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PROTOKÓŁ NR VII/2019 

z VII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji 

z dnia 17 września 2019 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 11.00 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

Pani D. Chojna, Pan T. Szczepański) - (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 autopoprawki do projektu uchwały w sprawie:  

- zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski.  

oraz dodatkowego projektu uchwały w sprawie:  

- pozbawienia drogi na terenie Powiatu Nowodworskiego kategorii drogi powiatowej.  

Następnie Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem zmian do porządku obrad : 

- zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 

2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski. 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan T. Szczepański) 

 

- wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie 

Powiatu Nowodworskiego kategorii drogi powiatowej.  

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan T. Szczepański) 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie. 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan T. Szczepański) 

 

Porządek został przyjęty.  
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2. Przyjęcie protokołu z sesji: V z dnia 18.06.2019 r. i VI z dnia 09.08.2019 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 V z dnia 18.06.2019 r.? 

Nie wniesiono.  

Protokół został przyjęty.  

 

Czy są uwagi do protokołu z sesji VI z dnia 09.08.2019 r.? 

Nie wniesiono.  

Protokół został przyjęty.  

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

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny poinformował, iż złoży w formie pisemnej do Przewodniczącego 

Rady Powiatu dwie interpelacje, które odczyta Radny Pan Henryk Ząbek. 

Pan Henryk Ząbek, Radny odczytał interpelacje dotyczące likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w 

Nowym Dworze Gdańskim oraz wymierzenia Gminie Nowy Dwór Gdański kary pieniężnej za zajęcie 

pasa drogowego. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady poinformował, iż interpelacje zostaną rozpatrzone 

zgodnie z procedurą określoną w statucie. 

4. Przedstawienie informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i 

przeciwpowodziowego Powiatu. 

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

Gdańskim, poinformował o potencjale ratowniczym jednostki ratowniczo - gaśniczej, w której służy 30 

strażaków w systemie 24-godzinnym. Ponadto funkcjonuje 27 jednostek OSP, z czego 25 jest 

czynnych i z których 10 funkcjonuje w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.  

Dodatkowo po raz drugi udało się utworzyć posterunek państwowej straży pożarnej na bazie OSP 

Krynica Morska, który w roku bieżącym bardzo dobrze się sprawdził. Komendant wskazał, iż postara 

się, by ta forma wsparcia powiatu i miasta Krynica Morska funkcjonowała w kolejnych latach. Łącznie 

w jednostkach OSP funkcjonuje ponad 740 członków. Ponadto do pojazdów Państwowej Straży 

Pożarnej zaliczamy: pojazdy gaśnicze, podnośniki hydrauliczne i samochody operacyjne. Komendant 

wspomniał, iż w miesiącu wrześniu bieżącego roku planowane jest wyposażenie jednostki ratowniczo 

– gaśniczej w nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy o zwiększonym potencjale ratownictwa 

drogowego, wyposażony w specjalistyczny sprzęt techniczny, którego wartość oszacowana jest na 

kwotę 1.100.000 zł. Dodatkowo w następnym tygodniu ogłaszane będą oferty na zakup łodzi 

ratowniczo – gaśniczej do działań na akwenach morskich Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślnego, której 

wartość wynosi 145 tys. zł i zasili jednostkę do końca października, jednocześnie komendant 

podziękował za otrzymane wsparcie. Samochody OSP to: 19 średnich samochodów ratowniczo – 

gaśniczych, 5 ciężkich i 12 lekkich. Ponadto w IV kwartale tego roku w grudniu dwie jednostki OSP 
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Sztutowo  i  Marynowy zostaną wyposażone w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze. W chwili 

obecnej rozstrzygnięta została oferta na budowę systemu w zakresie łączności radiowej. Ponadto 

Komendant wspomniał, iż odbudowa kadry następuje poprzez podnoszenie kwalifikacji strażaków i 

zatrudnianie absolwentów ze szkoły głównej pożarniczej, by wzmocnić poziom działań. Dodatkowo 

realizowane są działania operacyjne skupione na OSP poprzez inspekcje, kontrole, szkolenia i 

współpracę z innymi podmiotami. Obecnie trwają przygotowania do dużych ćwiczeń z Nadleśnictwem 

