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PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 

z XXXII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia 29 maja 2017 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 10.50 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

J. Charliński, Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, Pan H. Kuczma,) (zał. do protokołu).  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, złożył serdeczne życzenia, w związku z Dniem 

Samorządu Terytorialnego, który obchodzony był 27 maja, dziękując jednocześnie za włożony trud               

i poświęcenie. Przewodniczący Rady  poinformował także o nieobecności Starosty, w związku ze 

spotkaniem z Ministrem Infrastruktury. 

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

9.03 – przybył Pan H. Kuczma 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, złożyła wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad autopoprawek projektów uchwał w sprawie:  

4.7 zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.  

4.8 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032.  

9.06 – wyszedł Pan Z. Bojkowski na spotkanie z Ministrem Infrastruktury. 

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

porządku obrad: 

Głosowanie: 10 za (3 nieobecnych – Pan J. Charliński, Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, 2 nie 

brało udziału w głosowaniu w związku ze spotkaniem z Ministrem Infrastruktury – Z. Ptak, Z. 

Bojkowski) 

 

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

Głosowanie: 10 za (3 nieobecnych – Pan J. Charliński, Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, 2 nie 

brało udziału w głosowaniu w związku ze spotkaniem z Ministrem Infrastruktury – Z. Ptak, Z. 

Bojkowski) 

Porządek został przyjęty.  
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2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji z dnia 25 kwietnia 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 XXXI z dnia 25.04.2017 r.?  

Nie wniesiono. Protokół został przyjęty.  

 

3.Interpelacje i zapytania Radnych. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, złożył zapytanie w sprawie: 

- drogi Solnica – Orliniec, która wymaga remontu, a kończy się okres gwarancji wykonanych napraw. 

Podobna sytuacja dotyczy również drogi Łaszka – Groszkowo. Radny chciałby pozyskać informacje, 

co poczyniono w powyższym temacie. Jednakże wnosi o to, by dążyć do wykonania napraw w ramach 

posiadanej gwarancji. Prośba o odpowiedź na piśmie.  

- spotkania dotyczącego drogi Myszewko – Rychnowo, które skutkować miało podpisaniem 

porozumienia. Radny zadał pytanie czy stosowne porozumienie zostało podpisane? Jeśli tak, to prosi 

o treść porozumienia na wykonawstwo dróg Myszewko – Rychnowo, Jazowo – Wierciny, Solnica.  

Prośba o odpowiedź na piśmie.  

- ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Dwór Gdański – Kmiecin. Wiadomym jest, iż powiat otrzyma zwrot 

kwoty około 400 tys. zł. Radnego dziwi zapis, że dokończenie ścieżki w Kmiecinie ma zostać 

wykonane do 2019 r. Jednakże zasadnym byłoby wykonanie powyższego do roku 2018, m. in. w 

związku z końcem kadencji. Radny poinformował, iż Burmistrz Miasta Nowy Dwór Gdański wykonuje 

ciągi pieszo-rowerowe, by jak najszybciej otrzymać zwrot środków finansowych. Prośba o odpowiedź 

na piśmie. 

Pani Iwona Tyburska, Radna, zapytała o sprawę stref płatnego parkowania na terenach 

przyplażowych w bieżącym roku. 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1 przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2016 rok”. (zał. 

do protokołu)  

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pani Joanna Zakrzewska,  Inspektor ds. pomocy instytucjonalnej, omówiła projekt uchwały. 

 

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

Głosowanie: 10 za (3 nieobecnych – Pan J. Charliński, Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, 2 nie 

brało udziału w głosowaniu w związku ze spotkaniem z Ministrem Infrastruktury – Z. Ptak, Z. 

Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  
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4.2 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Gdańskim za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy 

Społecznej „MORS” w Stegnie. - zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu, Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pani Joanna Zakrzewska,  Inspektor ds. pomocy instytucjonalnej, omówiła projekt uchwały. 

 

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

 

Głosowanie: 10 za (3 nieobecnych – Pan J. Charliński, Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, 2 nie 

brało udziału w głosowaniu w związku ze spotkaniem z Ministrem Infrastruktury – Z. Ptak, Z. 

Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  

 

4.3 przyjęcia Sprawozdania rocznego z działalności Komendanta Powiatowego Policji w 

Nowym Dworze Gdańskim w kontekście ładu i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu 

Nowodworskiego za rok 2016. - (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Grzegorz Kabecki, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym 

Dworze Gdańskim, poinformował, iż w 2016 r. główną uwagę skupiono na dwóch przedsięwzięciach 

tj. remont drogi Nr 7 oraz zabezpieczenie sezonu letniego na terenie pasa nadmorskiego. W ciągu 

roku 2016 obsłużono 9.264 interwencji, co stanowi spadek w stosunku do roku poprzedniego. 

