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PROTOKÓŁ NR III/2018 

z III sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

Rozpoczęcie: 12.00    Zakończenie: 15.05 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady otworzył obrady III sesji Rady Powiatu VI kadencji. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych. (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 autopoprawek projektów uchwał w sprawie:  

- 7.9 zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  

- 7.10 zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na lata  2018-2032. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do 

porządku obrad autopoprawek projektów uchwał w sprawie: 

- pkt. 7.9  zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.  

Głosowanie: 15 za,  
 
- pkt. 7.10  zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na lata  2018-2032. 

Głosowanie: 15 za,  
 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie. 
 
Głosowanie: 15 za,  
 
Porządek został przyjęty.  
 
2. Przyjęcie protokołów z sesji: XLVII z dnia 19.10.2018 r., I z dnia 19.11.2018 r. i II z dnia 

30.11.2018 r. 

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

zostały wyłożone do wglądu w biurze rady.  

Czy są uwagi do protokołu z sesji XLVII z dnia 19.10.2018 r.? 

Nie wniesiono.  

Protokół został przyjęty.  
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Czy są uwagi do protokołu z sesji I z dnia 19.11.2018 r.? 

Nie wniesiono.  

Protokół został przyjęty.  

 

Czy są uwagi do protokołu z sesji II z dnia 30.11.2018 r.? 

Nie wniesiono.  

Protokół został przyjęty.  

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

Nie wniesiono interpelacji i zapytań. 

4. Informacja nt. „Funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie Nowodworskim.” (zał. do 

protokołu) 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady poinformował, iż na dzisiejsze posiedzenie Rady 

zaproszony został Pan Paweł Chodyniak, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku. 

Jednocześnie poprosił o zgłaszanie pytań, bądź uwag do powyższej informacji. 

Nie wniesiono. Wobec powyższego informacja została przyjęta.  

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 

2017/2018 wraz z informacją nt. działalności powiatowych jednostek oświatowych. (zał. do 

protokołu) 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania, uwagi do powyższej 

informacji. 

Pani Dorota Chojna, Radna, wskazała, iż w informacji dotyczącej pilnych potrzeb jednostek 

oświatowych w zakresie rozwoju bazy, brak jest wskazania jakichkolwiek potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 

w Nowym Dworze Gdańskim. W związku z czym zapytała, czy dyrektor placówki oświatowej nie widzi 

potrzeby remontu elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, jak również 

kajakowni? 

Pan Marian Kwoczek, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, poinformował, 

iż Starosta poprzedniej kadencji podjął działania dotyczące modernizacji bazy Zespołu Szkół Nr 1 w 

Nowym Dworze Gdańskim. Ponadto dodał, iż poczyniono wstępne kroki w zakresie termomodernizacji 

budynku, jednakże z ustaleń z poprzednim Zarządem wynika, że w roku 2019 do rozmów niestety nie 

przystąpimy, perspektywa jest nieco dalsza. Dyrektor wskazał również, iż ma nadzieję, że w roku 2020 

rozpocznie się remont obiektu Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, dodała, iż zgłaszane były przez wszystkie 

placówki wnioski do projektu budżetu na 2019 r. Jednocześnie poinformowała, iż wniosek Zespołu 

Szkół  Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim dotyczył konieczności wykonania izolacji pionowej oraz 

osuszenia i odgrzybienia budynku głównego i filialnego, ocieplenia budynku, wymiany okien i 
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parapetów w obydwóch budynkach oraz malowania pomieszczeń. Były to najpilniejsze zgłaszane 

potrzeby. Ponadto wskazała, iż będą czynione przygotowania do wykonania dokumentacji technicznej 

na termomodernizację obiektów Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.  

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi do 

powyższej informacji. 

Nie wniesiono. Wobec powyższego informacja została przyjęta.  

6. Informacja nt. przygotowania powiatu do sezonu zimowego 2018/2019 wraz z informacją na 

temat działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. (zał. do protokołu) 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania, uwagi do powyższej 

informacji. 

Nie wniesiono. Wobec powyższego informacja została przyjęta.  

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

7.1  wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski poprosił Pana Starostę o przedstawienie 

projektu uchwały.  

 

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: 15 za,  
 
Uchwała została podjęta.  

 
7.2  przyjęcia sprawozdania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji z działalności w 2018 r. (zał. do 

protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski poprosił Pana Andrzeja Sobocińskiego, 

Przewodniczącego  Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Rady Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim V kadencji o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i 

Promocji Powiatu Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji przedstawił projekt 

uchwały.  

 

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

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Głosowanie: 13 za, (2 osoby wstrzymujące się – Pan Z. Bojkowski, Pan H. Ząbek) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

7.3 przyjęcia sprawozdania Komisji Oświaty Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V 

kadencji  z działalności w 2018 r. (zał. do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski poprosił Pana Ireneusza Stolarza, 

Przewodniczącego  Komisji Oświaty Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji                            

o przedstawienie projektu uchwały.  