Elbląg związanych z usuwaniem nawałnic, które prawdopodobnie odbędą się 1 października br. na 

terenach leśnych Gminy Stegna. Natomiast w zakresie działalności prewencyjnej wymagane jest 

coraz więcej pracy z uwagi na więcej obiektów organizujących  wypoczynek letni dzieci i młodzieży 

szkolnej. Od 2017 r. straż pożarna zobligowana jest do nadzoru prewencyjnego i operacyjnego 

obozów na terenie leśnym. Komendant wskazał, iż w roku bieżącym skontrolowano około 36 takich 

obozów, przeprowadzono około 120 kontroli różnych obiektów użyteczności publicznej i wydano 29 

opinii na okres trzech lat dla obiektów organizujących letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Właściciel obiektu co trzy lata zobligowany jest do zgłoszenia do straży wniosku o wydanie opinii. 

Ponadto wykonywane są dodatkowe działania, które wpływają na bezpieczeństwo i stan ochrony 

przeciwpożarowej na terenie powiatu m.in. organizacja zajęć dotyczących wiedzy pożarniczej, spotkań 

z młodzieżą i przeprowadzanie ewakuacji w obiektach szkolnych. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady wskazał, iż z przedstawionej informacji wynika, że 

na 31 obiektów stwierdzono 19 nieprawidłowości dotyczących obiektów użyteczności w sezonie 

letnim. Jednocześnie zapytał czy są to poważne nieprawidłowości? 

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

Gdańskim odpowiedział, iż nieprawidłowości zostały wypracowane z uwagi na dużą liczbę obiektów 

na Mierzei Wiślanej, które budowane były w latach 70-80, a nie zostały dostosowane do obecnych 

wymagań przeciwpożarowych. Są to nieprawidłowości małej wagi, nie stanowiące zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i życia, a zweryfikowane w formie wykonania zaleceń, bądź ekspertyz. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zapytał o potrzeby jednostki. 

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

Gdańskim odpowiedział, że jest dobrze w zakresie wyposażenia samochodów, jak również sprzętu 

znajdującego się w pojazdach. W tej chwili jednostki OSP w systemie ratowniczo – gaśniczym są na 

tyle wyposażone, że nie odbiegają od jednostki ratowniczo – gaśniczej funkcjonującej w Nowym 

Dworze Gdańskim. W ciągu trzech lat zmienionych zostało 13 samochodów średnich ratowniczo - 

gaśniczych, natomiast wartość sprzętu, który będzie funkcjonował w jednostce na terenie powiatu                 

to 3 mln zł, w związku z czym nie ma się czym powstydzić. Komendant pochwalił również ochotników 

zwłaszcza tych, którzy pracują w jednostkach gaśniczo – ratowniczych.  Ponadto wskazał, iż budżet 

jednostki nie pozwala do końca, by zrealizować bieżące potrzeby. Straż wspierana jest z budżetu 

państwa, z tym, iż środki przeznaczane są wówczas na konkretne potrzeby, natomiast potrzeby 

faktycznie wymagane przez straż zakupywane są dzięki pomocy i wsparciu samorządów, za co złożył 

podziękowania. 

Pan Sławomir Szymański, Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim, 

poinformował, iż na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonuje 400 km kanałów odwadniających, 10 
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stacji pomp odwadniających i 120 km wałów przeciwpowodziowych. Powiat nowodworski jest 

obszarem dużego zagrożenia powodzią. Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim 

poinformował, iż w roku bieżącym wały przeciwpowodziowe zostały okoszone jednokrotnie, natomiast 

drugie okoszenie jest w trakcie. Dodał także, iż uszkodzenia w wałach, wyrwy powodowane przez 

bobry bądź wewnętrzne czynniki atmosferyczne zostały zabezpieczone. Dotychczas zabezpieczono 

176 takich miejsc, a do końca listopada planowane jest zabezpieczenie wszystkich. Stacje pomp są 

sprawne, a roboty konserwacyjne na kanałach odwadniających doprowadzających wodę do stacji 

pomp zostały wykonane, ponadto roboty trwają jeszcze do okresu zimowego.  Główne kanały powinny 

zostać okoszone, wówczas przywrócona zostanie prawidłowa drożność wód. Kierownik Nadzoru 

Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim poinformował, iż na terenie powiatu nowodworskiego 

przeprowadzana jest inwestycja, która będzie kontynuowana. W miesiącu sierpniu ogłoszony zostanie 

przetarg na zabezpieczenie miasta Nowy Dwór Gdański przed powodzią, wrota przeciwsztormowe na 

ujściu rzeki Tuga. Otwarcie ofert odbędzie się 25 września br, a w najbliższym czasie wyłoniony 

zostanie wykonawca. Natomiast pierwsze roboty mają zostać rozpoczęte jeszcze w roku bieżącym.  

