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PROTOKÓŁ NR IV/2019 

z IV sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji 

z dnia 24 maja 2019 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 10.55 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

2019 r. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych - (zał. do protokołu).  

 

Następnie odczytał porządek obrad i zapytał o uwagi. Nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący 

zarządził głosowanie. 

Głosowanie: 14 za, 1 wstrzymujący się – Pan H. Ząbek  

Porządek został przyjęty.  

2. Przyjęcie protokołu z sesji: III z dnia 12.04.2019 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 III z dnia 12.04.2019 r.? 

Nie wniesiono.  

Protokół został przyjęty.  

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

Nie wniesiono interpelacji i zapytań. 

4. Wręczenie Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 

roku 2018. 

 

Starosta, Pan Jacek Gross i Przewodniczący Rady, Pan Robert Ciżmowski wręczyli laureatom 

Nagrody Sportowe Powiatu Nowodworskiego za osiągnięte w 2018 r. wyniki sportowe. Wskazane 

poniżej osoby zostały zgłoszone przez Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej w Sztutowie, 

reprezentowane przez Pana Henryka Kuczmę: 

1) Maciej Ranoszek  

1. Mistrzostwo Polski w plażowej piłce nożnej (beach soccer) Kołobrzeg 2018 w kategorii seniorów              

2. Członek młodzieżowej kadry narodowej 

2) Bartosz Szloser  

1. Mistrzostwo Polski w plażowej piłce nożnej (beach soccer) Kołobrzeg 2018 w kategorii seniorów       
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3) Marcin Wolski  

1. Mistrzostwo Polski w plażowej piłce nożnej (beach soccer) Kołobrzeg 2018 w kategorii seniorów 

4) Dawid Kiełczyński  

1. Mistrzostwo Polski w plażowej piłce nożnej (beach soccer) Kołobrzeg 2018 w kategorii seniorów          

2. Członek młodzieżowej kadry narodowej 

5) Patryk Smarż 

 1. Mistrzostwo Polski w plażowej piłce nożnej (beach soccer) Kołobrzeg 2018 w kategorii seniorów 

6) Paweł Friszkemut  

1. Mistrzostwo Polski w plażowej piłce nożnej (beach soccer) Kołobrzeg 2018 w kategorii seniorów              

2. Członek kadry narodowej seniorów 

7) Mateusz Gruszewski  

1. Mistrzostwo Polski w plażowej piłce nożnej (beach soccer) Kołobrzeg 2018 w kategorii seniorów     

8) Konrad Skwarzec  

1. Mistrzostwo Polski w plażowej piłce nożnej (beach soccer) Kołobrzeg 2018 w kategorii seniorów     

9) Maciej Daniluk  

1. Mistrzostwo Polski w plażowej piłce nożnej (beach soccer) Kołobrzeg 2018 w kategorii seniorów                                                                                         

2.Członek kadry narodowej seniorów 

5. Wręczenie Stypendiów Starosty Nowodworskiego dla uczniów kończących Liceum 

Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej (w ZS nr 1) i Technikum (w ZS nr 2) w Nowym Dworze 

Gdańskim, za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019.  

Starosta, Pan Jacek Gross i Przewodniczący Rady, Pan Robert Ciżmowski wręczyli uczniom 

Stypendia Starosty za wysokie wyniki w nauce i aktywny udział w życiu szkoły oraz za  bardzo dobre 

wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 

Stypendia Starosty za wysokie wyniki w nauce i aktywny udział w życiu szkoły: 

1. Tomasz Aszyk  

2. Jakub Dąbrowski  

3. Julia Grabowska  

4. Sabina Maza  

5. Weronika Mejer  

6. Piotr Pałubicki  

7. Daniel Pietruszyński  

8. Paweł Rutkowski  

9. Oliwia Sikora  

10. Agnieszka Skotnicka  

11. Seweryn Stocki  

12. Sebastian Zieńkowski  

13. Julia Złota  

14. Agnieszka Zgondek 
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Stypendia Starosty za  bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 

zawodzie: 

1. Wojciech Bartosiak  

2. Krzysztof Pawłowski  

3. Paweł Sadło  

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, ogłosił przerwę. 

