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PROTOKÓŁ NR IX/2019 

z IX sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 10.35 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

2019 r. 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 do projektów uchwał w sprawie:  

- zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. 

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

oraz dodatkowego projektu uchwały w sprawie:  

- zmiany planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

2019 r.  

Następnie Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem zmian do porządku obrad : 

- autopoprawki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. 

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

- autopoprawki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego 

na lata 2019 – 2032. 

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

- dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.  

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

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

Głosowanie: 15 za 

Porządek został przyjęty.  
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2. Przyjęcie protokołu z sesji: VIII z dnia 29.10.2019 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 VIII z dnia 29.10.2019 r.? 

Nie wniesiono.  

Protokół został przyjęty.  

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

Pan Henryk Ząbek, Radny odczytał interpelacje dotyczące podania informacji w zakresie: ilości 

spraw przed Sądami Pracy, gdzie stroną było Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim; 

wniesionych spraw  do Sądów Pracy przez byłych pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym 

Dworze Gdańskim w związku z likwidacją jednostki oraz przyczyn przedłużenia się procesu likwidacji 

jednostki. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny odczytał interpelacje dotyczącą wymierzenia Gminie Nowy Dwór 

Gdański kary pieniężnej w wysokości 394.516,61 zł za zajecie pasa drogowego dróg powiatowych                      

nr 2301 G DP nr 2306 G – Solnica – Rakowiska-(Lubstowo), nr 2307G Gozdawa – Powalina – Orliniec 

-Solnica, nr 2345G (Chlebówka- Myszewo) – Rakowo – Wierciny – Jazowa - Kępki pod budowę 

kanalizacji. Następnie kolejną interpelacje dotyczącą wyjaśnienia sprawy wypłaty odprawy byłemu 

Staroście Pani Ewie Dąbskiej. 

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

zgodnie z procedurą określoną w statucie. 

4. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w 

roku szkolnym 2018/2019 wraz z informacją nt. działalności powiatowych jednostek 

oświatowych. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady poinformował, iż informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 2018/2019 wraz z informacją nt. działalności 

powiatowych jednostek oświatowych została Radnym przedstawiona w materiałach sesyjnych. W 

związku z powyższym zapytał o uwagi. 

Pani Dorota Chojna, Radna poinformowała, iż z przedstawionych sprawozdań wynika, że w Zespole 

Szkół w Nowym Dworze Gdańskim dzieje się bardzo dużo, natomiast w Liceum Ogólnokształcącym w 

Nowym Dworze Gdańskim mało, ponadto przedstawiona informacja dotycząca liceum jest 

niekompletna. Radna wskazała, by ujednolicić wzór sprawozdania w taki sposób, by można było 

porównać placówki oświatowe.    

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1 przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta 

Nowodworski (zał. do protokołu) 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, omówił projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi. Następnie poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 13 za, 2 przeciw – Pan Z. Bojkowski, Pan H. Ząbek 

Uchwała została podjęta.  

5.2 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 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.  

5.3 wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu – przedstawia Pan Jacek Gross – 

Starosta Nowodworski (zał. do protokołu) 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, omówił projekt uchwały. 

 

9.55 – wyszedł Pan Michał Ambroziak  

10.00 – wrócił Pan Michał Ambroziak 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi. Następnie poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 15 za 

Uchwała została podjęta.  

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

Powiatu. – AUTOPOPRAWKA  (zał. do protokołu) 

Pani Agnieszka Marynik – Paulitz, Kierownik Wydziału Finansowo - Księgowego  w zastępstwie 

Skarbnika Powiatu, 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.  
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5.5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019 – 2032. – 

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

protokołu) 

Pani Agnieszka Marynik – Paulitz, Kierownik Wydziału Finansowo - Księgowego  w zastępstwie 

Skarbnika Powiatu, omówiła projekt uchwały. 

 

10.10 – wyszedł Pan Andrzej Sobociński 

 

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

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 14 za, 1 nie brał udziału w głosowaniu – Pan A. Sobociński 

Uchwała została podjęta.  

5.6 zmiany planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w 2019 roku. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski  DODATKOWY PUNKT. 

(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 nie brał udziału w głosowaniu – Pan A. Sobociński 

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

Informacja została przyjęta. 

10.20  - wyszedł Pan Michał Ambroziak 

7. 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. 

8. Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Pan Tomasz Szczepański, Radny złożył wniosek do Starosty w oparciu o interpelację Radnego 

Bojkowskiego, by przy udzielaniu odpowiedzi na wskazaną interpelację dotyczącą wydawania decyzji, 

zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Pan Szczepański wskazał, iż według opinii Radnego 

Bojkowskiego zaraz powinna zapaść bardzo prosta, łatwa decyzja. Jednocześnie poprosił o 

sprawdzenie ile czasu trwa wydanie powyższych decyzji, gdyż z doświadczenia wie, iż jest to okres  

pięciu lat, a według radnego Bojkowskiego jest to ponoć bardzo prosta czynność. Ponadto prosi o 

zwrócenie uwagi na to, że decyzje wydawał wówczas Zarząd Dróg Powiatowych, a jego dyrektor 

działał z upoważnienia zarządu. W związku  z powyższym Radny Szczepański chciałby, by Pan 
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Starosta zwrócił uwagę na to, czy i jakie były w tym temacie podejmowane czynności nadzorcze, 

kontrolne przez konkretnych członków zarządu, jeżeli takowe były. Według stanu wiedzy Radnego 

postępowanie trwa prawie pięć lat. Ponadto dodał, iż możliwe, że słusznie Radny Bojkowski wskazuje, 

