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PROTOKÓŁ NR II/2019 

z II sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 9.56 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

2019 r. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych (1 nieobecny – Pan  

Z. Bojkowski) - (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 

wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały:  

- określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób 

Niepełnosprawnych w 2019 roku. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski 

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

porządku obrad : 

- wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w 2019 

roku.  

Głosowanie: 14 za, (1 nieobecny – Pan Z. Bojkowski) 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie. 
 
Głosowanie: 14 za, (1 nieobecny – Pan Z. Bojkowski) 

Porządek został przyjęty.  
 
2. Przyjęcie protokołu z sesji: I z dnia 1.02.2019 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 I z dnia 1.02.2019 r.? 

Nie wniesiono.  

Protokół został przyjęty.  
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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  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: 14 za, (1 nieobecny – Pan Z. Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  

 

4.2 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. 

 

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

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 14 za, (1 nieobecny – Pan Z. Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  

 

4.3   projektu dostosowania sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2019 r. – 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: 14 za, (1 nieobecny – Pan Z. Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  
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4.4  wydelegowania przedstawiciela Powiatu Nowodworskiego do reprezentowania Powiatu 

Nowodworskiego w stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Rybacka – „Rybacka Brać Mierzei.” 

– 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: 12 za, 1 przeciw – H. Ząbek, 1 wstrzymujący się – Pan A. Sobociński, (1 nieobecny – 
Pan Z. Bojkowski) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

4.5  wystąpienia Powiatu Nowodworskiego z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

z siedzibą w Gdańsku – 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: 14 za, (1 nieobecny – Pan Z. Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  

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

Powiatu (zał. do protokołu) 

 
Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski omówił projekt uchwały w związku z nieobecnością 

Skarbnika Powiatu na dzisiejszej sesji Rady Powiatu.  

 

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

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 14 za, (1 nieobecny – Pan Z. Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  

 

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

przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu (zał. do protokołu) 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski omówił projekt uchwały w związku z nieobecnością 

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

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 14 za, (1 nieobecny – Pan Z. Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  
 

4.8 określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta 

Nowodworski DODATKOWY PROJEKT UCHWAŁY (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: 14 za, (1 nieobecny – Pan Z. Bojkowski) 

Uchwała została podjęta.  

 

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

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, zapytał o spotkanie Pani Wicestarosty w dniu 24 

stycznia 2019 r. z zastępcą Dyrektora ds. Inwestycji GDDKiA w Gdańsku. 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż spotkała się z Zastępcą 
Dyrektora ds. Inwestycji GDDKiA w Gdańsku, Panem Waldemarem Chejmanowskim w zakresie 
naprawy drogi w miejscowości Dworek. Jednocześnie dodała, iż w powyższej sprawie podejmowane 
są działania. 

Informacja została przyjęta. 

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. 

7. Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Przewodniczący Rady poprosił o składanie wniosków i oświadczeń. 

Pan Mirosław Molski, Radny, wskazał, iż w związku z inwestycją przekopu Mierzei, składa wniosek 

do Zarządu Powiatu o zorganizowanie spotkania Starosty z Ministrem Infrastruktury. Radny dodał, iż 

na terenie naszego powiatu odbywa się powyższa inwestycja, w związku z czym powinniśmy zabrać 

głos w tej sprawie. Ponadto wskazał, iż borykamy się z problemami drogowymi, gdzie koszt ich 

utrzymania jest znacznie wyższy niż pokazują to wyliczenia. Radny dodał, iż należałoby podjąć próby 

włączenia przebudowy drogi powiatowej Stróża – Mikoszewo w ramach planowanej inwestycji. 

Jednocześnie wskazał, by do powyższego tematu podejść w sposób gospodarczy, a nie polityczny. 
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Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż przekop określony jest przez ustawę. 

Brak jest możliwości włączenia drogi w sposób techniczny, gdyż objęta jest ZRID-em. Starosta 

poinformował, iż wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministra Obrony, gdyż istnieje możliwość uzyskania 

dofinansowania z funduszu dla dróg mających charakter obronny. Ponadto dodał, iż Zarząd Powiatu 

zawsze kieruje się dobrem powiatu. 

Pan Henryk Ząbek, Radny wskazał, iż nie zostały wycięte wszystkie drzewa, a termin wycinki drzew 

minął. 

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

wyjaśnił, iż na wycinkę drzew został rozstrzygnięty przetarg, jednakże części drzew nie udało się 

wyciąć. Rozliczane będą tylko te drzewa, które zostały wycięte. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, zapytał czy w ramach inwestycji droga powiatowa 

będzie brana pod uwagę.  

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż decyzja wykonalności była 

natychmiastowa. Decyzja ZRID jest na określony zakres, a inwestycja dotyczy tylko i wyłącznie 

przekopu. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, wskazał, iż warto byłoby uzyskać dostęp do decyzji, 

by powyższe wyjaśnić. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, dodał, iż Lasy Państwowe dofinansowują drogę, a ważną sprawą 

jest jej kosztorysowanie. Ponadto wskazał, iż Minister Obrony nie odpowiada na wystosowane pismo. 

Radny jest przekonany, iż w związku z inwestycją przekopu Mierzei Wiślanej nie ma możliwości 

dostarczania całości materiałów budowlanych drogą morską. 

Pan Mirosław Molski, Radny, ponowił wcześniejszą sugestię, by podjąć próby włączenia 

przebudowy drogi powiatowej Stróża – Mikoszewo w ramach planowanej inwestycji. Jednocześnie 

wskazał, iż w powyższej kwestii Rada Powiatu może podjąć stanowisko.  

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, zapewnił, iż czynione są wszelkie starania, by naprawić 

stan wskazanej drogi. Jednakże włączenie jej do planowanej inwestycji jest niemożliwe, gdyż 

specustawa rządzi się innymi prawami. W związku z czym podjęliśmy decyzję, by wystąpić do Ministra 

Obrony Narodowej, pana Mariusza Błaszczaka, w zakresie możliwości finansowania w 100% drogi 

mającej charakter obronny. 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. Starosta jest zdania, iż zmiana klasyfikacji 

drogi jest właściwa. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, wskazał, iż warto byłoby wystąpić do Wojewody o 

zapoznanie się z załącznikami planowanej inwestycji. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, odpowiedział, iż nieznanym jest jak będzie przebiegał transport. 

Jednocześnie zapewnił, iż Pan Starosta dba o interes powiatu. 

Pan Tomasz Szczepański, Radny, dodał, iż podobna sytuacja miała miejsce na etapie projektowania 

S7 w zakresie ewentualnego wykorzystania dróg. Obecnie mowa jest o tym, iż dowóz większości 

materiałów odbywać ma się drogą morską, jednakże powyższe może zostać scedowane na 

wykonawcę.  

9.53 – Pan A. Sobociński wyszedł 
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Przewodniczący Rady poinformował Radnych o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu: 

- Pismo mieszkańca Nowego Dworu Gdańskiego w zakresie braku udzielenia głosu na sesji Rady 

Powiatu w dniu 1 lutego 2019 r. (Radni powyższe pismo otrzymali w wersji elektronicznej lub 

papierowej) 

- Pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim 

dotyczące dofinansowania zakupu motorowej  łodzi ratowniczej typu RIB dla komendy (powyższe 

pismo zostało skierowane do rozpatrzenia na Zarząd Powiatu) 

Ponadto Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 

2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego tj. 2018. Powyższe oświadczenie należy 

złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego za rok poprzedni.(art. 25 c pkt. 4) 

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 
 

 

 

 