 

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 osoby wstrzymujące się – Pan Z. Bojkowski, Pan H. Ząbek) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

7.4 przyjęcia sprawozdania Komisji Samorządowo-Społecznej Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim  V kadencji z działalności w 2018 r. (zał. do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski przedstawił projekt uchwały. Jednocześnie 

zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 13 za, (2 osoby wstrzymujące się – Pan Z. Bojkowski, Pan H. Ząbek) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

7.5 przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji za II półrocze 

2018 r. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski przedstawił projekt uchwały. Jednocześnie 

zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 12 za, (1 osoba przeciw – Pan T. Szczepański, 2 osoby wstrzymujące się – Pan Z. 
Bojkowski, Pan H. Ząbek) 
 
Uchwała została podjęta.  
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7.6 zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Samorządowej na 2019 r. (zał. do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski poprosił o przedstawienie projektu uchwały 

Pana Mirosława Molskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Samorządowej. 

 

Pan Mirosław Molski, Przewodniczący Komisji Budżetowo – Samorządowej  przedstawił projekt 

uchwały. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, zapytał o możliwość ujęcia w planie pracy komisji wizytacji 

Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, gdyż ujęte zostały tylko placówki Zespołu Szkół Nr 2 

i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim? 

 

Pan Mirosław Molski, Przewodniczący Komisji Budżetowo – Samorządowej, odpowiedział, iż 

wizytacja w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim ujęta zostanie w zależności od potrzeb, 

gdyż jest to plan, który może się zmieniać.  

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, wskazał, iż powinny być ujęte wszystkie jednostki w planie pracy 

komisji. 

 

Pan Mirosław Molski, Przewodniczący Komisji Budżetowo – Samorządowej, poinformował, że 

jeśli będzie taka potrzeba, to być może wniosek Radnego zostanie uwzględniony i plan pracy zostanie 

w ciągu roku zmieniony.    

 

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

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Głosowanie: 14 za, (1 osoba wstrzymująca się – Pan Z. Bojkowski) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

7.7 zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowo-Społecznej na 2019 r. (zał. do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski poprosił Panią Dorotę Chojnę, Przewodniczącą 

Komisji Oświatowo - Społecznej o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pani Dorota Chojna, Przewodnicząca Komisji Oświatowo – Społecznej, przedstawiła projekt 

uchwały. 

 

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

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Głosowanie: 15 za,  
Uchwała została podjęta.  
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7.8 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r. (zał. do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski poprosił Pana Ireneusza Stolarza, 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił projekt uchwały. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, zapytał dlaczego w III kwartale planu kontroli, komisja wybrała 

tylko Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, a nie ujęła pozostałych placówek? 

 

Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odpowiedział, iż na rok 2019 

zaplanowana jest tylko kontrola Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, natomiast co rok 

planowana będzie kontrola w innej jednostce. Kadencja trwa pięć lat, w związku z czym na pewno uda 

się dokonać kontroli we wszystkich placówkach oświatowych. 

 

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

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 14 za, (1 osoba przeciw – Pan Z. Bojkowski) 
Uchwała została podjęta.  

 

7.9 zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. – autopoprawka  (zał. do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski poprosił Pana Starostę o przedstawienie 

projektu uchwały.  

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, zobligował Skarbnika Powiatu do omówienia projektu 

uchwały. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, wskazał, iż przeglądając dokumenty w projekcie uchwały w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. w paragrafie 3, doszukał się błędu rachunkowego. 

Jednocześnie zapytał czy autopoprawka do powyższego projektu uchwały jest sprostowaniem błędu, 

który zauważył?  

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, poinformował na czym polega autopoprawka do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Natomiast jeśli chodzi o jakiś błąd 

rachunkowy, to odpowiedzi udzieli Skarbnik Powiatu.  
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Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż autopoprawka do projektu uchwały 

budżetowej nie dotyczy błędu rachunkowego. Autopoprawką wprowadza się dodatkowe dochody, w 

związku z czym zmniejsza się deficyt.  

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, podziękował, jednakże stwierdził, że nie do końca został 

zrozumiany. 

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zaproponował, by Radny wskazał konkretnie czego 

dotyczy błąd rachunkowy. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, podziękował stwierdzając, że wyjaśniona została kwestia błędu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o inne uwagi.  

 

Pani Dorota Chojna, Radna, zapytała czy są realne oszczędności w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole 

Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, w związku z brakiem funkcjonowania świetlicy? 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, zaproponował, by powyższe zapytanie złożyć w 

późniejszym punkcie porządku obrad, gdyż obecny projekt uchwały dotyczy zmian uchwały 

budżetowej na 2018 r. 

 

Pani Dorota Chojna, Radna, wyraziła zgodę, by w późniejszym punkcie obrad sesji złożyć ponownie 

zapytanie. 

 

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

Wobec czego poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 15 za,  
 
Uchwała została podjęta.  

 

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

autopoprawka (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski poprosił Pana Starostę o przedstawienie 

projektu uchwały.  

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, zobligował Skarbnika Powiatu do omówienia projektu 

uchwały. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec czego 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 15 za,  
 

Uchwała została podjęta.  

 

7.11 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. (zał. do 

protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski poprosił Pana Starostę o przedstawienie 

projektu uchwały.  