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zapytał czy w związku ze zmianami 

administracyjnymi widoczna jest poprawa? 

Pan Sławomir Szymański, Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim, 

odpowiedział, iż wcześniej było tak, że urządzenia melioracji wodnej na kanałach podstawowych i 

wałach obsługiwane były przez Zarządy Melioracji, a rzeki większe i budowle hydrotechniczne przez 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Obecnie dwie instytucje zostały połączone w jeden twór 

Wody Polskie. Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim wskazał, iż nie do końca 

zostało wszystko opracowane, jednak normuje się.  

Pan Andrzej Sobociński, Radny zapytał na jakim odcinku zostało przeprowadzone odkrzaczanie i 

obkaszanie rzeki Nogat? 

Pan Sławomir Szymański, Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim, 

odpowiedział, iż na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański odkrzaczenie Nogatu zostało wykonane od 

Kępin w kierunku północnym, tam gdzie był prom, na odcinku ok. 1 km, gdzie najbardziej niezbędne 

było wykonanie prac porządkowych – odkrzaczenie i zrębakowanie. Ponadto dodał, iż na wale 

pozostają jeszcze do wykonania prace, głównie chodzi o drzewa, gdzie należy wystąpić do gminy z 

wnioskiem o pozwolenie  na wycięcie.  

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż wystąpił z wnioskiem do firmy Energa w zakresie 

uprzątnięcia pozostałości po wycince drzew pod liniami energetycznymi oraz przy ciekach wodnych, 

gdyż nie jest w stanie stwierdzić, który operator energetyczny wykonał powyższe zadanie. Radny 

otrzymał odpowiedź, iż do dnia dzisiejszego pozostałości miały zostać uprzątnięte, jednakże po 

dokonaniu osobistego oglądu, nic nie zostało wykonane. Następnie Radny zapytał o wcześniejsze 

inwestycje przygotowane jeszcze przez zarządy melioracji jak np. budowa stacji pomp w miejscowości 

Komarówka i na kanale drzewnym w miejscowości Osłonka, gdzie gotowa jest dokumentacja 

techniczna wraz z pozwoleniem na budowę. Ponadto Radny zapytał kiedy zostanie wykonane drugie 

okaszanie? 
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Pan Kazimierz Zarański, Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu, odpowiedział, iż nie 

posiadał informacji w zakresie ściętych drzew, jednak zapewnił, że zostanie to uporządkowane. 

Następnie odniósł się do zaplanowanych inwestycji, gdzie problem nie tylko dotyczy Gminy Nowy 

Dwór Gdański, ale też wszystkich spraw melioracyjnych, gdyż II etap zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Żuław finansowany był przez RZGW jeszcze przed powstaniem Wód Polskich i 

większość środków finansowych została rozdysponowana m.in. na rzekę Wisłę (ostrogi). Zastępca 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu zapewnił, iż w zakresie gotowych projektów czynione są starania, 

by pozwolenia wodno prawne i pozwolenia na realizację inwestycji nie zostały zaprzepaszczone. 

