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PROTOKÓŁ NR XXV/2016 

z XXV sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Rozpoczęcie: 15.00    Zakończenie: 15.50 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady otworzył obrady XXV sesji Rady Powiatu V kadencji. Na 

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych (3 nieobecnych – Pani R. 

Cichosz, Pan M. Białkowski, Pan H. Kuczma. (zał. do protokołu).  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, wnosi do porządku obrad o wprowadzenie 

dodatkowego projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego 2016. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem zmian: 

Głosowanie: 12 za (3 nieobecnych – Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, Pan H. Kuczma). 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie. 

Głosowanie: 12 za (3 nieobecnych – Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, Pan H. Kuczma). 

Porządek został przyjęty.  

 

2. Przyjęcie protokołu z sesji XXIV z dnia 16.12.2016 r. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady przypomniał, iż zgodnie z zapisami Statutu protokół został 

wyłożony do wglądu w biurze rady.  

Czy są uwagi do protokołu z sesji XXIV z dnia 16.12.2016 r.?  

Nie wniesiono. Protokół został przyjęty.  

 

3.Interpelacje i zapytania Radnych. 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, złożył wniosek dotyczący wycięcia 

drzewostanu, zagrażającemu bezpieczeństwu na drogach powiatowych. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, złożył wniosek o udzielenie informacji w zakresie: 
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- objazdu, który miał miejsce 21-22 grudnia, gdzie brak było zgody ze strony Zarządu Dróg 

Powiatowych i Starostwa Powiatowego na zmianę organizacji ruchu. Radny jest zdania, iż była to 

„samowolka” firmy Budimex, która spowodowała uszkodzenie nowo wybudowanej drogi, 

- remontu, jaki został wykonany następnego dnia na wskazanej drodze, czy jest to koniec wykonanych 

prac? Radny chciałby znać stanowisko Zarządu Powiatu w powyższej kwestii. 

Radny w powyższych interpelacjach prosi o odpowiedź na piśmie. 

Pani Iwona Tyburska, Radna, złożyła wniosek w sprawie priorytetowego wycięcia drzewa rosnącego 

na drodze pomiędzy Mikoszewem, a Przemysławiem, które wchodzi pod nawierzchnię nie 

wyremontowanego odcinka wskazanej drogi. 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1 zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu na 

2017 r. - (zał. do protokołu)  

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i 

Promocji Powiatu, przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o inne uwagi. Nie zgłoszono.  

 

Głosowanie: 12 za (3 nieobecnych – Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, Pan H. Kuczma). 

Uchwała została podjęta.  

 

4.2 zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty na 2017 r. - zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Oświaty, przedstawił powyższy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.  

 

Głosowanie: 12 za (3 nieobecnych – Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, Pan H. Kuczma). 

Uchwała została podjęta.  

 

4.3 zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowo – Społecznej na 2017 r.- (zał. do 

protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross przedstawił projekt uchwały.  

 



 

3 

 

Pani Iwona Tyburska, Przewodnicząca Komisji Samorządowo – Społecznej, przedstawiła 

powyższy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.  

Głosowanie: 12 za (3 nieobecnych – Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, Pan H. Kuczma). 

Uchwała została podjęta.  

 

4.4 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”- (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi.  

 

Głosowanie: 12 za (3 nieobecnych – Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, Pan H. Kuczma). 

Uchwała została podjęta.  

 

4.5 przyjęcia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz 

prowadzonych na terenie Powiatu Nowodworskiego przez podmioty inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego.- (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi.  

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał czy powyższa dotacja dotyczyć ma tylko i wyłącznie typów 

szkół prowadzonych przez powiat? 

 

Pan Stanisław Juszczyk, Radny, poinformował, iż powyższe wynika z zakresu działalności powiatu i 

skierowane jest wyłącznie do jednostek, dla których organem prowadzącym jest powiat. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, dodał, iż w tytule uchwały jest zapis „…prowadzonych na 

terenie Powiatu Nowodworskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.” 

 



 

4 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż powyższy zapis wynika z przepisów 

prawa. 

 

Głosowanie: 12 za (3 nieobecnych – Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, Pan H. Kuczma). 

Uchwała została podjęta.  

 

4.6 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – 

dodatkowy projekt uchwały- (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o uzupełnienie powyższego projektu uchwały 

o odniesienie do Strategii Powiatu Nowodworskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o inne uwagi.  

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, zapytała o wskazany w punkcie 2 załącznika Nr 1 powyższej uchwały 

ostateczny termin dokonania wydatku na dokumentację projektową budowy miejsc postojowych w 

ciągu drogi powiatowej Nr 2324G, 2325G, 2326G i 2327G.  

