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PROTOKÓŁ NR I/2019 

z I sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji 

z dnia 1 lutego 2019 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 10.53 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady otworzył obrady I sesji Rady Powiatu VI kadencji w 

2019 r. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych (2 nieobecnych – 

Pani  D. Chojna, H. Kuczma) - (zał. do protokołu).  

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad. Jednocześnie zapytał o 

uwagi. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski przedstawił wniosek Zarządu Powiatu, dotyczący 

wniesienia następujących zmian do porządku obrad:  

- wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r., 

- wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na 

lata  2019-2032, 

- wycofania projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego              

w Nowym Dworze Gdańskim, 

- wycofania projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego                      

w Nowym Dworze Gdańskim,  

- wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, działającego w ramach publicznych szkół dla dorosłych, 

- wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół                      

nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, funkcjonującej w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego                   

w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem zmian do 

porządku obrad : 

- wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2019 r., 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
 

- wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany WPF Powiatu 

Nowodworskiego na lata  2019-2032, 
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Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
 

- wycofania projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego 

Zaocznego  w Nowym Dworze Gdańskim, 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
 

- wycofania projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego                      

w Nowym Dworze Gdańskim,  

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
 

- wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w 

Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, działającego w ramach publicznych szkół dla 

dorosłych, 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
 

- wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole 

Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, funkcjonującej w ramach Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie. 
 
Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
 
Porządek został przyjęty.  
 
2. Przyjęcie protokołu z sesji: III z dnia 28.12.2018 r.,  

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady przypomniał, iż zgodnie z zapisami Statutu protokół 

został wyłożony do wglądu w biurze rady.  

Czy są uwagi do protokołu z sesji III z dnia 28.12.2018 r.? 

Nie wniesiono.  

Protokół został przyjęty.  

 
3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji. 

Nie wniesiono interpelacji i zapytań. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1 przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2019 2020”. – przedstawia Pan Jacek 

Gross – Starosta Nowodworski  (zał. do protokołu) 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, omówił projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec 

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
 
Uchwała została podjęta.  

 
4.2  przyjęcia „Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2019 – 2020”. – przedstawia Pan Jacek Gross – 

Starosta Nowodworski  (zał. do protokołu) 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec 

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

4.3  przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i 

porządku w 2018  roku. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski (zał. do 

protokołu) 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi.  

 

Pan Henryk Ząbek, Radny, zapytał o ewentualne konsekwencje prawne w związku z tym, iż 

powyższe sprawozdanie zostanie przyjęte przez Radę na początku lutego, a powinno zostać przyjęte 

zgodnie z art. 38 b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, nie później niż do końca stycznia? 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż nie będzie z tego tytułu żadnych 

konsekwencji prawnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski, zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego, 

czy przedstawienie powyższego sprawozdania wszystkim Radnym wraz z materiałami na sesję jest 

jednoznaczne z przekazaniem dokumentu w obowiązującym terminie? 

 

Pan Lech Kraśniański, Radca Prawny, odpowiedział, iż potwierdza zdanie Starosty, wskazując, że 

powyższe nie skutkuje konsekwencjami karnymi.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o inne uwagi. Nie zgłoszono. Wobec 

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

4.4 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski (zał. do 

protokołu) 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski wskazał, iż od kilku lat Okręgowa Izba 

Aptekarska przedstawia negatywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały, odpowiednio 

powyższe uzasadniając. Jednocześnie poprosił Starostę oraz obecnego radcę prawnego                             

o odniesienie się do powyższego tematu.  

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, poinformował, iż Okręgowa Izba Aptekarska negatywną 

opinię argumentuje tym, iż mieszkańcy Nowego Dworu Gdańskiego, będącego niewielką 

miejscowością nie wskazują, by istniała potrzeba pełnienia dyżurów przez miejscowe apteki również  

w porze nocnej. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany                          

w pierwszej kolejności do potrzeb ludności, zapewniając dostępność świadczeń również w porze 

nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Wobec powyższego w naszej ocenie również                

w porze nocnej oznacza, że apteki muszą pełnić dyżur. Przyczyna jest taka, że utrzymywanie 

farmaceutów w dni wolne od pracy kosztuje właścicieli aptek, a przychód ze sprzedaży w tym okresie 

w żaden sposób nie pokrywa kosztów funkcjonowania tych jednostek. Jednocześnie Starosta dodał, iż 

Opinia Izby Aptekarskiej co roku jest taka sama, a podjęcie uchwały jest wyrazem naszego 

obowiązku.  

