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PROTOKÓŁ NR XLVII/2018 

z XLVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia 19 października 2018 r. 

Rozpoczęcie: 13.00    Zakończenie: 14.30 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych. (1 osoba przybyła później – 

Pan Henryk 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 dodatkowych projektów uchwał w sprawie:  

- zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  
- zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na lata  2018-2032. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku 
obrad dodatkowych projektów uchwał w sprawie: 

- pkt. 4.7 zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  

Głosowanie: 12 za, (1 osoba przybyła później – Pan Henryk Kuczma) 
 
- pkt. 4.8 zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na lata  2018-2032. 

Głosowanie: 12 za, (1 osoba przybyła później – Pan Henryk Kuczma) 
 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie. 
 
Głosowanie: 12 za, (1 osoba przybyła później – Pan Henryk Kuczma) 
 
Porządek został przyjęty.  
 

2. Przyjęcie protokołu z sesji: XLVI z dnia 26.09.2018 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 XLVI z dnia 26.09.2018 r. 

Nie wniesiono.  

Protokół został przyjęty.  
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3. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, powiedział: „Będę miał pytanie do Radnych Sejmiku 
Wojewódzkiego. Otóż z naszego terenu są dwie kandydatury Pan Sarnowski Józef i Pani Pawłowska. 
Moje pytanie jest bardzo proste, Pana Sarnowskiego dawno nie widziałem, a Panią dziś na sesji 
witam i mam przyjemność na ostatniej sesji zadać pytanie takie: co Pani jako radna dla naszej ziemi 
żuławskiej Powiatu Nowodworskiego zrobiła, jakie problemy Pani poruszała na sesjach sejmiku i czy 
skutecznie zostały one zinterpretowane? Chciałbym wiedzieć i nic więcej.” 
 
Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady powiedział: „Panie Radny ja tylko stwierdzę, że jesteśmy   
w punkcie 3 - Interpelacje i zapytania, zgodnie ze statutem, jak wspominałem wcześniej interpelacje                
i zapytania składa się do Zarządu Powiatu lub do właściwych komisji. Jeżeli chciałby Pan zabrać głos 
w tej sprawie, to proponuję w sprawach różnych.” 
 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny dodał: „Chętnie zadam, powtórzę, ale chciałbym, żeby Pani Radna 
była do końca sesji, a nie po pewnym czasie opuściła sesję.” 
 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1  przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 roku „Strategii integracji i rozwiązywania  
problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2026”. (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 (1 osoba przybyła później – Pan Henryk Kuczma) 
Uchwała została podjęta.  

 
4.2   przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2018 -2021”. 
(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 (1 osoba przybyła później – Pan Henryk Kuczma) 
 
Uchwała została podjęta.  
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4.3 określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej  

ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Pana Starostę o przedstawienie projektu 

uchwały.  

 

13.16 – przybył Pan Henryk Kuczma 

 

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: 13 za 
 
Uchwała została podjęta.  

 

4.4  wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. (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, przedstawiła projekt uchwały. 

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 13 za 
 
Uchwała została podjęta.  

 

4.5  rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg  
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Pana Romana Pawłowskiego, 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  o przedstawienie projektu uchwały.  

 

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

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Głosowanie: 13 za 
 
Uchwała została podjęta.  
 
4.6 rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg  
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Pana Romana Pawłowskiego, 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  o przedstawienie projektu uchwały.  

 

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

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 13 za, 
 
Uchwała została podjęta.  

4.7 zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. - dodatkowy projekt uchwały (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.  

 

Pan Henryk Ząbek, Radny, zapytał: „ Suma 100 tys. zł, są to środki na modernizację monitoringu                  

i bramy wjazdowej w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie. Jak to wygląda procentowo, ile 

wynosi koszt monitoringu, a ile koszt bramy wjazdowej?” 

 

Pani Maria Pawłowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie powiedziała:                    

„ Monitoring jest bardzo potrzebny ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, było kilka wypadków. 

Chcemy zrobić tak, by wyjazd był na ul. Morską i by brama była automatyczna, na pilota. W sprawie 

monitoringu zrobiliśmy zapytanie i jest projekt. Takie są ceny, a chcemy żeby zostało zrobione to 

dobrze. Teraz na sesji nie mam jak wykazać procentowo kosztów, bo nie mam dokumentów ze sobą.” 

 

Pan Henryk Ząbek, Radny, dodał: „No właśnie, a wydatki są uwzględniane dziś na sesji. Szkoda, że 

to nie było wcześniej na komisji. Może być musztarda po obiedzie.” 
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Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady powiedział: „Może Pan postawić taki wniosek, który będzie 

przedmiotem głosowania. Może złożyć Pan wniosek o przełożenie lub wykreślenie, tylko trzeba 

sformułować.” 