Powyższe spowodowane było najprawdopodobniej tym, iż w 2016 r. wprowadzanych zostało wiele 

działań mających na celu polepszenie stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu, m. in. od miesiąca 

czerwca wprowadzono krajową mapę zagrożeń oraz podniesienie rangi dzielnicowego w celu lepszej 

współpracy z mieszkańcami. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym 

Dworze Gdańskim, poinformował również, iż w związku z przeprowadzanym remontem „7” zwiększyła 

się liczba wypadków i kolizji, wskutek czego wydarzyło się 49 wypadków, w czym 5 ofiar śmiertelnych, 

zwiększyła się również liczba kolizji. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, odniósł się do ukazanej w sprawozdaniu ilości wykrywalnych 

przestępstw. Radny zaniepokojony jest z uwagi na to, iż tylko co piąte przestępstwo na terenie 

powiatu jest wykrywane, dotyczy to m.in. kradzieży z włamaniem. Radny jest zdania, iż na terenie 

Powiatu Nowodworskiego wykrywanie przestępstw powinno być głównym działaniem policji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zapytał jakiego typu są to przestępstwa i z czego 

wynika niska wykrywalność. 
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Pan Grzegorz Kabecki, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym 

Dworze Gdańskim, odpowiedział, iż przedstawione dane statystyczne nie zawierają całkowitej 

informacji, duża część przechodzi na rok kolejny. Natomiast wysoka ilość przestępstw polega na tym, 

że duża część wykroczeń, w związku z określeniem kwoty między wykroczeniem, a przestępstwem 

powoduje to, że wykroczenie staje się przestępstwem. Powyższe dotyczy najbardziej drobnych 

rzeczy.  

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, poinformował o sytuacji włamania do domu, gdzie po trzech 

miesiącach postępowanie zostało umorzone, jednakże zebrane dowody od dwóch lat nie można 

odzyskać, gdyż czekają w kolejności na badanie w laboratorium. Radny zszokowany jest faktem, że 

aż dwa lata dowód czeka na zbadanie w laboratorium, a po trzech miesiącach następuje umorzenie 

postępowania. Radny wskazał, że w taki sposób przestępstwa narastają, powodując bezkarność osób 

popełniających przestępstwo. 

 

Pan Grzegorz Kabecki, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym 

Dworze Gdańskim, poinformował o obciążeniu laboratorium znajdującym się w Komendzie 

Wojewódzkiej w Gdańsku. Jednocześnie zaproponował, że wskazany przez Radnego przypadek  

może zbadać.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, odniósł się do ”Programu przeciwdziałania narkomanii” 

jednocześnie zapytał jak policja przeciwdziała narkomanii na terenie Powiatu Nowodworskiego, gdyż 

zaniepokojony jest szerzeniem się wskazanego problemu.  

 

Pan Grzegorz Kabecki, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym 

Dworze Gdańskim, odpowiedział, iż policja posiada niezbędne narzędzia do wykrywania takich 

badań, są to narkotesty. Jednocześnie wskazał, iż policja kontroluje kierowców, którzy mogą być pod 

działaniem takich substancji. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym 

Dworze Gdańskim poinformował, że nie ma tygodnia, by taka akcja nie została przeprowadzona, 

działania są na bieżąco realizowane. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, zapytał czy problem narkomanii nasila się. 

 

Pan Grzegorz Kabecki, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym 

Dworze Gdańskim, odpowiedział, że według danych, na podstawie których opracowane zostało 

sprawozdanie problem narkomanii jest na takim samym poziomie, nie narasta. Prowadzone są akcje 

profilaktyczne, obejmujące zasięgiem wszystkie grupy wiekowe, co z pewnością przyczynia się do 

braku narastania problemu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.  
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Głosowanie: 10 za (3 nieobecnych – Pan J. Charliński, Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, 2 nie 

brało udziału w głosowaniu w związku ze spotkaniem z Ministrem Infrastruktury – Z. Ptak, Z. 

Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  

 

4.4 przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym 

Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Nowodworskim, w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. - (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Grzegorz Zięcik, Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, poinformował, iż na 

bieżąco prowadzone są kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach, w których 

organizowany jest letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej. Jednocześnie wskazał, iż do dnia 

dzisiejszego przeprowadzono 11 kontroli tego typu obiektów. Natomiast w ramach procedury 

określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży, wprowadzono system elektronicznej ewidencji organizatorów                       

i obiektów organizujących letni wypoczynek dzieci. W związku z czym do dnia dzisiejszego wydano 36 

opinii tego typu obiektów i terenów leśnych.  Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim poinformował, iż w 

czerwcu bieżącego roku przeprowadzone zostaną czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenach leśnych Powiatu Nowodworskiego. 

Natomiast w czasie sezonu letniego zostaną przeprowadzone kontrole przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych w ośrodkach wczasowych, campingach, obozowiskach. Prowadzone będą 

również kontrole na obrzeżach pasa nadmorskiego w zakresie przestrzegania porządku, 

bezpieczeństwa w lasach oraz na parkingach.  

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zwrócił uwagę w zakresie stanu organizacyjnego komendy, 

jednocześnie wskazał, iż  zgodnie ze schematem organizacyjnym w komendzie powinno być piętnastu 

oficerów, a jest na dzień dzisiejszy tylko czterech, a aspirantów winno być szesnastu, a jest tylko 

siedmiu. Radny zwrócił się o wyjaśnienie. 