 

Pan Lech Kraśniański, radca prawny, dodał, iż nie jesteśmy w stanie wyegzekwować żadnych 

sankcji w stosunku do kierowników aptek, które dyżurów nie pełnią. Ponadto wskazał, iż wiele razy na 

sesji poruszano powyższy problem, niestety prawo pisane jest obowiązujące, Rada Powiatu ma 

obowiązek podjąć uchwałę, pomimo, iż w praktyce wychodzi inaczej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski podsumował, iż podejmujemy uchwałę, wiedząc, 

że i tak w praktyce nie będzie stosowana.  

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, wskazał, iż zdrowie jest najważniejsze, a apteki muszą zatrudniać 

farmaceutów. Jednocześnie wskazał, iż należy zadbać o mieszkańców. 
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Pan Mirosław Molski, Radny, wskazał, iż problem funkcjonuje od kilkunastu lat. W ustawie o izbach 

aptekarskich jest zapis, który mówi wyraźnie, że samorząd powiatu nowodworskiego dostosowuje 

dyżury do potrzeb ludności. Ponadto Izba Aptekarska posiada dane ze sprzedaży nocnej aptek, która 

jest prawie zerowa. Natomiast jeśli jest sprzedaż, to zakupywane są artykuły, które nie mają wpływu 

na zdrowie i życie mieszkańców. Ponadto Radny wskazał drugi aspekt taki, iż w powiecie 

nowodworskim jest dziewięć aptek i wszystkie apteki zobligowane są do pełnienia dyżurów. Natomiast 

w mieście Gdańsku, w pół milionowym mieście funkcjonuje pięć aptek, które dobrowolnie prowadzą 

sprzedaż całodobową. Radny wskazał również kolejną ważną sprawę, jaką jest brak w aptekach 

lekarstw ratujących życie. Ponadto właściciele aptek są także podatnikami i mieszkańcami powiatu 

nowodworskiego, w związku z czym należy wsłuchać się w ich głos. Jeśli fachowcy mówią o 

powyższym temacie negatywnie to ważne, byśmy wiedzieli nad czym głosujemy. Głosujemy za 

prawem, którego nie egzekwujemy, gdyż mechanizmów do ukarania nie mamy żadnych. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, zapytał czyich interesów mamy bronić? Mieszkańców, czy 

Okręgowej Izby Aptekarskiej? Radny wskazał, iż Przewodniczący Komisji Budżetowo – 

Samorządowej, Pan Mirosław Molski przedstawił swoje wątpliwości, a nie całej komisji. Jednocześnie 

zaproponował, by Przewodniczący komisji, ewentualnie Przewodniczący Rady odczytywali tylko 

stanowisko. Radny zapytał na jakiej podstawie można stwierdzić znikomą sprzedaż w aptekach, jak 

od dwunastu lat żadna apteka nie pełni dyżuru nocnego. Stanowisko Okręgowej Izby Aptekarskiej od 

dwunastu lat jest jednoznaczne, a my chcemy iść dalej, ustalając nałożony obowiązek ustawodawczy. 

Radny poinformował, iż jest propozycja oddelegowania komisji, która sprawdzi w danym momencie, 

która apteka nie pełni dyżuru nocnego i sporządzi stosowną notatkę. Powyższe potrzebne jest do 

tego, że jeżeli komuś coś się stanie i będzie miał zarzut do starostwa, że ustalił określone ramy 

godzinowe dyżurujących aptek, a ktoś tego nie robi, to bierze na siebie odpowiedzialność. Radny 

podał przykład mieszkańca z Krynicy Morskiej, który będzie zmuszony wykupić w aptece w porze 

nocnej antybiotyk, który ratuje życie, obniża gorączkę, jak również uzyska fachową poradę. Ponadto 

