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PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 

z XXXV sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia 19 października 2017 r. 

Rozpoczęcie: 8.00    Zakończenie: 8.22 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

M. Białkowski, Pani I. Tyburska, Pan H. Kuczma, Pan R. Pawłowski) (zał. do protokołu).  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, poinformował, iż sesja Rady Powiatu została zwołana w 

trybie nadzwyczajnym, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zarządził głosowanie. 

 

Głosowanie: 11 za (4 nieobecnych – Pan M. Białkowski, Pani I. Tyburska, Pan H. Kuczma, Pan R. 

Pawłowski) Porządek został przyjęty.  

 

2.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

2.1 zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. – (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż zmiana uchwały budżetowej związana 

jest z koniecznością wykonania prac dotyczących dostosowania parametrów drogi na odcinku 

Rychnowy – Myszewko. Starosta dodał, iż odcinek drogi na długości 2,3 km zostanie wykonany w 

ramach PROW, gdzie warunkiem uzyskania dofinansowania jest wymóg dostosowania pozostałego 

odcinka drogi do tych samych parametrach. Natomiast firma Budimex, która korzystała dotychczas ze 

wskazanego odcinka drogi zobowiązana jest do wykonania remontu tej drogi, w standardzie takim, 

jakim ją zastała. Starosta podkreślił, iż by otrzymać zwrot dofinansowania, zachodzi konieczność 

poszerzenia wskazanego odcinka drogi. Jednocześnie dodał, iż po rozmowach przeprowadzonych z 

Burmistrzem Miasta Nowy Dwór Gdański ustalono, że koszt zostanie podzielony na połowę. Wobec 

powyższego zasadnym są zmiany w budżecie powiatu. Starosta zobligował Skarbnika do 

przedstawienia projektu uchwały. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, poinformowała, iż kwota 500 tys. zł została 

zabezpieczona na chwilę obecną w całości ze środków niewykorzystanych,  po inwestycji w SOSW w 

Nowym Dworze Gdańskim. Skarbnik Powiatu dodała, iż na chwilę obecną kwota musiała zostać 

zabezpieczona w całości, w związku z tym, iż Gmina Nowy Dwór Gdański nie podjęła jeszcze uchwały 
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o udzieleniu pomocy. Jednocześnie w momencie podjęcia wskazanej uchwały środki w budżecie 

zostaną wprowadzone po stronie dochodów. Jednakże na chwilę bieżącą, by Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim  mógł rozpocząć jakiekolwiek działania, koniecznością było 

zabezpieczenie środków na całość zadania. Następnie Skarbnik Powiatu odczytała projekt uchwały. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, wskazał, iż uchwała budżetowa składa się z dwóch 

elementów, jednym jest zwiększenie wydatków w kwocie 500 tys. zł w Zarządzie Dróg powiatowych w 

Nowym Dworze Gdańskim na wykonanie remontu, a drugi element to zmniejszenie po stronie 

wydatków w SOSW w Nowym Dworze Gdańskim. Jednocześnie zapytał, czy powyższe oznacza 

rezygnację z wykonania przebudowy ośrodka planowanego na kolejne lata, czy Zarząd Powiatu 

zabezpieczy w budżecie środki na wykonanie przynajmniej części lub kilku etapów inwestycji? 

Ponadto Przewodniczący Rady zapytał o refundację z PFRON-u w przyszłym roku tj. pokrycie części 

wydatków wykonanych z etapu tegorocznego. Jednocześnie zapytał czy w związku z tym, jako powiat 

otrzymamy jakikolwiek zwrot z PFRON-u, jeśli tak to w jakiej części? 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż  kwotę 500 tys. zł zabezpieczamy ze 

środków przeznaczonych na remont SOSW w Nowym Dworze Gdańskim, który jeszcze nie został 

przeprowadzony. Jednocześnie Zarząd Powiatu rozważa, by etapy, które zostały przedstawione były 

modyfikowane, by spróbować wykonać niezbędne prace. Starosta wskazał, iż w obecnej chwili 

przystąpimy do ich realizacji poprzez modyfikację etapów. Natomiast w sytuacji dotychczasowej, która 

jest obecnie na rynku wykonawców to narzuca się pytanie czy będziemy w stanie zrealizować etapy 

do końca. Jednocześnie wskazał, iż w bieżącej chwili dążymy do wykonania niezbędnych prac. 