 

Pan Grzegorz Zięcik, Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, poinformował, iż 

powyższe nie wynika z braku chęci, wysyłane są wnioski na nadanie stopnia oficerskiego, jednak 

żaden nie został przyjęty.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał czy w budżecie komendy zabezpieczone są 

środki na zatrudnienie kilkunastu oficerów, aspirantów, gdyż stany etatowe są dużo wyższe niż w 

rzeczywistości osoby pracują. Przewodniczący zapytał z czego powyższe wynika. 

 

Pan Grzegorz Zięcik, Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim,  poinformował, iż przy 

strukturze organizacyjnej wskazane wcześniej stanowiska są przewidziane, jednakże komenda nie 

otrzymuje przydziałów na stopnie oficerskie i aspirantów. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał w sprawie otrzymania przez strażaka oceny negatywnej ze 

szkolenia, jaka jest wówczas procedura? 

 

Pan Grzegorz Zięcik, Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, odpowiedział, iż  strażak 

ma pół roku na poprawę oceny. 

 

Głosowanie: 10 za (3 nieobecnych – Pan J. Charliński, Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, 2 nie 

brało udziału w głosowaniu w związku ze spotkaniem z Ministrem Infrastruktury – Z. Ptak, Z. 

Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  

 

4.5 rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym 

Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie  Nowodworskim za rok 

2016. - (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Henryk Pszczoliński, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze 

Gdańskim, zaproponował w związku z przedstawionym w formie pisemnej sprawozdaniem za rok 

2016 r., formułowanie pytań do dokumentu. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał co oznacza skrót NOPS. 

 

Pan Henryk Pszczoliński, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze 

Gdańskim, poinformował, iż oznacza to niepożądany odczyn poszczepienny, odczyny, które przy 

szczepieniu na tężec, gruźlicę, czy krztusiec odbiegają od normy (ponad 1 cm zarumienienie w danym 

miejscu szczepienia). 

 

 Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał w sprawie uchylanie się rodziców od szczepień ochronnych 

dzieci. Jednocześnie zapytał czy SANEPID wszczyna procedury wobec rodziców, którzy uchylają się 

od obowiązkowych szczepień ochronnych swoich dzieci? 
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Pan Henryk Pszczoliński, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze 

Gdańskim, poinformował, iż na dzień 31 grudnia 2016 r. osiemnaścioro rodziców uchyliło się od 

zaszczepienia dzieci. Jednocześnie wskazał, iż rodzice powiadamiani są listem o sensowności 

przeprowadzania szczepień ochronnych, po czym czekamy na odpowiedź, która najczęściej jest taka 

sama tj. odmowna.  Następnie radca prawny wysyła upomnienie, po czym następuje ukaranie w trybie 

postępowania administracyjnego.   

 

Głosowanie: 10 za (3 nieobecnych – Pan J. Charliński, Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, 2 nie 

brało udziału w głosowaniu w związku ze spotkaniem z Ministrem Infrastruktury – Z. Ptak, Z. 

Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  

 

4.6 zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości Nagród Sportowych Powiatu 

Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. - (zał. do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż Zarząd Powiatu 

analizował wnioski złożone przez Komisje Stałe, jednakże stanął na stanowisku, iż nie można 

dokonać rozszerzenia o dyscypliny olimpijskie i paraolimpijskie. Drugi wniosek dotyczył wysokości 

przyznania jednorazowo nagrody sportowej, sugestia komisji dotyczyła  wskazania wysokości kwoty 

od 200 zł do 1000 zł, co zostało uwzględnione przez Zarząd Powiatu. Pani Wicestarosta 

poinformowała również, iż ze względu na brak wskazanych dokładnie dyscyplin sportowych, uchwały 

były uchylane. W związku z powyższym Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, by wytypować dla 

Powiatu Nowodworskiego dyscypliny znaczące, co zostało przedstawione w projekcie uchwały. 

Jednocześnie Pani Wicestarosta złożyła wniosek o poprawę w załączniku Nr 1 do przedstawionego 

projektu uchwały – regulamin, w § 5 terminu rozpatrzenia wniosku przez Zarząd Powiatu w 2017 r.            

„ do 31 lipca”, gdyż wskazany został błędny zapis do 30 lipca. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny,  wypowiedział się w sprawie wymienionych w uchwale dyscyplin 

sportowych. Powyższe ogranicza osobę wybitnie uzdolnioną z innymi osiągnięciami, którymi się 

wyróżnia, a które nie zostały wskazane w uchwale. Radny podał przykład osoby, która odnosi sukces 

w boksie, a która nie została ujęta jako dyscyplina sportowa w przedstawionym projekcie uchwały. 

Jednocześnie złożył wniosek o rozszerzenie dyscyplin sportowych w § 1, pkt. 2, ppkt. 1, dopisując 

dyscyplinę sportową boks. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, wskazała, by powyższy wniosek poddać 

pod głosowanie, gdyż Zarząd Powiatu nie rozpatrywał powyższego. 
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Pan Roman Pawłowski, Radny, wnosi również o dopisanie dyscypliny sportu, triatlonu.  

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, wskazał, że dojdzie do tego, że każdy radny będzie dopisywał 

poszczególne dyscypliny. Jednocześnie zaproponował, że jeśli jest taka wola, to należałoby wpisać 

szeroką gamę dyscyplin sportowych. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poinformował, że nie można powyższego dokonać, 

gdyż Nadzór Wojewody uchyli uchwałę. 

