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PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017 

z XXXIV sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia 27 września 2017 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 11.40 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych (1 nieobecny – Pan                          

M. Białkowski, Pani I. Tyburska – przybyła 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 

autopoprawki projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. oraz dodatkowego 

projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na 

lata 2017 – 2032. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż wpłynął wniosek Radnego Pana A. Sobocińskiego                        

w zakresie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego budowy drogi S7. Jednocześnie 

oddał głos Radnemu w powyższej kwestii. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny poprosił o wprowadzenie powyższego punktu pod obrady. 

Jednocześnie poinformował, iż ostatnia sytuacja silnych opadów deszczu, która miała miejsce w 

ubiegłym tygodniu, ukazała niedoskonałości w projektowaniu drogi między miejscowościami Jazowa, 

a Rakowiska. Osoby, których doświadczyła powyższa tragedia obecne są na sesji m.in. sołtys Jazowa 

i sołtys Rakowisk oraz mieszkańcy, których bezpośrednio dotknęła powyższe tragedia. Jednocześnie 

Radny dodał, iż w stosunku do firmy Budimex chciałby poruszyć sprawę nieaktualnych porozumień, 

które należałoby urzeczywistnić, gdyż czasowo niektóre uległy przedawnieniu, a także wprowadzić do 

porozumień pewne sugestie, o których mowa była podczas prac komisji drogowej. 

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

porządku obrad w następującym zakresie: 

- autopoprawki projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.  

Głosowanie: 13 za (2 nieobecnych – Pan M. Białkowski, Pani I. Tyburska – przybyła później) 

- dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2017 – 2032. 

Głosowanie: 13 za (2 nieobecnych – Pan M. Białkowski, Pani I. Tyburska – przybyła później) 
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- dodatkowego punktu dotyczącego budowy drogi S7. 

Głosowanie: 13 za (2 nieobecnych – Pan M. Białkowski, Pani I. Tyburska – przybyła później) 

 

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

Głosowanie: 13 za (2 nieobecnych – Pan M. Białkowski, Pani I. Tyburska – przybyła później) 

Porządek został przyjęty.  

 

2. Przyjęcie protokołu z sesji : XXXIII z dnia 26.06.2017 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 XXXIII z dnia 26.06.2017 r.?  

Nie wniesiono. Protokół został przyjęty.  

 

3.Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, złożył wniosek w sprawie wycięcia uschniętych drzew od 

miejscowości Marzęcino po Kępki, gdyż powyższe zagraża bezpieczeństwu ludzi. Radny wnioskuje o 

wystąpienie do Regionalnego Departamentu Ochrony Środowiska, by wydano stosowne zezwolenie 

na wycinkę wskazanych drzew. 

9.10 – przybyła Pani Iwona Tyburska. 

Pan Roman Pawłowski, Radny, złożył wniosek o zaproszenie na kolejną sesję Rady Powiatu 

przedstawicieli firmy Metrostav, w związku z powstałymi problemami w miejscowości Dworek. Radny 

jest zdania, iż powinny zostać wykonane objazdy, gdyż w momencie większego ruchu 

komunikacyjnego lub wypadku, ruch kierowany jest na drogę gminną i powiatową, po czym nikt nie 

zważa na to, że drogi należy wyremontować. Radny uważa, ze jest to lekceważenie obywateli powiatu 

przez wykonawcę robót oraz GDDKiA. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, odniósł się do powyższej wypowiedzi informując, iż uczestniczył 

wraz z Panią Barbarą Ogrodowską, Wicestarostą w spotkaniu w Gminie Stegna, na zaproszenie 

sołtysa Dworek – Niedźwiedzica, na którym obecna była delegacja firmy Metrostav, która zobowiązała 

się do wyraźnej poprawy warunków drogowych. Radny wskazał również, iż w powyższym temacie 

ukazała się notatka w gazecie, jednakże bez jego osobistego udziału. 

4. Tematyka dotycząca budowy drogi S7. 

Przewodniczący Rady, Pan Jacek Gross, poinformował, iż w związku z wnioskiem Radnego, na 

dzisiejszą sesję zaproszeni zostali goście w osobach Pana Sławomira Rytlewskiego, Kierownika 

projektu GDDKiA Oddział w Gdańsku oraz Pana Kamila Czyżewskiego, Dyrektora Kontraktu firmy 

Budimex S.A. Jednocześnie dodał, iż tematyka dotyczyć będzie odwodnienia terenów zabudowanych 

(gospodarstw) i użytków rolnych, które w dniach 17-18 września br. zostały podtopione oraz 

realizowanych porozumień zawartych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze 
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Gdańskim, a firmą wykonującą prace (Budimex). Jednocześnie oddał głos Radnemu, Panu A. 

Sobocińskiemu, wnioskodawcy powyższego tematu. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż trwają prace drogowe w związku z budową drogi 