Starosta dodał także, iż w poprzedniej kadencji sygnalizował, że remontami nie powinni zajmować się 

dyrektorzy jednostek, gdyż nie posiadają zbyt dużego doświadczenia w powyższych kwestiach, wobec 

czego organ prowadzący powinien dostosować obiekty, a dyrektorzy powinni prowadzić edukację                

we własnych placówkach. W związku z powyższym prawdopodobnie nastąpi podjęcie decyzji o 

wycofaniu się i przeprowadzeniu prac przez Starostwo, gdzie powołany zostanie zespół ds. 

inwestycyjno – programowych. Jednakże do powyższego potrzebna jest zmiana regulaminu 

organizacyjnego, co jest przygotowywane. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał raz jeszcze, czy wobec powyższego nie oznacza 

to rezygnacji z przebudowy SOSW w Nowym Dworze Gdańskim? 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odpowiedział, że z przebudowy nie. Jednocześnie 

dodał, iż są założenia co do przeprowadzenia audytu oświaty w powiecie nowodworskim, gdyż około 

25% powiat będzie dopłacał. W związku z powyższym wymagana jest szeroka diagnoza. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odniosła się do zapytania w sprawie 

SOSW i poinformowała, iż Zarząd Powiatu na ostatnim posiedzeniu podjął decyzję o przeanalizowaniu 

wariantu, którego koszt, powiat jest w stanie udźwignąć w obecnej sytuacji finansowej. Pani 

Wicestarosta dodała, iż na powyższe składa się m.in. ogłoszenie przetargu na termomodernizację 

dwóch budynków ZS Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, czyli budynek warsztatowy i główny 
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dydaktyczny, natomiast w przyszłym roku zaplanowana jest również termomodernizacja SOSW w 

Nowym Dworze Gdańskim, co jest dodatkowym obciążeniem dla budżetu. Pani Wicestarosta 

przypomniała o podpisanej umowie z Urzędem Marszałkowskim na drugi odcinek przebudowy drogi 

Rychnowy – Myszewko, przy udziale własnym na kwotę 1 mln 400 tys. zł. Jednocześnie przy 

założeniu, że Miasto Nowy Dwór Gdański dołoży połowę wartości, to i tak będzie to dużym 

obciążeniem dla powiatu. Natomiast trwają przygotowania do złożenia wniosku do dnia 30 listopada 

2017 r. do PFRON-u na SOSW w Nowym Dworze Gdańskim, jednakże nie w tak dużym wymiarze, jak 

pierwotnie zakładano. W przypadku I wniosku do PFRON aprobowano wydatki, które zostały 

wcześniej poniesione przez powiat, w związku z I - szym etapem. Natomiast obecnie jest nowa 

sytuacja i nie ma możliwości zaliczenia tych wydatków na poczet wkładu własnego, wobec czego 

powiat musi przymierzyć się w taki sposób, by udźwignąć wkład własny. Jednocześnie dodała, iż 

PFRON gwarantuje 50%, jeśli wariant zostanie już skosztorysowany i uznany przez PFRON np. na 

kwotę 2 mln zł, to 1 mln zł należy pokryć z własnych środków jako wkład własny. W związku z 

powyższym, jeśli wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany, to powiat będzie musiał przystąpić do 

zadania, rozliczyć i zakończyć w roku przyszłym, przy zabezpieczeniu wkładu własnego w pełnym 

wymiarze. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, wskazał, iż w związku z powyższym ze zwrotu z             

PFRON-u na wykonanie I etapu nie wpłyną żadne środki. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odpowiedziała, iż na powyższe nic nie 

wskazuje. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, wskazał, iż w kwietniu miało odbyć się posiedzenie 

Zarządu PFRON-u, gdzie miała zostać podjęta decyzja o przyznaniu zwrotu powiatowi w wysokości 

50% tego co zostało zainwestowane w I etapie. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odpowiedziała, iż był to wariant gdyby 

zostało wykonane całe zadanie. 

