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PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017 

z XXXIII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

Rozpoczęcie: 12.00    Zakończenie: 14.20 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych (3 nieobecnych – Pan                          

M. Białkowski, Pan I. Stolarz, Pan H. Kuczma – przybył później) (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 

dwóch autopoprawek projektów uchwał w sprawie: 

5.2 zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.  

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

12.06 – przybył Pan H. Kuczma 

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

porządku obrad: 

Głosowanie: 12 za (1 wstrzymujący się – Pan H. Kuczma, 2 nieobecnych – Pan M. Białkowski, Pan I. 

Stolarz) 

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

 

Głosowanie: 12 za (1 wstrzymujący się – Pan H. Kuczma, 2 nieobecnych – Pan M. Białkowski, Pan I. 

Stolarz)           Porządek został przyjęty.  

 

2. Przyjęcie protokołów z sesji : XXXII z dnia 29.05.2017 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 XXXII z dnia 29.05.2017 r.?  

 

Nie wniesiono. Protokół został przyjęty.  
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3.Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, złożył zapytanie w sprawie: 

- nieaktualnego oznakowania dróg, zarośniętych łuków. Wiceprzewodniczący Rady wnosi o 

uporządkowanie powyższego. 

- wysokiej oceny stanu dróg np. w Grochowie III - Łaszce, Tujsk, Chełmek, przedstawionej w 

przygotowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim na 

posiedzenie Komisji Samorządowo – Społecznej dokumencie pn. „Ocena wykorzystania dróg 

powiatowych z uwzględnieniem korzystania przez samochody ciężarowe.” Wiceprzewodniczący Rady 

zdziwiony jest wskazaniem takiej informacji w ww. dokumencie. 

- wyznaczenia miejsc dla niepełnosprawnych na byłych terenach do parkowania. Wiceprzewodniczący 

Rady chciałby wiedzieć czy takie miejsca zostaną wyznaczone, gdyż gwarantowane są ustawą. 

4. Przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz służb medycznych działających na terenie 

Powiatu Nowodworskiego do sezonu letniego 2017. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił przybyłych gości o krótkie omówienie tematu przygotowania 

służb, inspekcji i straży oraz służb medycznych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego do 

sezonu letniego 2017. 

Pan Tomasz Pawlak, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim, poinformował, 

iż od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim zostanie 

wsparta dodatkowymi funkcjonariuszami, dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu Gminy w Stegnie, 

w Sztutowie, Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej. Jednocześnie wzorem  lat ubiegłych jednostka 

zostanie wsparta 26 – ma policjantami: 20 - ma z wydziału prewencji oraz 6 – ma z wydziału 

konwojowo – ochronnego i 2 - ma funkcjonariuszami pionu kryminalnego KWP z Gdańska. Miasto 

Krynica Morska otrzyma 11 funkcjonariuszy wsparcia, Gmina Stegna 7, natomiast Gmina Sztutowo 8. 

Powyższe  uzależnione jest od przekazanych na ten cel środków, jak również możliwości wyżywienia i 

zakwaterowania policjantów. Komendant wskazał, iż sezon letni charakteryzuje się zwiększoną ilością 

interwencji dotyczących głównie spożywania alkoholu, zakłócania spokoju, ciszy nocnej, bójek, 

kradzieży mienia. Natomiast prawie co weekend, służby należy zaplanować w taki sposób, by 

zabezpieczać imprezy. Sezon letni to także zwiększona ilość kolizji, wypadków, co wiąże się z 

utrudnieniami w ruchu drogowym. Wówczas służby policjantów planowane są tak, by funkcjonariusze 

byli bardziej aktywni na drodze 501, 502 oraz Mikoszewo – Stróża. Komendant Powiatowy Policji w 

Nowym Dworze Gdańskim poinformował, iż planowane są także kontrole trzeźwości i prędkości. 

Jednocześnie dodał, iż sezon to także wspólne służby ze strażą graniczną, gminną, leśną, rybacką, 

WOPR-em, a także działania pionu kryminalnego, głównie w celu zwalczenia przestępczości 

narkotykowej.  