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, wskazał, by w formie pisemnej jasno określić dyscypliny. 

Jednocześnie zaproponował, by do następnego roku tj. rozdania, poprawić regulamin nagród 

sportowych, ujmując szeroką gamę dyscyplin sportowych. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zaproponował, by wyznaczyć termin organizacjom, 

stowarzyszeniom działającym na terenie Powiatu Nowodworskiego, by zgłaszały dyscypliny, w których 

młodzież odnosi sukcesy. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny jest zdania, by obecnie przyjąć przedstawiony projekt uchwały 

uzupełniając o złożone wnioski, by uhonorować zasłużonych, ze względu na krótki termin. 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, zapytała o wskazaną w uchwale dyscyplinę: wędkarstwo. Radna jest 

zdania, iż powyższe nie jest sportem tylko hobby. Jednocześnie zapytała czy znany jest mistrz we 

wskazanej dyscyplinie? 

 

Pan Grzegorz Gola, Podinspektor ds. promocji, turystyki i środków pozabudżetowych, 

odpowiedział, iż przedstawiony projekt uchwały zgodny jest z ustawą o sporcie, gdzie nie wskazuje się 

nagradzaniu każdej dyscypliny sportowej, ale tej która ma największe znaczenie dla danego 

samorządu. Jest to główna przesłanka do wymieniania katalogu dyscyplin sportowych. Pracownik 

wskazał, iż najpierw znane powinny być dyscypliny sportowe mające znaczenie dla Powiatu 

Nowodworskiego, a następnie nagradzać osoby uprawiające wskazane dyscypliny sportowe i 

osiągające wysokie wyniki. Jest to przesłanka do tego, by wskazane dyscypliny zostały jasno 

określone. Pracownik odniósł się do wędkarstwa, które jest w wielu kręgach wymieniane jest jako 

dyscyplina sportowa i oczywiście przez radnych może zostać ujęta w uchwale, jako dyscyplina mająca 

znaczenie dla Powiatu Nowodworskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał czy odbywają się mistrzostwa w wędkarstwie, 

gdyż takie było pytanie Radnej? 

 

Pan Grzegorz Gola, Podinspektor ds. promocji, turystyki i środków pozabudżetowych, 

odpowiedział, że raczej tak, jednak w uchwale należy wskazać dyscypliny mające znaczenie dla 
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danego powiatu, jak również osiągające wyniki przynajmniej na poziomie mistrzostw województwa, 

jednak nie zostało konkretnie określone że mają to być mistrzostwa województwa. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross wskazał, iż w § 1 pkt 2 przedstawionego projektu 

uchwały wskazane zostało, kto może otrzymać nagrodę oraz jakie spełnić kryteria, natomiast brak jest 

informacji, czy dana osoba ma być mieszkańcem Powiatu Nowodworskiego, czy nawet obywatelem 

Polski. 

 

Pan Lech Kraśniański, Radca Prawny w Starostwie, odpowiedział, iż nie można ograniczać 

osobom przyznania nagrody, gdyż byłoby to naruszenie Konstytucji RP. Ideą jest, by Rady Powiatu 

wskazywała dyscypliny sportowe, za jakie przyznaje się nagrody oraz w jakiej wysokości. Natomiast 

każde ograniczanie spotka się z uchyleniem uchwały ze strony Wojewody albo Prokuratora, który 

może zaskarżyć uchwałę. Radca prawny wskazał, iż powyższa uchwała została przygotowana 

solidnie, jak również poinformował, iż do jej przygotowania wzięto pod uwagę linie orzeczniczą 

wojewodów w całej Polsce, jak również rozstrzygnięcia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. 

Jednocześnie wskazał, iż ustawodawca jasno informuje, że ujęte mają zostać dyscypliny ważne, 

promujące dany powiat. Natomiast wysokość przyznania nagrody, co zostało w uchwale określone od 

200 zł do 1000 zł, wskaże komisja konkursowa. Radca prawny podkreślił, że powyższy projekt 

uchwały został solidnie przygotowany pod względem prawnym, jak również zgodnym z ustawą o 

sporcie.  

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, jest zdania, by wpisać dwie wnioskowane w dniu dzisiejszym przez 

Radnych dyscypliny sportowe tj. boks i triatlon. Natomiast jeśli znane będą informacje o innych 

osobach na terenie Powiatu Nowodworskiego, które odnoszą sukcesy w dziedzinie, która nie została 

ujęta w regulaminie, należy wówczas uzupełnić o powyższe.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, wskazał, iż zgłaszany był wniosek przez Komisję Budżetu, 

Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu o wskazanie kryteriów, co do wielkości przyznanych 

nagród, by zostały jasno określone. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poinformował, iż powyższe nie zostało przez Zarząd 

Powiatu ujęte, jednocześnie zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek pana A. 

Sobocińskiego – dotyczący dopisania w § 1, pkt. 2, ppkt. 1, dyscypliny sportowej boks. 

 

Głosowanie: 10 za (3 nieobecnych – Pan J. Charliński, Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, 2 nie 

brało udziału w głosowaniu w związku ze spotkaniem z Ministrem Infrastruktury – Z. Ptak, Z. 