Pan Sobociński poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Samorządowej, by nie wyrażał 

swoich poglądów mówiąc o całej komisji, gdyż komisja jednogłośnie zagłosowała za powyższym 

projektem uchwały. Stwierdził także, iż wyrażanie poglądów na początku każdej uchwały nie powinno 

mieć miejsca, gdyż weryfikowanie każdego projektu uchwały na komisji opiniującej dokumenty na 

sesję jest bardzo wnikliwe.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski odniósł się do Przewodniczącego Komisji 

Budżetowo - Samorządowo, iż pozwalając na rozwinięcie stanowiska, miał na myśli zdanie komisji, a 

nie indywidualne poglądy Radnego. Natomiast jeśli Radny pragnie wyrazić swoją opinię, to powyższe 

powinno nastąpić w innym punkcie obrad sesji. 

 

Pan Tomasz Szczepański, Radny, powiedział, iż tworzymy bardzo dobre prawo, zabezpieczając 

interesy mieszkańców Powiatu Nowodworskiego. Jednocześnie wskazał, iż czym innym jest tworzenie 

prawa, a czym innym jego egzekwowanie. Nie jest tak, że jesteśmy całkowicie pozbawieni możliwości  
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egzekwowania przepisów, które zostały uchwalone. Radny nie zgadza się z tym, iż tworzymy złe 

prawo, zabezpieczamy całodobowy dyżur dla naszych mieszkańców.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o inne uwagi. Nie zgłoszono. Wobec 

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 12 za, 1 wstrzymujący się – Pan M. Molski, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. 
Kuczma) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

4.5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obniżania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. – przedstawia 

Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski  (zał. do protokołu) 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec 

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
Uchwała została podjęta.  

 
4.6 zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze 

Gdańskim, działającego w ramach publicznych szkół dla dorosłych – przedstawia Pani 

Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski (zał. do protokołu) 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec 

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
Uchwała została podjęta.  

 

4.7 zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, 

funkcjonującej w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół nr 2 w 

Nowym Dworze Gdańskim. - przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta 

Nowodworski – (zał. do protokołu) 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski omówiła projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec 

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
Uchwała została podjęta.  
 

4.8 wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu przez Zespół Szkół nr 2 w Nowym 

Dworze Gdańskim dotyczącego części nieruchomości będących w zarządzie na rzecz 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze 

Gdańskim. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski (zał. do 

protokołu) 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec 

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
Uchwała została podjęta.  

 

4.9 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pt. Strategia elektromobilności 

Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski  (zał. do 

protokołu) 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec czego 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 11 za, 2 wstrzymujących się – Pan M. Molski, Pan H. Ząbek, (2 nieobecnych – Pani D. 
Chojna, Pan H. Kuczma) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

4.10 upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. – 

przedstawia Pan Robert Ciżmowski – Przewodniczący Rady Powiatu  (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski omówił projekt uchwały. Jednocześnie zapytał o 

uwagi. Nie zgłoszono. Wobec czego poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 12 za,  1 wstrzymujący się – Pan Z. Bojkowski, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. 
Kuczma) 

 
Uchwała została podjęta.  
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4.11  przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2019 r. – przedstawia 

Pan Robert Ciżmowski – Przewodniczący Rady Powiatu (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski omówił projekt uchwały. Jednocześnie zapytał o 

uwagi. Nie zgłoszono. Wobec czego poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
 

Uchwała została podjęta.  

 

4.12   zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. – przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik 

Powiatu  AUTOPOPRAWKA 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec czego 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
 

Uchwała została podjęta.  

 

4.13  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019-2032. – 

przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu DODATKOWY PROJEKT 

UCHWAŁY 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec czego 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan H. Kuczma) 
 

Uchwała została podjęta.  

 

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

Informacja została przyjęta. 

10.15 – Pan A. Sobociński wyszedł 

6. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych  

między sesjami. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, poinformował, iż nie złożono żadnych interpelacji                 

i zapytań w okresie między sesjami. 
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7. Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Przewodniczący Rady poprosił Radnych o składanie wniosków i oświadczeń. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, poinformował, iż został rozstrzygnięty konkurs na 

Sekretarza Powiatu, który wygrała Pani Marta Dorobek, obecna w dniu dzisiejszym na sesji. 