Należy rozpocząć budowę, począwszy od powołania kierownika budowy, powołania inspektora 

nadzoru, by przed upływem trzech lat zacząć jakieś prace i nie doprowadzić do utraty ważności 

dokumentów. Ponadto wspomniał o zapewnieniach w trzecim etapie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Żuław, gdzie wszystkie projekty, które zostały wykonane, zostaną ujęte. 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu poinformował także, iż II etap okoszenia zostanie 

ukończony do końca października br., na co są zabezpieczone środki finansowe, jednakże obecnie 

trwają procedury przetargowe. Wody Polskie są przedsiębiorstwem ogólnopolskim w związku z czym 

powyższe odbywa się w drodze zamówień publicznych, co przedłuża okres wyboru oferenta, jednakże 

zagrożenia nie ma. Ponadto dodał w uzupełnieniu, iż Zarząd Zlewni w Elblągu posiada  własny zespół 

wsparcia technicznego, który systematycznie wzmacniany był w sprzęt. W obecnej chwili na stanie są 

dwie kosiarki bijakowe o dużej mocy, które pomagają w koszeniu wałów, a jedna koparka kołowa 

pracuje przy usuwaniu zatorów i łataniu nor bobrowych. Na stanie są także dwie duże gąsienicowe 

koparki, które pracować będą nie tylko na kanałach, ale także na rzekach. Posiadany w zasobach 

sprzęt z pewnością będzie potrzebny, co zapewni szybsze wykonywanie zadań związanych z 

wystąpieniem zdarzeń losowych. Ponadto podjęto prace związane z projektowaniem i przebudową, 

rozbudową wałów rzeki Szkarpawy, prawy i lewy. Obecnie wykonywane są mapy do celów 

projektowych, a po ich wykonaniu ogłoszony zostanie przetarg na projekty. Zastępca Dyrektora 

Zarządu Zlewni w Elblągu wskazał, iż sytuacja finansowa w stosunku do roku poprzedniego 

stosunkowo się poprawiła. Na meliorację na Żuławach zawsze brakowało środków, ale w stosunku do 

roku poprzedniego jest lepiej i liczymy na to, że będzie dobrze w latach następnych. Wody Polskie to 

nowy twór, w związku z czym ustawodawca nie był w stanie przewidzieć wszystkich problemów, jakie 

wynikną w związku z powołaniem tego gospodarstwa. Od początku roku systematycznie odbywają się 

w Warszawie tematyczne spotkania roboczych grup, których zadaniem jest, by problemy występujące 

w całej Polsce rozwiązać i na bieżąco naprawiać przeszkody w działaniu. Jednym z takich elementów 

pracy tych grup będzie prawdopodobnie w miesiącu październiku zmiana granic nadzorów wodnych. 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu wskazał, iż prawdopodobnie od nowego roku 

wejdziemy w realne granice nadzorów.  

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż wnioskowane były zmiany tych podziałów. 

Jednocześnie wskazał, iż w wyniku obecnych granic na początku miejscowości Kmiecin jest to nadzór 

nowodworski, a koło kościoła w tej samej miejscowości obowiązuje nadzór malborski, w związku z 

czym powyższe powinno być dawno uregulowane. Ponadto odniósł się do przedstawionych 

sprawozdań rocznych, z których wynika, iż kanały podstawowe, które odprowadzają wodę do ciągów 

głównych np. Izbowa Łacha były bardzo dobrze utrzymywane za czasów zarządów melioracji. 

Natomiast w tej chwili nie zostały tknięte. Radny jest zdania, iż jest lepiej, ale tylko na ciągach 
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głównych. Jednocześnie dodał, iż dopływ do ciągów kanałami podstawowymi jest zmorą przede 

wszystkim rolników.  

Pan Kazimierz Zarański, Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu, odpowiedział, iż zna 

problem, jednakże powyższego nie udało się jeszcze zrealizować. Są trzy elementy, które decydują o 

bezpieczeństwie przeciwpowodziowym na Żuławach, to: wały przeciwpowodziowe, stacje pomp i 

kanały. Na dzień dzisiejszy wały przeciwpowodziowe zabezpieczone są w 100%, jak również praca 

stacji pomp, jednak środków na kanały nie udało się zabezpieczyć w 100%.  

Pan Andrzej Sobociński, Radny, wskazał konsekwencje niewykonania powyższego. Radny jest 

zdania, iż twierdząc, że w tym roku się nie udało, to znaczy, że ktoś nie zdaje sobie sprawy co to są 

Żuławy. Wiadomym jest, że utrudniony jest spływ, a woda musi kanałami wpłynąć do rzeki. Główne 

spustoszenie czynią bobry.  