Bojkowski) 
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Jednocześnie poddał pod głosowanie wniosek pana R. Pawłowskiego – dotyczący dopisania w 

§ 1, pkt. 2, ppkt. 1, dyscypliny sportowej triatlon. 

 

Głosowanie: 10 za (3 nieobecnych – Pan J. Charliński, Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, 2 nie 

brało udziału w głosowaniu w związku ze spotkaniem z Ministrem Infrastruktury – Z. Ptak, Z. 

Bojkowski) 

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 9 za (3 nieobecnych – Pan J. Charliński, Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, 2 nie brało 

udziału w głosowaniu w związku ze spotkaniem z Ministrem Infrastruktury – Z. Ptak, Z. Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, ogłosił przerwę. 

10.00 – 10.05 – przerwa. 

 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał o koszt remontu drogi w Stegience - przetarg. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odpowiedziała, iż około 3 mln. zł. 

 

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

 

Głosowanie: 10 za (3 nieobecnych – Pan J. Charliński, Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, 2 nie 

brało udziału w głosowaniu w związku ze spotkaniem z Ministrem Infrastruktury – Z. Ptak, Z. 

Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  

 

4.8 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032. – 

autopoprawka - (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.  
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Głosowanie: 10 za (3 nieobecnych – Pan J. Charliński, Pani R. Cichosz, Pan M. Białkowski, 2 nie 

brało udziału w głosowaniu w związku ze spotkaniem z Ministrem Infrastruktury – Z. Ptak, Z. 

Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  

 

5. Stanowisko Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim popierające stanowisko 

Stowarzyszenia EGO  Kraina Bociana w sprawie przywrócenia Małego Ruchu Granicznego 

(MRG) oraz rozszerzenia strefy  przygranicznej objętej MRG o powiat ełcki. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poinformował, iż powyższe stanowisko zostało 

przygotowane, w związku z wnioskiem, jaki wpłynął do Rady Powiatu od Stowarzyszenia EGO Kraina 

Bociana, w sprawie przywrócenia Małego Ruchu Granicznego (MRG) oraz rozszerzenia strefy  

przygranicznej objętej MRG o powiat ełcki. Jednocześnie poinformował, iż Komisje Stałe Rady 

Powiatu poparły przygotowane stanowisko, wobec powyższego poddał projekt stanowiska pod 

głosowanie. 

Głosowanie: 9 za, 1 wstrzymujący się – Pan H. Ząbek (3 nieobecnych – Pan J. Charliński, Pani R. 

Cichosz, Pan M. Białkowski, 2 nie brało udziału w głosowaniu w związku ze spotkaniem z Ministrem 

Infrastruktury – Z. Ptak, Z. Bojkowski) 

Stanowisko zostało przyjęte. 

 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zapytał o przyczynę odwołania konkursów na 

kandydatów na dyrektorów dwóch placówek oświatowych – ZS Nr 1 oraz Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim. Jednocześnie zapytał jak wygląda sytuacja z 

ogłoszeniem konkursu i wyborem dwóch placówek oświatowych. 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, wyjaśniła, iż Zarząd Powiatu odwołał 

poprzednie konkursy, ze względu na wątpliwości formalno – prawne. Jednocześnie Pani Wicestarosta 

poinformowała, iż konkursy zostały ponownie ogłoszone, nabór kandydatów trwa do 19 czerwca br.  

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał o kompetencje Zarządu Powiatu w zakresie powołania 

delegatów w skład Komisji Konkursowej. Radny poinformował, iż w skład Komisji Konkursowej 

delegowano dwóch członków Zarządu Powiatu, co niezgodne jest z przepisami. 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż powyższe zagadnienie 

było analizowane i Zarząd Powiatu musi powołać Komisję Konkursową. Jednakże na chwilę obecną 

Komisja Konkursowa nie została powołana. 

Pan Lech Kraśniański, Radca Prawny w Starostwie, odpowiedział, iż wcześniej członkowie 

Zarządu Powiatu wchodzili w skład Komisji Konkursowej, jednakże zmieniają się linie orzecznicze, 
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wykładnie przepisów. Natomiast w województwie pomorskim wykładnia przepisów zmieniła się na tyle, 

że żaden z powiatów województwa pomorskiego nie wybiera członków Zarządu Powiatu do składu 

Komisji Konkursowej. Powyższa zmiana spowodowana jest tym, iż zdarza się, że członek Komisji 

wybiera daną osobę, a później jako członek Zarządu Powiatu zatwierdza decyzję, czyli zatwierdza to 

co sam sobie wybrał. W związku z powyższym jest wykładnia, by unikać wskazanych sytuacji, gdyż 

powyższe może doprowadzić do unieważnienia całego konkursu. Radca prawny wskazał, iż od trzech 

lat w województwie pomorskim żaden Zarząd Powiatu nie desygnuje w skład Komisji Konkursowej 

członków Zarządu Powiatu. Jednocześnie poinformował, że jeśli wybrany zostałby członek Zarządu do 

Komisji Konkursowej, to można byłoby spotkać się ze złożeniem przez kandydata, który nie wygrał 

odwołania i wówczas wybór kandydata zostałby unieważniony. Wobec powyższego, by nie ryzykować 

bezpieczną zasadą jest nie desygnowanie w skład Komisji Konkursowej członka Zarządu Powiatu. 