Jednocześnie dodał, iż od 4 stycznia br. Wydział Geodezji funkcjonuje na ul. Warszawskiej 28. 

Ponadto w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi złożył życzenia udanego wypoczynku.  

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

- Pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku dotyczące błędnego naliczenia subwencji 

oświatowej wraz z wyjaśnieniem Starosty w powyższej sprawie (Radni otrzymali powyższy 

dokument), 

- Wniosek - anonimowy email – dotyczący anulowania naboru na sekretarza wraz z wyjaśnieniem 

Starosty w powyższej sprawie (Radni otrzymali powyższy dokument). 

Ponadto Przewodniczący Rady również przywitał Panią Martę Dorobek, Sekretarza Powiatu. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, zapytał na jakiej zasadzie użytkowany jest lokal na                               

ul. Warszawskiej, gdzie został przeniesiony Wydział Geodezji?  

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż jest to własność Skarbu Państwa i nie 

ponosimy żadnych kosztów związanych z opłatami. Natomiast ponoszone są koszty eksploatacyjne, 

czyli np. ochrony, mediów, sprzątania.  

10.35 – wrócił Pan A. Sobociński 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, odniósł się do ogłoszonego konkursu i również przywitał 

Sekretarza Powiatu. Ponadto poruszył temat zwrotu kosztów dotyczących błędnego naliczenia 

subwencji oświatowej w placówkach oświatowych (w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

w Nowym Dworze Gdańskim oraz w ZS Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim). Radny czuje niedosyt                  

w stosunku do wykazanych i błędnie wprowadzonych danych do SIO (stan na 30 września 2014 r.)               

w ZS Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim i uzasadnionym uznaniem zwrotu subwencji w kwocie ponad                  

16 tys. zł.  Ponadto jest zdania, iż osoba, która popełniła błąd powinna za powyższe odpowiedzieć. 

Radny odniósł się również do Komendanta Straży Pożarnej w sprawie przekazanych nowych 

samochodów dla straży pożarnej, gdzie partycypować finansowo miały gminy. Ponadto zapytał                              

o zarobki Starosty i Wicestarosty łącznie z dodatkami. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, wskazał, by wszelkie pytania i interpelacje składać na 

piśmie, by Zarząd Powiatu, czy też Starosta mógł odpowiedzieć. Jednocześnie dodał, iż wypowiedź 

Radnego Bojkowskiego była długa, skomplikowana i wielowątkowo złożona. Starosta wskazał, iż poza 

pytaniem o uposażenie Starosty i Wicestarosty, co jest jawne i do sprawdzenia w uchwale, to 

pozostałe wątki nie zostały sprecyzowane. Jednocześnie wskazał, iż na pozostałe sugestie bądź 

pytania, na które również Radny odpowiada, Starosta nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Starosta  
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zaproponował, by Radny przygotował zapytanie na piśmie, wówczas w określonym terminie otrzyma 

Radny odpowiedź na zadane pytanie. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, wskazał, iż trudno zrozumieć wypowiedź Radnego, jak również 

potwierdził, iż należy złożyć zapytania na piśmie, by została konkretnie na zadane pytanie udzielona 

odpowiedź. Jednocześnie zapytał Radnego Bojkowskiego, gdzie był przez poprzedni Zarząd, gdyż jak 

sam stwierdził jest od tego, by weryfikować. Radny zwrócił uwagę, iż odpowiedzialność się bierze jak 

się bywa w Zarządzie, a nie jest to zaniechanie obecnego Zarządu tylko poprzedniego. Natomiast 

odnośnie uposażenia Starosty i Wicestarosty, to wskazał, iż najbardziej uposażony był poprzedni 

Starosta. Jednocześnie poprosił, by nie rzucać obelg w stosunku do Pana Starosty i Pani 

Wicestarosty, skoro sam Radny Bojkowski nie zrobił nic w tym kierunku. Pan Sobociński wskazał, iż 

bronimy sytuacji dotyczącej zwrotu subwencji, bronimy sytuacji, w której Radny Bojkowski popełnił 

ogromny błąd uznając, iż bardzo dobrze się zna. Radny wskazał, iż nie zna się na wszystkim i będzie 

bazował na tym, co napisze dyrektor jednostki, by obronić stanowisko. Jednocześnie dodał, iż Radny 

Bojkowski powinien wspierać inicjatywę, a nie patrzeć pod kątem tego, kto zawinił.  