 

Pan Andrzej Suszek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, 

odpowiedział, iż dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych jest dość obszerna. 

Natomiast zamiarem jest ujęcie w dokumentacji spraw dotyczących pojazdów wolnobieżnych i miejsc 

postojowych kompleksowo na cztery drogi. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim dodał, iż nie było szansy wykonania powyższego do końca roku 2016, a realny termin 

podany został w załączniku Nr 1 powyższej uchwały. Założono również przeprowadzenie konsultacji. 

 

Głosowanie: 12 za (3 nieobecnych – Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, Pan H. Kuczma). 

Uchwała została podjęta.  

 

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

Informacja została przyjęta. 

6.  Wnioski i oświadczenia Radnych 

Brak. 
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7. Sprawy różne. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, udzielił wyjaśnienia w sprawie interpelacji Pana 

Sobocińskiego. Na drogę Orliniec – Solnica przekierowany został ruch bez jakiejkolwiek wiedzy. 

Starosta poinformował również, iż z ustaleń wynika, że najpierw rozmowy prowadzili przedstawiciele 

Urzędu Miasta Nowy Dwór Gdański, które okazały się niejasne i ruch został przekierowany przez 

drogę powiatową, w wyniku czego nastąpiły szkody. Niezwłocznie po uzyskaniu powyższych 

informacji dokonano wizytacji powyższej drogi z członkiem Zarządu, Panem Juszczykiem oraz z 

Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. Po powyższym ustalono, iż w 

dwóch miejscach zasadniczo została uszkodzona nawierzchnia, pobocze jezdni na szerokości około 

1m, jak również narożnik przy wjeździe od strony miejscowości Powale. W wielu miejscach 

rozjeźdżone zostało pobocze, a nawet w pewnych miejscach zniszczone. Starosta poinformował, iż w 

Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy 

Budimex, którzy postanowili naprawić drogę. Starosta poinformował również, iż nie widział jeszcze 

dokonanych przez firmę napraw. Jednocześnie dodał, iż dyrektor firmy Budimex stwierdził, że 

wykonane uprzednio pobocza nie spełniały swoich funkcji, w związku z powyższym zagwarantował, iż 

zostaną naprawione i umocnione pobocza na odcinkach, które początkowo zostały zniszczone, jak 

również możliwe że na całości. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał co było przyczyną, że firma Budimex 

poprowadziła objazd bez żadnych uzgodnień? 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, wyjaśnił, iż przyczyną powyższego były sprawy 

technologiczne – kładziono na objeździe masę. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż chciałby przedstawienia konkretnej deklaracji ze 

strony firmy Budimex, co zostało wykonane oraz czy została sporządzona forma pisemna, a nie ustna. 

Radny poinformował, iż następnego dnia po interwencji pojawiła się koparka, która wypełniła pobocza 

rozjeżdżonym błotem. Objazd został tak wykonany, że cały ruch przekserowano z drogi „S7” na 

Orliniec, co spowodowało rozjechanie drogi. Radny jest zdania, by powyższe zostało naprawione, 

należy albo interweniować do firmy wykonującej cztery lata temu powyższą drogę, czyli do firmy 

Skanska, w związku z gwarancją na wykonanie, albo wystąpić o roszczenia w stosunku do firmy 

Budimex o naprawę. Radny dodał, iż powiatu nie stać jest na to, by po czterech latach wydatkować 

kolejne środki na naprawę drogi, którą wykonano w kwocie 2 mln 600 tys. zł., ze środków wsparcia 

europejskiego.  

Radny jest zdania, iż powinien zostać sporządzony z powyższego protokół oraz wnosi o udzielenie 

odpowiedzi na piśmie, by móc począć jakiekolwiek kroki, w związku z brakiem zachowania 

jakichkolwiek procedur. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, odczytał podziękowanie Prezesa Zarządu Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, Pana Pawła Chodyniak oraz Przewodniczącego Rady 
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Powiatu Malborskiego, Pana Bogdana Kułakowskiego adresowane do Starosty Nowodworskiego za 

udzielone wsparcie finansowe dla Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż przedstawione podziękowanie jest 

decyzją członków Zarządu Powiatu, jak również wszystkich radnych. 

Pan Roman Pawłowski, Radny, wnosi o ponowny powrót do rozmów z Powiatem Malborskim w 

sprawie rozważenia przyjęcia członka Powiatu Nowodworskiego do  Rady Nadzorczej. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za pracę w 2016 r., jednocześnie 

złożył serdeczne życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku. 

8. Zakończenie obrad Sesji. 

Pan Jacek Gross Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                           Jacek Gross 

 

 

  Protokołowała: R. Kamińska                                                       

 

 

 

                                                   

                                                                  

 


