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PROTOKÓŁ NR XLIV/2018 

z XLIV sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

Rozpoczęcie: 12.00    Zakończenie: 14.00 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych (3 nieobecnych - Pan M. 

Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński, 1 osoba przybyła później – Pan H. Kuczma) (zał. do 

protokołu).  

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad. Jednocześnie zapytał o uwagi. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski przedstawił wniosek Zarządu Powiatu, dotyczący 

wprowadzenia do porządku obrad autopoprawek projektów uchwał w sprawie:  

- zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  

- zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na lata  2018-2032. 

oraz dodatkowych projektów uchwał w sprawie: 

5.8 wygaśnięcia mandatu radnego.  

5.9 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Gminą Nowy 

Dwór Gdański bez obowiązku dokonywania opłat.  

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

obrad autopoprawek do projektów uchwał w sprawie: 

- zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  

Głosowanie: 11 za, (3 nieobecnych - Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński, 1 osoba 
przybyła później – Pan H. Kuczma) 
 
- zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na lata  2018-2032. 

Głosowanie: 11 za, (3 nieobecnych - Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński, 1 osoba 
przybyła później – Pan H. Kuczma) 
 

5.8 wygaśnięcia mandatu radnego.  

Głosowanie: 10 za, (1 wstrzymujący się – Pan Z. Bojkowski, 3 nieobecnych - Pan M. Białkowski, Pan 
H. Ząbek, Pan J. Charliński, 1 osoba przybyła później – Pan H. Kuczma) 
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5.9 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Gminą 

Nowy Dwór Gdański bez obowiązku dokonywania opłat.  

Głosowanie: 11 za, (3 nieobecnych - Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński, 1 osoba 
przybyła później – Pan H. Kuczma) 
 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie. 
 
Głosowanie: 11 za, (3 nieobecnych - Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński, 1 osoba 
przybyła później – Pan H. Kuczma) 
 
Porządek został przyjęty.  
 

2. Przyjęcie protokołu  z sesji XLIII z dnia 30.05.2018 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 XLIII z dnia 30.05.2018 r.? 

Nie wniesiono.  

Protokół został przyjęty.  

 

3.Interpelacje i zapytania Radnych. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, składa następujące interpelacje: 

- „Mam pytanie. Na ostatniej sesji rozmawialiśmy o przedłużeniu Kochanowskiego, czy zapadła 

decyzja dofinansowania tej drogi do Starocina?” 

- „Jaką kwotą się zamknie i czy się zamknie i zostanie wybudowane dokończenie chodnika w 

Kmiecinie?” 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny powiedział: „Chciałbym zobaczyć czy Pan Radny i Radna do 

sejmiku są obecni dzisiaj. Nie widzę, więc nie zadam tego pytania. Chcę skorzystać z mojej osobistej 

sprawy, jest tu wielu zasłużonych na tej sali pracowników, współpracowników, radnych i obecnych 

gości. Ja chciałbym podziękować za współpracę i miłą pracę szczególnie w zakresie utrzymania ładu i 

porządku w starostwie i tych ciepłych uwag. I chcę Panie Przewodniczący złożyć tę wiązankę kwiatów 

dla Pani Sekretarz, Pani Joanny Bryk.” 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady powiedział: „Panie Radny absolutorium dla Zarządu 

będzie w kolejnych punktach także gratulacje, podziękowania za pracę Zarządowi i również 

pracownikom urzędu będą w jednym z kolejnych punktów, ale nie mam nic przeciwko temu, to jest 

zawsze miły gest.” 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski odpowiedział na interpelację Radnego Pana 

Sobocińskiego: „W autopoprawce Panie Radny jest właśnie pozycja 60 tys. zł, zaplanowane wydatki 

na przebudowę drogi powiatowej Nr 2309 w Starocinie.” 
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4. Przygotowanie służb, inspekcji i straży  oraz służb medycznych działających na terenie 

Powiatu Nowodworskiego do sezonu letniego 2018. (zał. do protokołu)  

 

12.12 – przybył Pan H. Kuczma 

 

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

Dworze Gdańskim powiedział: „ W celu zapewnienia prawidłowego ładu i porządku publicznego na 

terenie naszego powiatu i Mierzei Wiślanej, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku podjął decyzję 

o wzmocnieniu naszej jednostki dwudziestoma ośmioma funkcjonariuszami. Skierował ich do 

pełnienia służby w odpowiednich posterunkach w zależności od zabezpieczenia finansowego przez 

odpowiednie gminy. Przedstawiać się to będzie w następujący sposób. Posterunek policji w Krynicy 

Morskiej otrzyma 13 funkcjonariuszy, posterunek policji w Stegnie 8 funkcjonariuszy, posterunek policji 

w Sztutowie 7 funkcjonariuszy. Jest to o dwóch funkcjonariuszy pionu kryminalnego mniej w stosunku 

do lat ubiegłych. Głównym celem i zadaniem będzie szeroko pojęte zabezpieczenie ładu, imprez 

masowych i kulturalnych, podejmowanie interwencji, których w sezonie letnim będzie czterokrotnie 

więcej  niż poza sezonem. Pozostałe służby jak ruch drogowy zajmie się zabezpieczeniem przejazdów 

na naszych głównych ciągach komunikacyjnych, czyli drogach 55, 501 i 502. Zostanie powołany 

zespół wodny, który obejmie swoim nadzorem akwen wodny Zalew Wiślany, Szkarpawę i Wisłę 

Królewiecką. Oczywiście pozostałe służby takie jak Wydział Kryminalny zajmą się przeprowadzeniem 

akcji pod kątem ujawniania narkotyków, dopalaczy i zabezpieczeniem procesowym sezonu.  