Pan Kazimierz Zarański, Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu, odpowiedział, iż zdaje 

sobie sprawę, jednakże zostały zakupione dwie koparki o dużym wysięgu, z nadzieją, iż będą 

pracowały przez cały rok przy odpowiedniej pogodzie, jeśli będzie możliwość wjazdu w pole, co 

cieszy, gdyż nie jesteśmy niezależni od postępowań przetargowych.  

Pan Mirosław Molski, Radny, zwrócił się w imieniu kilku mieszkańców, którzy posiadają łodzie i 

którzy występowali o to, by przyczółek promu, który umiejscowiony jest w Kępkach pozostawiono jako 

slip. Powyższe było obiecane, jednak wysypano w tym miejscu piach i zastawiono. Radny zapytał czy 

jest szansa, by przywrócono do stanu pierwotnego i pozostawiono przyczółek jako slip? 

Pan Sławomir Szymański, Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim, 

odpowiedział, iż dwa lata temu powyższe zapytanie skierowane zostało do Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, który obecnie został połączony. Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze 

Gdańskim obiecał, iż jest to możliwe do wykonania. Jednocześnie uzupełnił wypowiedź Kierownika 

Nadzoru Zlewni w Elblągu w zakresie nowego sprzętu, który otrzymano i wprowadzenia koparki na 

Kanał Panieński, co obecnie jest przygotowywane. Ponadto dodał, iż jest członkiem zespołu 

zarządzania kryzysowego wydelegowany przez dyrekcję, co powinno ułatwić pracę. 

Pan Henryk Ząbek, Radny, zapytał w związku z połączeniem instytucji, jaki jest obecnie status rzeki 

Tugi, czy podobnie jak Wisła Królewiecka jest to rów melioracyjny?  

Pan Sławomir Szymański, Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim, 

odpowiedział, iż Wisła Królewiecka jest rzeką i Szkarpawa również, podobnie jak Tuga. Od niedawna 

rzeka Tuga została wprowadzona jako rzeka żeglowna. Obecnie jesteśmy na etapie wykonywania 

badań w korycie rzeki, by sprawdzić jakie są potrzeby, by rzeka Tuga była rzeką żeglowną najniższej 

klasy. Badania muszą zostać przeprowadzone do końca października br.   

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, poinformował, iż Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym 

Dworze Gdańskim wspomniał o temacie przetargu na budowę wrót przeciwsztormowych, który dla 

mieszkańców jest bardzo istotny. Jednocześnie zapytał o termin zakończenia budowy oraz o 

szacunkową wartość tej inwestycji? Następnie zapytał czy w związku ze zmianą granic, nadzór wodny 

w Nowym Dworze Gdańskim pozostanie, wskazując jednocześnie, iż nadzór wodny w Nowym Dworze 
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Gdańskim z racji tego, że umiejscowiony jest w stolicy Żuław musi pozostać, gdyż gminy Nowy Dwór 

Gdański, Sztutowo, Stegna i Krynica Morska są najbardziej narażone na zagrożenia związane z 

powodzią.  

Pan Sławomir Szymański, Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim, 

odpowiedział, iż rozpoczęcie inwestycji budowy wrót przeciwsztormowych na ujściu rzeki Tugi 

odbędzie się jeszcze w tym roku, a zakończenie planowane jest na październik 2021 r. Natomiast 

kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 26 mln zł. Ponadto wskazał, iż jest zainteresowanie 

wykonawców.  

Pan Kazimierz Zarański, Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu, odpowiedział, iż są 

przewidywania, by nadzór wodny w Malborku i w Nowym Dworze Gdańskim został połączony, a 

siedzibą nadzoru był Nowy Dwór Gdański, co zostało już ustalone pomimo, iż Wody Polskie w 

Malborku posiadają własny obiekt biurowo – socjalny. Planowane jest również, by na terenie dwóch 

powiatów powstał zespół obiektów hydrotechnicznych, którego siedzibą byłby biurowiec w Malborku 

obejmujący m.in.: wszystkie budowle na rzece Nogat oraz wszystkie szlaki żeglowne. Wówczas 

nadzór wodny ograniczyłby się na wszystkich mniejszych rzekach i wałach melioracyjnych, a zespół 

obiektów hydrotechnicznych obejmowałby większe rzeki, głównie żeglowne i budowle.   