Pan Lubomir Głowacki, Radny, zapytał czy oddelegowanie części funkcjonariuszy na Mierzeję 

Wiślaną nie spowoduje pogorszenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Nowy Dwór Gdański? 

Jednocześnie zapytał w jaki sposób policja zamierza reagować na zablokowanie dróg w miejscach 
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niedozwolonych - plaże. Radny poinformował również o korzystaniu nagminnie przez kierowców 

pojazdów tzw. „melexów” z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu, co doprowadzić 

może do wypadku. Jednocześnie zapytał jak powyższa sprawa będzie wyglądała w roku bieżącym.  

Pan Tomasz Pawlak, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim, odniósł się do 

pojazdów typu „melex”, w sprawie których organizowane były wielokrotnie spotkania, natomiast 

policjanci reagować będą jedynie na wykroczenia kierowców wskazanych pojazdów. Komendant 

zapewnił również, iż bezpieczeństwo mieszkańców miasta Nowy Dwór Gdański nie ucierpi, jednakże 

przy zwiększonej liczbie wakatów w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim 

zmuszony był oddelegować paru funkcjonariuszy na pas nadmorski. Powyższe spowodowane jest 

zwiększoną liczbą przebywających ludzi w tym rejonie oraz większym zagrożeniem. Komendant 

Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim odniósł się do zapytania w sprawie reagowania na 

zablokowanie dróg w miejscach niedozwolonych, jednocześnie wskazał, iż w momencie zagrożenia 

życia, zdrowia bądź mienia, sprawa parkowania jest tematem drugo lub trzeciorzędnym. Komendant 

zagwarantował, że jeśli funkcjonariusze będą mieli czas, to w miarę możliwości będą reagować w 

sprawie przestrzegania zakazów.  

Pan Roman Pawłowski, Radny zwrócił uwagę, by reagować w miarę możliwości w powyższej 

sprawie. Jednocześnie poinformował, iż Polak wyjeżdżający za granicę  przestrzega przepisów, gdyż 

świadomy jest, że za niedozwolone parkowanie otrzyma mandat.  

Pan Tomasz Pawlak, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim, odpowiedział, 

że jeśli przepisy pozwolą, to pojazdy będą odholowywane, natomiast w obecnej sytuacji przepisy na 

powyższe nie pozwalają. Komendant poinformował także, że jeśli kierowca pojazdu stanie na zakazie 

to popełnia wykroczenie, otrzymuje wówczas wezwanie do stawienia się w jednostce i zostaje 

rozliczony. Natomiast jeśli kierowca nie stawi się, to dokumenty zostaną wysłane do jednostki, z której 

kierowca pochodzi, wówczas postępowanie kończy się albo mandatem, albo trafia do sądu.  

Pan Jarosław Gryciuk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze 

Gdańskim, poinformował, iż na przełomie miesiąca kwietnia i maja wpływają pierwsze wnioski w 

sprawie wydania opinii, w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Jednocześnie 

wskazał, iż wydawanie opinii w celu dopuszczenia obiektów do rekreacji dzieci i młodzieży szkolnej 

następuje do końca maja. Komendant poinformował, iż w roku bieżącym skontrolowano 12 obiektów, 

a wydanych zostało 40 opinii zarówno dla obiektów, jak również dla terenów leśnych. Obiekty 

kontrolowane są w trakcie sezonu letniego także w oparciu o akcję „Bezpieczne wakacje”, gdzie wraz 

z innymi służbami na bieżąco prowadzone są kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

Komendant poinformował także, że w miesiącu lipcu przeprowadzone zostaną kontrole obiektów 

rekreacyjnych np. wesołych miasteczek funkcjonujących na terenie powiatu nowodworskiego. 