S7 od Jazowa do Rakowisk z dwoma obiektami mostowymi, natomiast mowa jest o części 

południowej, czyli od strony powiatu malborskiego. Radny wskazał, iż ostatni miesiąc to intensywne 

opady deszczu, które ukazały jak bardzo projektant się pomylił. Na dowód powyższego na dzisiejszą 

sesję przybyli goście, których gospodarstwa zostały podtopione na skutek powyższego opadu. Radny 

poinformował, iż mieszka koło kanału Izbowa Łacha, gdzie wody z południowej budowy drogi S7 

wpływają do Solnicy, a następnie  przemieszczają się Kanałem Panieńskim do Osłonki. Radny zapytał 

inwestora GDDKiA, czy inwestycja budowy drogi S7 musi tyle kosztować? Jednocześnie 

poinformował, iż pochodzi z terenu Żuław i wie doskonale jak zachowują się wody. Radny dodał, iż 

kiedyś wody od strony południowej terenu spływały po części grawitacyjnie do Nogatu, a po części 

kanałami podstawowymi i półpodstawowymi do Izbowej Łachy. Natomiast obecnie projektant 

zaprojektował w ten sposób, że woda płynie od strony Michałowa, Wiercin, Rakowa do budowanej 

drogi S7, gdzie wraca do Państwa Wójcików, a następnie wzdłuż drogi S7 do Izbowej Łachy, gdzie na 

czas budowy w drodze serwisowej wbudowana została rura o średnicy 40 cm, która miała odwodnić 

kilka tysięcy hektarów. Radny poinformował, iż woda spiętrzyła się a, firma Budimex podjęła decyzję o 

rozkopaniu drogi serwisowej wówczas woda buchnęła, następnie za 48 godzin pojawiła się 2km dalej 

w Solnicy, podtapiając inne pola. Zawodowa straż pożarna chcąc pomóc rodzinom zalanych 

gospodarstw podjęła decyzję o pompowaniu przez całą noc i dzień, jednakże była to pomoc 

minimalna, gdyż odwadniali i meliorowali cały teren, ciągnąc wodę spod Rakowa, dopiero rozkopanie 

drogi serwisowej w Rakowiskach spowodowało, iż woda przemiesiła się do Kanału Panieńskiego. Pan 

Sobociński podziękował firmie Budimex, która udzieliła pomocy oczyszczając kanał melioracyjny 

Izbowa Łacha i udrożniła przekop. Radny wskazał, iż woda do tej pory jest wysoka, a wszystko 

pompowane jest do Zalewu Wiślanego. Jednocześnie zadał pytanie czemu nie podjęto decyzji o 

grawitacyjnym spływie wody do rzeki Nogat, gdzie nie wymagana jest decyzja środowiskowa. Radny 

poinformował również, iż odbyły się spotkania w ubiegłym roku z Panem Rytlewskim, na którym 

poruszany był temat przepustu w miejscowości Jazowa. Radny ma także ogromne pretensje do 

inwestora GDDKiA, gdyż w telefonicznej rozmowie dotyczącej udzielenia pomocy w związku z 

sytuacją intensywnych opadów deszczu, odzew GDDKiA był taki, by napisać do ubezpieczyciela 

wniosek o odszkodowanie. Radny jest zdania, iż istnieje jeszcze możliwość naprawy tej szkody 

usprawniając i wpuszczając wodę do rzeki Nogat, która położona jest niżej.  

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał czy projekt dokumentacji technicznej dotyczący 

odwodnienia, uzgadniany był tylko z oddziałem w Gdańsku, jako dysponentem rowów melioracyjnych, 

czy także z oddziałem w Nowym Dworze Gdańskim? Radny wskazał, iż tendencja jest zazwyczaj 

taka, że nie pyta się praktyków tylko urzędników, nie znając aktualnego przebiegu tych rowów.   

Pani Iwona Tyburska, Radna, odniosła się do powyższego, gdyż uzgadnia decyzje pod względem 

formalno – prawnym w Zarządzie Melioracji w Gdańsku i zawsze decyzja przygotowywana jest przy 

udziale oddziałów terenowych. Natomiast rowy szczegółowe należą do Skarbu Państwa, więc projekt 

uzgadniany był również z właścicielami.  
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Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż konsultacje społeczne odbywały się w Kmiecinie, 

Jazowie, gdzie od początku zwracana była uwaga na to, iż decyzja środowiskowa jest ograniczona i 

powstanie problem z melioracją. 

Pan Sławomir Rytlewski, Kierownik projektu GDDKiA Oddział w Gdańsku nie zgodził się z 

poruszanymi w rozmowie telefonicznej przez Pana Sobocińskiego kwestiami dotyczącymi udzielenia 

pomocy. Kierownik projektu GDDKiA Oddział w Gdańsku odpowiedział, iż na każdą prośbę 

mieszkańca GDDKiA zobligowana jest by pomóc, a reakcja w poruszanej sytuacji była 

natychmiastowa, gdyż w przeciągu 20 minut wyruszył sztab, który udzielił pomocy.  Kierownik projektu 

GDDKiA Oddział w Gdańsku wskazał, iż GDDKiA nie jest bierna na żadne kwestie związane z 

budową, a reakcja jest natychmiastowa. Jeśli mieszkańcy mają problemy lub sugestie dotyczące 

budowy, przyjmowane są zawsze w 100%, jeśli są sensowne i nie mają negatywnego wpływu na 

projekt. Kierownik projektu GDDKiA Oddział w Gdańsku wskazał, iż mowa była o zjazdach, w związku 

z czym tam, gdzie taki temat został poruszony zmiany wprowadzamy stopniowo oczekując od 

mieszkańców konkretów, gdzie dany zjazd ma powstać, jednakże do chwili obecnej nie otrzymał 

żadnych informacji ani na piśmie, ani nie została przeprowadzona rozmowa w powyższym temacie. 

Pan Rytlewski zaproponował, że jeśli będą jakiekolwiek kwestie to prosi o ich przedstawienie i z 

pewnością zostaną rozwiązane z korzyścią dla mieszkańców powiatu nowodworskiego. Kierownik 

projektu GDDKiA Oddział w Gdańsku uważa, iż projekt odwodnienia melioracji wskazanego terenu 

wykonany jest bardzo dobrze i funkcjonować będzie należycie. Jednocześnie dodał, iż obecnie jest 

czas budowy, podczas którego był moment nawałnic, który w całej Polsce był niespodziewany, np. 

miasto Elbląg, gdzie opad był bardzo intensywny. Kierownik projektu GDDKiA Oddział w Gdańsku jest 

zdania, iż wykonawca przygotowany był bardzo dobrze. Poza tym wykonano o wiele więcej, gdyż 

poza terenem budowy oczyszczono około 11 km rowów, nieleżących w gestii wykonawcy. 

