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PROTOKÓŁ NR XL/2018 

z XL sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia 20 lutego 2018 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 9.10 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

Białkowski, Pan H. Ząbek, Pani I. Tyburska) (zał. do protokołu).  

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

nadzwyczajnym, następnie odczytał porządek obrad. Jednocześnie zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. 

Wobec powyższego zarządził głosowanie. 

Głosowanie: 12 za, (3 nieobecnych – Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pani I. Tyburska) 

Porządek został przyjęty.  

 

2.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

2.1 zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. (zał. do protokołu)  

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Pana Starostę o przedstawienie projektu 

uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż uchwała dotyczy zwiększenia środków 

w kwocie 160.000 zł, w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej w Nowym Dworze Gdańskim”. Starosta dodał, iż obecnie w ramach zadania 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim” zadanie 

pierwsze dotyczące termomodernizacji warsztatów szkolnych i budynku głównego oraz sali 

gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim jest realizowane. Odbyły się trzy 

przetargi: pierwszy przetarg unieważniono z powodu braku ofert, w drugim przetargu na dwa zadania 

pięć firm złożyło ofertę i wyłoniono wykonawcę. Zadanie termomodernizacji warsztatów szkolnych 

znalazło wykonawcę na wartość 3 mln 63 tys. zł, natomiast budynku głównego i sali gimnastycznej na 

blisko 1,5 mln zł. oraz nadzór inwestorski na kwotę 89.500 tys. zł. Starosta podsumował, iż na 

wskazane zadania już w tej chwili jest wykonawca, który zadanie realizuje. Natomiast na zadanie nr 3 

dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim, 

przeprowadzono trzy przetargi. Po pierwszym przetargu cena, którą zaproponowała firma była nie do 

przyjęcia, podobnie było w drugim przetargu, natomiast w trzecim znalazł się wykonawca, który złożył 

ofertę na  około 2 mln 755 tys. zł. Starosta podsumował, iż całość wykonania trzech zadań zamyka się 

w kwocie około 7 mln 300 tys. zł, na które przeznaczono kwotę około 2 mln 250 tys. zł. Starosta 

poinformował także o  nadzorze inwestorskim, który został wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego 

na kwotę 89.500 tys. zł. W związku z powyższym do realizacji zadań brakuje kwoty 160 tys. zł. Wobec 

powyższego prośba do Rady Powiatu o dokonanie zwiększenia po stronie wydatków kwoty 160 tys. zł. 

Starosta dodał, iż całość zadania zamyka się w przewidzianej kwocie.  
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Jednocześnie poinformował, iż możliwe, że w związku z wyłonieniem w wyniku zapytania ofertowego 

nadzoru inwestorskiego na zadanie dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 

Nowym Dworze Gdańskim, potrzebne będzie jeszcze jedno spotkanie Rady Powiatu. Starosta dodał, 

iż  być może uda się zrealizować powyższe na sesji zwołanej w trybie zwykłym, jednakże może 

zdarzyć się tak, że potrzebne będzie zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym ze względu na czas. 

Starosta zadowolony jest z zakończenie powyższych zadań z takim rezultatem. 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, poinformował, iż na posiedzeniu Zarządu Powiatu przeprowadzono 

rozmowę w sprawie możliwości ubiegania się o zwiększenie wsparcia finansowego na powyższe 

zadanie. Jednocześnie poprosił Panią Wicestarostę o przybliżenie powyższego tematu. 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż jest szansa na 

otrzymanie do 85 % dofinansowania. Jednocześnie wskazała, iż w obecnej chwili poziom 

dofinansowania jest na poziomie 72%. Zarząd Powiatu będzie podejmował kroki, by udało się 

otrzymać dofinansowanie do 85%. Natomiast na chwilę obecną trudni jest przewidzieć, jaki będzie 

efekt tych starań. Jest taka możliwość i podejmiemy starania. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, dodał, iż powyższe uzależnione jest od skuteczności 

wdrożenia środków wojewódzkich. Może zdarzyć się tak, że jakieś zadania nie zostaną wykonane 

przez innych partnerów, w związku z czym pojawi się szansa na zwiększoną pulę środków 

finansowych, wówczas zwiększony może zostać procent dofinansowania. 

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

Głosowanie: 12 za, (3 nieobecnych – Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pani I. Tyburska) 

Uchwała została podjęta.  

 

2.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018 – 2032. 

(zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Pana Starostę 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: 12 za, (3 nieobecnych – Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pani I. Tyburska) 

Uchwała została podjęta.  

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 
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