Jednocześnie poinformował, iż kontrolowane jest również przygotowanie imprez masowych, w 

związku z czym wydano 5 pozytywnych opinii na organizację wskazanych imprez. Komendant 

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim podsumował, iż coraz więcej 

przybywa obiektów związanych z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej, coraz więcej 

inwestorów decyduje się na to, by wypoczynek odbywał się w ich obiekcie. Jednocześnie czynione są 

starania, by dzieci i młodzież szkolna czuła się bezpiecznie na terenie powiatu nowodworskiego.  
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Pan Krzysztof Szczepkowski, przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, 

poinformował, iż straż graniczna w sezonie letnim główny nacisk kładzie na  kontrolę legalności pobytu 

cudzoziemców na terenie powiatu nowodworskiego, jak również ich zatrudnienia. Natomiast poza 

wskazanym zadaniem straż graniczna współpracuje z WOPR, jak również prowadzi spotkania z 

młodzieżą - prelekcje pokazy sprzętu.  Przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej 

poinformował także, iż przez całą dobę na terenie powiatu nowodworskiego prowadzone są patrole 

prewencyjno – porządkowe, jak również patrole szlaków komunikacyjnych drogi 501 i 502 oraz trasy 

nr 7.  

Pan Michał Szramka, Inżynier Nadzoru z Nadleśnictwa Elbląg, poinformował, iż  od dnia 27 marca 

br. został uruchomiony PAD – tj. punkt alarmowo-dyspozycyjny, który znajduje się w Nadleśnictwie 

Elbląg, czynny codziennie przez całą dobę do 30 września lub do momentu ogłoszenia przez 

dyrektora zakończenia akcji bezpośredniej. Jednocześnie dodał, że jeśli przez pięć dni z rzędu 

występuje stopień zagrożenia nr 3, a wilgotność ściółki poniżej 10%, nadleśniczy może wprowadzić 

zakaz wstępu do lasu oraz całodobowe dyżury przeciwpożarowe. Inżynier Nadzoru z Nadleśnictwa 

Elbląg poinformował także, iż w dawnym biurze oddziału w Stegnie na ul. Morskiej  zainstalowana 

została na stałe kamera, służąca do namierzania pożarów, natomiast drugą kamerę zainstalowano w 

oddziale 21 na działce 21/1. Jednocześnie Nadleśnictwo Elbląg kontynuuje wzorem lat ubiegłych w 

sezonie letnim, w soboty i niedziele akcje bezpośrednią we współpracy z innymi służbami. Zadanie 

polega na wspólnych patrolach służby leśnej, straży granicznej, policji, straży pożarnej, gminnej oraz 

funkcjonariuszy urzędu morskiego. Akcja ma na celu przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu oraz 

pomoc ludziom na terenie lasów państwowych. 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał się o lokalizację drugiej kamery, gdyż oddział 21 nic nie 

wyjaśnia. 

 Pan Michał Szramka, Inżynier Nadzoru z Nadleśnictwa Elbląg, odpowiedział, iż druga kamera 

znajduje się na terenie działki 21/1 tj. pomiędzy miejscowościami Krynicą Morską a Piaskami. 

12.31 – wyszedł Pan A. Sobociński 

Pan Henryk Pszczoliński, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim, odniósł 

się do tematu żywności i żywienia, gdzie występuje problem właścicieli małych gastronomii, którzy 

posiadając dwa lub trzy punkty zarówno na Mierzei Wiślanej, jak i na Półwyspie Helskim, nie są gotowi 

i chętni do spełniania obowiązków sanitarno – higienicznych. Jednocześnie wskazał, iż w związku z 

powyższym zwiększona zostanie kontrola. Następnie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym 

Dworze Gdańskim omówił higienę dzieci i młodzieży, gdzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji, ośrodki zobligowane są do zgłaszania gotowości przygotowania obiektu do przyjęcia 

młodzieży. Powyższe sprawy załatwiane są albo przez Internet, albo przez telefon. Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim omówił także higienę komunalną, gdzie problemem 

jest wzrost bakterii Legionella wykazanych w badaniach wody w kąpieliskach, basenach. Jednakże nie 

jest wiadomym czy jest to zależne od wodociągów i ich orurowania.  