Jednocześnie wskazał, iż wykonawca szczegółowo omówi jak sytuacja wyglądała i jakie kroki zostały 

przedsięwzięte już w chwili bieżącej, by nie miała już miejsca sytuacja z ostatnich dni. Kierownik 

projektu GDDKiA Oddział w Gdańsku jest pewny, iż nie było po stronie zarówno GDDKiA, jak i 

wykonawcy poważnych błędów, które przyczyniły się do tego, że akurat budowa miała wpływ na 

zalania.  

Pan Tadeusz Dziedzic, zastępca dyrektora wyjaśnił, iż rzędna Nogatu jest wyższa niż rzędna 

rowów, wobec czego nie ma możliwości grawitacyjnie wpuszczenia wody do Nogatu. Jednocześnie od 

Kmiecina w kierunku miejscowości Jazowa układ melioracyjny w żaden sposób nie zmienił się, a rowy 

z części południowej odprowadzały wodę do kanału Izbowa Łacha. Zastępca dyrektora poinformował, 

iż po wybudowaniu drogi S7 wykonanych zostanie około 11 nowych rowów, a ponad 10 km poza 

zakresem budowy w ramach kontraktu zostało oczyszczonych i pogłębionych. Jednocześnie dodał, iż 

z rowów szczegółowych woda sprowadzana jest do wykonanego przez firmę Budimex rowu później 

przepustem do Kanału Różewo. Natomiast wszystkie pola będą i były odwadniane w kierunku kanału 

Izbowa Łacha, gdyż przepust, który znajduje się pod rowem, pod drogą powiatową wykonany został 

na rzędnej -0,17, a rowy przy wale wykonane są przy rzędnej -0,40, wobec czego brakuje 26 cm, by 

woda się przelała. Zastępca dyrektora wyjaśnił, iż kierunek odwadniania rowów przy samym wale, 

gdzie woda skierowana jest w kierunku Nogatu, wraca się do kanału Izbowa Łacha, która jest na 

wysokości -1,3 m, a rów -0,40, w związku z tym projektant zaprojektował tak, by całość wpływała                   
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i spływała do kanału Izbowa Łacha. Zastępca dyrektora jest zdania, iż wcześniej woda nie spływała do 

rzeki Nogat, natomiast oprócz małych korekt dotyczących kierunek spływu wody do głównych 

zbiorników, projektant nie zmienił jakości układu melioracyjnego. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, wskazał, że problem jednak istnieje, a zdaniem Radnego 

pana A. Sobocińskiego na etapie budowy istniejący przepust został zastąpiony przepustem o 

mniejszej średnicy, który nie był w stanie odebrać wody opadowej gromadzącej się na polach i 

okolicznych rowach.  Przewodniczący Rady zapytał czy można wnioskować, iż po zakończeniu 

budowy nawet przy obfitych opadach sytuacja, która miała miejsce w ostatnim czasie nie powtórzy 

się? 

 Pan Tadeusz Dziedzic, zastępca dyrektora odpowiedział, iż od strony północy wybudowana jest 

droga dojazdowa do pól, pod którą funkcjonować będą przepusty docelowe 800 i 1000, natomiast 

obecnie znajduje się jeden przepust. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny dodał, iż powyższy przepust jest średnicy φ 40.  

Pan Tadeusz Dziedzic, zastępca dyrektora poinformował, iż za wiaduktem od strony północnej 

pojawią sie dwa przepusty, które będą odprowadzały z tego terenu wodę.  

Pan Andrzej Sobociński, Radny dodał, iż teoretycznie jest wszystko jest dobrze, jednak na 

dzisiejszej sesji  obecni są mieszkańcy, którzy potwierdzą jak było naprawdę i czy racją jest, iż woda 

przemieszczała się do Izbowej Łachy od ich posesji i pozostałych domostw. Radny poinformował, iż 

zawsze było tak, że tylko cofka zalewała posesję Państwa Wójcik, a w przypadku nadmiernych 

opadów  deszczu woda płynęła do Nogatu szerokim strumieniem, nie podtapiając gospodarstw i 

domostw.  

Pani K. Wójcik, mieszkanka Jazowa, potwierdziła, iż tylko w przypadku wystąpienia tzw. cofki 

posesja była zalewana, natomiast obfite opady nie powodowały podtopień. Jednocześnie jest zdania, 

iż gospodarstwo zostało zalane w związku z budową drogi S7. Mieszkanka Jazowa dodała, że dzięki 

firmie Budimex oraz straży pożarnej, którzy wstawili pompy woda zeszła, natomiast w przeciwnym 

wypadku woda stałaby do dnia dzisiejszego. 

Pracownik nadzoru, poinformował, iż skany map niemieckich z roku 1931 ukazują jak wyglądał 

system odwodnienia przy Nogacie. Z powyższego wynika, iż woda z rejonu posesji Pani Wójcik nie 

była odprowadzona do Nogatu z tego względu, iż poziom Nogatu był wyżej niż poziom terenu. Mapy 

ukazują również jak wygląda przepust pod wałem, który nie służył odwadnianiu tylko nawadnianiu. 

