kosztowało. Gdybyśmy chcieli wydatkować środki określone w tym kosztorysie, postawilibyśmy nowy
budynek geodezji.
7.5 Uchwały Rady Powiatu w sprawach:
7.5.1

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. (zał. do protokołu)

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały. Następnie zapytał o
stanowiska komisji.
1) Komisja samorządowo – społeczna – za
2) Komisja oświaty – za
3) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – za.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały: 12 za, jednogłośnie. (3 osoby
nieobecne)
Uchwała została podjęta.

7.5.2

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. (zał. do protokołu)

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały. Następnie zapytał o
stanowiska komisji.
1) Komisja samorządowo – społeczna – za
2) Komisja oświaty – za
3) Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu – za.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały: 12 za, jednogłośnie. (3 osoby
nieobecne)
Uchwała została podjęta.
Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski podziękowała za zaufanie i udzielone absolutorium.
Pan Andrzej Sobociński, radny również złożył podziękowania za zaufanie.

8.

Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (zał. do protokołu)

Pan Grzegorz Lew, radny zapytał o sprawę przekazanie na mienie powiatowe budynku po byłym
Sądzie Rejonowym, oddział w Nowym Dworze Gdańskim.
Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski powiedziała, iż odbyła się rozmowa z osobą wytypowaną
przez prezesa sądu do rozmowy na ten temat. Przebieg rozmów odbywał się w takim kierunku, iż
możliwe że sprawa zostanie zakończona dla nas pomyślnie.
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Pan Stanisław Bobrowicz radny zapytał o informacje nt. centrum dydaktycznego w Zespół Szkół Nr
2?
Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski odpowiedziała, iż dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 nawiązała
współpracę z Wyższą Szkołą z Gdańska. Uczelnia ta będzie na bazie jednostki ZS Nr 2 kształciła w
zakresie kilku kierunków studiów. Nabór będzie odbywał się od 20.06. Nauka rozpocznie się od
października, jeżeli będą chętni.
Pani dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Wioletta Przyborowska uzupełniła informację. Szkoła będzie
wynajmować bazę. Na stronie uczelni jest zakładka o naborze do oddziału w Nowym Dworze
Gdańskim. Propozycja jest atrakcyjne, jest to plus dla powiatu. Zaproponowane stawki za czesne są
niższe niż w Trójmieście. Uczelnia w Gdańsku mieści się przy ul. Wydmy. Jest to dawna Wyższa
Szkoła Administracji. Uczelnia kształci w I i II stopniu kształcenia oraz w zakresie studiów
podyplomowych.
Wnioski i oświadczenia radnych.

9.

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – wniósł o wpływ na Pocztę Polską i „Gońca
Żuławskiego” o dostarczanie przesyłek w godzinach popołudniowych. W godzinach, w których obecnie
przesyłki są dostarczane, mieszkańcy powiatu pracują i jest problem z ich odbiorem. Po odbiór należy
jechać do Nowego Dworu Gdańskiego.
Pan Janusz Charliński, radny – poparł przedmówcę.
Sprawy różne.

10.
I.

Dzierżawa DPS „MORS”

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski uzupełniła informację dyrektora DPS „MORS” w Stegnie w
sprawie dzierżawy terenów jednostki. Pani dyrektor opracować ma koncepcje funkcjonowania
kierowanej przez siebie jednostki i wskazać, które miejsca są zbędne do statutowej jej działalności.
II. Budynek po straży pożarnej
Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski - 20.06.2012 r. podpisany został akt notarialny. Od tego
czasu Starosta zawiaduje tym budynkiem jako Skarb Państwa. Intencją będzie sprzedaż. Pan xxxxx
cały czas zainteresowany jest sprawa i o nią występuje. Pisze do wojewody i był na rozmowie u
Starosty. Pani Ewa Dąbska przypomniała sprawę zawiadywaniem nieruchomością przy ul. Tuwima
przez Stowarzyszenie OAZA. Pan xxxx jest zainteresowany budynkiem tylko w Nowym Dworze.
Pan Grzegorz Lew, radny – należy się zastanowić się co dalej. Czy nieruchomość zbyć, czy
przekazać ją dla stowarzyszenia? Pan Lew powiedział, iż sprawy nieruchomości przy ul. Bałtyckiej i w
Junoszynie powinny być rozpatrywane razem. W sprawie Junoszyna może należałoby się zastanowić
nad podziałem działek, innym.
Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski - Zarząd wizytował tą nieruchomość i ma podobne jak
Pan radny spostrzeżenia.
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Pan Andrzej Sobociński, radny – Zarząd Powiatu i Pan Przewodniczący byli na rozmowie u Pana
Wojewody. Ustalenia zostały dokonane. Nie można ich zmieniać, to by źle o nas świadczyło. Mówiono
o przekazaniu nieruchomości na Skarb Państwa i ewentualnej sprzedaży, z której powiat uzyska 25%.
W sprawie Junoszyna zostanie dokończony przetarg. Następnie Zarząd zastanowi się i poszuka
innego rozwiązania. Sprawdzone zostało to, iż nie występuje u nas bezdomność. Jest ona sezonowa i
dotyczy osób z zewnątrz, nie naszych mieszkańców.
Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – musimy się starać wyzbywać majątek, aby
mieć na wkład własny w projekty.
Pan Stanisław Bobrowicz, radny – nikt nam środków nie da za darmo. Nie należy zmienić podjęty
decyzji i ustaleń.
Pan Stanisław Juszczyk, radny – uważa, iż nieruchomość nie powinna być przekazana Panu xxxxx
Organizacja ta nie dysponuje potrzebnymi do remontu środkami finansowymi, będzie to problem dla
miasta. W Nowym Dworze Gdańskim nie ma problemu bezdomności.

11.

Zakończenie obrad.

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XXI sesji Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 27 czerwca 2012 roku.
Protokołowała

podpisał

D. Fila
(podpis nieczytelny)

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Ptak
(podpis nieczytelny)

39