Pani Marta Kowalska, Kierownik RM  Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o Malbork,  

poinformowała, iż jak co roku powiat nowodworski zabezpieczają trzy zespoły ratownictwa 
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medycznego stacjonujące w następujących miejscowościach: w Nowym Dworze Gdańskim, Stegnie i 

w Krynicy Morskiej karetka sezonowa od 1 czerwca do 31 sierpnia. Kierownik RM  Powiatowego 

Centrum Zdrowia Spółka z o.o Malbork, poinformowała, iż wyjazdów karetek jak co sezon jest bardzo 

dużo, a Szpital w Nowym Dworze Gdańskim posiada tylko oddział wewnętrzny. Jednocześnie dodała, 

iż zgłoszenia przyjmuje dyspozytor w Gdańsku, który rozporządza karetkami i w miarę dostępności 

wysyła do zgłoszeń. Kierownik RM Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o Malbork, 

poinformowała także, iż zdarza się, że pacjenci dłużej czekają na przyjazd karetki z uwagi na to, iż w 

danym momencie karetka ma wyjazd z pacjentem do Elbląga lub Gdańska. Jednocześnie dodała, iż 

często też dyspozytor medyczny posługuje się helikopterem medycznym.  

5.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1  przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2016 

rok.- (zał. do protokołu)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pani Joanna Zakrzewska, wz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Gdańskim omówiła projekt uchwały. 

 

12.49 – wrócił Pan A. Sobociński 

 

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

Głosowanie: 13 za (2 nieobecnych – Pan M. Białkowski, Pan I. Stolarz) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.2  zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. – autopoprawka - 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, poinformowała, iż autopoprawka projektu uchwały  

dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego na projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Nowym Dworze Gdańskim” i omawiana była na posiedzeniach komisji stałych 

opiniujących materiały pod obrady Rady. Natomiast zmiana zaproponowana w dzisiejszym projekcie 

autopoprawki uchwały, polega dodatkowo na zabezpieczeniu środków na modernizację drogi 

powiatowej Nr 2304 G w miejscowości Marynowy. Jednocześnie Skarbnik Powiatu poinformowała, iż  

powyższe związane jest z porozumieniem zawartym z Miastem Nowy Dwór Gdański w zakresie 

realizacji wspólnej  inwestycji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross odniósł się do zmniejszenia subwencji oświatowej, jak 

również zmniejszenia wydatków w placówkach oświatowych. Przewodniczący Rady zapytał czy w 
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związku z powyższym placówki oświatowe będą w stanie utrzymać się do końca roku, jak również 

czym spowodowane jest tak wysokie zmniejszenie wysokości subwencji oświatowej? 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, iż na chwilę bieżącą wszystko zależy 

od wrześniowego naboru do szkół. Natomiast wysokość zmniejszenia subwencji w wysokości 1 mln zł 

związana jest ze zmniejszeniem ilości uczniów. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, zapytał co stanie się, jeśli liczba rzeczywista uczniów będzie taka 

jak jest obecnie, skąd wówczas starostwo pozyska środki, by powyższe się zbilansowało? 

Jednocześnie zapytał czy zarząd ma jakieś propozycje? 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż z podjęciem decyzji zarząd czeka do   

1 września, gdy znana będzie ilość uczniów w placówkach. Jednocześnie poinformował, iż w 

poprzednich latach subwencja była zawyżona na specjalne ośrodki, natomiast obecnie jest 

zdecydowanie obniżona. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, zapytał  jakie zarząd ma propozycje zabezpieczenia środków, gdyż 

placówki nie utrzymają się przy obecnym zmniejszeniu środków na wydatki? 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż zdaje sobie sprawę, że wydatki 

placówek oświatowych to głównie koszty stałe, jednakże możliwe, że rozważane będzie  

rozstrzygnięcie finansowe. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, zapytał czy wobec powyższego rozważana będzie redukcja etatów 

nauczycieli? 