9.20 – 9.35 – przerwa. 

 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

6.1 przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok”. – 

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: 15 za,  

Uchwała została podjęta.  

6.2  przyjęcia „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Gdańskim za 2018 rok” oraz „Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej 

„MORS” w Stegnie za 2018 rok”. – 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, wskazał, iż z przedstawionego sprawozdania wynika, że zmniejsza się 

liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie. Jednocześnie zapytał jaka jest 

tego przyczyna? 

 

Pan Jarosław Stando, Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie, 

wyjaśnił, iż liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie nie zmniejszyła się, a 

wręcz odwrotnie jest kolejka oczekujących na przyjęcie. 

 

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

Wobec powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 14 za, 1 wstrzymujący – Pan H. Ząbek 

Uchwała została podjęta.  
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6.3 przyjęcia Sprawozdania rocznego z działalności Komendanta Powiatowego Policji w 

Nowym Dworze Gdańskim oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na 

terenie Powiatu Nowodworskiego za rok 2018. – 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 wstrzymał się – Pan L. Głowacki,  

Uchwała została podjęta.  

6.4 przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym 

Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Nowodworskim, w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. – 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: 15 za,  

Uchwała została podjęta.  

6.5 rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym 

Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 

2018. – 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: 15 za,  

Uchwała została podjęta.  

6.6 zmiany uchwały nr II/14/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 lutego 

2019 r. w sprawie 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. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec 

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 15 za,  

Uchwała została podjęta.  

6.7 zmiany uchwały nr II/15/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 lutego 

2019 r. w sprawie 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: 15 za,  

Uchwała została podjęta.  

6.8 wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej realizacji projektu pn. 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób 

przed ukończeniem 30 r. ż. – II edycja” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. – 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: 15 za,  

Uchwała została podjęta.  

6.9 zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 listopada 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. – przedstawia Pan Robert Ciżmowski – 

Przewodniczący Rady (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski, omówił projekt uchwały. Następnie poprosił o 

zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie ogłosił przerwę. 

9.53 – 9.56 - przerwa 

Pan Ireneusz Stolarz, Radny zgłosił kandydaturę Pani Doroty Chojny na członka Komisji Rewizyjnej. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski, zwrócił się z zapytaniem do Pani Doroty 

Chojny, czy wyraża zgodę na kandydowanie? 

 

Pani Dorota Chojna, Radna, wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski, zwrócił się ponownie do Radnych o zgłaszanie 

kolejnych kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej. Nie zgłoszono. Wobec powyższego poddał pod 

głosowanie zamknięcie listy kandydatów. 

 

Głosowanie: 15 za,  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad kandydaturą Pani Doroty Chojny 

na członka Komisji Rewizyjnej. 

 

Głosowanie: 12 za, 2 przeciw – Pan. H. Kuczma, Pan H. Ząbek, 1 wstrzymał się – Pani D. Chojna 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi do projektu uchwały. Nie 

zgłoszono. Wobec powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 12 za, 2 przeciw – Pan. H. Kuczma, Pan H. Ząbek, 1 wstrzymał się – Pani D. Chojna 

Uchwała została podjęta.  

6.10 zmiany Statutu 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.  

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny zapytał czy istnieje obecnie Wydział Organizacji i Promocji w 

Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim? 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż w powyższym zakresie podjęta została 

stosowna uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

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

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 14 za, 1 wstrzymał się – Pan Z. Bojkowski 

Uchwała została podjęta.  

6.11 likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. – przedstawia Pan 

Jacek Gross – Starosta Nowodworski (zał. do protokołu) 
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Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi.  

 

Pan Henryk Ząbek, Radny zastanawia się w jaki sposób powstają oszczędności, jeśli likwidowany 

jest Zarząd Dróg Powiatowych, a równocześnie ludzie zatrudniani są w starostwie w innym wydziale? 

Jednocześnie zapytał się, czy pracownicy zarządu dróg powiatowych dalej zatrudnieni będą jako 

pracownicy tylko tyle, że w starostwie? 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski potwierdził powyższe w zakresie pracowników 

przeniesionych i przejętych. 