że może dojść do utraty środków, a w związku z powyższym, jeżeli to tyle trwa to prosi o to, by ustalić, 

czy osoba odpowiedzialna za wydanie decyzji nie dopuściła się przypadkiem bezczynności w 

wydawaniu decyzji między poszczególnymi organami. Jednocześnie wskazał, by ustalić co się działo 

między wydaniem decyzji przez organ wyższej instancji, a wydaniem kolejnych decyzji przez organ I 

instancji, jakim był Zarząd Dróg Powiatowych. Radny jest zdania, że skoro wystarczy przepisać 

uzasadnienie decyzji, to okres pięciu lat powinien wystarczyć na to, by te decyzje zapadły trzy czy 

cztery lata temu, biorąc pod uwagę nawet fakt, że były w instancjach wyższych. Ponadto Radny 

Szczepański wskazał, że w przypadku, gdy podczas tych czynności pan Starosta dopatrzy się 

zaniechania bezczynności osób odpowiedzialnych za wydanie decyzji, to Radny prosi o skierowanie 

sprawy do Nadzoru Prawnego i być może pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej osób, które 

zobowiązane były do ich wydania. Ponadto przypomniał, iż Referat Infrastruktury, który podlega 

bezpośrednio pod pana Starostę zajmuje się powyższym tematem od 1 sierpnia 2019 r., a dotychczas 

organem, który prowadził powyższe postępowanie był Zarząd Dróg Powiatowych, kierowany przez 

dyrektora z upoważnienia zarządu.  

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski złożył oświadczenie w sprawie zakończenia likwidacji 

Zarządu Dróg Powiatowych. Z końcem miesiąca października br. zakończona została likwidacja 

Zarządu Dróg Powiatowych, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

W uzasadnieniu do wskazanej uchwały podane zostały względy finansowe i organizacyjne. Od 1 

sierpnia br. powstał Wydział Infrastruktury, który znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w 

Nowym Dworze Gdańskim i zajmuje się wszystkimi sprawami, związanymi z inwestycjami w naszym 

powiecie, jak również sprawami, którymi zajmował się Zarząd Dróg Powiatowych. W zakresie 

oszczędności Starosta wspomniał, iż w  wymienionym wydziale pracuje dwanaście osób, z których 

dziewięć w oddziale drogowym, natomiast trzy osoby z kierownikiem w budynku starostwa. 

Zatrudnienie zostało ograniczone o sześć osób, w zdecydowanej większości dotyczyło administracji. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na to, ile udało się wykonać w roku bieżącym. Na dzień 27 listopada 

br. wykonanych zostało 22 km ścinek poboczy, które wykonywane są w dalszym ciągu. Wykonane 

zostały na całej drodze od Rybiny do Sztutowa, co widać. W obecnej chwili wykonywana jest ścinka 

poboczy na drodze Nowy Dwór Gdański, Orłowo, Lubieszewo, Stawiec, Jeziernik, Ostaszewo, co 

również widać. Ponadto wskazał, iż zakupiona została nowa kosiarka ze środków Zarządu Dróg 

Powiatowych. Wycięto  7 tys. 190 m2 zakrzaczeń oraz wykonano trzykrotne koszenie, gdzie wcześniej 

było dwukrotne. Zmiany są widoczne. Starosta wskazał, iż bierzemy odpowiedzialność za powiat, jego 

wizerunek i drogi, jednakże na wszystko nie starcza środków, czynimy wszystko, co możliwe, poprzez 

podejmowanie często trudnych decyzji. Jednocześnie poprosił, by spojrzeć na podejmowane decyzje        

i działania w sposób obiektywny. 

Pan Henryk Ząbek, Radny zapytał Starostę o sprostowanie wypowiedzi dotyczącej braku wykonania 

ścinki poboczy w latach 2014-2018. Jednocześnie Radny zapytał czy wprowadzał w błąd opinie 

publiczną, gdyż w odpowiedzi na złożoną interpelację wskazana była informacja, że ścinka została 

wykonana inną technologią.  
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Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, wskazał, iż za chwilę odczyta odpowiedź na 

interpelację Radnego złożoną na poprzedniej sesji Rady Powiatu m.in. w powyższej sprawie. 

Następnie poinformował, iż na ostatniej sesji Rady Powiatu w dniu 29 października br. Radny Henryk 

Ząbek złożył interpelacje dotyczące wskazania ilości: spraw przed sądami pracy, w których stroną jest 

powiat; wykonanych ścinek poboczy dróg powiatowych oraz przedłużonego procesu likwidacji 

Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. Przewodniczący odczytał odpowiedzi 

udzielone przez Starostę na złożone interpelacje. 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował o piśmie, które wpłynęło do Rady Powiatu mieszkańca 

Powiatu Nowodworskiego dotyczące dróg powiatowych – uszkodzenie drogi powiatowej we wsi 

Osłonka poprzez zebranie pobocza o 0,50 m od asfaltu. Radni mogą zapoznać się z powyższym 

pismem. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, poinformował o Wigilii Żuławskiej, która odbędzie się 

przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury w dniu 14 grudnia 2019 r. od godz. 12.00. 

9. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Dworze Gdańskim. 

                                                                                                                                                                               

 Protokołowała: R. Kamińska                                                       

 

                                                                                               Przewodniczący Rady 

                                                                                                          (-) 

                                                                                            Robert Ciżmowski 
 

 

 