  

Pan Henryk Ząbek, Radny, powiedział: „W związku ze zbyt krótkim czasem zapoznania się od strony 

technicznej na przewidywanie zamontowania monitoringu, cena jest za wysoka.” 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady zapytał: „Czyli składa Pan wniosek o to, żeby wykreślić  po 

stronie wydatków tę kwotę 100 tys. zł, czy składa Pan wniosek o to, żeby projekt uchwały wykreślić z 

dzisiejszego porządku obrad? Czy wykreślamy projekt uchwały z dzisiejszego porządku obrad, czy 

wykreślamy 100 tys. zł po stronie wydatków? ”  

 

Pan Henryk Ząbek, Radny nie złożył wniosku i wycofał wcześniejsze sformułowanie. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o inne uwagi. Nie zgłoszono. Wobec czego poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 9 za, 2 wstrzymujących się – Pan I. Stolarz, Pan H. Kuczma, 2 przeciw – Pan A. 
Sobociński, Pan H. Ząbek 
 
Uchwała została podjęta.  

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

dodatkowy projekt uchwały. (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. Wobec czego poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 10 za, 2 przeciw – Pan A. Sobociński, Pan H. Ząbek, 1 wstrzymujący się – Pan H. 
Kuczma, 
 
Uchwała została podjęta.  

 

 

 

 



6 

 

 

 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o złożonych  
oświadczeniach majątkowych Radnych Powiatu Nowodworskiego za 2017 r. (do odczytania) 

Przewodniczący Rady odczytał informację o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych 
Powiatu Nowodworskiego za 2017 r. oraz na koniec kadencji. 

Informacja została przyjęta. 

6. Informacja Starosty Nowodworskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 r. 
(do odczytania) 

Starosta Nowodworski odczytał informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 r. 

Informacja została przyjęta. 

 

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

Informacja została przyjęta. 

8.  Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, powiedział: „Szanowni Państwo, drogie koleżanki                     

i koledzy, cztery lata temu wybraliście mnie na stanowisko Starosty Powiatu Nowodworskiego, jeszcze 

raz chcę podziękować za te zaufanie. Mój czas na stanowisku Starosty dobiega końca, pewnie będzie 

to jeszcze parę dni trwało i tak po ponad 50-ciu latach pracy zawodowej na różnych szczeblach od 

pracownika tego normalnego, który w kasku, butach roboczych o godzinie 6.00 idzie do pracy poprzez 

różne stanowiska kierownicze z przygodami życiowymi europejskimi, krajowymi, nadszedł czas, że 

odchodzę na zasłużony odpoczynek. Nie zamierzam faktycznie zajmować się tylko pietruszką, czy 

marchewką w ogródku, ale pewnie będę w dużo mniejszym stopniu aktywny na innej płaszczyźnie, 

być może będziemy jeszcze mieli okazję się spotkać. Wiedząc, że ten czas, w którym miałem okazję z 

Państwem współpracować na rzecz powiatu, nie mówię, że jestem przekonany, bo może tak nie być, 

ale wykorzystałem go dobrze dla Powiatu Nowodworskiego, dzieląc życie, problemy, sukcesy i też 

porażki z jego mieszkańcami i z Wami. Dzięki mojej pracy, pracy Zarządu, kierowników jednostek, 

podległych mi pracowników, przy wsparciu Was Radnych, nawet tych, którzy krytykowali, pozwalało to 

w pewnym momencie utwierdzić się, że robi się to dobrze lub zweryfikować swoje postępowanie. 

Udało się wiele rzeczy osiągnąć, pozyskać wiele środków unijnych w bardzo dobrym poziomie 

dofinansowania i myślę, że te działania przysłużą się albo już się przysłużyły w różnych obszarach 

lokalnej społeczności. Tak więc pozostawiamy razem z Zarządem koleżanką, kolegami, ten powiat 

wydaje mi się w takich możliwościach optymalnych, jakie w tej danej sytuacji mogą być. Pamiętam, 

kiedy na początku kadencji zostało nadwyżki 400 tys. zł, my zostawiamy 4,5 mln nadwyżki, co nie 

znaczy, że te pieniądze leżą i trzeba je od razu wydać, bo tak nie jest. Inne projekty czekają na to, 