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady poinformował, iż Rada Powiatu otrzymała 

sprawozdanie roczne z działalności nadzorów wodnych. W związku z tym, jeśli powstaną jakiekolwiek 

problemy, można poddać pod rozwagę Zarządu Powiatu, opracowując projekt uchwały wskazujący 

istotne problemy gospodarowania wodami.  

Informacja została przyjęta. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1  przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 roku „Strategii integracji i rozwiązywania 

problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2026” – 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 T. Szczepański) 

Uchwała została podjęta.  

5.2  wydelegowania Radnego Powiatu Nowodworskiego do prac w Komisji przyznawania 

Nagrody Starosty Nowodworskiego – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta 

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 czego 

zaproponował zgłaszanie wniosków, propozycji.  

 

Pan Mirosław Molski, Radny, zaproponował kandydaturę Pana Roberta Ciżmowskiego, jako 

kandydata do prac w Komisji przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego. 

 

Pan Robert Ciżmowski, wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonym kandydatem do składu komisji. 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan T. Szczepański) 

 

Następnie Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie uzupełniony o kandydata. 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan T. Szczepański) 

 

Uchwała została podjęta.  

5.3  zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym 

Dworze Gdańskim w zakresie wynikającym z informacji o ujawnionych okolicznościach, 

wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych – przedstawia Pan Robert 

Ciżmowski,  Przewodniczący Rady. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady, Pan Robert Ciżmowski, 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 T. Szczepański) 

Uchwała została podjęta.  

5.4  przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną za I półrocze 2019 r. – przedstawia Pan Ireneusz Stolarz, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. (zał. do protokołu) 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi.  

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny zapytał o ilość skarg, które wpłynęły w 2018 r. 

 

Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował, iż nie jest w stanie na 

chwilę obecną odpowiedzieć, jednak sprawdzi i przekaże informację Radnemu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał ponownie o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec powyższego 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Głosowanie: 11 za, 2 wstrzymujących się – Pan Z. Bojkowski i Pan H. Ząbek (2 nieobecnych – Pani D. 

Chojna, Pan T. Szczepański) 

 

Uchwała została podjęta.  

5.5 zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 

2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski. – 

przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski - AUTOPOPRAWKA 

(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 T. Szczepański) 

5.6  organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski – 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. 

 

Głosowanie: 11 za, 2 wstrzymujących się – Pan Z. Bojkowski i Pan H. Ząbek (2 nieobecnych – Pani D. 

Chojna, Pan T. Szczepański) 

5.7 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. 

 

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – Pani D. Chojna, Pan T. Szczepański) 

5.8 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019 – 2032 –  

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

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, 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 T. Szczepański) 

5.9 pozbawienia drogi na terenie Powiatu Nowodworskiego kategorii drogi powiatowej. – 

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.  

 

Pan Henryk Ząbek, Radny zapytał czy droga jest utwardzona, czy gruntowa? 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż droga jest utwardzona, asfaltowa o 

różnych szerokościach od 3,5 – 5 m.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, dodał, iż jest to droga utwardzona z płyt drogowych, wybudowana 

przez gminę w 2002 r., nie mająca charakteru drogi powiatowej. Ponadto łączy miejscowości 

Rakowiska, Jazowa i stanowi dojazd do pól.  

 

Pan Mirosław Molski, Radny zwrócił się do Zarządu Powiatu, Starosty wskazując, iż z każdym 

ubytkiem km drogi  środków finansowych jest mniej, a powiat otrzymuje z tego tytułu dochody. 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż otrzymywana subwencja, a koszt 

bieżącego utrzymania dróg, nie wskazując remontów, jest nie do porównania  Starosta podsumował, 

iż powyższe jest dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia finansowego. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny dodał, iż  w zasobie dróg powiatowych widnieją także drogi, które 

nie powinny mieć statusu drogi powiatowej, jak również gminnej, gdyż stanowią np. dojazd do pól                      

i niejednokrotnie wykorzystywane są tylko przez rolników.  

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny zapytał czy Zarząd Powiatu zastanowił się czy takich przypadków 

jest więcej. Ponadto wskazał, by w przypadku większej ilości dróg, oddać je właściwym organom. 