 

Pan Henryk Ząbek, Radny ma duże wątpliwości w kwestii kosztów zimowego utrzymania, gdyż 

posiada wiedzę w powyższym temacie z różnych powiatów, w których zlikwidowano zarządy dróg 

powiatowych. Ponadto zastanawia się czy jeśli nastąpi reorganizacja, to dalej będą takie oszczędności 

w stosunku do innych powiatów? Radny poinformował także, że pod koniec marca zapadła decyzja 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o dopuszczalnym tonażu na polskich drogach. Unia 

Europejska dopuściła ograniczenie tonażowe do 11,5 tony na oś. W związku z powyższym jeśli 

dyrektywa będzie obowiązująca wówczas trzeba będzie zdjąć wszystkie znaki ograniczające do 12 

ton. Radny wskazał, iż powstanie problem, gdy drogi będą się rozjeżdżać, pytanie wówczas kto będzie 

je łatał. Radny wyobrażał sobie, że powyższe wykona zarząd dróg powiatowych, gdyż tak było do tej 

pory, że dyrektor wykonywał jako zadanie priorytetowe. Ponadto poruszył kolejną sprawę dotyczącą 

wyroku sprawiedliwości, gdzie podmioty gospodarcze, które straciły na ograniczeniach tonażowych 

będą występowały w sprawie odszkodowań przy pomocy kancelarii prawniczych. Następnie zapytał 

wskazując, iż Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim funkcjonował tyle lat, czy 

poprzednie rady i zarządy myliły się, że tak długo utrzymywały Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym 

Dworze Gdańskim? Radny chciałby się dowiedzieć, jaki jest pomysł na funkcjonowanie nowego 

podmiotu? 

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zaproponował, by zadawać konkretne pytania. 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odniósł się w kwestii oszczędności związanych z 

likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim  wskazując, iż szacowany koszt 

oszczędności to kwota około 300 tys. zł. Po przeniesieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym 

Dworze Gdańskim do wydziału powstałego w starostwie odpadną koszty kadrowe, księgowe i pań 

sprzątających. Nie przewidywana jest funkcja Kierownika Obwodu Drogowo - Mostowego, gdyż 

kierownik wydziału będzie zarządzał obwodem. Starosta wskazał, iż w kwestii kosztów zimowego 

utrzymania dróg, obecnie przy funkcjonowaniu zarządu dróg powiatowych nie wykonujemy całego 

zimowego utrzymania, gdyż około połowę tych prac zlecanych jest firmom zewnętrznym. Przy obecnie 

funkcjonującym zarządzie dróg powiatowych zlecamy wykonanie prac zimowych po to, by te drogi 

utrzymywać. Starosta odniósł się również w kwestii tonażu, ograniczenie, które stawiamy 12 ton nie 

wynika z tego, że chcemy, tylko dlatego, że zostały wykonane badania nośności dróg i projekt 
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organizacji ruchu, który narzuca dopuszczalny tonaż. Planowana reorganizacja jest po to, by 

wzmocnić budżet drogowy. Starosta nie wyobraża sobie, by zdjąć znaki ograniczające 12 ton np. na 

drodze Stróża – Mikoszewo albo Łaszka – Płoniono. Jednakże jeśli wyrok zostanie wydany i będzie 

nas obowiązywał, to będziemy musieli się do niego odnieść, jednakże na dziś chcemy remontować 

drogi, ale nie dlatego, że unia rozkaże, tylko dlatego, że ich nośność pozwoli na to, by samochody, 

które będą musiały tamtędy przejechać będą mogły.  

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny poinformował, iż jest przeciwnikiem likwidacji Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. Ponadto dodał, iż w poprzedniej kadencji, gdzie był 

Radnym i członkiem Zarządu zakupiony został sprzęt dla zarządu dróg powiatowych, który 

funkcjonował. Jednocześnie zapytał czy zatrudnienie pracowników zarządu dróg powiatowych  w 

starostwie skutkować będzie zwiększeniem liczby zatrudnionych osób? Ponadto Radny zdaje sobie 

sprawę, iż zatrudniane i zwalnianie osób może być na różnych podstawach, jednak jest zdania, iż nie 

można tak postępować z personelem. Radny wskazał również, iż będzie chciał usłyszeć wypowiedź 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim w kwestii likwidacji jednostki. 