żeby te środki uwzględnić. Myślę, że pozostawiamy dla tych, którzy uzyskają ten mandat społeczny do 

piastowania funkcji Starosty, Wicestarosty, czy Zarządu, czy w ogóle w całej Radzie zostawiamy 

optymalny, jak na nasze możliwości potencjał przygotowania projektów i tego życzę serdecznie tym, 

którzy tę funkcję będą piastowali.  Kończąc życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, mam wiele 

satysfakcji z tego, że pełniłem funkcję Starosty, w tej sytuacji jestem spełniony. Myślę, że również w 

innych obszarach oprócz starostwa nie mam sobie wiele do zarzucenia. Dziękuję za pracę, którą 

doświadczyłem, za Wasze wsparcie, współpracę, dziękuję serdecznie.” 
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Pan Roman Pawłowski, Radny, powiedział: „Szanowni Radni, jako Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej, chyba najbardziej niewdzięczna funkcja kontrolna wszystkich instytucji, chciałbym 

podziękować koleżance Renacie Cichosz za współpracę, z którą zostaliśmy na koniec sami w komisji, 

ale chciałbym również z tego miejsca w imieniu Komisji Rewizyjnej szczególne podziękowania złożyć 

kilku osobom. Po pierwsze to pani Roksanie, bo rzeczywiście osoba, która przygotowywała 

dokumenty w sposób rewelacyjny, mam nadzieję, że reszta pracowników starostwa jest na podobnym 

poziomie, jak pani Roksana. Pani Sekretarz, która była na każde nasze żądanie, składając 

wyjaśnienia na każde nasze zapytanie, Pani Skarbnik za fachowość maksymalnego zarządzania 

powiatu i również dziękuję wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, które kontrolowaliśmy. 

Mam nadzieję, że nasze kontrole wbiły się Wam w pamięć i będziecie tę kadencję pamiętać, że ta 

Komisja Rewizyjna. Dziękuję wszystkim. Przez pięć lat niestety mogę siedzieć tylko po tamtej stronie, 

ale był to miły i ciekawy czas, szczególnie dla mnie jako Radnego Powiatowego.” 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny powiedział: „Jako członek Zarządu chciałbym podziękować za 

współpracę, Pani Wicestaroście, Panu Staroście. Chciałem podziękować całej załodze, całemu 

powiatowi, wszystkich innych organizacji, którzy współpracują z nami. Dziś Pani Joanno kwiatów nie 

mam, dałem raz i wystarczy, zbankrutowałem, ale życzę wszystkiego dobrego i dziękuję. Ponieważ 

Zarząd z obowiązku musi pracować, ale jest to prawdopodobnie ostatnia sesja tej kadencji i chciałem 

złożyć serdeczne życzenia dalszej pracy i współpracy. Ci co będą, to się okaże, a ta kadencja była 

bardzo trudną kadencją, ale nie było zgrzytów takich typowo publicznych. Z Panią Starostą, Panem 

Starostą były różne poglądy, są sukcesy, ale i braki z różnych przyczyn, ekonomicznych przeważnie, 

bo nasz powiat, nie jest powiatem zamożnym, to trzeba sobie powiedzieć szczerze. Muszę 

powiedzieć, jednak proszę nie zarzucać mi Panie Przewodniczący polityki, muszę to powiedzieć, 

byłem na wbiciu palików granicznych, gdzie Pan Prezes Kaczyński przyjechał, jestem z tego dumny 

nie jako Bojkowski, jest to dla mnie historyczne i autentyczne, jak również czymś, co wiąże ogromne 

nadzieje, bo nie wszyscy są za przekopem, że rozwinie się to kiedyś. Zadał mi pan jeden pytanie na 

tym spotkaniu, że nie może sprzedać nieruchomości, bo przekop jest budowany. Moja odpowiedź była 

typowo jako rzeczoznawcy bo takim jestem, że jak się skończy przekop Pan pięciokrotnie więcej 

weźmie za to i rozmowa się skończyła. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia wszystkim.” 

9. Sprawy różne.  

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny powiedział: „Ja bym nie zadał tego pytania, ponieważ z Panią się 

umawiałem, nie byłoby tego pytania, ale zadaję to pytanie z punktu widzenia członka Zarządu, a Pani 

jako działacz sejmiku. Jakie problemy były poruszane dla naszych Żuław, a jeśli były poruszane, to co 

było sukcesem, co Pani załatwiła, a czego nie załatwiła? Drugiego Pana Radnego nie ma, ja uważam, 

że wszyscy mają obowiązek uczestniczyć w sesjach niekoniecznie będąc zaproszonym na sesje. 

Każdy obywatel ma prawo być. Bardzo proszę o krótką odpowiedź.” 