Pan Łukasz Zblewski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 

Nowym Dworze Gdańskim, powiedział: „ Mam przyjemność po raz pierwszy spotkać się z Państwem 

na sesji Rady, tylko dosłownie jedno zdanie na temat mojej osoby. Od siedemnastu lat w służbie 

Państwowej Straży Pożarnej, od roku jestem w Nowym Dworze Gdańskim, a szesnaście lat w 

Starogardzie. Chciałbym się z Państwem podzielić jak komenda, jak również podległe nam jednostki 

przygotowały się do sezonu letniego. W ostatnim okresie dokonaliśmy szczegółowej kontroli lasów, 

dokładnie wczoraj dokonałem takiej kontroli na całej Mierzei. Szczególnie poświęcamy czas na uwagi 

dotyczące miejsc tzw. obozowisk, w szczególności obozowisk harcerskich. Zostały wyznaczone 

pewne wytyczne w jaki sposób obozowiska mają być kontrolowane i wszystkie takie kontrole i opinie z 

naszej strony zostały wydane. Posiadamy na dzień dzisiejszy wszystkie dane związane z 

organizatorami wypoczynku, jak również z możliwością skontaktowania się z organizatorami lub z 

osobami, które ten wypoczynek w danym miejscu będą przeprowadzać. Dokonaliśmy kontroli nowej 

drogi pożarowej, która biegnie wzdłuż całej Mierzei. Jeden z istotniejszych elementów, na który 

chciałbym zwrócić uwagę, to jest powstanie w sezonie letnim stałego posterunku w Krynicy Morskiej. 

Codziennie będzie pełniło tam służbę czterech funkcjonariuszy, w tym dwóch funkcjonariuszy straży 

pożarnej plus dwóch podchorążych w systemie 24/48. Te służby będą od 2 lipca do 31 sierpnia. 

Dodatkowo w okresie letnim w komendzie przez cały czas odbywać praktyki będzie dwunastu 

podchorążych ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którzy są po trzecim roku studiów i będą nas 

bardzo mocno wspierać. Przed sezonem letnim do komendy powiatowej wpływają wnioski o wydanie  



4 

 

 

 

opinii w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w obiektach zamieszkania zbiorowego i wypoczynku. 

Wszystkie te kontrole zostały przeprowadzone. Natomiast te które pod względem przepisów 

przeciwpożarowych pojawiły się, to zostały  właścicielom, zarządcom, użytkownikom  wskazane i te 

elementy, w których pojawiły się nieprawidłowości w/w osoby sukcesywnie usuwają. Chciałbym 

poinformować wysoką radę, że w miesiącu sierpniu od 6 do 16 sierpnia na Wyspie Sobieszewskiej 

jest organizowany zlot harcerski i na tym zlocie ma być łącznie około 15 tys. harcerzy. Dnia 12 

czerwca zostały przeprowadzone przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej                             

i Komendę Powiatową w Nowym Dworze Gdańskim duże ćwiczenia, które miały nas przygotować 

również do tego zlotu. Jako Komenda w Nowym Dworze Gdańskim bardzo mocno w tychże 

ćwiczeniach uczestniczyliśmy. Przygotowaliśmy pewne epizody, jak również kierowaliśmy działaniami 

i pracą sztabu. Na pewno na Mierzei w związku ze zlotem harcerskim będzie przewidywany ruch 

autobusowy, mając na uwadze wycieczki do obozu w Sztutowie. Ponadto pragnę poinformować 

szanowaną radę, że przed sezonem letnim w najbliższych dniach odbieramy nowego quada z lawetą, 

który będzie służył nam w celach rozpoznawczych. Chciałbym przekazać również informację, iż udało 

się nam pozyskać nowe urządzenie do badania masek i aparatów, co pozwoli wszystkim jednostkom 

ochrony przeciwpożarowej z naszego powiatu na możliwość przeprowadzania pomiarów, jak również 

kalibracji tych urządzeń. Jesienią odbieramy podnośnik hydrauliczny, a w tym roku jeszcze samochód 

operacyjny rozpoznania terenu. Do posterunku w Krynicy Morskiej dodatkowo otrzymamy samochód 

ratowniczo – gaśniczy z Ośrodka Szkolenia w Słupsku z pełnym wyposażeniem. Będzie to bardzo 

duże wzmocnienie dla naszych działań.” 

Pan Tomasz Kriegel, Kierownik Grupy Komendy Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, 

powiedział: „Naszym zadaniem jest ochrona granicy państwowej. Do tego celu wykorzystujemy 

wszystkiego rodzaju  środki w postaci pojazdów samochodowych, terenowych, quady oraz do 

obserwacji wszystkiego rodzaju środki w postaci lornetek oraz środki optoelektroniczne, czyli kamery 

termowizyjne. Natomiast jeżeli chodzi o sezon letni tutaj w zakresie zabezpieczenia ładu i porządku na 

terenie Mierzei Wiślanej, czy też chodzi o teren leśny, czy też drogi dojazdowe, czy lokalne poprzez 

współdziałanie z policją i strażą pożarną, czy też strażą leśną będziemy prowadzili patrole 

rozpoznawczo – prewencyjne, które mają na celu zabezpieczenie ładu i porządku w tym też zakresie. 

Natomiast jeżeli chodzi o migrację cudzoziemców mamy Wydział ds. cudzoziemców, który będzie 

prowadził podobne patrole rozpoznawczo – prewencyjne w celu zabezpieczenia nielegalnej migracji 

cudzoziemców.” 

Pan Paweł Chodyniak,  Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, 

powiedział: „Powiatowe Centrum Zdrowia przygotowane jest jak zwykle do sezonu letniego. Oprócz 

świadczeń stacjonarnych, które udzielamy w szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim na izbie przyjęć i 

oddziale wewnętrznym, udzielamy również świadczeń w zakresie opiekuńczo – leczniczym, 

ambulatoryjnym, w ramach poradni chirurgicznej, ortopedycznej, laryngologicznej, dermatologicznej, 

onkologicznej, okulistycznej, pulmonologicznej, poradni K oraz w ramach hospicjum domowego, to są 

świadczenia wyjazdowe. Udzielamy również świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki  
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zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim. Od 1 czerwca uruchomiliśmy także punkt w Krynicy 

Morskiej, to jest nowość pierwszy raz wystartowaliśmy z tymi świadczeniami na sezon. Tak jak co roku 

uruchomiliśmy też od 1 czerwca dodatkowy zespół ratownictwa medycznego właśnie też w Krynicy 

Morskiej, oprócz zespołów, które stacjonują w Stegnie i w Nowym Dworze Gdańskim.” 