Pan Lubomir Głowacki, członek Zarządu, poinformował, iż w ubiegłym tygodniu Zarząd Powiatu 

ponownie ogłosił konkurs na kandydatów na dyrektorów dwóch placówek oświatowych – ZS Nr 1 oraz 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim, natomiast nie powołał jeszcze 

Komisji Konkursowej. Jednocześnie wspomniał, iż Zarząd Powiatu pamięta o wyborze do składu 

komisji członków Rady Powiatu.  

7.  Wnioski i oświadczenia Radnych 

Pan Roman Pawłowski, Radny, złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu, w sprawie 

uhonorowania Pana Romualda Drynko, pierwszego Starostę Powiatu Nowodworskiego i jedynego 

spoza Rady Powiatu, nazywając jego imieniem salę konferencyjną Starostwa Powiatowego w Nowym 

Dworze Gdańskim.  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zaproponował, by spotkać się w gronie Radnych, by 

powyższą propozycję przedyskutować. 

8. Sprawy różne. 

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

się do omówienia sprawy stref płatnego parkowania na terenach przyplażowych w bieżącym roku. 

Poinformował, iż Zarząd Dróg Powiatowych otrzymał środki finansowe na opracowanie dokumentacji 

projektowych na strefy płatnego parkowania na cztery drogi wiodące do morza. Do końca marca 

została opracowana dokumentacja, w której ujęto zarówno miejsca postojowe dla pojazdów 

osobowych, jak i wolnobieżnych. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 

poinformował o przedstawieniu dokumentacji społeczeństwu na zebraniach, konsultacjach 

społecznych, gdzie projekt uwzględniono wraz ze wskazanymi uwagami. Dokumentacja jest, jednakże 

na realizację, środków finansowych brak. W związku z powyższym również w bieżącym roku strefy nie 

będą miały wytyczonych, utwardzonych miejsc. Zarząd Powiatu podjął decyzję, że w ślad za ubiegłym 

rokiem, w bieżącym roku Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim zorganizuje przetarg 

na miejsca postojowe, na zasadzie dzierżaw. Taki przetarg został zorganizowany, natomiast w 

najbliższą środę tj. 31 maja o godz. 9.00 nastąpi rozstrzygnięcie. Cena wywoławcza została ustalona 
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na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym, tj. 140 tys. zł netto. Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim poinformował również, iż na chwilę bieżącą wpłynęło jedno 

wadium. Jednocześnie wskazał, iż dla pojazdów wolnobieżnych zabezpieczono ronda, a miejsca dla 

pojazdów osobowych zostały przesunięte z rond niżej na drogi.  

Pani Iwona Tyburska, Radna, zapytała, czy gminy poinformowane zostały o powyższym fakcie? 

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

odpowiedział, iż był obecny wraz ze Starostą na sesjach gmin na terenie powiatu nowodworskiego, jak 

również ostatnio w Gminie Sztutowo, gdzie napotkano na opór odnośnie wskazanego pomysłu. 

Mieszkańcy powoływali się na to, że powyższe zasady stosowane przez Miasto Gdańsk w ubiegłym 

roku zostały zakwestionowane prawomocnym wyrokiem. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w 

Nowym Dworze Gdańskim wskazał, iż powyższe mija się z prawdą, gdyż był wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego, jednak został przez Miasto Gdańsk zaskarżony i na dziś jest 

nieprawomocny. Pan Suszek poinformował również, iż odbył wizytę w Wydziale Nadzoru u Wojewody 

Pomorskiego, w sprawie stanowiska Miasta Gdańsk do powyższego tematu w roku bieżącym. Miasto 

Gdańsk stoi na stanowisku, iż póki nie będzie prawomocnego wyroku sprawa jest zawieszona, a 

Miasto stosować będzie zasadę poprzedniego roku. 

Pani Beata Gołębiowska, Radna Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim, złożyła zapytanie w 

następujących sprawach: 

- podniesienia w miejscowości Marzęcino parkingu przy cmentarzu komunalnym wyżej ponad drogę, 

gdyż wysiąść z samochodu, jeśli pada deszcz jest niemożliwe. Radna poinformowała, iż wystąpiono w 

powyższej sprawie do Starostwa Powiatowego, jednakże okazało się, że część pasa drogowego jest 

powiatowa, a część gminna. Radna Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim zwróciła się z 

propozycją wspólnego wykonania powyższego zadania, którego koszt opiewałby na kwotę około 30 

tys. zł. W związku z powyższym Radna Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim zwraca się z 

prośbą do Radnych Powiatowych o wspólne przeprowadzenie remontu po połowie kosztów oraz o 

uzyskanie pozwolenie, by wykonać na terenie powiatu. Jednocześnie poinformowała, iż Gmina Nowy 

Dwór Gdański wyraża taką chęć. 

- do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie remontu ul. Polnej 

w Marzęcinie, terminu oraz sposobu wykonania. 