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, poinformował, iż niemożliwe jest, by dokonać redukcji etatów do 

tego, co zostało już zatwierdzone, gdyż takie ruchy kadrowe odbywają się do końca maja. Natomiast 

nabór do szkół ponadgimnazjalnych jest w trakcie, po czym Zarząd Powiatu zbierze się i rozważy ilość 

oddziałów, na co bezpośredni wpływ mają środki pozyskane z subwencji oświatowej. Jednak należy 

poczynić wszystko, by dzieci z terenu powiatu nowodworskiego pozostały w Nowym Dworze 

Gdańskim. Radny wskazał, iż więcej informacji będzie można udzielić na kolejnej sesji Rady Powiatu, 

po uzyskaniu informacji o naborze. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross wskazał, iż kwota 4 mln 734 zł, to wydatki związane z 

termomodernizacją obiektów oświatowych, jest to ogromna kwota dzięki otrzymanemu 

dofinansowaniu. Jednocześnie dodał, iż zarówno Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu dokonuje 

wszelkich starań, by podnieść jakość materii oświatowej oraz by uczniowie mieli jak najlepsze warunki 

do nauki. Ponadto realizowane są dwa projekty oświatowe w ZS Nr 1 i Nr 2 w Nowym Dworze 

Gdańskim po to, by doposażyć placówki i doprowadzić do jak najwyższego poziomu budynki i 

wyposażenie. Przewodniczący Rady wskazał, iż zarówno ze strony Rady i Zarządu Powiatu czynione 

są starania, by pozyskać jak największą ilość uczniów.  
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Pan Andrzej Sobociński, Radny, wskazał, iż starania dyrektorów placówek oświatowych w zakresie 

pozyskania większej ilości uczniów są od wielu lat, jednak trudno zmienić trend. Radny jest zdania, by 

szukać środków tak, by zminimalizować potrzeby, które są nieodzowne. Jednocześnie wskazał, iż 

należy egzekwować środki, które należą się dla Powiatu np. sprawa parkingów 200 tys. zł. – SERWIN.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odpowiedział iż aktualny zarząd ma skomplikowaną 

sytuację finansową. Jednocześnie wskazał, iż podejmowane są działania dotyczące dalszych etapów 

prac remontowych w SOSW, w związku z brakiem wykonawców. Starosta dodał, iż istnieje 

zagrożenie, że powiat nie skorzysta ze środków z Urzędu Marszałkowskiego. Starosta odniósł się 

również do sytuacji w placówkach oświatowych, gdzie podjęcie jakichkolwiek decyzji nastąpi we 

września br. 

 

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

Głosowanie: 13 za (2 nieobecnych – Pan M. Białkowski, Pan I. Stolarz) 

Uchwała została podjęta.  

 

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

autopoprawka - (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. Nie zgłoszono.  

 

Głosowanie: 13 za (2 nieobecnych – Pan M. Białkowski, Pan I. Stolarz) 

Uchwała została podjęta.  

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu, ogłosił 10 minutową przerwę. 

13.10 – 13.20 - przerwa 

 

6. Procedura absolutoryjna. 

13.20 – Pan A. Sobociński nie powrócił po przerwie na obrady sesji. 

 

6.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie 

oraz opinią Regionalną Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. (zał. do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o omówienie dokumentu. 
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Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Skarbnika Powiatu do przedstawienia 

sprawozdania. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odczytała sprawozdanie z wykonania budżetu za    

2016 r. wraz z informacją o stanie mienia oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu. 

 

6.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 r. Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 r. dla Zarządu 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 

wniosku. (zał. do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o omówienie dokumentu. 

 

Pan Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odczytała sprawozdanie finansowe za 2016 r.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej 

do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 r. dla 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Roman Pawłowski  odczytał dokument. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wniosku komisji. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Skarbnika Powiatu do przedstawienia 

dokumentu. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia 

absolutorium za 2016 r. dla Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

6.3 Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium.  

