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PROTOKÓŁ NR XXXI/2017 

z XXXI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 10.35 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych (4 nieobecnych – Pan                          

S. Juszczyk, Pani I. Tyburska, Pani B. Ogrodowska, Pan Sobociński) (zał. do protokołu).  

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

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowych projektów uchwał : 

- Pkt.  4.6. w sprawie  udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu 

Nowodworskiego, 

 

- Pkt. 4.7 w sprawie  odmowy udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie 

Powiatu Nowodworskiego. 

- Pkt. 5 Stanowisko Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie zagrożeń 

infrastrukturalnych związanych z planowaną budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. 

- Autopoprawka projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu 

współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2016 r.”  

Starosta dodał, iż od pewnego czasu Zarząd Powiatu stara się zwrócić z pismem do Ministra 

Infrastruktury, Wojewody o inne spojrzenie na problem dróg powiatowych, uwarunkowania budowy, 

ich eksploatację. Starosta wskazał, iż wydarzenia związane z budową drogi S7 ukazują, w jaki sposób 

wykorzystywane są drogi powiatowe w wyniku budowy, następuje ich dewastacja, a Powiat 

Nowodworski nie ma zdolności finansowej, by za wskazanym nadążyć. Starosta dodał, iż w związku z 

realną szansą budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną, zachodzi potrzeba dostarczania drogą 

lądową różnego rodzaju sprzętu, materiałów. Z uwagi na powyższe jedynym wyjściem jest przejęcie 

drogi powiatowej 2328G do zasobu dróg wojewódzkich przez Marszałka Województwa. Przemawia za 
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tym dodatkowo fakt, iż wspomniana droga powiatowa już spełnia funkcję drogi wojewódzkiej, gdyż 

łączy drogę wojewódzką 501  z drogą krajową nr 7. Wspomniane wystąpienie skierowane do Ministra 

Infrastruktury zostało przygotowane przez Zarząd Powiatu, w którym ujęto również otaczające drogi 

powiatowe. Starosta jest jednak zdania, iż skuteczne są realne wystąpienia, gdyż wskazanie  więcej 

wymagań, może skutkować brakiem otrzymania środków finansowych. Przygotowany projekt 

stanowiska jest podobnie skonstruowany jak wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Wojewody. 

Powiat Nowodworski, który jest powiatem żuławskim, a w szczególności depresyjnym ma szczególne 

uwarunkowania budowy dróg, które nie są w stanie przenosić obciążeń ilościowych i masowych. 

Starosta wskazał, iż występujemy o to, by Powiat Nowodworski potraktowany został w sposób inny niż 

pozostałe powiaty, by otrzymywać pomoc na realizację i naprawę dróg w sposób pozakonkursowy, z 

innym poziomem dofinansowania. Starosta dodał, iż do uzyskania powyższego potrzebne jest 

wsparcie poprzez przyjęcie przez Radę Powiatu stanowiska. O powyższe stanowisko Zarząd Powiatu 

będzie również zabiegał w gminach wchodzących w skład Powiatu Nowodworskiego, jak gmina 

Stegna, Sztutowo. 

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

porządku obrad: 

Głosowanie: 11 za (4 nieobecnych – Pan S. Juszczyk, Pani I. Tyburska, Pani B. Ogrodowska, Pan 

Sobociński) 

 

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

 

Głosowanie: 11 za (4 nieobecnych – Pan S. Juszczyk, Pani I. Tyburska, Pani B. Ogrodowska, Pan 

Sobociński) 

Porządek został przyjęty.  

 

2. Przyjęcie protokołów z sesji : XXIX z dnia 22.03.2017 r. i XXX z dnia 31 marca  2017 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 XXIX z dnia 22.03.2017 r.?  

Nie wniesiono. Protokół został przyjęty.  

 

Czy są uwagi do protokołu z sesji XXX z dnia 31 marca  2017 r.? 

Nie wniesiono. Protokół został przyjęty.  

 

3.Interpelacje i zapytania Radnych. 

Nie wniesiono. 

 



 

3 

 

 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1  przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego  w 2016 r.” – autopoprawka - (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 zwrócił uwagę o uzupełnienie uzasadnienia uchwały o 

odniesienie do Strategii Powiatu Nowodworskiego. Jednocześnie zapytał o inne uwagi. Nie zgłoszono.  