Pracownik nadzoru poinformował, iż  powyższe  informacje  otrzymaliśmy od projektanta tego systemu 

z lat 60 – tych. Jednocześnie dodał, iż przepust zamknięty jest zastawką, a problemem, który jest                 

i który powoduje nawadnianie jest brak melioracji szczegółowej. Właściciele terenów nie realizują 

obowiązku nałożonego na nich w ustawie Prawo Wodne. Obecnie rowy są totalnie zarośnięte, 

natomiast jeśli rów miał wysokość 1 m to mógł zmagazynować około 2 m3 wody na 1 mb, w tej chwili 

w rowach można zmagazynować 0,5 – 0,7 m3 na 1 mb. Pracownik nadzoru jest zdania, że dopóki nie 

zostanie odtworzony stan melioracji, powyższe nie będzie funkcjonowało dobrze.  
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Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, wskazał, iż znany jest stan rowów szczegółowych                           

i podstawowych, jednak problem jest, a stan rowów w ciągu roku czy dwóch nie pogorszył się, aż tak 

bardzo, by w tej chwili nie odprowadzał wody. Przewodniczący jest zdania, iż problem powstał w 

wyniku budowy drogi S7. Jednakże ma nadzieję, iż rozwiązania projektowe są właściwe i po 

wybudowaniu nowej drogi i wstawieniu przepustów o określonej średnicy woda będzie spływać, a nie 

stać na polach, czy na posesjach. Przewodniczący Rady dodał, iż staramy się wypracować plan 

zaradczy. W tej chwili budowa trwa, jednak za rok budowy już nie będzie, a mieszkańcy pozostaną z 

problemem. Chodzi o to, by podczas budowy wypracować takie rozwiązanie, które rozwiąże problem.  

Pan Sławomir Rytlewski, Kierownik projektu GDDKiA Oddział w Gdańsku zwrócił uwagę, by 

czyścić i dbać o rowy w odpowiedniej formie. Jednocześnie dodał, iż budowa drogi trwać będzie 

jeszcze przez co najmniej rok czasu, natomiast jeśli po wybudowaniu pojawią się jeszcze jakieś 

problemy to zadanie objęte jest 10 - letnią gwarancją, w związku z którą GDDKiA oraz wykonawca 

zobligowani są do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do polepszenia niewłaściwie wstawionego 

elementu robót. Kierownik projektu GDDKiA Oddział w Gdańsku zapewnił wszystkich mieszkańców, 

jak również zarządzających powiatem, że jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, to zaprasza do 

rozmowy z GDDKiA. Natomiast jeśli rozmowy wskażą, że działanie GDDKiA ma negatywny wpływ lub 

spowodowano jakiekolwiek uszkodzenia na prywatnych działkach, to GDDKiA nie uchyla się od tego, 

by poszkodowanemu pomóc w formie zmiany danego systemu, jak również wypłaty odszkodowania, 

jednak do tego potrzebna jest merytoryczna rozmowa. Jednocześnie dodał, iż sytuacji budowy nie 

można porównywać do sytuacji docelowej. Problem jaki powstał w wyniku nagłych opadów ukazał 

wystąpienie terenów problematycznych, jednakże elementy które zostaną usytuowane docelowo 

rozwiążą problem. Kierownik projektu GDDKiA Oddział w Gdańsku jest zdania, iż system odwodnienia 

sprawdzi się w 100%. Jednocześnie podkreślił, że GDDKiA nie jest bierna i słucha wszystkich, jak 

również dba o ludzi, wykonawców i nadzór, by budowa odbywała się bez większych problemów.  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie koncepcji rozwiązania 

zaistniałego problemu. 

Pan Sławomir Rytlewski, Kierownik projektu GDDKiA Oddział w Gdańsku poinformował, iż 

docelowe rozwiązanie sprawdzi się w 100%, natomiast żywioł ukazał punkty newralgiczne. 

Jednocześnie zapewnił, że jeśli po raz kolejny pojawią się nawałnice, to zarówno GDDKiA oraz 

wykonawca gotowi są na to, by poradzić sobie ze wskazanym problemem, jednakże uczynione 

zostanie wszystko, by do takich sytuacji nie dopuścić.   

Pan Andrzej Sobociński, Radny, wskazał, by GDDKiA złożyła pisemne oświadczenie, jak usprawnić 

sytuację, by takowa się nie powtórzyła. Jednocześnie dodał, iż w roku ubiegłym w miesiącu lipcu 

odbyło się spotkanie na drodze serwisowej, na którym przedstawiono obawy związane z wodą. Wobec 

powyższego Radny jest zdania, że jeśli mowa o merytoryce, to GDDKiA powinna ustosunkować się do 

rozwiązania zaistniałej sytuacji, by rolnik nie musiał występować o odszkodowania tylko chronił swoje 

mienie. Radny odniósł się także do zarzucanego w stosunku do niego przez Kierownika projektu 

GDDKiA Oddział w Gdańsku podniesionego tonu rozmowy oraz braku kultury. Radny wskazał, że 

należy postawić się w sytuacji rolnika, gdzie emocje biorą górę w momencie braku reakcji na sytuację, 

gdy wody na posesję przybywa, a w garażu przechowywane jest zboże. Radny jest zdania, że 
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nieodpowiedzialnością jest, jeśli przed budową przepust był szerszej średnicy, a teraz jest 

zdecydowanie mniejszej. Pan Sobociński odniósł się także do wyczyszczonego przez wykonawcę 

kanału nie należącego do GDDKiA, a który był kanałem podstawowym i przebiegał przez drogę S7 

oraz wpływał do Izbowej Łachy, jednakże brak jest odprowadzenia, gdyż na nim została wybudowana 

droga S7, wskutek czego woda cofa się z powrotem do Jazowa. Radny wskazał także, by nie odbierać 

tego jako wrogie nastawienie w stosunku do GDDKiA, tylko ze wskazaniem co powinno zostać 

wykonane. Jednocześnie dodał, iż w dzisiejszych czasach są technologie, jak np. wstawienie 

zastawki, która w jedną stronę otwiera, a w druga przymyka. Radny wskazał także, że nie chodzi o to, 

by obarczać kogoś nieodpowiedzialnością, tylko by znaleźć wspólne rozwiązanie, celem uniknięcia 

podobnej  sytuacji w przyszłości. 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, zaapelowała w związku z obecnością 