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady wskazał, iż dochody wykonane w 99,68% są praktycznie 

wykonaniem 100%, podobnie jak wydatki stanowią 95% wykonania. Przewodniczący wskazał również, 

iż z wypowiedzi Starosty wynika, że coraz trudniej realizuje się plan nie tyle dochodów, ale również                     

i wydatków. Powyższe spowodowane jest tym, że nawet jeśli ogłoszone zostaną przetargi to bardzo 

często zdarza się, że kwoty wynikające z ofert poszczególnych wykonawców przekraczają kwoty 

zaplanowane w budżecie. Wówczas nawet jeśli uda zabezpieczyć się środki na wykonanie danej 

inwestycji, okazuje się, że wartości wykazane w przetargach są wyższe. Dodatkowo firmy remontowe 



9 

 

są tak obłożone robotami, że nie są zainteresowane wykonywaniem nowych zleceń. Przewodniczący 

Rady wskazał, iż należy docenić, to że dochody wykonane zostały w tak wysokim stopniu, jak również 

to, że Zarząd Powiatu kierował się zasadą legalności, celowości i gospodarności, co jest bardzo 

ważnym aspektem. Ważnym jest również, iż stan środków na koncie, w wyniku zachowania dyscypliny 

budżetowej gwarantował zachowanie płynności finansowej. Przewodniczący Rady podsumował, iż 

wskazane argumenty dają podstawę do tego, by udzielić Zarządowi Powiatu absolutorium. 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, zwróciła uwagę, iż działania Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim ukierunkowane były na to, by Zarząd Powiatu miał maksymalną łatwość w podejmowaniu 

decyzji, także finansowych. Wielokrotnie, co ujęte zostało w opinii Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu 

przychylała się do decyzji Zarządu Powiatu, dokonując zmian w budżecie Powiatu. Radna wskazała, 

iż łatwość wykonania budżetu jest także zasługą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, której 

decyzje praktycznie od początku swej działalności były raczej jednomyślne. Radna poinformowała 

także, iż większość Radnych ma dużo pomysłów wobec czego wskazała, że gdyby Zarząd Powiatu 

potrzebował pomocy przy podejmowaniu także tych najtrudniejszych decyzji, to z pewnością Rada 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim takiej pomocy udzieli. Jednocześnie dodała, iż przysłuchując się 

opinii publicznej można wywnioskować, że społeczeństwo niezadowolone jest z poczynań Radnych, 

jednakże nie da się wszystkim dogodzić. Natomiast ważnym jest, by przekazywać rzetelne informacje 

o możliwościach powiatu nowodworskiego, gdyż czasami brak informacji powoduje ewentualne 

niezadowolenie społeczeństwa. Radna jest zdania, iż Rada Powiatu może być zadowolona z 

poczynań Zarządu Powiatu, jak również własnej pracy jako Radnych Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, świadomy jest, iż poziom zadłużenia powiatu nowodworskiego nie 

jest mały, natomiast dług jaki obecnie ciąży, będzie ciążył także na następnych pokoleniach. Radny 

podziękował jednocześnie Zarządowi Powiatu, jak również Skarbnikowi Powiatu za ciężką pracę 

wykonaną w roku 2016.  

 

6.4. Uchwały Rady Powiatu w sprawach: 

6.4.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.  (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross przedstawił projekt uchwały.  

 

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

o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 12 za (1 nie brał udziału w głosowaniu – Pan A. Sobociński, 2 nieobecnych – Pan M. 

Białkowski, Pan I. Stolarz)Uchwała została podjęta.  

 

6.4.2 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.  (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross przedstawił projekt uchwały.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.  

Jednocześnie zapytał o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

 

Głosowanie: 12 za (1 nie brał udziału w głosowaniu – Pan A. Sobociński, 2 nieobecnych – Pan M. 

Białkowski, Pan I. Stolarz) 

Uchwała została podjęta.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Jacek Gross, pogratulował Zarządowi Powiatu uzyskania 

absolutorium. Przewodniczący Rady wskazał, iż należy przykładać szczególną uwagę i staranność 

przy pozyskiwaniu środków finansowych, by wydawać zgodnie ze wskazaniami. Jednocześnie jeszcze 

raz serdecznie pogratulował w imieniu Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim również Pani 

Sekretarz, Pani Skarbnik oraz pracownikom, gdyż jest to efekt wspólnej pracy.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, podziękował Radnym za udzielenie absolutorium, jak 

również pracownikom, kierownikom jednostek, jak również Radnym za dotychczasowe poparcie. 