 

Głosowanie: 11 za (4 nieobecnych – Pan S. Juszczyk, Pani I. Tyburska, Pani B. Ogrodowska, Pan 

Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

4.2 wydelegowania Radnego Powiatu Nowodworskiego do prac w Komisji 

Przyznawania Nagród Starosty Nowodworskiego. - zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

9.15 – przybył Pan A. Sobociński  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił projekt uchwały. 

 

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

 

Głosowanie: 12 za, (3 nieobecnych – Pan S. Juszczyk, Pani I. Tyburska, Pani B. Ogrodowska,) 

Uchwała została podjęta.  

 

4.3 zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2017 roku. - (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, zobligował Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Nowym Dworze Gdańskim do omówienia projektu uchwały. 

 

Pani Ewelina Szymborska, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Gdańskim, omówiła projekt uchwały.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.  

 

Głosowanie: 12 za, (3 nieobecnych – Pan S. Juszczyk, Pani I. Tyburska, Pani B. Ogrodowska,) 

Uchwała została podjęta.  

 

4.4 zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. - (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, zobligował Skarbnika Powiatu do omówienia projektu 

uchwały. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Jednocześnie zadał pytanie, czy 

kwota 457 tys. 350 zł, stanowiąca środki na kontynuację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej                 

Nr 2328G Mikoszewo – Drewnica- Dworek objęta zostanie refundacją wynikającą z projektu 

„Pomorskie trasy rowerowe”. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, iż jest to koszt kwalifikowany - 

odszkodowania, ujęty w harmonogramie, będącym załącznikiem do złożonego przez partnera 

wiodącego wniosku o dofinansowanie. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, wskazał, iż kwota 457 tys. zł nie zabezpiecza całości kwoty 

odszkodowań, wobec powyższego Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

sugerowała, by wystąpić do Ministra Infrastruktury, iż jest to kolejny udział własny powiatu w stosunku 

do modernizacji drogi powiatowej Stróża – Mikoszewo. Sugestią Komisji było, by Urząd Marszałkowski 

przejął odcinek drogi do Mikoszewa. W związku z tym, iż pojawiły się nowe okoliczności, budowa 

przekopu na Mierzeję, stanowiącym potężny argument, realnym jest przejęcie wskazanej drogi. Radny 

wskazał, by zrobić wszystko, co możliwe w powyższej sprawie. 

 

Głosowanie: 12 za, (3 nieobecnych – Pan S. Juszczyk, Pani I. Tyburska, Pani B. Ogrodowska,) 

Uchwała została podjęta.  

 

4.5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017 - 

2032. - (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 



 

5 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, zobligował Skarbnika Powiatu do omówienia projektu 

uchwały. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Jednocześnie wskazał, by w 

objaśnieniach powyższego projektu uchwały, wykreślić zdanie „Autopoprawka polega na zmianie 

prezentacji danych w załączniku Nr 2”, gdyż autopoprawki powyższego projektu uchwały nie było. 

 

Głosowanie: 12 za, (3 nieobecnych – Pan S. Juszczyk, Pani I. Tyburska, Pani B. Ogrodowska,) 

Uchwała została podjęta.  

 

4.6 udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu 

Nowodworskiego - 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 zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.  

 

Głosowanie: 12 za, (3 nieobecnych – Pan S. Juszczyk, Pani I. Tyburska, Pani B. Ogrodowska,) 

Uchwała została podjęta.  

4.7 odmowy udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do  rejestru zabytków znajdujących się na terenie 

Powiatu Nowodworskiego - 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 zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.  

 

Głosowanie: 10 za, (2 wstrzymujących się – Pan H. Ząbek, Pan L. Głowacki, 3 nieobecnych – Pan                

S. Juszczyk, Pani I. Tyburska, Pani B. Ogrodowska,) 

 

Uchwała została podjęta.  
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Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, ogłosił 10 minutową przerwę. 

9.36 – 9.47 – przerwa. 

 

5.Stanowisko Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie zagrożeń 

infrastrukturalnych związanych z planowaną budową kanału żeglugowego przez Mierzeję 

Wiślaną. – dodatkowy punkt.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, jest zdania, iż stanowisko w stosunku do inicjatywy drogi 

powiatowej Stróża – Mikoszewo zostało dobrze przygotowane, jednak Radny chciałby zasugerować, 

by uwzględnić również wcześniejszą sugestię Przewodniczącego Rady, dotyczącą miejscowości 