GDDKiA o pomoc i wsparcie w wyegzekwowaniu od wykonawcy drugiego odcinka drogi S7 tj. firmy 

Metrostav pewnych czynności, do których zobowiązali się wykonać wiosną bieżącego roku, a które 

dopiero zaczęli realizować po monitach mieszkańców oraz po ostatnim spotkaniu, na którym padło 

stwierdzenie, że mieszkańcy zablokują dalszą realizację inwestycji. Pani Wicestarosta poinformowała, 

iż pewne czynności, które miały zostać wykonane do końca września, zostały już mniej więcej 

rozpoczęte, jednak efekt jest taki, że w związku z sytuacją pogodową powyższe roboty chwilowo 

poprawiają sytuację. Pani Wicestarosta poprosiła o wsparcie samorządu powiatowego, ale również 

samorządu Gminy Stegna, który słyszy i odbiera skargi od mieszkańców. 

Pan Adam Zwolicki, Sołtys Rakowisk, przedstawił sytuację, która miała miejsce w dniach 17-18 

września br., jednocześnie zaproponował, by przeprojektować i zasypać rów lub wstawić zastawkę, by 

zza wału do Rakowisk nie przelewała się woda np. w przypadku obfitych opadów. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, wskazał, by wpłynęła pisemna informacja do kierownika 

projektu GDDKiA Oddział w Gdańsku, by można byłoby się do powyższego ustosunkować.  

Kamil Czyżewski, Dyrektor Kontraktu firmy Budimex S.A. poinformował, iż jest w stanie rozwiązać 

problem przepustu pod wałem przy rzece Nogat i wstawić zastawkę, jednakże brak jest informacji o 

zarządcy podmiotu. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż jest to przepust, który biegnie z rowu 

szczegółowego pod drogą powiatową, więc jeśli znajduje się pod drogą powiatową, to zarządcą jest 

Zarząd Dróg Powiatowych, jednakże rzeka Nogat należy do RZGW. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady wniósł o ustalenie przez Starostę Nowodworskiego 

zarządcy przepustu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Nowym 

Dworze Gdańskim oraz podmiotu właściwego do wydania uzgodnienia w powyższej kwestii. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, poinformował, iż kolejny punkt dotyczyć będzie 

realizowania porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a firmą (Budimex). 

Jednocześnie oddał głos Radnemu, Panu A. Sobocińskiemu, z uwagi na złożony przez Radnego 

wniosek. 
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Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż chciałby, by pomiędzy Zarządem Powiatu, który 

podpisywał porozumienia, a firmą Budimex zostały sporządzone porozumienia. Radny poinformował, 

iż przewodniczącym komisji drogowej jest Pan Stanisław Juszczyk, natomiast od maja br. posiedzenie 

wskazanej komisji nie odbyło się. Pan Sobociński wskazał, iż pewne sprawy powiedziane są po to, by 

je wykonać i spisać np. droga w Rakowiskach, bruk uczęszczany do obiektu mostowego, ale również 

droga Rychnowy-Myszewko, gdzie do 30 maja br. miała zostać przedstawiona propozycja naprawy 

tego, co zostało zepsute. 

 

Pan Stanisław Juszczyk, Radny, odpowiedział, iż dysponujemy kilkoma porozumieniami zawartymi 

w poprzednich latach, które dotyczą drogi Nr 2345 w Jazowej i 2301 w Rakowiskach oraz ostatnim 

porozumieniem spisanym na piśmie z 2016 r., dotyczącym drogi Nr 2303 Rychnowy – Myszewko. 

Jednocześnie poinformował, że jeszcze przez kilkanaście dni firma Budimex korzystać będzie z drogi 

Rychnowy – Myszewko, natomiast Dyrektor kontraktu firmy Budimex, Pan Czyżewski deklaruje, iż z 

chwilą, gdy zakończone zostaną pracę, firma Budimex położy nowy dywanik wraz z naprawą 

uszkodzonych w trakcie eksploatacji poboczy, zgodnie z porozumieniem ubiegłorocznym. Natomiast 

najbardziej newralgiczna droga znajduje się w miejscowości Jazowa, gdzie spisano dwa 

porozumienia. Pierwotne dotyczyło tylko odcinka do budowanego mostu, natomiast kolejne 

porozumienie spisane w ubiegłym roku, poszerzało zakres tych prac, które wykona firma Budimex. 