Radny nie zgadza się również z oszczędnościami, jakie mają  powstać, jest zdania, że jeśli gdzieś jest 

więcej, to gdzieś musi być mniej.  

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż w starostwie powstanie wydział, 

natomiast nie zostaną przeniesione wszystkie osoby, gdyż obsługa kasowa, księgowa, panie 

sprzątające i obsługa sekretariatu funkcjonują w starostwie. Starosta potwierdził, iż zarząd dróg 

powiatowych funkcjonował, natomiast brak było wystarczającej ilości sprzętu, gdzie np. nie 

wykonywana była ścinka poboczy, w związku z brakiem środków. Reorganizacja wykonywana jest po 

to, by uzyskać środki finansowe i poprawić infrastrukturę drogową. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny prosi o konkretną odpowiedź czy w związku z likwidacją Zarządu 

Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim zwiększy się zatrudnienie w starostwie? 

 

 Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż tworzony jest wydział, w związku z 

czym jeśli likwidujemy zarząd dróg powiatowych w sensie formalnym i prawnym, a pracownicy 

jednostki znajdą zatrudnienie w starostwie, to wiadomym jest, że zwiększa się tym samym 

zatrudnienie w starostwie. Natomiast Obwód Drogowo – Mostowy będzie funkcjonował w tym samym 

miejscu, z tym samym sprzętem i pracownikami fizycznymi będącymi na tych samych warunkach. 

Jednakże w kwestii zatrudnienia pracowników są warunki: ludzie muszą chcieć pracować tj. podpisać 

porozumienie, czy chcą przejść do starostwa powiatowego oraz czy chcą pracować tj. angażować się 

w wykonywaną pracę. Jeśli te warunki zostaną spełnione to etaty znajdą się w regulaminie 

organizacyjnym starostwa powiatowego i nowopowstającego wydziału. Wówczas zostanie zachowany 

czy przeniesiony stosunek pracy.  

 

Pan Henryk Ząbek, Radny zapytał o mosty zwodzone, które mają powstać Tujsk – Chełmek i 

Żelichowo – Cyganek, czy w ramach powstałych oszczędności stanowiska na obsługę tych mostów 

zostaną ujęte? 
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Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż weszliśmy w II etap programu Pętli 

Żuławskiej, w skład którego będą wchodzić cztery bardzo ważne inwestycje, z których dwie trzeba 

wykonać już teraz. Pierwszy to remont mostu w Tujsku, gdzie w tamtym roku uniemożliwiony był 

przejazd, a obecnie jesteśmy na etapie wykonywania projektu. Most będzie otwierany, jednakże w 

zakresie rozwiązań technicznych za wcześnie jest, by dyskutować. Natomiast jeśli chodzi o drugi most 

w Żelichowie, to nie ma jeszcze zlecenia na wykonanie projektu, niewiadome czy będzie otwierany 

automatycznie, czy też nie. W związku z powyższym w kwestii zatrudnienia osób do obsługi mostów 

na chwilę obecną trudno cokolwiek powiedzieć. Ponadto Starosta wskazał, iż możliwość elastyczności 

w starostwie powiatowym, które będzie liczyć około 70 osób jest na pewno większa niż w zarządzie 

dróg powiatowch, które liczy osób 20.  

 

Pan Mirosław Molski, Radny podkreślił, iż przejęcie pracowników nastąpi na podstawie trzech ustaw. 

W związku z powyższym czy w budżecie powiatu nowodworskiego na obecny rok zabezpieczone 

zostały środki na odprawy? 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż rozpoczęcie procesu planowane jest w 

drugiej połowie roku. Odprawy będą dotyczyły tylko tych osób, które nie przejdą, będą 3-miesięczne 

okresy wypowiedzenia i 3-miesięczne odprawy, w związku z czym zmieścimy się w budżecie, gdyż 

środki były zabezpieczone. Starosta dodał, iż na chwilę obecną nie posiadamy pełnej wiedzy, gdyż nie 

wiemy kto będzie chciał przejść. Jednakże wskazał, iż część osób w Zarządzie Dróg Powiatowych w 

Nowym Dworze Gdańskim zatrudnionych jest na okres zastępstwa lub na okresach macierzyńskich. 