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

poinformował, iż Burmistrz Miasta Nowy Dwór Gdański obecny był na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

przedstawiając propozycje poprowadzenia wspólnych inwestycji, m. in. droga w Orłówku, parking przy 

cmentarzu komunalnym w Marzęcinie i chodnik w Myszewku. Zarząd Powiatu z uwagi na ograniczone 

środki, postanowił, by na obecny momencie dofinansować drogę na Orłówko. Natomiast w sprawie 

drogi w Marzęcinie toczą się rozmowy z firmą Budimex w zakresie udzielenia pomocy powiatowi w co 

do inwestycji drogowych. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim wskazał 

dwa trudne remonty m. in. w miejscowości Marzęcino i  Łaszce. Natomiast sprawy dotyczące 
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partycypacji w kosztach należy uzgodnić  z firmą Budimex, której dyrektor był w bieżącym czasie 

nieosiągalny, ze względu na wyjazd. Natomiast w miejscowości Łaszka pracownicy Zarządu Dróg 

Powiatowych dokonali objazdu, po którym Kierownik Obwodu Drogowo – Mostowego zaproponowała 

położenie łat asfaltowych na gorąco, jednakże wskazane roboty nie zostały jeszcze wykonane. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż rozmawiał w powyższej sprawie ze Starostą 

Nowodworskim, który zapewnił, że do Bożego Ciała firma Budimex wykona odcinek ul. Polnej, przy 

czym prace wykonane zostaną masą bitumiczną z wyrównaniem zaniżeń i cienką warstwą.  

Pan Ryszard Łabędzki, Radny Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim, złożył zapytanie w 

następujących sprawach: 

- drogi do Orłówka oraz chodnika w Myszewku, które zostały już wcześniej wyjaśnione.  

- inwestycji gminnej w bieżącym roku, ul. Topolowa w Marynowach, gdzie do wykonania jest odcinek 

1800 m. przy współudziale powiatu. Radny chciałby wiedzieć jak przedstawiają się sprawy w 

powyższym temacie? 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, zaapelowała również do przybyłych 

Radnych Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim odnośnie zaplanowanego w przyszłym roku 

remontu dużej inwestycji, której wkład własny powiatu wynosi 1 mln 800 tys. zł - I etap w miejscowości 

Myszkowo. Pani Wicestarosta poinformowała, iż Powiat Nowodworski obejmuje swoim zasięgiem 

również cztery pozostałe gminy, w których także występuje problem z drogami, chodnikami, 

parkingami, wymagającymi zarówno dużych, jaki i drobnych nakładów finansowych. Jednocześnie 

poinformowała, iż szacunkowy koszt naprawy danej drogi opiewający na kwotę 30 tys. zł lub 15 tys. zł, 

okazuje się być kwotą wyższą, gdyż do wskazanych kwot doliczyć należy koszt wykonania 

dokumentacji oraz nadzoru. Pani Wicestarosta zaapelowała również, by w przyszłości w budżecie 

gminy Nowy Dwór Gdański, zabezpieczyć określoną sumę do wkładu własnego, natomiast powiat 

wystąpi również w powyższej sprawie z oficjalnym pismem. Jednocześnie poinformowała, iż Zarząd 

Powiatu stoi na stanowisku, że przystępuje do inwestycji, wówczas, gdy dana gmina partycypuje w 

kosztach remontu, dokładając 50% wkładu finansowego. Pani Wicestarosta poinformowała, by dane 

zadanie zostało rozliczone i w pełni zrealizowane, powiat musi wykonać w nie gorszej technologii I 

etap tj. odcinek od Rychnowa w kierunku Myszewka, którego szacunkowe koszty opiewają na kwotę 

około 2 mln zł, jest to kolejna duża inwestycja. Pani Wicestarosta nadmieniła również, iż w bieżącym 

roku powiat powinien zabezpieczyć 0,5 mln zł na wykupy w projekcie „Pomorskie trasy rowerowe”, ale 

również na termomodernizację placówek oświatowych, jeśli wniosek przejdzie. Pani Wicestarosta 

poinformowała o powyższych zadaniach, by wszyscy mieli świadomość, jakie wydatki czekają powiat 

w najbliższym czasie, co nie przesądza, czy któreś zadanie zostanie zrealizowane, czy też nie.  

Jednocześnie dodała, iż pewną decyzją, jaka została już podjęta jest droga w miejscowości Orłówko, 

na co Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim zabezpieczyła kwotę 150 tys. zł, a powiat 

zabezpiecza pozostałą kwotę, przy realizacji przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym 

Dworze Gdańskim kwestii organizacyjnej i dokumentacyjnej. Pani Wicestarosta odniosła się również 
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do propozycji przyspieszenia inwestycji dokończenia ścieżki rowerowej w miejscowości Kmiecin, 

wskazując, że jeśli będą takie możliwości, to Zarząd Powiatu jak najbardziej rozważy powyższe, 

natomiast na chwilę obecną nie można pozwolić w bieżącym półroczu, by takie decyzje podejmować. 