Jednakże w między czasie między jednym, a drugim porozumieniem doszedł odcinek, który był 

eksploatowany przez firmę Budimex, ale uzgodniono w kolejnym porozumieniu, iż kompleksowa 

naprawa tego odcinka nastąpi, gdy firma Budimex przestanie korzystać z tej drogi tj. kiedy nie będą 

już dostarczane materiały na budowę. Radny poprosił także, by Dyrektor Czyżewski odniósł się do 

powyższej kwestii. Pan Juszczyk poruszył także sprawę drogi w Rakowiskach i bruku prowadzącego 

do obiektu mostowego, którego nie spisano w porozumieniu, jednakże jest to oczywiste, że zostanie 

wykonany, gdyż łączy się z terenem budowy. Radny odniósł się także do spotkań komisji drogowej 

stwierdzając, że niepotrzebne są spotkania jeśli występują problemy, np. z bieżącym utrzymaniem 

odcinków dróg jak np. błoto. Natomiast większa ingerencja potrzebna jest tylko wówczas, gdy 

następują intensywne opady deszczu, co miało miejsce w ostatniej dekadzie lipca oraz we wrześniu, 

gdy zniszczenia były stosunkowo najwyższe. Jednocześnie wskazał, iż były także momenty, że nie 

było możliwości naprawy, w związku z codziennymi opadami. Radny jest zdania, iż na chwilę bieżącą 

przejezdność jest zachowana. 

 

Pan Kamil Czyżewski, Dyrektor Kontraktu firmy Budimex S.A., poinformował, iż są takie sytuacje, 

że pewne zadania zostały wykonane szybciej niż w zawartym porozumieniu, jednocześnie wskazał, że 

nie widzi potrzeby spisywania pewnych spraw, gdyż wykonywane jest zdecydowanie więcej niż 

zostało spisane. Natomiast jeśli będzie taka wola, to jak najbardziej spisać dodatkowe sugestie w 

porozumieniu. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady wskazał, iż warto byłoby zorganizować spotkanie i 

podsumować spisane już porozumienia, uwzględniając zadania już wykonane oraz pozostałe do 

wykonania wraz z wyznaczeniem terminów, gdyż jest to istotna sprawa. 
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Pan Andrzej Sobociński, Radny, wniósł o urealnienie zapisu w porozumieniu odnośnie terminu 

wykonania drogi w Jazowie, tj. wiosna 2018 r., gdyż chodzi o to, by mieć pewność, że zadanie 

zostanie wykonane. Jednocześnie zapytał firmę wykonawczą odnośnie planów zmiany organizacji 

ruchu dojazdu do Rakowisk. 

Pan Kamil Czyżewski, Dyrektor, odpowiedział, iż na chwilę bieżącą nie są znane plany zmiany 

organizacji ruchu dojazdu do Rakowisk. 

Pan Adam Zwolicki, Sołtys Rakowisk, poinformował, iż przy nowym moście znajduje się droga 

prowadząca od wiaduktu w Rakowiskach, gdzie występują przepusty, których nie da rady wyczyścić. 

Sołtys Rakowisk jest zdania, iż  należałoby rozkopać, wykonując przepustowość. 

10.30 – 10.45 – Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. 

5.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1 wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej realizacji projektu pn. 

„Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju” planowanego do realizacji w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, którego Liderem jest Certes Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 552C, 03-994 Warszawa  i współdziałania  w tym 

zakresie z Partnerami. (zał. do protokołu)  

 

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

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 inne uwagi. Nie zgłoszono.  

Głosowanie: 13 za (1 nieobecny – Pan M. Białkowski, 1 nie brał udziału w głosowaniu - Pan A. 

Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.2  zmiany uchwały Nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 

listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Nowodworskiego. (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: 13 za (1 nieobecny – Pan M. Białkowski, 1 nie brał udziału w głosowaniu - Pan A. 

Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  
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5.3  przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną za I półrocze 2017 r.- (zał. do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Pan Roma Pawłowski, Radny, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił projekt uchwały.  

 

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

Głosowanie: 13 za (1 nieobecny – Pan M. Białkowski, 1 nie brał udziału w głosowaniu - Pan A. 

Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.4  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, omówił projekt uchwały. 

 

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

Głosowanie: 13 za (1 nieobecny – Pan M. Białkowski, 1 nie brał udziału w głosowaniu - Pan A. 

Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.5 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 do przedstawienia projektu 

uchwały. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, przedstawiła projekt uchwały. Jednocześnie 

poinformowała, iż w pkt III - zmniejszenia po stronie wydatków,  kwota 41.607 zł w Starostwie dotacja 

dla Powiatu Elbląskiego na pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia publicznego transportu 

zbiorowego, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/112/2016 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie 

powierzenia Powiatowi Elbląskiemu prowadzenia zadania w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego, winna być umiejscowiona w punkcie II - zwiększenia po stronie wydatków. Skarbnik 

Powiatu wskazała również, iż ulegnie zmianie tylko uzasadnienie powyższego projektu uchwały, 

natomiast treść uchwały oraz załączniki nie ulegną zmianie. 
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Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał o subwencję w związku ze zwiększeniem Funduszu Płac w 

SOSW w Nowym Dworze Gdańskim, jednocześnie zapytał jak wygląda sprawa wynagrodzeń w innych 

placówkach oświatowych, czy na następnej sesji Rady Powiatu można również spodziewać się  

zwiększenia środków na wynagrodzenia? 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, iż będą zwiększane środki na 

wynagrodzenia, jednakże na chwilę bieżącą wpłynęła informacja odnośnie braków na wynagrodzenia 

w ZS Nr 1, natomiast brak informacji pisemnej odnośnie sytuacji w ZS Nr 2 w Nowym Dworze 

Gdańskim, jednakże takowe będą. 