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, zobligował Skarbnika Powiatu do omówienia projektu 

uchwały. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały. 

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, zapytał co takiego wydarzyło się, że wydatek około 

0,5 mln zł dotyczący remontu holu głównego wraz z recepcją oraz pomieszczeniami przyległymi w 

Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie musi zostać przeniesiony na wydatki niewygasające na 

przyszły rok? 

 

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

iż nie byłaby w stanie uzbierać wcześniej środków finansowych. Od kilku lat przyjęła zasadę, że 

wykonywane są większe remonty na zasadzie takiej, iż zbierane są środki z jednego roku, następnie 

po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu ogłoszony zostaje przetarg. Jednocześnie dodała, iż większy 

remont nie może być w momencie, gdy są turnusy. Możliwość wykonania remontów  dotyczy tylko 

okresu od stycznia do marca. W związku z powyższym Pani dyrektor prosi o przeniesienie środków na 

wydatki niewygasające na rok 2019. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, dodała, iż główna umowa na remont holu      

i recepcji została zawarta dopiero na początku grudnia, w związku z czym realizacja nie może 

nastąpić jeszcze w roku bieżącym. Powyższe podyktowane jest przede wszystkim terminem. 

Jednocześnie wskazała, iż środki finansowe zabezpieczone są w tym roku i będą musiały mieć 

pokrycie dla umowy, która zawarta została w ostatnim kwartale. Dodatkowo Dom Pomocy Społecznej 

„MORS” w Stegnie do tej kwoty dodał umowę, która została zawarta pod koniec października na 

modernizację monitoringu wizyjnego i bramy wjazdowej od ul. Morskiej w Stegnie, w kwocie 25 tys. zł. 

Powyższe kwoty są składowymi, które wchodzą w środki niewygasające.  
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Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, zapytał ile do zadania nr 3, tj. modernizacja ewidencji gruntów                          

i budynków – obręb Marynowy – część Gmina Nowy Dwór Gdański, dokłada Gmina Nowy Dwór 

Gdański? Czy powyższe realizowane będzie wspólnie? 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż prowadzenie ewidencji gruntów jest 

zadaniem własnym powiatu, realizowanym z budżetu powiatu, a dokładnie z gospodarki geodezji                   

i gospodarki nieruchomościami. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, wskazał, iż nie został zrozumiany. Jednocześnie raz jeszcze 

zapytał ile daje Gmina Nowy Dwór Gdański, czy w ogóle daje? 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, powtórzył, iż prowadzenie ewidencji gruntów i budynków 

i ich modernizacja jest zadaniem własnym powiatu i jest realizowane z budżetu powiatu.  Natomiast 

odpowiadając wprost na Pana pytanie gmina nic nie daje, bo nie może dać, gdyż nie jest to zadanie 

własne gminy.  

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, zapytał dlaczego w uchwale jest zapis „modernizacja ewidencji 

gruntów i budynków – obręb Marynowy – część Gmina Nowy Dwór Gdański”? 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż modernizacja ewidencji gruntów                        

i budynków obejmuje obręb Marynowy, który jest częścią Gminy Nowy Dwór Gdański. 

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, zapytał, czy możliwe jest wsparcie powiatu ze 

strony Gminy Nowy Dwór Gdański na realizację takich zadań? 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, iż gmina może udzielić pomocy 

finansowej.  

 

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

czego poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 15 za,  
 

Uchwała została podjęta.  

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zarządził przerwę. 

 

13.15 – 13.30 – przerwa. 
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8. Budżet Powiatu Nowodworskiego na 2019 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2019 – 2032. 

8.1 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego na lata  2019-2032.  

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu prosi Pana Starostę o odczytanie projektu 

uchwały. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski upoważnia Panią Skarbnik do odczytania projektu 

uchwały. 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała treść projektu uchwały.  

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał o uwagi.  

Pan Henryk Ząbek, Radny, zapytał czy będzie można zaciągać zobowiązania? 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, iż zaciąganie zobowiązań nie dotyczy 

zaciągania kredytów, głównie podpisywania umów, gdyż są to umowy wieloletnie. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o uwagi, nie zgłoszono. Wobec powyższego poprosił o 

stanowiska Komisji. 

Pan Mirosław Molski, Radny poinformował, iż Komisja Budżetowo – Samorządowa  analizowała 

dokument. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem, który pokazuje zobowiązania                          

w poszczególnych latach. W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały 

zawarto zdanie, iż w objaśnieniach Powiat Nowodworski nie planuje przychodów z tytułu kredytów                   

i pożyczek. Wiadomo, że jest to dokument, który może się zmieniać. Tak naprawdę, te inwestycje 

dopiero się rozpoczną. Radny zwrócił się do Starosty i Zarządu Powiatu, by w świetle dużej inwestycji, 

która będzie realizowana na naszym terenie, o podjęcie działań włączenia drogi Nr 2328G Stróża – 