Starosta podkreślił, iż Zarząd Powiatu reprezentuje określone stanowisko, jednak w toku 

przeprowadzanych dyskusji w związku z różnymi opiniami członków Zarządu Powiatu, na zewnątrz 

reprezentowana jest jedność.  

 

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

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał czy w związku z przystąpieniem ZS Nr 1 w Nowym Dworze 

Gdańskim do programu pilotażowego Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie szkolenia 

wojskowego w klasie mundurowej, organizowany będzie nabór? 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż na chwilę obecną brak 

jest szczegółów. Jednocześnie wskazała, iż dopiero została podjęta decyzja o przystąpieniu do 

powyższego projektu. 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał o sprawę parkingów, gdzie budżet powiatu można było 

zasilić kwotą około 100 tys. zł. Radny nie znając jednakże konkretnych szczegółów uważa, że zbyt 

łatwo z powyższego zrezygnowano. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż temat parkingów poruszany był 

wielokrotnie na posiedzeniach Zarządu Powiatu, jednakże w powstałej atmosferze                                        

tj. przygotowywanych protestów, postów internetowych, podjęto decyzję zgodną z przepisami. 

Jednocześnie wskazał, iż zgodnie z życzeniami mieszkańców Gminy Sztutowo, reprezentowanymi 

przez Prezydium Rady, podjęto decyzję o braku pobierania opłat za miejsca postojowe.  

Pani Iwona Tyburska, Radna, rozumie, że Zarząd Powiatu pochylił się nad oczekiwaniami 

samorządu Gminy Sztutowo, jak również części Radnych, by opłaty nie były pobierane w związku z 

brakiem miejsc postojowych, jak również zgodnie z ustawą. Jednakże poinformowała, iż idąc 
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naprzeciw oczekiwaniom samorządu sztutowskiego spodziewać się można będzie w połowie lipca br. 

kolejnego problemu związanego z brakiem możliwości dojazdu nad morze w słoneczne weekendy.  

Pan Lubomir Głowacki, Radny, poinformował, iż być może w przyszłym roku sprawa parkingów 

będzie wyglądała inaczej. Radny wskazał, iż zadał również pytanie Komendantowi Policji, czy możliwe 

jest, by można było liczyć na pomoc policji, by przepisy ruchu drogowego były przestrzegane. 

Jednocześnie stwierdził, iż w przypadku braku przestrzegania przepisów, z pewnością powyższe nie 

będzie uporządkowane. 

Pani Iwona Tyburska, Radna, wskazała, iż istotną sprawą było, że mając 900 tys. zł niedoborów na 

oświacie, zrezygnowano z dochodu około 100 tys. zł. Jednakże Radna dodała, iż zdaje sobie sprawę, 

że jakąś decyzję należało podjąć, zapewne była trudna, jednakże może okazać się że porządek 

faktycznie będzie. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał o skład Komisji Konkursowej na dyrektorów 

jednostek oświatowych. Jednocześnie wskazał, iż osobiście poruszał na wcześniejszych 

posiedzeniach Rady Powiatu, by w skład Komisji Konkursowej wszedł Przewodniczący Komisji 

Oświaty, a przynajmniej, by w składzie był członek Komisji Oświaty. Przewodniczący Rady dodał, iż 

brak Przewodniczącego Komisji Oświaty jest lekceważeniem zarówno Komisji Oświaty, 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, jak i Przewodniczącego Rady. W związku z powyższym 

Przewodniczący Rady zadał pytanie jakimi kryteriami kierował się Zarząd Powiatu powołując swych 

przedstawicieli do składu komisji? 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż uznano, że Zarząd Powiatu, który 

kieruje oświatą powinien mieć swoich przedstawicieli w Komisji Konkursowej. W związku z 

powyższym zgłoszono dwie osoby do składu Komisji Konkursowej oraz trzecią osobę, reprezentującą  

oświatę i w takim składzie, skład komisji został przegłosowany większością głosów. 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zdziwiony jest obrotem spraw w związku z Komisją Konkursową, 

gdyż pierwotnie Zarząd Powiatu wybrał dwóch członków ze swojego grona, co okazało się 

nieprawidłowym, jednakże należy stwierdzić, iż wybrane osoby należą do jednego ugrupowania. 