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady doprecyzował pytanie wskazując czy możliwe jest, 

by bez zgody gmin pozbawić drogę kategorii? 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż zgodnie z ustawą o drogach publicznych 

można tylko bez zgody organu przekazać drogę asfaltową w przypadku wybudowania autostrady                   

i drogi szybkiego ruchu.  
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Następnie Przewodniczący Rady ponownie zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Wobec powyższego 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 11 za, 2 wstrzymujących się – Pan Z. Bojkowski i Pan H. Ząbek (2 nieobecnych – Pani D. 

Chojna, Pan T. Szczepański) 

6.  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. 

6.1  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2019 r. 

6.2   Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za  

I półrocze 2019 r. 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu omówiła dokument.  

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi. 

 

Pan Henryk Ząbek, Radny zapytał o inwestycję dotyczącą  drogi Myszewko – Myszkowo? 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, iż w zakresie powyższej inwestycji 

oczekujemy zwrotu środków, nie otrzymaliśmy jeszcze dotacji. 

 

Pan Henryk Ząbek, Radny zapytał czym jest to spowodowane? 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, iż kwota 500 tys. zł jako pomoc 

finansowa od miasta Nowy Dwór Gdański wprowadzona została do budżetu uchwałą Zarządu Powiatu 

już po 30 czerwca.  

 

Pan Henryk Ząbek, Radny zapytał o kwotę 766 tys. zł? 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, iż kwota 766 tys. zł jest zaplanowanym 

dochodem ze sprzedaży nieruchomości w Junoszynie i w Sztutowie.  

 

10.42 – wyszedł Pan A. Sobociński 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odniósł się do Radnego Pana H. Ząbka, wskazując, iż 

sesja nie jest miejscem, gdzie dokument dotyczący sprawozdania z budżetu analizowany jest 

szczegółowo punkt po punkcie, gdyż jest to czasochłonne. Powyższe pytania należy zadawać na 

posiedzeniach komisji. Jednocześnie wskazał, iż zdaje sobie sprawę, że Radny nie jest członkiem 

komisji, gdyż nie wyraził takiej woli, jednak każdy z Radnych ma prawo przyjść na posiedzenie komisji 

i zadać pytanie.  
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Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady odniósł się do powyższego informując, iż nie 

odbierze głosu na sesji, jeśli będą jakiekolwiek pytania, jednakże sugeruje, by postarał się zdobyć 

odpowiedzi na swoje pytania jeszcze przed sesją. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, odniósł się do wypowiedzi Starosty, informując, iż nie jest 

obowiązkiem Radnego być w komisjach, ponadto sam wskazał, że osobiście nie jest członkiem 

komisji. Radny dodał, iż obowiązkiem radnego jest zadać pytanie i takie prawo posiada. 

 

Pan Henryk Ząbek, Radny zapytał  o deficyt budżetowy planowany na dzień 30 czerwca 2019 r., 

który ma zostać pokryty z wolnych środków. Jakie są wolne środki finansowe? 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, iż są to środki wynikające z rozliczeń z 

lat ubiegłych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 226 z różnych rozliczeń lat ubiegłych.  

 

Pan Henryk Ząbek, Radny twierdzi, iż w dokumencie jest wskazany brak wolnych środków. Radny 

powyższe przedstawi Pani Skarbnik. 

 

Informacja została przyjęta.  

 

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

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, zapytał o nieruchomość w Junoszynie? 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż dokonane zostało zgłoszenie rozbiórki 

budynków po to, by jako inwestor, właściciel mieć dokonaną czynność prawną pozwalającą na 

rozbiórkę, co wiąże się z kosztami, gdyż wykonana została wycena, która straciła ważność. Starosta 

poinformował, iż zaproponowane zostanie przyszłemu inwestorowi obniżenie wartość nieruchomości o 

koszty rozbiórki.  

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. 

Przewodniczącego Rady poprosił o składanie wniosków i oświadczeń. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny poinformował, iż w poprzednich latach staraliśmy się, by młodzież 

miała wiele przystanków dojazdowych. Następnie zapytał w związku z akcją rządową w zakresie 

utworzenia przystanków, czy powiat wystąpił o wskazanie miejsc przystankowych przy drogach 

powiatowych? 
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Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż ustanowienie nowych przystanków 

wynika z jakiejś inicjatywy lub potrzeby. Ponadto wskazał, iż do Zarządu Powiatu nie wpłynęły żadne 

wnioski w powyższym zakresie.  