Mikoszewo do projektu budowy przekopu w Nowym Świecie. Drugą ważną sprawą jeśli chodzi o WPF 

jest most przy drodze krajowej E7, który jest przewidziany dla Powiatu Nowodworskiego. Jednym 

głosem samorządu wojewódzkiego powyższe się nie odbyło, ale nie znaczy to, że za niedługo most 

nie wejdzie do naszego zasobu. Wówczas okazać się może, że na obiekty mostowe wydamy 90% 

budżetu przeznaczonego na drogi, jak nie więcej. Jak zrobić, by samorząd województwa pomorskiego 

nie uczynił tego. Radny jest zdania, iż nie możemy pozwolić na to, by most stał się zasobem 

powiatowym. Przewodniczący Komisji Budżetowo – Samorządowej wskazał, iż nie są to uwagi do 

dokumentu, tylko podpowiedzi komisji dla Starosty. Ponadto poinformował, iż Komisja Budżetowo – 

Samorządowa  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wynikiem głosowania: 3 za ( 2 osoby nie 

brały udziału w głosowaniu – Pan M. Ambroziak, Pan A. Sobociński). 
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Pani Dorota Chojna, Przewodnicząca Komisji Oświatowo – Społecznej poinformowała, iż Komisja 

Oświatowo – Społeczna odłożyła podjęcie decyzji na sesji. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu, zarządził głosowanie: 

Głosowanie: 15 za,  

Uchwała została podjęta.  

 

8.2 Procedura uchwalenia Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019 r.: 

 

1. odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2019 r.;  

Pan Robert Ciżmowski Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Starostę o odczytanie 

projektu uchwały. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski upoważnia do powyższego Skarbnika Powiatu. 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała treść uchwały w sprawie budżetu na 2019 r. 

2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu.  

Pan Robert Ciżmowski Przewodniczący Rady Powiatu prosi Pana Starostę o odczytanie opinii RIO 

w sprawie projektu uchwały. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski upoważnia Panią Skarbnik do odczytania opinii. 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała treść uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku Nr 183/p120/P/I/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie 

uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu 

budżetu. 

3. odczytanie opinii zawierającej wnioski Stałych Komisji Rady.  

Pan Robert Ciżmowski Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczących Komisji o 

przedstawienie swoich stanowisk. 

 

Komisja Budżetowo – Samorządowa 

Pan Mirosław Molski, Przewodniczący Komisji Budżetowo – Samorządowej poinformował, iż 

Komisja Budżetowo – Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2019. 

 

Komisja Oświatowo - Społeczna 

Pani Dorota Chojna, Przewodniczący Komisji Oświatowo - Społecznej odczytała stanowisko 

Komisji Oświatowo - Społeczna, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu na rok 2019.  
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4. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie wniosków komisji;  

 

Pan Robert Ciżmowski Przewodniczący Rady Powiatu prosi Pana Starostę o odczytanie 

stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii zawierającej wnioski komisji. 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski odczytał stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie opinii 

zawierającej wnioski komisji do projektu uchwały budżetowej. 

„Zgodnie z wnioskiem Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

dotyczącym środków związanych z wyjazdem na zawody w ramach licealiady, informuję, że środki 

finansowe w wysokości 5 tys. zł na wnioskowany cel zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 

2019 rok. Powyższa informacja została także przekazana Panu Lubomirowi Głowackiemu – 

przewodniczącemu Szkolnego Związku Sportowego w Nowym Dworze Gdańskim.” 

5. dyskusja nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie;  

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w 

sprawie projektu budżetu  na 2019 rok. 

 

Pan Henryk Ząbek, Radny, zapytał w sprawie odsetek od kredytu oraz przedstawienia powyższego 

w WPF Powiatu Nowodworskiego. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, iż w WPF odsetki są wskazane w 

pozycji wydatki na obsługę długu publicznego.  

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, dodała, iż wydatki na obsługę długu 

publicznego będą w przyszłorocznym budżecie zaplanowane w wysokości 575 tys. zł. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu wskazała, iż w WPF na stronie 5 w pkt 2.1.3 zostały 

wykazane wydatki na obsługę długu, odsetki od kredytu. 

 

Pan Henryk Ząbek, Radny wskazał, iż dług wyniósł 16 mln 600 tys. zł, a odsetki 4 mln 665 tys. zł. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, iż dotyczy to całego kredytu i takie są 

prognozy na ten moment, natomiast jeśli WIBOR się zwiększy lub zmniejszy, to wówczas kwota 

będzie inna.  

 

Pan Henryk Ząbek, Radny stwierdził, iż dług powiatu w całości wynosi ponad 20 mln zł.  

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu potwierdziła powyższe wskazując, iż jest to suma 

łącznie z odsetkami. 
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Pan Mirosław Molski, Radny, wskazał, iż dobrą formą jest graficzne przedstawienie budżetu, 

bardziej widoczne i porównawcze. Jednocześnie zaproponował, by Zarząd Powiatu kolejny budżet 

przedstawił w formie graficznej. Ponadto Radny dodał, iż ważną sprawą, na którą należy zwrócić 

uwagę jest prawdopodobny zwrot przez Powiat Nowodworski niesłusznie pobranej subwencji 

oświatowej w wysokości około 450 tys. zł, jest to duża kwota dla powiatu, którą ciężko byłoby stracić. 