Następnie po kolejnym wyborze składu Komisji Konkursowej okazało się, że znów dwaj członkowie 

pochodzą z jednego ugrupowania. Radny wskazał, iż wnosił jakiś czas temu, by wybierano członków 

do komisji z szerszego grona Rady Powiatu, jednakże dziwnym się stało, że pozostali członkowie 

Zarządu Powiatu nie zgłosili swoich kandydatur. Radny głęboko wierzy w pełen obiektywizm dwóch 

wybranych członków Komisji, jak również w to, że konkurs na dyrektora ZS Nr 1 w Nowym Dworze 

Gdańskim odbędzie się obiektywnie. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, poinformował, iż do składu Komisji Konkursowej zarówno na 

dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jak i ZS Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim nie 

było innych kandydatur. Radny wskazał, iż zgłosił dwie kandydatury, w związku z czym nie można 

rościć czegoś, co zostało podjęte.  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, wspominał, że jako Przewodniczący Rady na poprzednich 

posiedzeniach Rady Powiatu wnosił o to, by Przewodniczący Komisji Oświaty wszedł do składu 
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Komisji Konkursowej na dyrektorów placówek oświatowych. Jednakże dodał, iż nie będąc członkiem 

Zarządu Powiatu, nie miał innej możliwości zgłoszenia Przewodniczącego Komisji Oświaty do Komisji 

Konkursowej. 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, wskazał, iż w związku z tym, że skład Komisji Konkursowej budzi 

wątpliwości, poinformował, iż członkowie Zarządu Powiatu mogli zgłosić tylko trzech swoich 

przedstawicieli. Jednakże wskazał, iż w składzie Komisji Konkursowej są również przedstawiciele 

Rady Pedagogicznej, których skład też może budzić wątpliwość, czy jest słuszny, czy też nie. Radny 

przyznaje, iż pamięta prośbę Przewodniczącego Rady zgłoszoną na sesji, w sprawie ujęcia w składzie 

Komisji Konkursowej Przewodniczącego Komisji Oświaty, jednakże to, że powyższy wniosek nie 

został ujęty, może jedynie przeprosić. Jednocześnie poinformował, iż na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

zgłoszono kandydatury, które w związku z brakiem innych zostały przegłosowane.  

Informacja została przyjęta. 

7.  Wnioski i oświadczenia Radnych 

Pan Lubomir Głowacki Radny, złożył wniosek w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej, gdyż 

trzyosobowy skład komisji, przy częstej absencji jednego członka komisji i ewentualnie nieobecności w 

danym dniu kolejnego członka budzi niepewność, co do podejmowania ważnych decyzji, jak np. 

procedura absolutoryjna. 

8. Sprawy różne. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, podziękował Staroście, Pani Sekretarz, Pani Wicestaroście, jak 

również wszystkim służbom, policji, straży pożarnej, jak również wszystkim z osobna, którzy 

przyczynili się do godnego przygotowania wizyty Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy na Ziemi 

Żuławskiej. Jednocześnie wskazał, iż jest ogromnie zadowolony z wizyty Prezydenta RP, gdyż jest to 

wielkie historyczne wydarzenie na Ziemi Żuławskiej. 

Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu: 

- pismo Starosty Elbląskiego w sprawie stanowiska Rady Powiatu dotyczącego zagrożeń 

infrastrukturalnych związanych z planowaną budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. 

Jednocześnie poinformował o możliwości bezpłatnego uczestnictwa w kursie języka angielskiego dla 

osób pracujących. Przewodniczący wskazał również, iż przyjmuje zgłoszenia do udziału w kursie. 

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 
 



13 

 

 

 

 

 