Wcześniej wymienione przesłanki również mają na powyższe sprawy wpływ. Zwrot z projektu 

„Budowa  węzła integracyjnego Nowy dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi”  uzależniony jest od 

tego, by nie zakwestionowano powiatowi procedur, jeśli powyższe zostanie uznane, to pieniądze 

zostaną zwrócone. Pani Wicestarosta wskazała, że dobrze, że nie zostały przyspieszone prace w 

miejscowości Kmiecin, gdyż gdyby powyższe zostało już wykonane, to powiat nie mógłby liczyć na 

jakikolwiek zwrot. W miejscowości Kmiecin sytuacja nie jest dramatyczna, gdyż drugi odcinek został 

wyrównany. Natomiast jeśli będą możliwości przyspieszenia inwestycji, jak najbardziej Zarząd Powiatu 

rozważy powyższe.   

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, wskazał, iż zarówno Powiat Nowodworski, jak i pozostałe 

samorządy, borykają się z problemami finansowymi, natomiast zgodnie z planem inwestycji, powiat 

ma do wykonania 23 zadania, gdzie na każde zadanie potrzebne są środki finansowe, które są 

ograniczone. Przewodniczący wspomniał, iż nikt nie ma nic przeciwko, by remontować, budować 

drogi, czy modernizować placówki oświatowe, jednakże środki budżetowe powiatu są mocno 

ograniczone, jak również uwarunkowane pewnymi czynnikami w postaci pozyskania pomocy, czy 

wkładu własnego. Dlatego też należy środkami finansowymi gospodarować bardzo ostrożnie, by nie 

doprowadzić do problemów budżetowych. 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, uzupełniła swoją wypowiedź o odniesienie 

do wypowiedzi Radnego Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim, Pana Ryszarda Łabędzkiego w 

zakresie ul. Topolowej. Powiat przyjął na siebie zobowiązania, które realizuje, gdyż powyższe było 

gwarantem otrzymania środków z PROW, wobec powyższego  zadanie zostanie wykonane.  

Pan Andrzej Sobociński, Radny, odniósł się do wypowiedzi Pani Wicestarosty, nie zgadzając się z 

wypowiedzią, gdyż remont pierwszych dwóch km drogi od Rychnowy w kierunku Myszewka wykonała 

firma Budimex. Powyższe zostało wykonane kiepsko, jednak powiat nie miał żadnego wkładu 

własnego. Jednocześnie odniósł się do sprawy projektu „Budowa  węzła integracyjnego Nowy Dwór 

Gdański wraz z trasami dojazdowymi”  i poinformował, iż Rada Miejska Miasta Nowy Dwór Gdański 

zabezpieczyła środki finansowe i wykonuje prace bardzo szybko, by otrzymać zwrot środków. 

Natomiast wykonanie ścieżki rowerowej z Nowego Dworu Gdańskiego do Kmiecina ma wynieść 100 

tys. zł, a zwrot 330 tys. zł, co pozostaje na jakiekolwiek inwestycje. Radny nie pyta kiedy zostanie 

wykonana inwestycja tylko jest zdania, by jak najszybciej otrzymać zwrot, by mieć do dyspozycji kwotę 

330 tys. zł, które można przeznaczyć na inne cele.  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał, czy na odcinek drogi Rychnowo – Myszewko 

zostało podpisane porozumienie. Jednocześnie jest zdania, iż za zniszczenie drogi na wskazanym 

odcinku, odpowiadają ciężarówki firm transportowych jeżdżące ze żwirem, wynajęte na zlecenie firmy 

Budimex. Przewodniczący Rady nie widzi również przesłanek, by powiat wykonał remont powyższej 

drogi, gdyż to nie powiat ją zniszczył.  
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Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, wskazała, iż nie zostało ostatecznie 

spisane porozumienie z firmą Budimex, w zakresie naprawy odcinka drogi Rychnowo – Myszewko. 

Jednakże jeśli firma Budimex przychyli się do propozycji powiatu, by wykonać remont według 

technologii, która jest zapisana w dokumentacji, gdyż tylko taka technologia i tylko w taki sposób 

wykonany ma zostać remont, naprawa i poszerzenie wskazanej drogi, warunkuje uznanie jej za 

wykonanie w standardzie nie gorszym niż II odcinek powyższej drogi, na który powiat otrzyma z 

PROW dofinansowanie. Pani Wicestarosta dodała, że jeżeli pod takimi warunkami firma Budimex 

wykona i podpisze stosowne porozumienie, to będzie bardzo dobrze dla powiatu. Jednocześnie 

odniosła się do tematu dokończenia ścieżki w miejscowości Kmiecin, gdzie zgodnie z 

harmonogramem inwestycję należy zrealizować do 2019 r. Jeśli będzie taka możliwość, to zadanie 

zostanie przyspieszone, jednakże na obecny moment Zarząd Powiatu nie widzi takiej możliwości, 

gdyż to, że powiat może otrzymać zwrot, to nie znaczy, że wszystkie dochody zaplanowane w 

budżecie powiatu zostały wykonane. Pani Wicestarosta prosi o dużą ostrożność w postulatach, gdyż 

dochody muszą się wykonać, a powiat założył dużo dochodów, wobec braku sprzedaży, którą 

wcześniej założono. Jednakże  jak nie zostaną wykonane dochody, automatycznie powiat nie będzie 

mógł zrealizować wydatków. 

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 

 

 

 

 