Radny zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu, by informował Radę o ważnych sprawach 

finansowych.    

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż został przygotowany 

projekt budżetu, nad którym pracował jeszcze poprzedni Zarząd. Przy uwzględnieniu w zasadzie 

wszystkich wniosków od momentu, gdy wpłynęły do tegoż budżetu, deficyt wynosił ponad 46 mln zł, 

wówczas należało ciąć wydatki we wszystkich placówkach w starostwie, by udało się go udźwignąć. 

Pani Wicestarosta dodała, iż z pewnością potrzebne będą kolejne zmiany i modyfikacje tej uchwały 

budżetowej. W tej chwili na pewno nie wyczerpuje, ani nie zabezpiecza wszystkich wniosków                         

i postulatów, które wpłynęły zarówno od kierowników placówek, czy też od mieszkańców, sołtysów, 

wójtów i wszystkich osób, które miały potrzebę zasygnalizować jakiś postulat. Powyższe najczęściej 

dotyczyło inwestycji. Udało się spiąć budżet, jednakże nie znalazły się w nim wszystkie postulaty. 

Powyższe nie znaczy, że nie będą w dalszej części realizowane przez nowy Zarząd Powiatu. Ogólnie 

mówiąc po stronie inwestycyjnej znalazły się zadanie, które objęte są umowami na finansowanie. 

Jedną z głównych pozycji jest projekt Pętli Żuławskiej, w ramach którego zamierzamy zrealizować 

remont mostu w Tujsku oraz budowę przystani wraz z remontem ściany w wodzie starostwa. 

Planowane rozpoczęcie inwestycji nastąpi w roku budżetowym 2019. Dodatkowo jest jeszcze jeden 

duży projekt na ponad 1 mln zł, remont i przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 z 

dostosowaniem na pracownie zawodowe. Są to główne zasadnicze elementy przyszłorocznego 

budżetu, nie licząc kwoty 450 tys. zł na dostosowanie dla osób niepełnosprawnych Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim. Pewne zadania, które były 

postulowane nie znalazły się z wiadomych przyczyn, brak środków. Pani Wicestarosta wskazała, iż 

obciążenie budżetu w postaci zadłużenia ponad 16 mln zł ciągnie się od 2005 r., musimy spłacać                       

i  nikt tego obowiązku z powiatu nie zdejmie. Pani Wicestarosta zwróciła również uwagę, iż te zadania, 

które zostały wykazane jako inwestycyjne też są w jakiś sposób pod znakiem zapytania, gdyż może 

pojawić się decyzja o zwrocie 450 tys. zł, o czym wspomniał Przewodniczący Komisji Budżetowo – 

Samorządowej. Wówczas Zarząd będzie musiał decydować, by znaleźć środki, które będzie można 

przeznaczyć na zwrot. Nie ma pewności, natomiast spodziewamy się takiej decyzji i na pewno 

będziemy się od niej odwoływać, broniąc naszego stanowiska, gdyż nie zgadzamy się z ustaleniami 

kontroli. Zobaczymy jak dalej potoczy się sprawa.  W budżecie nie została zawarta powyższa decyzja, 

gdyż nie jest prawomocna, będziemy procedować co dalej. Na ten moment proszę o przyjęcie 

budżetu, który na pewno będzie nowelizowany w kolejnych miesiącach przyszłego roku. 

 

Pan Henryk Ząbek, Radny, zapytał o zabezpieczone w budżecie dochody ze sprzedaży majątkowych 

np. sprzedaż działek, co jeśli nie uda się sprzedać, czy nie są one zabezpieczeniem dla kredytu? 

Jednocześnie zapytał jaki jest plan awaryjny? 
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Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odpowiedziała, iż są to działki, które w tej 

chwili przygotowywane są do sprzedaży, zobaczymy czy uda się sprzedać. Będziemy musieli 

równoważyć również wydatki. Jednocześnie wskazała, iż być może pojawią się jakieś 

niewykorzystane środki z puli wolnych środków, które wpłyną na koniec roku. Być może zakładany 

dochód będzie można zrównoważyć, przynajmniej w jakiejś części wolnymi środkami, jednakże 

powyższe okaże się dopiero po przyjęciu sprawozdań na koniec roku.  

 

Pan Henryk Ząbek, Radny zapytał czy dokument Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego nie powinien być związany z  kadencyjnością Rady? 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, iż z ustawy wynika, że Wieloletnią 

Prognozę Finansową przygotowuje się na rok budżetowy plus trzy lata dodatkowe. 

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o projekty dotyczące aktualizacji 

dokumentacji projektowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, na co 

przewidziano kwotę 10 tys. zł? 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odpowiedziała, iż jest to ogólna pozycja, 

powyższe wynika z kosztorysów. Jednocześnie dodała, iż ujęte zostały kwoty potrzebne w momencie 

składania wniosków. 