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, dodał, iż gminy zajmują się wskazanymi zadaniami, 

jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by powiat również uczestniczył w powyższym. Ponadto wskazał, 

iż nieznanym jest czy wymieniony program skierowany jest bezpośrednio do gmin, zapewne jest to 

temat do zapoznania się. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny przypomniał, iż w dniu dzisiejszym przypada 80 rocznica napaści 

sowieckiej, wskazując, by pamiętać o tym wydarzeniu.  

Pan Henryk Ząbek, Radny, zapytał czy w bieżącym roku planowana jest ścinka poboczy oraz jak 

przedstawiają się koszty? Ponadto radny wskazał, iż z otrzymanych informacji wynika, że powyższe 

zadania zostały wstrzymane. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, zapytał się Radnego czy pamięta ile wykonywanych było 

ścinek poboczy w poprzednich latach? Jednocześnie wskazał, iż powyższe zadanie nie było 

wykonywane, w związku z czym jak zaplanować coś, co nie było wykonywane. Następnie dodał, iż w 

tym roku planowane jest wykonanie ok. 50 km ścinki poboczy z oszczędności, które są na stanie 

zarządu dróg. Obecnie wybierane są miejsca do wykonania ścinek. Starosta odniósł się do Radnego 

Ząbka, by nie wprowadzał mieszkańców w błąd mówiąc, iż wstrzymane zostały ścinki poboczy, gdyż 

od wielu lat nie były wykonywane. Następnie korzystając z okazji Starosta przedstawił Kierownika 

Wydziału Infrastruktury, Pan Arkadiusza Gorczyńskiego, zajmującego się organizacją pracy Wydziału 

Infrastruktury, Obwodu Drogowo – Mostowego i sekcji technicznej. Podsumowując ścinki poboczy 

zostaną wykonane, jednak na chwilę obecną dokonywany jest wybór miejsc.   

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, zapytał co stanie się z pomieszczeniami po Zarządzie Dróg 

Powiatowych, w związku z likwidacją jednostki? 

10.54 – wrócił Pan A. Sobociński 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż obecnie zakańczany jest proces 

likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w tym sensie, iż zarówno pracownicy z Obwodu Drogowo – 

Mostowego, jak i sekcji technicznej znajdują się w strukturach starostwa powiatowego. Wszelkie 

wykonywane czynności oraz zakupy dokonywane są z budżetu starostwa powiatowego. Likwidację 

kończymy z dniem 31 października, taki jest plan zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu uchwałą. 

Zarząd Dróg Powiatowych w szczątkowej formie jeszcze funkcjonuje, natomiast po jego zamknięciu 

ostatnie piętro z wyjątkiem pomieszczenia, gdzie znajduje się ZUS, zostanie odnowione                                 

i przeznaczone do wynajęcia.  

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

- Pismo pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim dotyczące 

nieprawidłowości w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim – anonim 

pozostawiono bez rozpatrzenia, 
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- Roczne sprawozdania z działalności Nadzorów Wodnych w 2018 r.: 

 a) na terenie nadzoru wodnego w Elblągu na obszarach powiatów: elbląskiego, malborskiego, 

sztumskiego, nowodworskiego, ostródzkiego, iławskiego, kwidzyńskiego, braniewskiego, 

 b) na terenie nadzoru wodnego w Nowym Dworze Gdańskim na obszarach powiatów: 

nowodworskiego i malborskiego, 

c) na terenie nadzoru wodnego w Malborku na obszarach powiatów: nowodworskiego, 

malborskiego, elbląskiego sztumskiego,  

d) na terenie nadzoru wodnego w Tczewie na obszarach powiatów: tczewskiego, świeckiego, 

gdańskiego, m. Gdańsk, kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego, nowodworskiego, 

starogardzkiego. 

- Petycja Radcy Prawnego z kancelarii Castus Noster  w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów dla radnych powiatowych. – przekazano do rozpatrzenia Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

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 
 

 

 