Szkarpawa i przeprawy w miejscowości Chełmek. Duża inwestycja powoduje, iż wykorzystywane są 

drogi ze wszystkich stron, w związku z czym nieuchronnie będzie wykorzystywany skrót na Mierzeję 

przez Marzęcino i w miejscowości Chełmek. Pan Sobociński jest zdania, iż dobrym rozwiązaniem 

byłaby przeprawa, która odciążyłaby dostępność turystyczną na Mierzeję Wiślaną. Radny daje 

powyższą myśl pod rozwagę. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross jest zdania, by na końcu stanowiska dopisać zdanie 

podsumowujące np. „Rada Powiatu wyraża stanowisko, iż przejęcie drogi Nr 2328 do zasobu dróg 

wojewódzkich jest jedynym sposobem zapewniającym dojazd do Mierzei Wiślanej.” Jednocześnie 

złożył wniosek o dopisanie do zdania w czwartym akapicie „zwłaszcza Nr 2313 G”. Wówczas zdanie 

powinno brzmieć następująco „Jednocześnie zwracamy uwagę, iż konieczne jest zaplanowanie 

odpowiednich środków finansowych na odbudowę dróg  wojewódzkich 501 i 502 oraz dróg 

powiatowych zwłaszcza Nr 2313 G.” 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, wskazał, iż inicjatywą Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego                  

i Promocji Powiatu było, by przygotować i przyjąć stanowisko Rady Powiatu przed spotkaniem 

Starosty z Ministrem Infrastruktury. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, poinformował odnośnie spotkania z Ministrem Infrastruktury, które 

zostało odwołane. Radny jest zdania, by przy okazji mającego odbyć się spotkania poruszyć obydwie 

sprawy tj. przejazd od Stróży w kierunku Mikoszewa i dalej oraz od strony Elbląga w kierunku 

Sztutowa i dalej. Obie sprawy należy jednocześnie prowadzić, gdyż jest okazja, by wskazane 

argumenty powiat przedstawił. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż stanowisko Rady Powiatu jest jakby 

punktem przebicia. Powiat występuje o pozakonkursowe i na innym poziomie dofinansowanie, 

związane szczególnie z inwestycją drogi S7 i przekopem Mierzei Wiślanej. Starosta poinformował, iż 

po rozmowie z Marszałkiem Województwa zasadnym staje się powyższe, tym bardziej, że droga od 

Mikoszewa do Stróży jest kontynuacją drogi 501, odcinek łączący z drogą krajową. Starosta jest 

zdania, iż stanowisko powinno dotyczyć tylko drogi 501, Mikoszewa i drogi 502. W projekcie przekopu 

Mierzei Wiślanej wskazane zostało tylko otoczenie samego przekopu, a rozpisywanie się w sprawie 
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innych problemów nie ma zasadności. Starosta jest zdania, by stanowisko było propozycją dotyczącą 

zabezpieczenia prawidłowo drogi 501 oraz przejęcia drogi Nr 2328 do zasobu dróg wojewódzkich. 

Natomiast do Ministra Infrastruktury należy zwrócić się z pismem w kwestii przyznawania dotacji na 

drogi powiatowe. 

Pan Roman Pawłowski, Radny, wskazał, iż przekop realizuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej, 

natomiast powiat próbuje pozyskać środki finansowe od Ministra Infrastruktury. Radny jest zdania, iż 

takie wystąpienie powinno zostać również skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej. Jednocześnie 

wskazał, by wystąpić do Rady Gminy Stegna i Sztutowo o podjęcie podobnych stanowisk.  

Pan Andrzej Sobociński, Radny, wskazał za cenną uwagę przedmówcy, odnośnie kompetencji                

w stosunku do budowy przekopu. Radny posiada świadomość, że decyzja środowiskowa przy 

przekopie zawężona zostanie do minimum, jednak materiały budowlane będą musiały zostać 

dowiezione droga lądową na inwestycję. Radny wskazał, iż co innego jest przejęcie drogi przez 

Marszałka Województwa, a co innego wpływ Ministra Infrastruktury na przekazanie środków, jednak 

powiat posiada główny argument, jakim jest przekop Mierzei Wiślanej. Radny podał przykład budowy 

drogi S7, w wyniku której drogi powiatowe zostały zniszczone. Radny uważa, iż nie jest spójnym 

stanowisko Pana Starosty ze zdaniem Pana Bojkowskiego. Słusznym jest wystąpienie o podjęcie 

podobnego stanowiska przez Gminę Stegna i Sztutowo. Radny jest zdania, by użyć wszelkich 

argumentów, a co się uda z pewnością będzie sukcesem.  