W związku z czym nie posiadana jest pełna wiedza, gdyż dotyczy to czynników niezależnych. 

 

Pan Henryk Ząbek, Radny ponownie zapytał się o utrzymanie dróg, gdyż obecnie prace wykonywał 

dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, a jak będzie to wyglądało po 

likwidacji jednostki? 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny odpowiedział, iż w powyższym temacie nic się nie zmieni, cały 

Obwód Drogowo – Mostowy zostaje z pracownikami fizycznymi. Nic ze sprzętu nie jest likwidowane, 

wszystko zostaje. Jednakże wskazał, iż letnie i zimowe utrzymanie dróg jest potrzebne, gdyż zlecone 

roboty są dużo droższe. Pozostaną oszczędności, by można było dokupić sprzętu. Radny wskazał, iż 

porównanie kwot zimowego utrzymania Powiatu Nowodworskiego z Pruszczem Gdańskim, Sztumem, 

czy z Kwidzynem, nie ma jakiegokolwiek sensu, gdyż w Powiecie Nowodworskim nie ma IV 

standardu, jest tylko V i VI. Natomiast w Pruszczu Gdańskim występują standardy od I do IV, gdzie w I 

i II sypane są drogi od początku do końca, a w Powiecie Nowodworskim posypane zatoki 

przystankowe, podjazdy na wiadukty i niebezpieczne zakręty. W związku z powyższym nie ma co 

porównywać jak wygląda sprawa utrzymania dróg z innymi powiatami. Uczymy się od lepszych, 

szukając oszczędności. Reorganizacja która jest planowana funkcjonuje w kilku powiatach 

województwa pomorskiego np. Malborku, Pruszczu Gdańskim. Radny dodał, iż nie 

eksperymentujemy, a usprawnimy pracę Obwodu Drogowo – Mostowego. Oszczędności będą 

również i na budynku, gdzie obecnie funkcjonuje zarząd dróg powiatowych.  
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Pan Jacek Gross, Starosta wskazał, iż od odpowiedzialności nikt się nie uchyla. Można narzekać na 

brak środków, ale można również podjąć trudne działania. Starosta dodał, iż minęło pół roku naszej 

kadencji, gdzie znany jest stan dróg, przepisy prawa, jak również stan Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie wykonanie remontu jest bardzo potrzebne. 

Jednakże powstaje pytanie w jaki sposób wykonać kolejny etap remontu placówki, jeśli brak jest 

środków na wkład własny. Oczywiście można by powiedzieć, iż stan budżetu jest bardzo trudny, ale 

tego nie mówimy próbujemy wykonywać działania, by taki stan rzeczy zmienić chociaż jest to trudne 

dla wszystkich. Jako Zarząd Powiatu jesteśmy odpowiedzialni za decyzje, które podejmujemy, 

jednakże podejmowane są one po to, by poprawić stan infrastruktury powiatowej.  

 

Pan Henryk Ząbek, Radny, przypomniał, iż na którejś z sesji Pani Wicestarosta poinformowała, że 

dopłacamy 3 mln zł do oświaty, w związku z powyższym pytanie z jakiego działu środki zostały zdjęte? 

Radny obawia się, że środki na ten cel mogły zostać przeznaczone ze środków drogowych? 

 

Pan Jacek Gross, Starosta odpowiedział, iż Radny będący kolejną kadencję, powinien wiedzieć jak 

funkcjonuje budżet, gdzie jest strona dochodów i wydatków. Pani Wicestarosta wspomniała, iż 

dokładamy około 3 mln 200 tys zł, co jest różnicą pomiędzy subwencją oświatową, którą otrzymujemy 

w przeliczeniu na jednego ucznia, a wydatkami, które fizycznie ponosimy.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż projekt uchwały dotyczy likwidacji Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, a zadawane są pytania z innego tematu. Jednocześnie 

wskazał, iż po to wybrano nas Radnymi, byśmy pracowali w komisji Rady Powiatu, na które 

przychodzą pracownicy merytorycznie przygotowani do udzielenia odpowiedzi na poszczególne 

pytania. Natomiast nie uczestnictwo Radnego w pracach komisji Rady Powiatu powoduje, że 

zadawane są dziwne pytania. Radny jest zdania, iż pytania powinny być zadawane w stosunku do 

odpowiedniego projektu uchwały.  