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, poprosił o formułowanie szczegółowych pytań na 

piśmie. 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta, wskazała, iż stanowisko ds. oświaty podległe jest 

wicestaroście, natomiast  dyrektorzy jednostek oświatowych podlegają pod Zarząd Powiatu.  

Pan Jarosław Gryciuk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze 

Gdańskim, wyjaśnił w sprawie poruszonego tematu zakupu samochodów na terenie powiatu 

nowodworskiego, gdzie rzeczywiście było ich dużo. Jednocześnie sprostował, że wszelkie szczegóły              

i okoliczności zakupów, jak również dofinansowania samochodów zostały umieszczone w Biuletynie 

Komendanta, który przedłożony zostanie Panu Staroście i Przewodniczącemu Rady w pierwszej 

połowie lutego. W powyższym dokumencie zawarte zostały wszelkie informacje związane z kwotami              

i ilościami zakupionych samochodów.  

Pan Mirosław Molski, Radny, zapytał jaki jest pomysł na zagospodarowanie pomieszczeń w 

starostwie po Wydziale Geodezji? Jednocześnie zapytał odnośnie wniosku Komisji Oświatowo – 

Społecznej w zakresie uaktualnienia kryteriów przyznawania dodatków dla nauczycieli, czy powyższe 

związane jest z płacami i żądaniami podwyżek dla nauczycieli? 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż warunki lokalowe starostwa, jak również 

problemy są wszystkim znane. Jednocześnie wskazał, iż pomieszczenia po Wydziale Geodezji 

zostaną zagospodarowane w ten sposób, by przestrzegać warunków BHP, jak i RODO. Ponadto 

małymi krokami należy doprowadzić do tego, by pracownicy starostwa i Wydziału Geodezji zaczęli 

pracować w przyzwoitych warunkach. Natomiast co do rozmieszczenia lokalowego pracujemy nad 

tym, by w sposób najbardziej racjonalny wykorzystać pomieszczenia. 
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Pan Lubomir Głowacki, Wiceprzewodniczący Rady dodał, iż poprzedni Zarząd pracował nad 

regulaminem wynagradzania nauczycieli  i chcielibyśmy wrócić do rozmów z dyrektorami i Zarządem 

Powiatu, by udało się wprowadzić powyższy regulamin na jedną z kolejnych sesji Rady Powiatu.  

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta, poinformowała, iż Zarząd Powiatu wziął pod analizę 

ponownie regulamin, który został opracowany przez poprzedni zarząd, gdyż regulamin rodzi skutki 

finansowe, w związku z czym potrzebne było oszacowanie kwot. Jednocześnie wskazała, iż 

przyjmowane są określone warianty do możliwości udźwignięcia powyższego przez budżet powiatu. 

Przygotowany przez poprzedni zarząd regulamin zakładał duże obciążenie, w związku z czym 

ponownie musi zostać poddany analizie, gdyż znane muszą być skutki finansowe dla budżetu 

powiatu. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, odniósł się ponownie do wypowiedzi Radnego 

Bojkowskiego, który prawdopodobnie odniósł się do pisma, gdzie wyliczona została subwencja na 

2015 r. oaprta na stanie informacji wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2014 r. Zapewne 

stąd to nieporozumienie. 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta dodała, iż rzeczywiście we wskazanym dokumencie 

oparto się na subwencji przyjętej na ostatni dzień września 2014 r., co jest skutkiem naliczenia 

subwencji dla roku 2015.  

Pan Henryk Ząbek, Radny, zapytał jakie są konsekwencje błędnego naliczenia? 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta odpowiedziała, iż błędy zostały stwierdzone, jednakże nie 

do wszystkich stwierdzeń Zarząd Powiatu przychyla się. Ostatecznie nie wiemy co zostanie przyjęte. 