 

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

210 tys. zł jest zabezpieczeniem wynagrodzeń na koniec listopada w SOSW w Nowym Dworze 

Gdańskim, natomiast z informacji już pozyskanych wynika, iż do końca roku trzeba będzie jeszcze 

zabezpieczyć środki na wynagrodzenia. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, podkreślił, iż zwiększamy środki na wynagrodzenia, 

pomimo mniejszej subwencji oświatowej. Jednocześnie stwierdził, iż wycofujemy się z inwestycji                    

w SOSW w Nowym Dworze Gdańskim, co jest rozczarowujące. Przewodniczący Rady dodał także, że 

z pewnością nie podkreśli to prestiżu powiatu, gdyż środki należy zwrócić, w związku z 

niewykonaniem inwestycji. Jednocześnie wskazał, iż wymogiem organu nadzoru jest, by środki z 

subwencji oświatowej przeznaczane na specjalne ośrodki winny być na nie wydane. Przewodniczący 

Rady wskazał także, iż w związku z powyższym powiat może mieć problem.  

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, poinformowała, iż w roku bieżącym jest taka sytuacja, 

iż do SOSW w Nowym Dworze Gdańskim powiat musi dołożyć środki na bieżące wydatki.  

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, podsumował, iż wydamy więcej niż otrzymamy subwencji 

na SOSW w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

10.59 – wrócił Pan A. Sobociński 

 

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

Głosowanie: 13 za (1 nieobecny – Pan M. Białkowski, 1 wstrzymujący się – Pan J. Gross) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.6 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił projekt uchwały. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, wskazał, iż jest to bardzo szczytny cel, bardzo udana inicjatywa. 
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Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu,  także wskazał, iż jest to szczytny cel, godny 

polecenia. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, dodał także, iż pomoc była również ze strony rolników. 

 

 Pan Andrzej Sobociński, Radny, dodał, iż jako przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej w Nowym 

Dworze Gdańskim wraz z Pomorskimi Izbami Rolniczymi z innych powiatów podjęto decyzję o 

dostarczeniu materiału siewnego do dystrybucji w powiatach dotkniętych kataklizmem.  

 

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

Głosowanie: 14 za (1 nieobecny – Pan M. Białkowski,) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.7 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu. (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 inne uwagi. Nie zgłoszono.  

Głosowanie: 14 za (1 nieobecny – Pan M. Białkowski,) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.8 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032. (zał. 

do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, zobligował Skarbnika do przedstawienia projektu 

uchwały. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, przedstawiła projekt uchwały. Jednocześnie 

poinformowała, iż zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 2328 G Mikoszewo – Drewnica – Dworek projekt „Pomorskie trasy rowerowe” o koszty 

oszacowania wartości drzewa przeznaczonego do wycinki. Zwiększono o kwotę 3000 zł na wycenę.   

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, poinformował, iż na wcześniejszej sesji zabezpieczono 

kwotę 90 tys. zł na wycinkę drzew, w związku z czym złożył zapytanie czy nie można byłoby pokryć 

tego szacunku wartości pozyskanego drewna z zabezpieczonej wcześniej kwoty? 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, poinformowała, iż na chwilę obecną nieznany jest 

koszt wycinki drzew. 
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Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, zapytał ile jest drzew i czy wyłoniony został 

wykonawca wskazanego zadania. Jednocześnie wskazał, że poprzez wycenę i wielkie chęci 

podbudowania finansów powiatu możemy wystraszyć potencjonalnych wykonawców zadania i 

możliwe, że do przetargu nikt nie przystąpi.  

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, jest zdania, iż nie można szacować czegoś co jest widnieje w 

środkach trwałych, a drzewo nie znajduje się w zasobach mienia komunalnego, nie mamy do również 

w sprawozdaniach. Nie jest to także element urządzenia drogi. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, wskazał, iż przymierzaliśmy się do rozwiązania 

powyższego problemu, jednak tak nie można uczynić, gdyż naruszamy dyscyplinę finansów 

publicznych wobec czego musimy wyszacować. 

 

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

Głosowanie: 14 za (1 nieobecny – Pan M. Białkowski,) 

Uchwała została podjęta.  

 

6.  Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.  

6.1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2017 r. 

6.2 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego 

za I półrocze 2017 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie informacji.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, zobligował Skarbnika do przedstawienia powyższego 

sprawozdania. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za I 

półrocze 2017 r.  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał, czy w związku z tym, iż inwestycje unijne 

rozliczane będą w II półroczu, wydatki wykonane zostały w 35%? Jednocześnie zapytał z czego 

wynika niskie wykonanie planu dochodów?  

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, zgodziła się z powyższym informując, iż wykonanie 

wydatków związane jest z tym, że  większość inwestycji planowana jest na II półrocze. Powyższe 

dotyczy również wykonania dochodów, większa część dochodów pochodzi z projektów unijnych, 

wobec tego znaczna część wpłynie w II półroczu. 

Informacja została podjęta.  

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

Informacja została przyjęta. 
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8.  Wnioski i oświadczenia Radnych 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, złożył wniosek do Zarządu Powiatu w zakresie wejścia              

w życie od 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo wodne, na mocy której powstanie nowa instytucja 

pn. „Wody Polskie”, która łączyć będzie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej i Zarządy Melioracji. 

Przewodniczący jest zdania, że Żuławy są rejonem specyficznym, wobec czego należy wystąpić do 

instytucji, która tworzyć będzie strukturę z zapytaniem o to, jak będzie wyglądała struktura 

przedstawicielstwa na Żuławach oraz czy Żuławy będą podzielone, czy też nie. Przewodniczący jest 

zdania, iż Żuławy powinny być zarządzane z jednego miejsca po to, by ochrona przeciwpowodziowa 

jak również wpływy wód były regulowane. 