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zadał pytanie, czy Radni zgodni są, by na końcu 

stanowiska dopisać zdanie podsumowujące o treści np. „Rada Powiatu wyraża stanowisko, iż 

przejęcie drogi Nr 2328 do zasobu dróg wojewódzkich jest jedynym sposobem zapewniającym dojazd 

do Mierzei Wiślanej.” Jednocześnie złożył wniosek o dopisanie do zdania w czwartym akapicie 

„zwłaszcza Nr 2313 G”. Przewodniczący Rady jest zdania, iż wskazana droga związana jest z budową 

przekopu, wobec czego należy starać się o możliwość jej dofinansowania.  

Pan Andrzej Sobociński, Radny jest zdania, że jeśli nie uda się zapewnić dofinansowania do 

remontu wskazanej drogi to trudno, jednak próbować należy.  

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny jest za szerszym spojrzeniem na drogi, pertraktacje nigdy nie 

zaszkodzą. Natomiast jeśli powyższe zabiegania zostaną odrzucone to trudno, ale wówczas nikt nie 

zarzuci, że nie udało się uzyskać, a szanse są. 

Pan Roman Pawłowski, Radny, poruszył sprawę mostu w Nowakowie, która jest częścią szlaku 

żeglugowego do Elbląga. 

Dyskusja 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż Zarząd Powiatu przygotuje pismo do 

Ministra Infrastruktury, w którym wymienione zostaną wszystkie drogi, możliwe do realizacji. Natomiast 
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powyższe stanowisko, jest stanowiskiem w sprawie przekopu, w którym nie powinny zostać 

wymienione pozostałe drogi powiatowe, które należy wyremontować.  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, podtrzymuje złożony wcześniej wniosek, poddając go pod 

głosowanie:  

Wniosek: 

Dopisanie do zdania w czwartym akapicie „zwłaszcza Nr 2313 G”. Zdanie winno brzmieć następująco 

„Jednocześnie zwracamy uwagę, iż konieczne jest zaplanowanie odpowiednich środków finansowych 

na odbudowę dróg  wojewódzkich 501 i 502 oraz dróg powiatowych zwłaszcza Nr 2313 G.” 

 

Głosowanie: 9 za, (2 przeciw – Pan R. Pawłowski, Pan Z. Ptak, 1 wstrzymujący się – Pan                            

J. Charliński, 3 nieobecnych – Pan S. Juszczyk, Pani I. Tyburska, Pani B. Ogrodowska,) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poddał pod głosowanie stanowisko Rady Powiatu:  

 

Głosowanie: 12 za, (3 nieobecnych – Pan S. Juszczyk, Pani I. Tyburska, Pani B. Ogrodowska,) 

Uchwała została podjęta.  

 

Stanowisko zostało podjęte.  

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, jest zdania, by wystąpić z wnioskiem do Gminy Stegny i Sztutowo             

o podjęcie podobnych stanowiska.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, jest zdania, by powyższe stanowisko było 

argumentem potrzebnym do rozmowy podczas spotkania Starosty z Ministrem Infrastruktury, być 

może podjęte zostaną również stanowiska ościennych gmin. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, zaproponował przesłanie powyższego stanowiska również do 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi. 

 

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

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, zapytał o sprawę chodnika w miejscowości 

Sztutowo oraz zajęcia stanowiska przez Gminę Sztutowo w kwestii współudziału w finansowaniu 

powyższego. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, stwierdził, iż chodnik w każdej miejscowości nawet dla 

jednego mieszkańca jest potrzebny, co nie ulega wątpliwości, jednak jest wiele lokalizacji, gdzie drogi 

są w stanie fatalnym, gdzie występuje większe zagrożenie niż w miejscowości Sztutowo. Bardzo 

szczegółowo Zarząd Powiatu dokonał lustracji dróg powiatowych. Natomiast deklaracja Wójta Gminy 
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Sztutowo nie została do obecnego dnia przesłana. Oczekiwania mieszkańców w sprawie  budowy, 

remontów są składane, np. w formie petycji. Starosta odniósł się również do sprawy ustawienia lustra 

na skrzyżowaniu w miejscowości Sztutowo, którego ustawienie skutkować będzie większym 

niebezpieczeństwem niż jest dotychczas.  

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

wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu stanął na stanowisku, iż potrzeby w powiecie to nie tylko chodniki, ale 

również zdegradowane drogi. Decyzja Zarządu Powiatu jest taka, że wystosowano pismo do Wójta 

Gminy Sztutowo dotyczące określenia zasad partycypacji w kosztach budowy chodnika.  