Pan Michał Szramka, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Elbląg, powiedział: „Nadleśnictwo Elbląg 

przygotowało się następująco do sezonu letniego. Trochę wcześniej już, bo od końca marca został 

założony monitoring przeciwpożarowy obejmujący cały pas Mierzei Wiślanej. W skład którego 

wchodzą leśnictwa Jantar, Kąty Rybackie i Krynica Morska. Od końca marca zostały powołane przez 

nadleśniczego osoby pełniące całodobowe dyżury przeciwpożarowe. Zostały wzmożone patrole straży 

leśnej, również w soboty i niedziele wspólnie z innymi służbami na terenie leśnictw Jantar, Kąty 

Rybackie i Krynica Morska. W razie wysokiego zagrożenia przeciwpożarowego, czyli jeśli będzie 

dłuższy okres za sucho, to nadleśniczy ogłosi zakaz wstępu do lasu. Nadleśnictwo posiada mobilną 

bazę sprzętu przeciwpożarowego, które znajduje się w biurze obrębu Stegna. Przez cały czas 

utrzymywany jest w gotowości do akcji podczas gaszenia pożarów, ciągnik z pługiem.” 

Pan Roman Pawłowski, Radny zapytał: „Mam pytanie w związku z tym zakazem wstępu do lasu, ja 

rozumiem, że ruch odbywać się będzie tylko szlakami wyznaczonymi, czy ścieżkami wydeptanymi? 

Pan Michał Szramka, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Elbląg, odpowiedział: „Tylko szlakami 

wyznaczonymi.” 

Pan Roman Pawłowski, Radny zapytał: „Turysta poruszający się np. w Mikoszewie wydeptaną 

ścieżką, może się spotkać z mandatem?” 

Pan Michał Szramka, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Elbląg, potwierdził, jednocześnie dodał: „Ale 

nie będziemy wystawiać tyle mandatów, gdyż byłyby to setki tysięcy.” 

Pan Tomasz Bojar – Fijałkowski, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim, 

powiedział: „W kwestii zabezpieczenia medycznego skupiamy się głównie na dziale epidemiologii, 

który z uwagi na zwiększone sezonowe zagrożenie epidemiologiczne pochodzenia żywnościowego. W 

związku z tym przygotowaliśmy na cały sezon letni harmonogram dyżurów również weekendowych 

tak, żeby zawsze jakiś pracownik działu epidemiologii bezpieczeństwa żywienia był w stanie szybko 

podjąć stosowne działania, czy to zabezpieczające, czy przeprowadzenie wywiadów w przypadku 

epidemiologii. Dzięki uzyskanemu od Wojewódzkiej Stacji samochodowi osobowemu zwiększyła się 

nasza możliwość reagowania w tym sezonie letnim, w porównaniu do poprzedniego sezonu letniego. 

Ten samochód mamy i użytkujemy dosyć intensywnie. Dział epidemiologii przeprowadził dodatkowo 

przegląd procedur w zakresie magazynowania szczepionek, awarii zasilania i innych. Zostały one 

poprawione, celem skuteczniejszego reagowania na ewentualne potrzeby w okresie sezonu letniego. 

Udało nam się również w porównaniu z poprzednim sezonem letnim zwiększyć zatrudnienie o jedną 

osobę niezwykle kompetentną w dziale epidemiologii oraz dodatkowo pozyskać stażystę, który w tym 

okresie letnim wesprze dział higieny komunalnej, jest to m. in. kwestia kontroli wody i plaż oraz działu  
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higieny pracy. To tak w zakresie wzwyżki kadrowej w porównaniu z poprzednim sezonem letnim. 

Wszystkie działy naszej stacji w niedawnym okresie dwóch miesięcy przeszły szczegółowe kontrole 

merytoryczne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku i wszystkie te kontrole 

zakończyły się wynikiem pozytywnym co pozwala nam sądzić, że merytorycznie jesteśmy dobrze 

przygotowani również do wzmożonej aktywności w sezonie letnim. Dodatkowo przeszliśmy kontrole 

działu finansów przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i chciałem Państwu powiedzieć, że 

jesteśmy jedną z dwóch spośród wszystkich osiemnastu stacji w województwie pomorskim, które 

miały wynik tej kontroli finansowej pozytywny bez żadnych uwag. W tej chwili mamy wzmożone 

działania w dziale higieny dzieci i młodzieży, bo na poniedziałek jesteśmy już umówieni z policją i 

strażą pożarną na wspólną kontrolę miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie harcerzy. Tak 

więc takie działania wspólne podejmujemy. Podejmujemy także wspólne działania z Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii i Policją w zakresie zagrożenia poborem świń i również wspólne działania z 

Policją w zakresie różnych akcji dopalaczowych, których się spodziewamy, bądź które już są. Jestem 

Państwu dłużny jedną informację, którą Państwo Radni mówili, że jej oczekują chodzi o przygotowanie 

kąpielisk. Na tę chwilę mamy zgłoszonych osiem kąpielisk i wszystkie mają status przez nas  

stwierdzony. Są to te same kąpieliska, co w latach poprzednich, czyli cztery kąpieliska w gminie 

Stegna i cztery kąpieliska w gminie Krynica Morska i dodatkowo w tym roku z uwagi na nowelizację 

Prawa wodnego mamy nową formę, czyli miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Takich 

miejsc mamy zgłoszonych dziesięć, wczoraj zakończyliśmy procedurę uzgadniania ostatnich sześciu 

w gminie Krynica Morska. Dodatkowe cztery takie miejsca są, ale to jest kontynuacja z lat poprzednich 

tych lokalizacji w gminie Sztutowo. Te miejsca okazjonalnie wykorzystane do kąpieli one pierwszy raz 

pojawiają się w tym roku, tam jest ograniczenie, że to miejsce może być użytkowane przez 30 dni w 

sezonie letnim, aczkolwiek wnioski są tak napisane, że są na bardzo podobną lokalizację, tak żeby ta 

suma dała dni 60. Nie mamy na tę chwilę doświadczeń z funkcjonowaniem tego, nie mamy weryfikacji 

naszych decyzji, czy to przez instancję wyższą, czy przez sądy. W związku z tym nie umiemy jeszcze 

ocenić, czy zasadnym jest, żeby lokalizacja tego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 

była w 90% taka sama w jednym i drugim wniosku, a to przesunięcie było takie niewielkie. Czym jedno 

różni się od drugiego. Kąpieliska pełnowymiarowe, takie pełne kąpieliska, to jest miejsce o dającym 