Jednocześnie Pani Wicestarosta poinformowała jak powyższe funkcjonuje. Informacje do SIO 

wprowadzają dyrektorzy na poziomie szkół, którzy posiadają wszelkie dokumenty tj. orzeczenia, 

ramowe plany nauczania, godziny i obowiązki wynikające z określonych przepisów i to powinno być 

zrobione na poziomie szkoły. Jako pracownik ds. oświaty w starostwie oczywiście w jakiś sposób 

może powyższe zweryfikować. Natomiast jako starostwo nie widzimy fizycznie powyższych 

dokumentów.  

Pan Mirosław Molski, Radny, zapytał w sprawie zwolnień lekarskich nauczycieli, czy powyższe 

występuje w szkołach w powiecie nowodworskim? 

Pani Beata Zawadzka, Inspektor ds. oświaty, odpowiedziała, iż w szkołach, nad którymi pieczę ma 

starostwo powyższe zjawisko nie występuje. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, zapytał w sprawie spotkań Starosty w zakresie 

drogi S7, czy od ostatniej sesji coś się wyjaśniło? 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż w Gdańsku odbyło się spotkanie z 

Marszałkiem Świlskim w obecności samorządów, których sprawa dotyczy. Ponadto dodał, iż obecnie 

uzgadniana jest petycji do właściwego ministra w kwestii przeniesienia części kosztów albo 
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pozostawienia dwóch mostów, czyli  mostu w Kiezmarku i mostu w Jazowej pod zarządem skarbu 

państwa, tak by samorządy nie ponosiły kosztów utrzymania. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, zapytał czy stanowisko Zarządu Województwa w 

powyższej kwestii zmieniło się?  

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż petycja jest wspólna, czyli wojewódzka, 

powiatowa i gminna, reprezentowane jest jedno wspólne stanowisko. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, zapytał w sprawie spotkania Starosty z Wojewodą 

w sprawie możliwości dofinansowania drogi Stróża – Mikoszewo? 

 Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż odbyły się dwa spotkania z Dyrektorem 

Urzędu Morskiego oraz z Wojewodą. W zakresie odbytego spotkania z Dyrektorem Urzędu Morskiego 

istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 80% z funduszu dla dróg, które mają pozwolenie na 

budowę, a wskazana droga objęta jest ZRID-em. Natomiast spotkanie z Panem Wojewodą odbyło się 

w  przyjaznej atmosferze, jednakże na chwilę obecną za wcześnie jest mówić. Jednakże wskazał, iż 

Wojewoda bardzo przychylnie podszedł do powyższego tematu. Starosta dodał, iż w budżecie 

przeznaczono kwotę również na aktualizację kosztorysu, gdyż posiadany kosztorys był sprzed 

jakiegoś czasu i opiewał na kwotę około 20 mln zł. Aktualnie zlecono aktualizację kosztorysu. Ponadto 

Starosta wskazał, iż  dofinansowanie 80% od 20 mln stanowi kwotę 16 mln, w związku z czym 

pozostaje do pozyskania 4 mln zł. Jednocześnie dodał w kontekście drugiego spotkania z Panią 

Dyrektor Urzędu Morskiego, gdzie Urząd Morski jako inwestor przekopu  Mierzei zainteresowany jest 

współdziałaniem. Jednakże istnieje zapytanie, czy kwota wyasygnowana przez Urząd Morski może 

stanowić wkład własny. Starosta poinformował, iż w ostatecznej odpowiedzi jaką uzyskaliśmy,                

kwota 4 mln zł, które byłoby możliwe do dofinansowania przez Urząd Morski nie może stanowić 

wkładu własnego. W związku z czym podjęliśmy decyzję, by wystąpić do Ministra Obrony Narodowej, 

pana Mariusza Błaszczaka, czy byłaby taka możliwość, że drogi mające charakter obronny mogą być 

finansowane w 100%. Takie pismo zostało przygotowane w uzgodnieniu z Urzędem Morskim. 

Domyślamy się, że zmiana charakteru drogi na obronny wynika zapewne z jakiejś procedury, 

jednakże droga nr 501, od Krynicy Morskiej do Mikoszewa i dalej oraz droga S7 mają charakter 

obronny. W związku z powyższym  naszym argumentem było to, że nasza droga 2328 G, jako droga 

pełnonośna, połączy obie drogi mające charakter obronny. W tej chwili czekając na odpowiedź, 

staramy się podejmować wszelkie kierunki działań, by powyższe środki zdobyć. Starosta podsumował, 

iż zarówno spotkanie z Wojewodą, jak i z Panią Dyrektor Urzędu Morskiego miało na celu pozyskanie 

środków na przebudowę drogi.  