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu wskazał, że na najważniejsze planowane 

inwestycje pozyskiwane będą zewnętrzne środki finansowe. Jednocześnie Przewodniczący zapytał 

czy budowa windy dla niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w 

Nowym Dworze Gdańskim zostanie pokryta w całości z budżetu powiatu? 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odpowiedziała, iż będą czynione starania, 

by pozyskać środki z PFRON-u. Ponadto dodała, iż ogłoszony został nabór wniosków, gdzie istnieje  

szansa na to, by otrzymać dofinansowanie na kwotę nie większą niż 150 tys. zł. Jednocześnie Pani 

Wicestarosta wspomniała o dużym inwestycyjnym wydatku, zadaniu, które nie zostało skończone w 

tegorocznym budżecie. Podpisano aneks na otrzymanie dofinansowania z PROW-u na zadanie 

przebudowy drogi powiatowej Myszewko – Myszkowo. Powyższe zadanie zostało utrzymane i podjęte 

zostaną działania, by zrealizować w przyszłorocznym budżecie, jako zadanie inwestycyjne wykazane. 

Pod koniec roku podpisany został aneks dotyczący tego zadania.  

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o kwestię urealnienia wynagrodzeń 

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim? Ponadto zapytał czy w 

przyszłorocznym budżecie zaplanowane zostały podwyżki dla pracowników w pozostałych 

jednostkach?  
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Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odpowiedziała, iż w pierwszym projekcie 

budżetu Zarząd Powiatu zaplanował podwyżki 10%, jednakże nie udało się spiąć budżetu, ostatecznie 

średnio jest to 5%. Jednocześnie wskazała, by mieć świadomość, że budżet dotyczy także tych 

placówek, gdzie otrzymujemy 11 mln 800 tys. zł subwencji oświatowej, a wydatki na placówk i to kwota 

ponad 14 mln 200 tys. zł, więc ponad 2 mln zł należy dokładać. Pani Wicestarosta poprosiła o 

wyrozumiałość i zrozumienie. 

 

6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2019. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad budżetem na rok 2019.  

 

Głosowanie: 15 za  

Uchwała została podjęta.  

 

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

Pani Dorota Chojna, Radna, zapytała o spotkanie w sprawie mostu na Wiśle? 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż w momencie zakończenia budowy drogi 

S7, zgodnie z ustawą o drogach publicznych i art. 10, droga krajowa wzdłuż której wybudowano drogę 

ekspresową staje się drogą wojewódzką, czyli z mocy samej ustawy zostaje obniżona klasa tej drogi. 

31 października br. został dopuszczony ruch na drodze S7, co jako wydarzenie dla naszego regionu 

było optymistyczne. Natomiast z mocy ustawy wcześniejsza droga „7” stała się drogą wojewódzką i w 

związku z tym koszty utrzymania tej drogi spadły na Zarząd Dróg Wojewódzkich i na Sejmik 

Województwa Pomorskiego. Starosta wskazał, iż zgodnie z ustawą od drogach publicznych i pkt. 10 

ppkt. 5 a, Zarząd Województwa może podjąć uchwałę o obniżeniu kategorii tej drogi, jednak co 

najmniej miesiąc wcześniej musi poinformować Zarząd Powiatu o takim zamiarze. Powyższą 

informację otrzymaliśmy jako powiat około dwóch tygodni temu. Natomiast 20 grudnia br. Sejmik 

Województwa zgodnie z procedurą, w porządku obrad zamieścił uchwałę o obniżeniu kategorii drogi                 

z wojewódzkiej na powiatową. Procedura powyższego wygląda w ten sposób, że nie jest wymagana 

opinia ościennych powiatów, podejmowana jest tylko uchwała o obniżeniu kategorii drogi. Dwa 

tygodnie po podjęciu uchwały droga wojewódzka stanie się powiatową i powiat nowodworski otrzyma  

1km mostu na Wiśle, most w Jazowej, dwa mosty w Solnicy, most na Tudze w Nowym Dworze 

Gdańskim, trzy wiadukty i jeden tunel oraz 8 km dróg. W momencie otrzymania takiej informacji, 

podjęto działania przygotowania petycji wszystkich samorządów powiatu nowodworskiego, począwszy 

od samorządu powiatowego poprzez samorządy miejskie, gminne, które dostarczone zostały do 

Sejmiku Województwa. Podjęto także stanowisko Zarządu Powiatu, skierowane do Zarządu 

Województwa Pomorskiego, jak również przeprowadzono rozmowy ze Starostą Gdańskim i Wójtem 

Cedr Wielkich, Panem Golińskim, z uwagi na to, iż  druga część mostu na Wiśle leży na terenie gminy 

Cedry Wielkie. Starosta Gdański zapowiedział wstępnie, że gdy Sejmik Województwa Pomorskiego 

podejmie uchwałę, to w najszybszym możliwym terminie, zgodnie z ustawą, Rada Powiatu 

Gdańskiego podejmie uchwałę o kolejnym obniżeniu kategorii drogi z powiatowej na gminną. Starosta 

poinformował, iż powiat nowodworski również może podjąć uchwałę o obniżeniu kategorii                              
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z powiatowej na gminną, wówczas most na Wiśle stanie się Gminy Stegna, a pozostałe mosty staną 

się Gminy Nowy Dwór Gdański.  Wówczas koszty utrzymania spadną na samorządy gminne. Starosta 

poinformował, iż na sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego w dniu 20 grudnia br. zabrał głos w 

sprawie przedstawionych problemów. Odbyło się również spotkanie z Marszałkiem Świlskim w 

Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, na którym poruszono również  wątpliwości 

prawne dotyczące wskazanego tematu. Jednocześnie wspomniał, iż 13 radnych wojewódzkich było za 

podjęciem uchwały o obniżeniu kategorii drogi, 13 radnych było przeciw, a 3 radnych wstrzymało się, 

czyli uchwała nie została podjęta, co nie znaczy, że w najbliższym czasie nie zostanie. Starosta 

wskazał, iż zyskaliśmy jako powiat miesiąc lub dwa na trudny do utrzymania okres zimowy. Planujemy 

zrobić spotkanie z GDDKiA, z Marszałkiem Świlskim i z samorządami zainteresowanymi, by 

przynajmniej uzyskać zwrot części, a najlepiej całości kosztów związanych z utrzymaniem tych 

odcinków dróg i mostów. Nie mamy żadnej możliwości wpływu na nie podjęcie tej uchwały, nikt nie 

pyta się powiatu nowodworskiego o opinię. Jest to zadanie powyżej naszych możliwości finansowych, 

dlatego przykładamy wagę do tego, by próbować coś zmienić albo uzyskać rekompensatę finansową 

do utrzymania tych obiektów.  

Pan Andrzej Sobociński, Radny dodał, iż zyskamy około dwóch miesięcy zimowego utrzymania. 

Jednocześnie wskazał, że nie było żadnej informacji o tym, iż z dniem 1 listopada 2018 r. zmieni się 

kategoria drogi krajowej na wojewódzką. Ponadto dodał, iż GDDKiA miała w swym budżecie środki na 

zimowe utrzymanie wskazanych obiektów. Radny twierdzi, iż w tej chwili drogi są w ogóle nie 

odśnieżane, niebezpieczne, mało tego oprócz dróg są jeszcze mosty i wiadukty. Jednocześnie 

wskazał, iż przekazanie do niższego szczebla tych dróg do dróg gminnych, spowoduje, iż gmin nie 

będzie stać na bieżące zadania własne jak np. remont chodnika. Gmina miałaby zrobić coś, na co nie 

stać powiatu. Radny nie wierzy w to, by gmina Stegna była w stanie wyegzekwować środki finansowe 

na utrzymanie zimowe i letnie nawet na połowę mostu w Kiezmarku na Wiśle. Radny jest zdania, iż 

Starosta poczynił wszelkie starania, by uchwała nie została podjęta.  

Pan Mirosław Molski, Radny zapytał jaką mamy pewność, że nie zmieni się przekonanie 3 radnych 

wojewódzkich, którzy się wstrzymali? 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż nie posiada wiedzy, jaki będzie ciąg 

dalszy ze strony Sejmiku Województwa. Natomiast w rozmowach toczonych wcześniej radni byli 

zdeterminowani w tej kwestii. Starosta przewiduje, iż na którejś z kolejnych sesji, sytuacja może się 

powtórzyć. Nie zmienia to faktu, że musimy podejmować działania, jeżeli nie uda się doprowadzić do 

nie podjęcia tej uchwały przez Sejmik Województwa to przynajmniej będziemy dążyli do uzyskania 

rekompensaty finansowej na utrzymanie tych obiektów.  

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zapytał, czy rekompensata jest możliwa w świetle 

przepisów? 

 Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż z pewnością są możliwe, natomiast w 

sprawie szczegółów trudno jest się wypowiadać.  
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Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, dodała, że jeżeli Sejmi Województwa 

podejmie uchwałę, to będzie to znaczne obciążenie dla powiatu. Musimy mieć także świadomość, że 

nie jest to jednorazowy wydatek, tylko rok rocznie takie pieniądze trzeba będzie angażować. 

14.42 – Pani Barbara Ogrodowska opuściła obrady. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedstawionej przez 

Starostę informacji o pracy Zarządu Powiatu między sesjami? 

14.45 – Pan A. Sobociński opuścił obrady. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, wskazał, iż brak jest informacji o przekazaniu strażakom sprzętu. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż przedstawiona Radnym informacja 

została ujęta do dnia 20 grudnia br., natomiast wskazane przez Radnego wydarzenie zostanie ujęte w 

kolejnej informacji. 

Pan Henryk Ząbek, Radny, zapytał o posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 5 listopada br., gdzie 

zmniejszono wzrost wynagrodzeń do 5%? 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż dotyczy to posiedzenia Zarządu Powiatu 

poprzedniej kadencji. Jednocześnie dodał, iż Pani Wicestarosta wyjaśniła, że początkowo Zarząd 

Powiatu zakładał 10% wzrost wynagrodzeń, jednak nie udało się spiąć budżetu i Zarząd Powiatu 

podjął decyzję o 5% wzroście wynagrodzeń dla pracowników jednostek. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, zapytał o toczone sprawy sądowe? Radny martwi się, gdyż są to 

pieniądze dla powiatu. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, wskazał, by Radny podał informację o jakich pieniądzach 

jest mowa. Jednocześnie dodał, iż nie posiada żadnej informacji w sprawie tytułu wykonawczego. Jeśli 

będzie taka decyzja, to na pewno będziemy egzekwować. Starosta zagwarantował to Radnemu. 