gwarancję wyższej jakości wypoczynku i korzystania z tej wody. To znaczy na kąpieliskach, których 

mamy osiem w naszym powiecie, cztery w gminie Stegna i cztery w gminie Krynica Morska mamy 

regularne badania wody, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Mamy dodatkowo serwis kąpielowy pod 

adresem email, gdzie turyści z całego kraju mogą na bieżąco sprawdzać informacje i o jakości wody i 

o badaniach i usługach, które są dostępne na tym kąpielisku, o tym kto jest organizatorem, numery 

alarmowe, jaka jest klasyfikacja tego kąpieliska. Tego nie mają miejsca okazjonalnie wykorzystywane 

do kąpieli, gdzie przez okres 30 dni obligatoryjna jest jedna kontrola na dziesięć dni przed otwarciem 

takiego miejsca i jedna kontrola w trakcie tego użytkowania, czyli jedna kontrola w przeciągu 30 dni, 

co wynika z przepisów. Oczywiście osobno na kąpieliskach dział higieny komunalnej będzie 

kontrolował takie kwestie jak kwestia właściwej gospodarki odpadami komunalnymi, czy też formy 

użytkowania tych terenów. W mojej ocenie, chodź dla mnie będzie to pierwszy okres letni w Stacji  
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Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Dworze Gdańskim, jesteśmy do tego sezonu przygotowani, 

myślę, że w dużej mierze się już zaczął, regularnie odbieramy telefony od turystów, którzy pytają się 

czy woda jest ciepła i czy bezpiecznie jest się kąpać. Udzielamy informacji, aczkolwiek nie do końca 

jesteśmy odpowiednim adresem, żeby takie pytania zadawać.” 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał: „Mam pytanie w związku z tymi kąpieliskami, czy w 

obydwóch przypadkach wymagane jest badanie dna tego kąpieliska, czy tylko w przypadku tych 

kąpielisk, a nie okazjonalnych?” 

Pan Tomasz Bojar – Fijałkowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze 

Gdańskim, odpowiedział: „Badanie dna nie jest wymagane przy miejscach okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli, jedynie robimy badanie wody, próbkę wody. Natomiast w trakcie 

użytkowania zarówno jednej jak i drugiej formy jakby obowiązek stałego monitorowania, ale znowu 

jakości wody, czy też powierzchni wody leży po stronie organizatora. My oczywiście podejmujemy 

wszelkie interwencje, jakby były zgłoszenia od turystów, że mają jakieś niepokojące obserwacje co do 

powierzchni tej wody, to oczywiście takie interwencje podejmujemy, natomiast to jest obowiązek 

organizatora. On ma być cały czas na miejscach tych kąpielisk i miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych. Zapomniałem jeszcze jednego punktu przeczytać. Myślę, że dzisiaj największe 

ryzyko w zabezpieczeniu medycznym powiatu z naszej strony wiąże się z dwoma brakami, które 

mamy. Pierwsze to brak agregatu i zasilania zabezpieczającego łańcucha chłodniczego szczepionek. 

Ten brak agregatu w naszym obecnym stanie lokalowym byłby trudny do zrealizowania i wiązałby się 

z kosztem kilkunastu tysięcy zł. Tak więc to jest dosyć problematyczna sprawa. Natomiast druga 

sprawa bardzo uprzejmie bym prosił, może Państwo radni i Zarząd Powiatu wsłuchałby się w taką o to 

prośbę, gdyż potrzebujemy zakupu nowego systemu monitorowania lodówki do przechowywania 

szczepionek wraz z urządzeniami. Co wiązałoby się z kosztem nie większym niż 2 tys. zł. Gdybyście 

byli Państwo uprzejmi wsłuchać się w taką prośbę i ewentualnie zastanowić się czy taki wydatek 

wpisywałby się w zadania powiatu w zakresie bezpieczeństwa, to będę niezwykle zobowiązany.” 

5.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1  przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 

rok. (zał. do protokołu)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Pana Starostę o przedstawienie projektu 

uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił projekt uchwały. 

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 12 za, (3 nieobecnych - Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński,) 
 
Uchwała została podjęta.  
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5.2 przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg 

Powiatowych  w Nowym Dworze Gdańskim. (zał. do protokołu) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana 

Romana Pawłowskiego o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Roman Pawłowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił projekt uchwały. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał o inne uwagi. Nie zgłoszono. Wobec powyższego 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 10 za, (1 wstrzymujący się – Pan I. Stolarz, 1 przeciw – Pan A. Sobociński, 3 
nieobecnych - Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński,) 
 
Uchwała została podjęta.  

5.3 skargi na przewlekłe załatwienie sprawy przez Starostę. (zał. do protokołu) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana 

Romana Pawłowskiego o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Roman Pawłowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił projekt uchwały. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał o uwagi.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, zapytał: „Czy Komisja Rewizyjna w związku z zawiłością, gdzie 

radca prawny powołuje się na paragrafy ustawy, różnego typu dokumenty, zasięgnęła opinii obsługi 

prawnej w stosunku do tej sprawy?” 

 

Pan Roman Pawłowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odpowiedział: „Szanowny Panie 

Radny, Komisja Rewizyjna nie ma obowiązku zasięgania opinii prawnej. Stwierdziliśmy, że w 

rozmowach z Panem Dyrektorem i z Panią uzasadnienie uchwały, które myśmy sporządzili nie 

wymaga akceptacji zespołu prawnego i takie ustalenia zostały dokonane. Tymbardziej, że wyjaśnienia 

przedstawione przez Pana Matkiewicza na piśmie były uzgadniane z obsługą prawną starostwa.” 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, dodał: „Projekt uchwały został, ale pod względem 

formalno – prawnym zaopiniowany przez nasze służby prawne. Natomiast co do meritum, to słyszymy 

od Pana Przewodniczącego, że nie.” 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał o inne uwagi. Nie zgłoszono. Wobec czego 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Głosowanie: 10 za, (1 wstrzymujący się – Pan Z. Bojkowski, 1 przeciw – Pan A. Sobociński, 3 
nieobecnych - Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński,) 
 
Uchwała została podjęta.  