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, zapytał w kontekście wypadków, które miały 

miejsce na nowej drodze ekspresowej z łosiami? 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż odcinek Metrostavu nie został jeszcze 

zakończony, prawdopodobnie powyższe nastąpi około miesiąca kwietnia br.  
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Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, dodał, iż łosie były również widziane na terenie 

Gminy Nowy Dwór Gdański, a także w stronę Elbląga, który to odcinek przebudowywała firma 

Budimex. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, wskazał, iż wypadki związane z przebiegającymi łosiami 

miały miejsce tam, gdzie nieukończone były jeszcze ogrodzenia, siatki leśne, natomiast na tym 

odcinku nie mamy takiej informacji, by było jakieś zagrożenie. 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż w ostatnim czasie 

odbyło się także spotkanie z zastępcą dyrektora GDDKiA, na którym temat łosi był poruszany                  

w kontekście bezpieczeństwa. Prawdopodobnie pojawiły się, gdyż zostały zaburzone korytarze 

ekologiczne, co odstraszało zwierzęta. W związku z czym podjęto określone środki, by łosie mogły 

poruszać się swobodnie korytarzami ekologicznymi.   

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, zapytał w kontekście podjętej uchwały dotyczącej 

strategii elektromobilności, która ma być realizowana we współpracy z gminami. Przewodniczący 

zapytał czy gminy w jakikolwiek sposób będą partycypowały w zakresie opracowania strategii oraz czy 

będą mogły opierać się na niej, czy jednak będą musiały mieć opracowaną własną dla terenu każdej 

gminy? 

Pan Emil Słodownik, Kierownik Wydziału Programowo – Inwestycyjnego, odpowiedział, iż na 

etapie przygotowania dokumentu tj. w drugiej połowie grudnia poprzedniego roku, podpisano wstępne 

porozumienia z każdą z gmin. Każdy powiat, gmina mogła osobno startować w konkursie. Jednakże 

takie działanie powodowało to, że była większa konkurencja, co zmniejszało nasze szanse. Kierownik 

Wydziału Programowo – Inwestycyjnego wskazał, iż uzgodniono, że powiat działać będzie centralnie, 

biorąc na siebie zadanie w uzgodnieniu z gminami. Cztery gminy wyraziły zgodę, natomiast jedna nie, 

jednakże nie przeszkadza to w tym, by nie została objęta strategią. Każda z tych gmina, która zgłosiła 

akces wstępny do udziału, przesłała swoje potrzeby w zakresie swojej elektromobilności m.in. 

wskazała ilość punktów obsługi samochodów potrzebnych na terenie gminy, jak również wskazała 

zaplecze z rowerami. W momencie otrzymania dotacji będziemy faktycznie ten projekt realizować, 

jednocześnie przewidujemy konsultacje realizowane w każdej gminie na terenie powiatu, otwarte dla 

wszystkich. Zakłada się także udział gmin sektora energetycznego, które również zainteresowane 

byłyby tym tematem. Powyższe prowadzone będzie we współpracy z Obszarem Metropolitalnym, 

który zainicjował powyższe przedsięwzięcie. Kierownik Wydziału Programowo – Inwestycyjnego ma 

nadzieję, iż uda się opracować taki dokument, który stanowić będzie podstawę do pozyskiwania 

środków finansowych z przyszłej perspektywy, jednocześnie biorąc pod uwagę specyfikę naszego 

regionu  tj. bliskość obszarów chronionych. Strategia napisana jest na piętnaście lat i więcej. 

Dokument jest bardzo racjonalny i przyszłościowy.  

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w 

powyższym punkcie. Nikt się nie zgłosił, wobec powyższego Przewodniczący Rady przystąpił do 

kolejnego punktu porządku obrad sesji. 
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8. Zakończenie obrad Sesji. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim. 

                                                                                                                                                                               

 Protokołowała: R. Kamińska                                                       

                                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                Robert Ciżmowski 
 

 

 

 