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady wskazał, iż ważne jest, by Radni trzymali się danego 

punktu w porządku obrad sesji i w stosunku do niego zadawali pytania, jeśli istnieją jakieś wątpliwości.  

 

Nie zgłoszono. Wobec powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 12 za, 2 przeciw – Pan Z. Bojkowski, Pan H. Ząbek, 1 wstrzymał się – H. Kuczma 

Uchwała została podjęta.  

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

Powiatu (zał. do protokołu) 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały. 

 

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

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Głosowanie: 15 za,  

Uchwała została podjęta.  

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

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, wskazał, iż nie doczekał się wypowiedzi Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim w kwestii likwidacji jednostki. Ponadto dodał, iż nie został 

poinformowany o zmianie terminu zakończenia roku szkolnego absolwentów w Zespole Szkół nr 2 w 

Nowym Dworze Gdańskim. Radny odniósł się także do Starosty w kwestii przedstawionej informacji o 

działalności Zarządu Powiatu między sesjami, pytając czy o spotkaniach informowani są także 

pozostali członkowie Zarządu Powiatu, czy tylko Starosta bierze udział? 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż członkowie Zarządu Powiatu są 

informowani o spotkaniach i jeśli mają tylko wolny termin, to biorą w nich udział. 

Informacja została przyjęta. 

8. 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. 

9. Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Przewodniczący Rady poprosił o składanie wniosków i oświadczeń. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, poinformował, iż w sobotę odbył się Powiatowy Dzień 

Strażaka. W związku z czym podziękował Komendantowi Straży Pożarnej w Nowym Dworze 

Gdańskim oraz wszystkim, którzy przysłużyli się do organizacji tej imprezy. Ponadto wskazał, iż ma 

nadzieję, że powyższa inicjatywa zostanie powtórzona w roku następnym. Starosta w związku ze 

zbliżającym się Dniem Matki złożył życzenia wszystkim mamom. 

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

Gdańskim, podziękował za słowa Starosty, jednocześnie skierował je również do wszystkich 

strażaków. Komendant również podziękował za wsparcie bez którego festyn nie odbyłby się. Ponadto 

wspomniał, iż w uroczystości wzięli również udział Radni Rady Powiatu w nowym Dworze Gdańskim 

wyróżniając w tym Radnego Pana Michała Ambroziaka, który reprezentował Ochotniczą Straż 

Pożarną podczas podniesienia flagi państwowej.   

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

wskazał, iż został wywołany przez Radnego Zbigniewa Bojkowskiego do udzielenia głosu. Dyrektor 

wskazał, iż sam nie może udzielić sobie głosu, w związku z czym Radny nie może mieć do niego 

pretensji. Jednocześnie dodał, iż dla niego organem prowadzącym jest Zarząd Powiatu. Jest zdania, 

iż nie ma prawa komentować decyzji, które Rada Powiatu, czy Zarząd Powiatu podejmuje. W związku 

z czym nie wypowiada się na temat jak to widzi, jak będzie dalej czy lepiej, czy gorzej. Dyrektor 

wskazał, iż rozmawiał ze Starostą o dalszym funkcjonowaniu. Ponadto dodał, iż nie mówi, że będzie 
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dobrze, czy będzie źle. Założenie Rady Powiatu z pewnością jest takie, by było dobrze, a chodzi 

głównie o to, by zaoszczędzić pieniądze. Dyrektor dodał na koniec, że chciałbym, by było dobrze.  

10. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Dworze Gdańskim. 

                                                                                                                                                                               

 Protokołowała: R. Kamińska                                                       

 

                                                                                               Przewodniczący Rady 

                                                                                                          (-) 

                                                                                            Robert Ciżmowski 
 

 

 