5.4 skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 

Nowym Dworze Gdańskim. (zał. do protokołu) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana 

Romana Pawłowskiego o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Roman Pawłowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, omówił projekt uchwały. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał o inne uwagi. Nie zgłoszono. Wobec powyższego 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 12 za, (3 nieobecnych - Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński,) 
 
Uchwała została podjęta.  

5.5 ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego. (zał. do protokołu) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Pana Starostę o przedstawienie projektu 

uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, zobligował Sekretarza Powiatu do omówienia projektu 

uchwały. 

 

Pani Joanna Bryk, Sekretarz Powiatu, omówiła projekt uchwały. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał o uwagi. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny zapytał: „Co by się stało, gdyby Rada nie przyjęła takiego projektu 

uchwały?” 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, odpowiedział: „Uchwała nie byłaby podjęta.” 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny dodał: „I zostałoby wynagrodzenie na takim samym poziomie, jak 

było?” 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, powiedział: „Wynagrodzenie Starosty ustalane jest 

uchwałą Rady. Rada uchwałę może podjąć, a może jej nie podjąć. Jeżeli Rada nie podejmie uchwały 

to obowiązuje stara uchwała. Jeżeli się nie mylę?” 
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Pani Joanna Bryk, Sekretarz Powiatu, dodała: „Jeszcze jedną rzecz tylko dodam. Rozporządzenie 

wskazuje, że od 1 lipca 2018 r. powinno być już inne wynagrodzenie.” 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, poprosił mecenasa o rozstrzygnięcie problemu, 

jednocześnie zapytał: „Co by było w przypadku takim, kiedy Rada Powiatu za chwilę w głosowaniu nie 

podejmie proponowanej przez Zarząd uchwały?” 

 

Pan Michał Dmowski, radca prawny powiedział: „Nie znalazłem przepisu, który mówiłby o 

jakiejkolwiek sankcji za nieprzyjęcie takiej uchwały.”  

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał: „Pytanie jest tylko takie czy w tym przypadku 

obowiązuje stara uchwała, czy poprzednia?” 

 

Pan Michał Dmowski, radca prawny, odpowiedział: „Jeżeli nie przyjmiemy nowej uchwały to 

obowiązuje stara uchwała.” 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, dodał: „Z 8 grudnia 2014 r., jak pamiętam.” 

 

Jednocześnie Przewodniczący Rady zapytał o inne uwagi. Nie zgłoszono. Wobec powyższego poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 6 za, 2 wstrzymujących się – Pani Barbara Ogrodowska, Pan H. Kuczma, 4 przeciw – 
Pan A. Sobociński, Pan S. Juszczyk, Pan R. Pawłowski, Pani R. Cichosz, (3 nieobecnych - Pan M. 
Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński,) 
 
Uchwała została podjęta.  

5.6 zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. - autopoprawka (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. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał o uwagi.  

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, zapytał: „Czy tam nie powinien być paragraf 4, a nie 5?” 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, powiedział: „Mówimy o uchwale? Jest paragraf 1, 2, 3 i 5 

o to chodzi?” 
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Pan Lubomir Głowacki, Radny, potwierdził, że chodzi o powyższe. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, wyjaśnił: „To nie jest po kolei, to jest odniesienie do 

paragrafów w uchwale budżetowej.”  

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała: „Dokładnie tak. Kolejność paragrafów 

jest w odniesieniu do uchwały budżetowej głównej.” 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał: „Ile zostało wolnych środków.” 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała: „ Wolnych środków jak można sobie 

wyczytać ze sprawozdania NDS, które jest na stronie budżetowej, 4 mln 199 tys. zł, zaangażowanych 

w budżecie jest 3 mln 22 tys. zł, więc około 1 mln 200 tys. zł.” 

 

Nie zgłoszono. Wobec powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 12 za, (3 nieobecnych - Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński,) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

13.05 – Pan A. Sobociński wyszedł 

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

autopoprawka (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. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał o inne uwagi. Nie zgłoszono. Wobec powyższego 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 11 za, 1 nie brał udziału w głosowaniu – Pan A. Sobociński, (3 nieobecnych - Pan M. 
Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński,) 
 
Uchwała została podjęta.  
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5.8 wygaśnięcia mandatu radnego. - dodatkowy projekt uchwały. (zał. do protokołu) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, powiedział: „W sumie przepisy mówią jedno, ale 

powiedziałbym jest to bardzo niezręczna sytuacja dla koleżanek i kolegów Radnych, że my go 

odwołujemy. Powinien go odwołać sędzia, który go powołuje, a nie my. Przynajmniej jest takie moje 

odczucie.” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, powiedział: „Zgadza się, ale przepis mówi Panie 

Starosto wyraźnie. Zarówno kodeks wyborczy jak i ustawa o samorządzie powiatowym mówi wyraźnie 

jak się odbywa procedura, na nas złożono ten obowiązek i niestety ten obowiązek musimy wykonać.” 

 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 10 za, 1 nie brał udziału w głosowaniu – Pan A. Sobociński, 1 wstrzymujący się – Pan Z. 
Bojkowski, (3 nieobecnych - Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński,) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

5.9 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Gminą 

Nowy Dwór Gdański bez obowiązku dokonywania opłat. – dodatkowy projekt uchwały. (zał. 

do protokołu) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Pana Starostę o przedstawienie projektu 

uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił projekt uchwały. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny zapytał: „Czy nie powinny być podane wartości?” 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odpowiedział: „ Jest podana wartość 14.601,00 zł.” 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, zapytała: „14.601,00 zł to jest co? wszystkie działki tyle kosztują?” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, odpowiedział: „Te dwie działki 94/6 i 146/1. 