 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, poinformował, iż nieraz były zapewnienia ze 

strony innych podmiotów, potem okazało się, iż nie podjęto uchwały, wobec powyższego zapytał na ile 

bezpieczny jest udział Miasta Nowy Dwór Gdański we wskazanej inwestycji? 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odpowiedziała, iż na ostatnie posiedzenie 

Zarządu Powiatu zaproszony został Burmistrz Miasta Nowy Dwór Gdański, który zadeklarował, iż 

środki w kwocie 250 tys. zł jest w stanie znaleźć w budżecie miasta, jednocześnie z wypowiedzi 

burmistrza wynikało, że Radni Miasta Nowy Dwór Gdański nie będą mieli wobec realizacji 

powyższego zadania odrębnego zdania. Jest zawsze ryzyko, jednak uznajemy, iż Burmistrz jest na 

tyle zorientowany i będzie miał aprobatę Rady dla powyższego pomysłu. Jak również poważnie 

traktujemy wypowiedź w kontekście zabezpieczenia połowy wkładu własnego na dalszy odcinek, tylko 

że tamten odcinek jest potrzebny, by znalazł się w projekcie budżetu na rok 2018, wobec czego Rada 

Miasta Nowy Dwór Gdański będzie musiała powyższe zaaprobować. Pani Wicestarosta jest zdania, iż 
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temat został przeanalizowany i był poruszany, gdyż wcześniej kierowane były zapytania w zakresie 

możliwości dofinansowania wskazanych zadań, jak również ostatnia wizyta Burmistrza Miasta Nowy 

Dwór Gdański uspokoiła i upewniła, co odciąży budżet powiatu, przy realizacji zadań. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, poinformował, iż rozmawiał z Burmistrzem Miasta Nowy 

Dwór Gdański, który poinformował, że w najbliższym czasie Rada Miejska zbierze się na sesji 

zwołanej w trybie nadzwyczajnym i taką uchwałę będzie podejmowała. Jednocześnie jest zdania, iż 

nie ma zagrożenia, iż uchwały nie zostaną przez Radę Miejską podjęte. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, wskazał, iż nie wątpi w to, że Burmistrz Miasta Nowy Dwór 

Gdański nie dotrzyma słowa, gdyż rozmawiał w powyższym temacie. Radny jest za tym, by powyższą 

drogę zrobić, jednakże martwi się SOSW w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie zabierane są środki 

przeznaczone na inwestycję oraz nie otrzymamy zwrotu środków z PFRON-u. Jednocześnie 

przypomniał huczne zapewnienia Zarządu Powiatu po walącym się budynku i zapewnieniach, że 

natychmiast trzeba wykonać remont SOSW, natomiast Pan Bojkowski ogłosił ogromny sukces. 

Należałoby wrócić do powyższego tematu i spróbować zabezpieczyć środki na remont SOSW, bo jeśli 

ma zostać wykonana  termomodernizacja w II etapie to pytanie czy czegoś nie pomijamy, co powinno 

zostać gruntowanie wykonane. Radny proponuje raz jeszcze wrócić do tematu, by po raz kolejny 

przymierzyć się do powyższego zadania.  

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, poinformował, iż w związku z tym, iż wydatku w kwocie 

500 tys. zł nie ma zadaniach inwestycyjnych rozumie, iż będzie to remont? 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, że tak.  

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał, w związku z tym, iż warunkiem odbioru etapu w 

ramach PROW jest wykonanie I odcinka w technologii nie gorszej czy wskazana kwota wystarczy na 

to, by spowodować wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie różnych remontów, by ktoś przy 

odbiorze odcinka nie zarzucił, iż I odcinek został wykonany w technologii niewystarczającej i wówczas 

należałoby znaleźć kwotę dodatkową na wykonanie raz jeszcze wskazanego odcinka? 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż kalkulację w powyższym temacie 

przeprowadził Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim wraz z ekspertami. 

 

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

poinformował, iż nie możemy porównywać powyższych odcinków dróg chodzi o to, by droga była tej 

samej klasy i o tych samych parametrach, a to co wykonamy gwarantuje, iż będzie nawierzchnia 5.5 

m drogi w technologii w asfalcie.  

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie: 11 za (4 nieobecnych – Pan M. Białkowski, Pani I. Tyburska, Pan H. Kuczma, Pan R. 

Pawłowski) Uchwała została podjęta.  
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3. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Gdańskim. 

                                                                                                                                                                           

 Protokołowała: R. Kamińska                                                       

                                                                                               Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 

 

 

 

 