Pani Maria Pawłowska, Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie odpowiedziała: „Jest mi bardzo miło, że mogę coś 

powiedzieć o moim debiucie, bo był to debiut. Pierwszy raz byłam jakąkolwiek Radną i dzięki Państwu 

zostałam Radną Wojewódzką. Jestem członkiem Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny i 
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jestem Wiceprzewodniczącą Komisji Współpracy między Regionami i Zagranicą. Myślę, że to jest tutaj 

bardzo istotne, bo w tej Komisji Współpracy z Zagranicą bardzo dużo czasu poświęciłam na 

spotkania, szczególnie robocze związane z ekologią naszego Bałtyku. Szczególnie patrząc w stronę 

wschodnią. Bardzo dużo na ten temat rozmawiamy, dużo robimy i o tym bardzo dużo rozmawiałam. 

Natomiast w Komisji Zdrowia w ostatnich czterech latach V kadencji  zostały uregulowane sprawy 

finansowe wszystkich szpitali wojewódzkich. Kiedy ja zostałam Radną szpital jak np. Słupsk był na 

miliony zadłużony. Mało tego, że był, aż tak bardzo zadłużony, to pracownicy szpitali organizowali 

jeszcze spotkania, rozmawiali w sprawie podwyżek, ciągle brakowało pieniędzy. Prawda jest taka, że 

jeżeli szpital jest zadłużony, nie ma tyle kontraktów ile chciałby, to jest jednoznaczne z tym, że trzeba 

zlikwidować pewne etapy. Przez te cztery lata wszystkie szpitale poprzez różne sposoby, ale 

szczególnie poprzez połączenie zostały oddłużone. W tej chwili wszystkie szpitale pomorskie są cały 

czas systematycznie modernizowane. Na pewno Państwo wiecie i czytacie, że szpitale są 

wyposażane w najnowsze  sprzęty. W tej chwili na ostatnich sesjach, to jeszcze jako dodatkowy punkt 

weszło dofinansowanie szpitala w Słupsku, na zakup jakiegoś sprzętu bardzo wysokiej klasy. Także 

cały czas w tym wszystkim biorę udział i mogę Państwu powiedzieć, że przez te cztery lata opuściłam 

tylko raz jedną sesję, leżałam w tym czasie w szpitalu, to było w tym roku. Także jestem sumienną 

osobą, odpowiedzialną. Jeśli chodzi o interpelacje, to proszę Państwa ja reprezentuję okręg, na który 

składa się: Powiat Nowy Dwór Gdański, Malbork, Tczew, Sztum, Kwidzyn, to jest pięć powiatów. 

Ktokolwiek z tych wskazanych powiatów zwrócił się z problemem i przedstawił, że chce złożyć 

interpelację zawsze to było zrobione i mało tego, były sytuacje takie, że rozmawiałam z dyrektorem 

danego departamentu i konkretnie rozmawialiśmy o danej sprawie. Jeśli chodzi o to, co Pan Radny 

pyta mogę powiedzieć tak. Wiele rzeczy się stało, miałam w tym udział, bo rozmawiałam z kolegą 

Świlskim, czy z Marszałkiem  o dofinansowanie chociażby kościoła w Stegnie, na początku kadencji 

jak był robiony łącznik ul. Lipowej to ja wydzwaniałam, żeby to załatwić. Bardzo często rozmawiałam z 

Panią Krystyną Dominiczak w sprawie, gdy były problemy z SOSW w Nowym Dworze Gdańskim. Tak 

jak Państwu mówię jestem obecna na wszystkich moich komisjach, na wszystkich sesjach, czyli 

generalnie ja reprezentuję Państwa i zawsze podnoszę rękę tam, gdzie jest dana korzyść. Proszę 

Państwa myślę, że takim podsumowaniem mojej kadencji, najlepszym podsumowaniem było to, że w 

plebiscycie na najpopularniejszego samorządowca na trzydziestu trzech Radnych Wojewódzkich 

zdobyłam trzecie miejsce. Najbardziej popularny samorządowiec jeśli chodzi o województwo. 

Pierwsze miejsce zajął Pan Darek Męczykowski, który jest przedstawicielem okręgu Kościerzyna, 

drugie miejsce Pan Czesław Elzanowski, strony Słupska i ja jako nasz okręg trzecie miejsce. Myślę 

proszę Państwa, iż jako debiut mój, to na początek myślę, że jest to mój sukces i myślę, że godnie 

Państwa reprezentowałam. Chciałam również prosić Państwa, żebyście nadal na mnie głosowali, a ja 

daję słowo, że będę starała się jak najlepiej to wszystko robić i jeśli udałoby się, że zostanę na kolejną 

kadencję Radną Wojewódzką to bardzo bym chciała, żebyście się Państwo do mnie zgłaszali. 