Zamieniamy te dwie działki, wytłuszczone trójkąty na mapie, gdyby Pani zwróciła uwagę na jedną 

działkę 122/6, co jest własnością gminy. Uzgodniono, że bez dopłat” 
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Pani Iwona Tyburska, Radna, dodała: „To ja rozumiem, jednak nasze działki są nieco większe 

powierzchniowo od działki gminnej, zdaje się tak? Czy nie powinniśmy mieć w uchwale zapisane kto 

ponosi koszty aktu notarialnego?” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, odpowiedział: „Nie wiem jak to jest zwyczajowo 

przyjęte, ja tylko powiem, że sprawa dotycząca zamiany tych działek toczy się już od pięciu czy 

sześciu lat. Jest to droga o której dzisiaj mówiliśmy 2345G, czyli Jazowo – Wierciny. Ta droga gminna 

ma kategorię drogi powiatowej i będziemy we wrześniu podejmowali uchwałę o zamianie kategorii 

drogi, bo musimy to zrobić do końca trzeciego kwartału. Tutaj Pan Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych będzie miał do wykonania zadanie, żeby otrzymać opinię od sąsiednich powiatów w 

sprawie wyrażenia zgody, czy pozytywnej opinii. Nie wiem, czy Państwo pamiętają my już taką 

uchwałę podejmowaliśmy w zeszłym roku o zmianie kategorii drogi. Ale w związku z tym, że 

pierwszym etapem musi być zamiana działek, a dopiero potem uchwała o zmianie kategorii drogi 

wykonujemy to w tej chwili. Natomiast co do Pani pytania kto ponosi koszty aktu, takiej informacji nie 

mam, nie wiem jak to jest zwyczajowo. Nie wiem czy ktoś może z Zarządu by odpowiedział?”  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, powiedział: „Podobno, szczegółowo nie chciałbym się 

odnosić, ale podobno po połowie.” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, dodał: „Na pewno jest to sprawa o tyle istotna, że 

pozwoli uregulować problem prawny, których mamy więcej na terenie powiatu. Z gminami często 

bywa tak, że jest droga powiatowa leży na drogach gminnych, droga gminna leży na działkach 

powiatowych. To jest tak jakby pierwszy etap, który pozwoli spróbować uporządkować te sprawy.” 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny powiedział: „Uważam i twierdzę, że powinny być działki 

wymienione wartościowo, nie suma. Nadzór odrzuci.” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zapytał: „ Panie Radny, ale to nie jest pytanie do mnie 

tylko raczej obsługa prawna w tej kwestii powinna się wypowiedzieć, czy powinny być 

wyszczególnione poszczególne działki, jeżeli chodzi o wycenę. Tej informacji nie mam czy powinny 

być, czy też nie.” 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna powiedziała: „Ja tutaj w treści uchwały nie mogę dostrzec ile one są 

warte. W związku z tym, w którym momencie mamy dopisać, uzasadnienie zmienić, taka ma Pan 

propozycję, żeby to zmienić?” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, dodał: „Pan Radny zadał pytanie, czy nie powinno 

być. Ja nie wiem.” 
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Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, powiedział: „Powinny być wyszczególnione wartości obojętnie 

gdzie. W którym miejscu to nie moja sprawa.” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zapytał: „Czy ktoś może odpowiedzieć na pytanie 

Radnego Bojkowskiego, czy powinny być wyszczególnione wartości dwóch poszczególnych działek, 

odrębnie dwóch.” 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, powiedział: „Wydaje się, że zasadne prawdopodobnie, 

ale nie jestem specjalistą w tej sprawie.” 

 

13.18 – wrócił Pan A. Sobociński 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zaproponował: „ Za chwilę ogłoszę przerwę, bo taka 

była planowana. I po przerwie tą informację byśmy zdobyli. Bo rozumiem, że działki były oddzielnie 

wyceniane.”  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zarządził 10-cio minutową przerwę. 

 

13.20 – 13.30 – przerwa 

 

13.30 – nie wrócił Pan H. Kuczma 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zapytał: „Panie Radny Bojkowski, czy ja Pana pytanie 

mam traktować jako wniosek o uzupełnienie wartości tych działek?” 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny potwierdził.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, powiedział: „Dobrze. Te wartości mamy podane. W 

związku z tym odczytam Państwu paragraf 2. Proszę wysłuchać i mnie kontrolować, czy dobrze. W 

paragrafie 2 mamy zapisane cyt.: Przedmiotem zamiany będą działki o nr 94/6 o pow. 0,0324 ha o 

wartości 10.284 zł oraz 146/1 o pow. 0,0136 ha o wartości 4.317 zł położone w obrębie Jazowa, 

gmina Nowy Dwór Gdański, użytek dr, dla których w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy 

Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW 

GD2M/00055451/2 stanowiące własność Powiatu Nowodworskiego na działkę o nr 122/6 o pow. 

0,0357 ha o wartości 11.635 zł położoną w obrębie Jazowa, gmina Nowy Dwór Gdański, użytek dr, dla 

której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym 

Dworze Gdańskim prowadzi się księgę wieczystą KW GD2M/00058535/6 stanowiącą własność Miasta 

i Gminy Nowy Dwór Gdański. Czyli dopisujemy wartości do naszych dwóch działek i do działki 

gminnej. I rozumiem, że w uzasadnieniu również te działki rozdzielamy.”  
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o inne uwagi. Nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, powiedział: „Wobec czego przegłosujemy formalnie 

wniosek Pana Bojkowskiego, który przeczytałem. Potem przegłosujemy całą uchwałę.” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego 

Bojkowskiego. 

 

Głosowanie: 11 za, 1 nie brał udziału w głosowaniu – Pan H. Kuczma, (3 nieobecnych - Pan M. 
Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński,) 
 

Następnie Przewodniczący Rady, poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 11 za, 1 nie brał udziału w głosowaniu – Pan H. Kuczma, (3 nieobecnych - Pan M. 
Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński,) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

13.34 – wrócił Pan H. Kuczma 

6.  Procedura absolutoryjna. 

6.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017 rok  

wraz  z informacją o stanie mienia na 31.12.2017 rok. (materiał rozdany Radnym na płytach 

CD) zał. do protokołu) 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o omówienie dokumentu. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Skarbnika Powiatu do przedstawienia 

sprawozdania. 

 

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

2017 r. wraz z informacją o stanie mienia oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu. 

 

6.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Nowodworskiego za 2017 r. - Wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

powiatu w 2017 roku 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 2017 r.   
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej 

do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 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 2017 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 Powiatu, zapytał Skarbnika Powiatu: „Z czego wynika 

takie, a nie inne na poziomie osiemdziesięciu kilku procent wykonanie planu dochodów i planu 

wydatków?”  