9. Sprawy różne. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poruszył sprawę nieruchomości w Junoszynie                          

i wskazał, iż Zarząd Powiatu rozważa różne opcje. Wobec powyższego zaproponowano spotkanie z 

Przewodniczącymi Komisji oraz Przewodniczącym Rady, gdyż Zarząd Powiatu nie chce decydować w 

powyższej sprawie w bardzo wąskim gronie, dlatego wnosi o to, by cała rada mogła wypowiedzieć się 

w powyższym temacie. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, zapytał, czy ktoś zaryzykowałby zakup wskazanej działki w 

obecnym stanie? Radny uważa, iż należałoby najpierw działkę uporządkować, gdyż jest zakrzaczona, 

zadrzewiona, w ogóle nie jest przygotowana do sprzedaży. Jednocześnie dodał, iż budynki z 

pewnością nie ułatwiają jej sprzedaży, a wręcz hamują. Radny uważa, iż zorganizowanie spotkania  w 

powyższym temacie jest słuszne, jednak najpierw należałoby uporządkować teren. Jednakże wskazał, 

iż działka sprzedałaby się prędzej jako całość niż w podziałach. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż temat odkrzaczenia tego terenu 

omawiany był na posiedzeniu Zarząd Powiatu jesienią lub wiosną ubiegłego roku, wskutek czego 

podjęto decyzję o odkrzaczeniu terenu. Starosta wskazał także, iż dalsza walka z obiektem nie ma 

sensu. Jednocześnie dodał, iż działki zostały oszacowane i należy utrzymać wcześniejszą wycenę. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, wskazał, iż bardzo dużo środków zostało już przeznaczonych na 

wskazaną działkę. Radny jest zdania, iż niekoniecznie dobrym rozwiązaniem był podział działki, gdyż 

bardziej opłaca się kupić działkę w całości. Jednocześnie dodał, iż z drugiej strony jest to jedyny 

majątek wartościowy, którym powiat dysponuje. Radny wskazał, by wstrzymać się ze sprzedażą ze 

względu na złą koniunkturę. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, poinformował, iż zgodnie z art. 32 pkt 3 ustawy o 

samorządzie powiatowym do Zarządu Powiatu należy gospodarowanie mieniem, wobec powyższego 

Zarząd Powiatu zobligowany jest do podjęcia decyzji w powyższej kwestii. Jednocześnie dodał, iż  

często Zarząd Powiatu w swoich decyzjach bywa stanowczy, wobec czego pięciu członków Zarządu 

Powiatu wystarczy by podjąć decyzję. Przewodniczący Rady jest zdania, iż po stronie Zarządu 

Powiatu należy podjęcie decyzji, z pewnością trudnej, jednak nikt Zarządu Powiatu nie zwolni z tego 

obowiązku. 
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Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odniósł się do podziału działek wskazując, iż być może 

ktoś zechce kupić pięć działek i wówczas będzie miał całość. Zarząd Powiatu ma świadomość, iż 

podjecie decyzji należeć będzie w jego kompetencji, jednakże  zdanie całej rady będzie z pewnością 

pomocne. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż nie było złośliwym stwierdzenie dotyczące 

podziału działki. Radny jest świadomy tego, iż kiedyś wpłynęło pismo sołectwa Junoszyno, dotyczące 

przekazania części nieruchomości na świetlicę. 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, poinformował, że jeżeli o czymś się 

dyskutuje, to najpierw należy powyższą sprawę obeznać się. Natomiast przekazanie którejś części 

działki na świetlicę dla sołectwa Junoszyno byłoby nierozsądne z szacunkiem dla społeczeństwa, 

gdyż budynek jest stary, z poprzedniej epoki. W świetle obowiązującego prawa użytkowania nic nie 

pasuje do niczego np. normy ppoż, wysokości. Radny jest zdania, iż budynek z pewnością nadaje się 

tylko i wyłącznie do rozbiórki, jednakże z podjęciem decyzji nie należy zbyt długo zwlekać. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, poinformował, iż nie chodzi o to, by powtarzać to samo. Zarząd 

Powiatu zdaje sobie sprawę, iż budynek nie nadaje się do użytku i robi wszystko, by sprzedać 

nieruchomość, jednak nie oddać za darmo. Radny poinformował, iż w obecnej chwili koniunktura jest 

słaba, by sprzedać za korzystną cenę. Jednakże jest to majątek z którego sprzedażą można 

poczekać, by sprzedać za korzystną cenę.  

Pan Roman Pawłowski, Radny, zawnioskował o przygotowanie na ewentualne spotkanie w sprawie 

nieruchomości w Junoszynie następujących informacji: aktualna wartość budynku, wartość 

ponoszonych kosztów na ochronę oraz koszt rozbiórki nieruchomości. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, wskazał, iż w jego ocenie jako rzeczoznawcy, budynek nie nadaje 

się do eksploatacji.  

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

- Odpowiedź Przewodniczącego Rady Powiatu w Elblągu w sprawie stanowiska Rady Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim dotyczącego zagrożeń infrastrukturalnych związanych z planowaną 

budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.  

- Odpowiedź Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w 

sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 2328G do kategorii róg wojewódzkich. 

- Petycja Sołectwa Wiśniówka, dotycząca podjęcia działań w zakresie przycinki bądź wycinki drzew, 

zagrażających bezpieczeństwu przejezdnych na wskazanej drodze, które zgodnie z kompetencją 

zostało przekazane do Zarządu Powiatu. 

- Pismo dotyczące sytuacji w powiecie. 

- Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycząca przyznania Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie dotacji w wysokości 150.000,00 

zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Stegna, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana 
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Jezusa (1681r.): prace remontowe elewacji kościoła – etap I (elewacja prezbiterium oraz elewacja 

wschodnia kruchty). 

10. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Gdańskim. 

                                                                                                                                                                               

 Protokołowała: R. Kamińska                                                       

                                                                                                Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 

 

 

 

 