Jednocześnie możemy się również tak umówić, że cyklicznie, co jakiś czas ja mogę Państwu 

przedstawiać co było na sesji wojewódzkiej, co dotyczyło naszego powiatu, naszego obwodu.”  

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny podziękował za wystąpienie. 
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Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, powiedział: „Szanowni Radni, drodzy goście, dobiega 

końca ostatnia czterdziesta siódma sesja  V kadencji. Zanim wręczę Wam pamiątkowe statuetki 

chciałbym złożyć wszystkim Radnym bardzo serdeczne podziękowania. Nie wiem, czy Państwo 

pamiętają, pierwsza sesja odbyła się 1 grudnia 2014 r. w tej sali oczywiście, gdzie wszyscy 

składaliśmy ślubowanie, by rzetelnie, sumiennie pracować dla interesu narodu polskiego, wspólnoty 

samorządowej i dla mieszkańców. Ufam, a nawet jestem przekonany, że poprzez podejmowane tutaj 

decyzje udało nam się spełnić te idee zawarte w ślubowaniu. W sposób szczególny chciałbym bardzo 

podziękować Zarządowi, na czele z Przewodniczącym Zarządu, Starostą Panem Zbigniewem 

Ptakiem, z Wiceprzewodniczącą Zarządu Panią Wicestarostą Barbarą Ogrodowską  za ogrom pracy, 

który wykonali nie tylko związany z funkcjonowaniem starostwa, jako urzędu, ale również jednostek 

podległych i wszystkich służb, których mamy dużo. Reprezentowanie powiatu na zewnątrz i te 

wszystkie problemy, które musieliście na swych barkach dźwigać. Dziękuję członkom Zarządu, 

dziękuję im za to, że zawsze wspierali i pomagali Staroście i Wicestaroście przy podejmowaniu decyzji  

często trudnych, skomplikowanych. Dziękuję wszystkim Radnym, z Wiceprzewodniczącym Henrykiem 

Kuczmą na czele za to, że często podczas gorących dyskusji udało nam się zawsze wypracować 

decyzje, później przekute w uchwały. Dziękuję Przewodniczącym Komisji, za to, że sprawnie kierowali 

swoimi komisjami i zawsze realizowali plany pracy zawarte w uchwale rady powiatu, zawsze w 

terminie. Nie sposób tu nie wspomnieć o naszym koledze, Januszu Charlińskim, 

Wiceprzewodniczącym Rady, który był zawsze naszym wsparciem, pamiętajmy o nim, bo był 

symbolem naszej rady, naszego powiatu. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować 

wszystkim dyrektorom naszych jednostek, jednostek oświatowych, Powiatowego Urzędu Pracy, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zarządowi Dróg Powiatowych, Domu Pomocy Społecznej 

za pomoc i wsparcie. Za współpracę, za to, że zawsze mogliśmy liczyć na to, że w potrzebie 

informacyjnej, czy jakiejkolwiek innej zawsze można było liczyć. Dziękuję szefom służb za to, że 

pamiętaliście o naszej radzie powiatu i za wsparcie w realizacji zadań nałożonych przez ustawy.                   

I proszę bardzo serdecznie Panią Sekretarz, Panią Skarbnik o to, żeby przekazać gorące 

podziękowania wszystkim pracownikom starostwa, jednostek podległych podziękowania za 

współpracę. Dziękuję oczywiście Pani Sekretarz w sposób szczególny za bardzo dobre przygotowanie 

sesji i za pomoc, którą my jako Radni od Pani uzyskiwaliśmy.  Dziękuję Pani Skarbnik za to, że Pani 

próbowała ogarnąć te nasze finanse szczególnie po stronie dochodów, które są niewystarczające w 

stosunku do naszych potrzeb. Dziękuję Pani Roksanie, jak wspomniał Pan Roman Pawłowski za to, 

że zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie i przygotowanie każdej sesji. I kończąc dziękuję wszystkim 

bardzo serdecznie. Chciałbym życzyć osobom kandydującym, bo duża część z Was kandyduje 

powodzenia, a osobom, które nie kandydują do naszej rady życzę tego, żeby zawsze pozytywnie 

wspominały V kadencję naszej rady. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.” 

10. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Gdańskim. 

                                                                                                                                                                               

 Protokołowała: R. Kamińska                                                      Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                Robert Ciżmowski 
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