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odpowiedziała: „W głównej mierze wynika z realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zaplanowane były w 2017 r., jednak 

większość z tych projektów nie została zrealizowana, została przesunięta na 2018 r. i to z tego 

wynika.” 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, zapytał: „Na co zamierza wydać 1 mln zł Zarząd wolnych 

środków?” 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odpowiedziała: „Wolne środki w 

wysokości 1 mln zł, my jeszcze nie mamy wykonanych dochodów na wyższą kwotę, co wynika ze 

sprzedaży nieruchomości. Jeżeli ich nie zrealizujemy no to jak można dysponować środkami, które i 

tak w pełni nie pokryją tego, jeżeli nie sprzedamy nieruchomości. Są braki jeżeli czegoś nie upłynnimy. 

Jeżeli nie zostanie dokonana sprzedaż skutecznie, będziemy musieli dobrać prawdopodobnie  

kredytu. Dlatego stąd taka duża ostrożność.” 

 

6.4  Uchwały Rady Powiatu w sprawach: 

6.4.1   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. zał. do protokołu 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Pana Starostę o przedstawienie projektu 

uchwały.  
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Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, zobligował Skarbnika Powiatu do omówienia projektów 

uchwał. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał o inne uwagi. Nie zgłoszono. Wobec powyższego 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 9 za, 1 przeciw – Pan A. Sobociński, 2 wstrzymujących się – Pan J. Gross, Pan I. 
Stolarz, (3 nieobecnych - Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński,) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

6.4.2   absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.  zał. do protokołu) 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu 

uchwały.  

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał o inne uwagi. Nie zgłoszono. Wobec powyższego 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 9 za, 1 przeciw – Pan A. Sobociński, 2 wstrzymujących się – Pan J. Gross, Pan I. 
Stolarz, (3 nieobecnych - Pan M. Białkowski, Pan H. Ząbek, Pan J. Charliński,) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, powiedział: „W tym miejscu chciałbym pogratulować 

Zarządowi Powiatu i podziękować za pracę i za zaangażowanie w tym 2017 r. Wiemy, że nie jest 

łatwo, wiemy, że Panowie się angażujecie i za to należy się wam podziękowanie. Jak również 

pracownikom urzędu na czele z Panią Sekretarz i  Panią Skarbnik, dziękujemy za waszą pracę, za 

wasze poświęcenie. Proszę przekazać życzenia od przewodniczącego wszystkim pracownikom 

starostwa, a paniom dyrektorkom, którym również dziękujemy i panu dyrektorowi prośba o 

przekazanie podziękowań pracownikom waszych urzędów.” 

 

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

Informacja została przyjęta. 

8.  Wnioski i oświadczenia Radnych 

Pan Zbigniew Ptak Starosta, powiedział: „Dziękuję bardzo Radzie za udzielenie absolutorium. 

Rzeczywiście nie jest łatwo zarządzać terenem powiatu, jednostkami i wszelkimi oczekiwaniami, jakie  
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kierowane są do Zarządu, do Rady Powiatu. Sami wiemy wszyscy, że nie siedzimy niestety na dużych 

środkach, którymi możemy dysponować. W zasadzie cały czas jesteśmy na dużym minusie i to 

powoduje, że często do kilkuset złotych są rozeznania, czy w tą stronę, czy w tamtą jak ie 

zadysponować środki. Jest to bardzo trudne i powiedziałbym też w jakiś sposób no nie przynoszący 

nawet radości z tego. Bo jeśli są środki i coś się robi i coś powstaje, to wtedy jest dużo łatwiej. A jak 

nie ma tych środków i odpędzamy od słusznych oczekiwań, czy mieszkańców, czy w stosunku do 

zadań, które też narastają. I to jest rzeczywiście takie bardzo stresujące, a jednocześnie frustrujące. 

Nie daje dużej satysfakcji kiedy nie ma się czym zarządzać. Niestety nasz powiat jest w takich 

uwarunkowaniach finansowych, w jakich jest i kiedy się spotykamy z koleżankami, czy kolegami z 

zamożnych powiatów to rzeczywiście patrzymy jak to jest. Począwszy od tego, że czy Basia czy ja 

zawsze jedziemy swoimi samochodami na każde spotkanie i wracamy. Nie mamy jakiegoś typowego 

luzu. W każdym razie dziękuję serdecznie i zapraszamy jeszcze żeby po zakończeniu nie wychodzić 

bo będzie jeszcze okazja do rozmowy w innej atmosferze.” 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, powiedziała: „Pan Starosta trochę tak 

pesymistycznie zakończył. Natomiast rzeczywiście brakuje nam środków na  największe oczekiwania 

drogowe, ale chciałabym zauważyć, że dzieje się bardzo dużo w sferze termomodernizacji budynków 

oświatowych. Także przy zadaniach, które planowaliśmy rozłożyć w czasie są realizowane w jednym 

roku. I to też jakby troszeczkę nas determinuje. Niemniej jednak zapraszam wszystkich do tego, żeby 

odwiedzili ulicę Warszawską, która rzeczywiście w tej chwili zmienia oblicze i wydaje mi się, że będzie 

to naprawdę element taki, który po tej kadencji będzie bardzo widoczny. I myślę, że nawet z 

perspektywy później lat będą też doceniać te starania, które przyczyniły się to tego, że te obiekty będą 

wyglądać już nowocześniej i też będą generowały oszczędności w sferze ogrzewania.” 

Pani Iwona Tyburska, Radna powiedziała: „Na ostatniej sesji zgłaszałam taką sytuację, którą 

widziałam jako rowerzystka, która stale jeździ ścieżką rowerową, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. 

Wężami co przypuszczałam najprawdopodobniej była odprowadzana woda do lasu. Jakby moje 

pytanie było nie o to, czy to jest zgodne z prawem budowlanym, chociaż pewnie nie jest, ponieważ 

jakimś dziwnym trafem te węże zostały uprzątnięte i droga jest już przejezdna, bez żadnych zator, no 

ale umówmy się, że skończyli. Natomiast absolutnie nie zgadzam się z taką informacją, którą 

dostałam w odpowiedzi przygotowaną przez Wydział Ochrony Środowiska, że powyższa kwestia leży 

poza kompetencjami Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska tutejszego starostwa. Otóż według 

mnie odprowadzanie wody do lasu leży jak najbardziej w kwestii Wydziału Ochrony Środowiska. Jeżeli 

jest wszystko w porządku, to takiej odpowiedzi bym się spodziewała. Natomiast wydaje mi się, że już 

od jakiegoś czasu prosiliśmy, by trochę poważniej do tego podchodzić, bo rzeczywiście sprawa 

załatwiona. Tutaj żeby była jasność Panie Starosto to podejrzewam, że dostał Pan to niedawno, 

podpisał i sprawa rozstrzygnięta, bo na pewno taką też informację Pan ma. Tylko, że nie zgadzam się, 