Pan Roman Pawłowski, Radny, wskazał odnośnie postępowania w sprawie budowy chodników, by 

kierować się przyjętą zasadą, planem modernizacji dróg powiatowych i remontów, gdyż środki 

finansowe są określone. Radny uważa, iż priorytetem są drogi. Jednocześnie zapytał o sprawę 

rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż mienia – tory kolejowe. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż umowa została podpisana, tory są 

demontowane. Natomiast zadowalająca jest uzyskana cena w wysokości około 400 tys. zł. 

Informacja została przyjęta. 

7.  Wnioski i oświadczenia Radnych 

Pan Roman Pawłowski, Radny, złożył wniosek, by Zarząd Powiatu rozpatrywał  inne kandydatury 

Radnych do różnych inicjatyw, czy konkursów, a nie spośród własnego grona. Radny jest zdania, iż 

możliwe jest, że również pozostali Radni zainteresowani są inną formą działalności poza 

uczestnictwem w posiedzeniach Komisji Stałych, czy sesjach Rady Powiatu.  

10.18 – Pan Marcin Białkowski opuścił obrady Rady. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, poinformował, iż Zarząd Powiatu nigdy nie był przeciwny 

typowaniu kandydatur z Rady Powiatu. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, wskazał, że jest to słuszna sugestia, należałoby 

dokonywać rozeznania wśród Radnych do udziału w różnego rodzaju inicjatywach lub konkursach. 

Jednocześnie jest zdania, by w konkursie na dyrektorów placówek oświatowych, Przewodniczący 

Komisji Oświaty typowany został do komisji konkursowej.  

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, poinformował o wybuchu gazu w Sztutowie                 

i długim czasie oczekiwania na karetkę. Jednocześnie odniósł się do otrzymanego pisma, z którego 

wynika, że mosty dla jednostek państwowych otwierane będą poza godzinami. Wiceprzewodniczący 

Rady wskazał, iż jest to nieporozumienie, gdyż WOPR, OSP są  organizacjami społecznymi również 

uprzywilejowanymi, gdzie ze wskazanego pisma wynika, że most dla wskazanych organizacji nie 

zostanie otwarty, gdyż nie są jednostkami państwowymi. 

 



 

10 

 

8. Sprawy różne. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, złożył zapytanie w sprawie: 

- drogi Solnica - Marzęcino, która była drogą nowo wybudowaną, a uległa zniszczeniu. Radny 

poinformował, iż firma Budimex wykazała się naprawą szkód m.in. zmiana organizacji ruchu w 

obydwóch kierunkach, wykorytowano rozjeżdżone pobocza i zabezpieczono kruszywem. Jednakże 

nie załatwia to sprawy zniszczonej prawej strony drogi. Radnego nie interesuje, kto poniesie koszty 

naprawy wskazanej drogi, jednakże należy zwrócić uwagę, iż w lipcu br. kończy się gwarancja. Radny 

wnosi o przedstawienie odpowiedzi od firmy SKANSKA na wystosowane przez Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim  wystąpienie w zakresie odniesienia się do powyższej 

sytuacji. Jednocześnie zadał pytanie o naprawę wskazanej drogi, by nie został postawiony zarzut 

braku gospodarności. 

- zwrotu kwoty 400 tys. zł. dotyczącej m.in. ścieżki Nowy Dwór Gdański – Kmiecin. Radny 

poinformował, iż były zapewnienia, że jeśli powiat otrzyma zwrot środków, to dokończona zostanie 

ścieżka w miejscowości Kmiecin. Radny wskazał również, iż do wykonania pozostał odcinek do szkoły 

tj. około 350 m, a koszt wykonania opiewa na kwotę około 100 tys. zł. brutto. Radny zapytał kiedy 

możliwe będzie  dokończenie ścieżki w miejscowości Kmiecin? 

Przewodniczący Rady, Pan Jacek Gross,  poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady 

Powiatu: 

- Petycja sołectwa Wiśniówka, Wybicka i Bronowa dotycząca podjęcia działań mających na celu 

remont drogi powiatowej Nr 2329G, przebiegającej przez wskazane sołectwa, która według 

właściwości została przekazana do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu.  

Przypomniał również Radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia 2017 r. 

Pani Wioletta Przyborowska, Dyrektor ZS Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, poinformowała, iż 

czwartek będzie dniem otwartym ZS Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, jednocześnie zaprosiła w celu 

zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły. 

Również Dyrektor ZS Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, Pani Dorota Chojna, zaprosiła na dzień 

otwarty w ZS Nr 1. 

9. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Gdańskim. 

                                                                                                                                                                                               
 Protokołowała: R. Kamińska                                                       

                                                                                                Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 
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