Informacja została przyjęta. 

10. 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. 

11. Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Pan Tomasz Szczepański, Radny, złożył wniosek, by w momencie podjęcia przez samorząd 

województwa pomorskiego decyzji o przekazaniu odcinka drogi na rzecz powiatu, powiat przygotował 

się i wydłużył powyższą procedurę w czasie. Zapytanie również do obsługi prawnej czy powiat będzie 

miał możliwość zaskarżenia uchwały samorządu województwa w powyższej sprawie?  
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Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, potwierdził, iż jest to słuszna uwaga, do realizacji. 

Pan Mirosław Molski, Radny, złożył wniosek, by przyjrzeć się działalności Wydziału Komunikacji 

starostwa powiatowego, gdyż do radnych docierają niepokojące informacje np. o długich kolejkach.     

Następnie wskazał, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowo – Samorządowej, Dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim oświadczył, iż wydał decyzje o zajęciu pasa 

drogowego na kilkaset tysięcy złotych.  

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, poinformował, że jeśli będzie tytuł wykonawczy, 

będziemy realizować.  

Pan Mirosław Molski, Radny, zapytał również w sprawie zwolnienia Pani Sekretarz Powiatu, która 

przepracowała kilkanaście lat. Radny wskazał, iż pan Starosta podejmuje decyzje kadrowe, powyższe 

nie jest sprawą rady, w związku ze zmianą ustawy, gdzie pierwotnie było tak, że Starosta proponował, 

a Radni zatwierdzali. Radny zapytał jakie zaszły sprawy w przeciągu tygodnia, czy miesiąca od 

objęcia stanowiska Starosty, które spowodowały, że Pani Sekretarz została zwolniona.  

14.55 – Pan Tomasz Szczepański opuścił obrady. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, poinformował, że powie krótko, gdyż nie chce wchodzić 

w szczegóły. Starosta wskazał, iż decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę pomiędzy pracownikiem, 

gdyż Sekretarz Powiatu jest pracownikiem, a pracodawcą, który jest kierownikiem jednostki należy 

tylko do Starosty. Jednocześnie dodał, iż podjął tę decyzję, gdyż był przekonany, że realizacja celów o 

których mówił na pierwszej sesji, dotyczących np. wizerunku powiatu, funkcjonowania powiatu, czy 

funkcjonowania starostwa z Panią Sekretarz nie dały 100% pewności realizacji tego zamierzenia.  

Pan Henryk Ząbek, Radny, złożył wniosek dotyczący drogi Rybina – Cegielnia – Sztutowo Muzeum 

w zakresie powieszenia tabliczki dla mieszkańców, by mogli korzystać z ciężkiego sprzętu. Powyższe 

dotyczy również służb np. w zakresie zagrożenia przeciwpowodziowego.  

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, doprecyzował, iż wypowiedź Radnego traktuje jako  

wniosek o powieszenie tabliczki „nie dotyczy mieszkańców i służb”. Jednocześnie wskazał, iż nie jest 

przekonany, że rozwiąże to problem. Starosta dodał, iż w powiecie jest 275 km dróg, z czego 

zdecydowana większość nadaje się do natychmiastowego remontu. Natomiast na drodze 2328G 

postawiony jest znak dotyczący ograniczenia do 12 ton, jednakże są badania ugięć sprężystych, gdzie 

przynajmniej w części tej drogi nośność wynosi 6 ton. Naszym szczęściem, bądź nieszczęściem jest 

to, że jest most w Drewnicy, który ma nośność 60 ton w momencie przewożenia materiałów 

budowlanych, czy płodów rolnych ciężkimi pojazdami, to jest to jedyny dojazd na Mierzeję. Czyli most 

wytrzymały, a droga niekoniecznie.  

Starosta wskazał, iż wniosek zostanie rozpatrzony po konsultacji z dyrektorem Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. Jeśli będzie taka możliwość, to tabliczki zostaną 

powieszone.  
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Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady złożył wniosek dotyczący usprawnienia Wydziału 

Komunikacji starostwa powiatowego, w zakresie rozpowszechnienia informacji mieszkańcom Powiatu 

Nowodworskiego o możliwości załatwienia niektórych spraw z zakresu komunikacji, poprzez 

bankowość elektroniczną (np. zgłoszenie sprzedaży pojazdu), co przyczyni się do zmniejszenia kolejki 

oczekujących w urzędzie. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski przyjął do realizacji powyższy wniosek, uznając za 

słuszny. 

Pani Dorota Chojna, Radna, złożyła wniosek dotyczący przedstawienia realnych oszczędności                   

w ZS Nr 1 i Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w związku z brakiem funkcjonowania świetlicy. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski poinformował, iż wniosek został przyjęty. 

12. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Dworze Gdańskim. 

                                                                                                                                                                               

 Protokołowała: R. Kamińska                                                       

                                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                Robert Ciżmowski 
 

 

 

 

 