że Wydział Ochrony Środowiska nie ma kompetencji do tego, by sprawdzić, czy rzeczywiście legalnie 

była odprowadzana woda do lasu.”    
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Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, powiedział: „Ja też taki niedosyt miałem i nawet z Panią 

Damszel – Podsiadły rozmawiałem mówiąc, co to znaczy, że tą sprawą zajmuje się Wydział Ochrony 

Środowiska Gmina Stegna, ale w jaki sposób to mi też tłumaczyła, że jest to odprowadzanie wody z 

wykopów, gdyż jest to czysta woda, odwodnienie wykopu. Powiedziałem, Pani musi mieć rozeznanie 

o co chodzi. Powiedziała, że to jest czysta woda i tą sprawą zajmuje się Pani w Gminie Stegna.” 

Pan Roman Pawłowski, Radny, powiedział: „Chcę złożyć oświadczenie w formie podziękowania dla 

Zarządu Powiatu, również dla Pana Radnego Stanisława Juszczyka, któremu w ramach działalności w 

Lokalnej Grupie Rybackiej udało się pozyskać środki na rzecz taką, która zostanie oddana pod koniec 

czerwca do użytku. Czyli wykorzystanie środków unijnych w dwóch węzłach tzw. rondach w Jantarze i 

w Stegnie. I tutaj również osobiste podziękowanie dla Pana Dyrektora za bieżący nadzór nad tą 

inwestycję. I rzeczywiście jest się czym chwalić nie tylko Pani Wicestarosto termomodernizacją 

obiektów, ale również to co widać. Rzeczywiście to taka perełka w tych dwóch miejscach. Miejmy 

nadzieję, że w następnych miejscowościach na terenie powiatu w następnym rozdaniu również 

zostanie to wykonane. Dziękuję.” 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, dodał: „Ponieważ rozgrzała się tutaj dyskusja nie w 

sensie chwalenia się, ale w jakiś sposób podkreślenia sprawy. Co prawda ten Zarząd nie skonsumuje 

już swoich zabiegów, ale proszę Państwa następni już tak. Nie chcę mówić już, że drzwi są 

wymienione w starostwie, wreszcie po dwudziestu latach może tym korytarzem jak się będzie szło, to 

nie będzie tak jak w piwnicznej izbie, tylko rzeczywiście będzie to wyglądało w miarę tak,  jak powinno 

wyglądać w cywilizowanym urzędzie. Ale też chcę powiedzieć, że nawet zachwycony jestem tym, że 

jeden z kolegów głosował przeciwko budżetowi nawet nie wiem dlaczego, ale może się dowiem 

kiedyś. Kiedy pojawiają się środki  w takim bardzo dużym dofinansowaniu procentowym i te środki 

zostały przeznaczone czy na most, czy na starostwo to chcę powiedzieć, że jak sami wiecie starostwo 

nie może dostać środków, bo jest budynkiem użyteczności publicznej więc żadnych z dziedzictwa 

kulturowego ich nie dostanie. Wygląda okropnie to starostwo od tamtej strony, no rzeczywiście 

wygląda na zabytek w ruinie prawie że. W każdym bądź razie my tego nie skonsumujemy, ale lada 

moment jak to ruszy, to już w następnym okresie będziecie widzieli jak będzie ładnie, jak będzie 

wyremontowane starostwo, jak będzie tutaj wyglądało życie dzięki powiedzmy pewnym poczynaniom. 

Droga powiedziałbym jest bardzo uciążliwa dla mieszkańca, gdy nie może dojechać. Mówi się tak w 

ekonomii na mieszkania, że najkorzystniej utrzymać wychodzi wtedy, kiedy jest duże skupisko 

mieszkańców. Są krótsze odcinki doprowadzania tych mediów. Często też w naszym powiecie się 

zdarza, że ktoś kupuje działkę za 20 zł za metr, jedno gospodarstwo jakieś stoi, obok niego powstają 

dwa nowe budynki i zaczynają się wrzaski o drogę. Drogę jeszcze zawsze będzie można zrobić, ale 

pewnych rzeczy, które są akurat teraz dostępne, tak jak np. te środki przeznaczone na starostwo, już 

nie mówiąc o moście w Tujsku, który i tak trzeba będzie zrobić, to jest też duża nasza zasługa. My ich 

oczywiście nie skonsumujemy, jako my, jako teraźniejszy Zarząd.” 
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9. Sprawy różne.  

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, powiedziała: „Decyzja o wykończeniu 

budowy ścieżki w Kmiecinie została podjęta. W tej chwili sprawa jest na takim etapie, że specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego, bo to są środki 

zewnętrzne i wszelkie przetargi muszą być po ich aprobacie dopiero ogłaszane. Czekamy na 

zatwierdzenie. Więc jak to będzie zatwierdzone od razu będzie publikowane. Przypomnę tylko, że 

koszt szacunkowy to było 172 tys. brutto na około 500m chodnika w Kmiecinie.” 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał o dostarczeniu aktualnych zdjęć Pani Sekretarz do 

biuletynu. Ponadto udzielił głosu mieszkańcowi Powiatu Nowodworskiemu, który wyraził zgodę na 

upublicznienie wizerunku. 

Pan Wiesław Jabłonka, mieszkaniec miejscowości Starocin powiedział: „Z tego co usłyszałem 

chciałem podziękować, że strony się dogadały i zostały przekazane pieniądze na remont drogi w 

Starocinie i Piotrowie. Także w imieniu mieszkańców chciałbym podziękować, że są fundusze i mam 

nadzieję, że to zostanie dosyć szybko zrealizowane. Dziękuję bardzo.” 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu powiedział: „Tak się zapewne stanie. Przetarg 

zostanie zapewne ogłoszony w możliwie najbliższym terminie.” 

10. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Gdańskim życząc miłego letniego wypoczynku.  

                                                                                                                                                                               

 Protokołowała: R. Kamińska                                                       

                                                                                                     Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 
 

 

 

 


