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PROTOKÓŁ NR X/2019 

z X sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji 

z dnia 23 grudnia 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 X 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:  

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata  2020-2032 

- budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. 

Następnie Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem zmian do porządku obrad : 

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata  2020-2032 

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

- budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. 

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

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

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

Porządek został przyjęty.  

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zarządził przerwę.  

9:13-9:30 – przerwa 

 

2. Wręczenie nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski oraz Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, 

wręczyli nagrody laureatom etapu powiatowego Konkursu “Piękna Wieś Pomorska 2019” w kategorii 

“Wieś” oraz w kategorii  “Zagroda”. 
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Pani Danuta Hojarska - Sołtys wsi Lubieszewo – laureat etapu powiatowego Konkursu “Piękna Wieś 

Pomorska 2019” w kategorii “Wieś” 

Pan Ireneusz Antonowicz z Marynowy – laureat etapu powiatowego Konkursu “Piękna Wieś 

Pomorska 2019” w kategorii  “Zagroda” 

3. Wręczenie nagród dla Wicemistrza Województwa Pomorskiego w tegorocznej edycji 

konkursu Agroligi. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski oraz Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, 

wręczyli nagrody laureatom konkursu AgroLigi  w kategorii “Rolnik” Panom Andrzejowi, Tomaszowi 

oraz Patrykowi Sobocińskim za uzyskanie tytułu Wicemistrza Województwa Pomorskiego. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji: IX z dnia 29.11.2019 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 IX z dnia 29.11.2019 r.? 

Nie wniesiono.  

Protokół został przyjęty.  

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

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z obecnych Radnych składa 

interpelacje.  Nie złożono. 

6.  Przedstawienie informacji o zasadach utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 

2020, w miesiącach styczeń – kwiecień. (zał. do protokołu) 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady poinformował, iż dokument jest zgodny z planem 

pracy Rady Powiatu na IV kwartał. Ponadto wskazał, iż Radni otrzymali dokument w materiałach 

sesyjnych, następnie zapytał o uwagi, pytania. 

Nie zgłoszono uwag. Zatem Przewodniczący Rady poinformował, iż informacja została przyjęta.  

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

7.1  ustalenia kryteriów i trybu przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego i Nagrody 

Dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Nowodworski. – 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: 13 za, 2 przeciw  – Pan Z. Bojkowski, Pan H. Ząbek 

Uchwała została podjęta.  

7.2  ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. - 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.  

7.3   określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których 

zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków korzystania z tych przystanków, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników. - 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.  

7.4 wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu nieruchomości na własność 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. Nie zgłoszono. Wobec 

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 15 za 

Uchwała została podjęta.  

7.5   zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Samorządowej na 2020 r. – przedstawia 

Pan Mirosław Molski – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Samorządowej (zał. do 

protokołu) 
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Pan Mirosław Molski, Przewodniczący Komisji Budżetowo – Samorządowej przedstawił 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.  

7.6   zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowo – Społecznej na 2020 r. – przedstawia Pani 

Dorota Chojna – Przewodniczący Komisji Oświatowo – Społecznej (zał. do protokołu)  

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,  

7.7 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r. – przedstawia Pan Ireneusz 

Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (zał. do protokołu) 

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

 

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

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 15 za,  

7.8 przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez 

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (zał. do protokołu) 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski zapytał o uwagi.  

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny zapytał o wątpliwości jakie zostały przedstawione przez dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, co ujęto w  sprawozdaniu. 

 

Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował, iż wątpliwości zgłaszane 

były przez członków zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski, potwierdził, iż z informacji wynika, że 

wyjaśnienia w zakresie zgłaszanych wątpliwości złożyła pani dyrektor, w związku z czym wątpliwości 

mieli członkowie zespołu kontrolnego, a nie pani dyrektor.  

 

Pani Dorota Chojna, Radna, poinformowała, iż zapytania zespołu kontrolnego dotyczyły głównie 

dużego bezrobocia w Powiecie Nowodworskim, jak również zwolnień pracowników jednostki, 

natomiast powyższe dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim wyjaśniła.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Ciżmowski, zaproponował, by przy następnym 

przygotowaniu sprawozdań użyć sformułowania, iż dyrektor jednostki udzielił odpowiedzi na pytania. 

 

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

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

 

7.9 zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 roku. -  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,  

7.10 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, 1 przeciw – Pan Z. Bojkowski, 1 wstrzymał się – Pan H. Ząbek 

7.11 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. 

 

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 przeciw – Pan Z. Bojkowski, Pan H. Ząbek 

 

7.12 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. -  

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: 15 za,  

8. Budżet Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2020 – 2032. 

8.1 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego na lata  2020-2032. (zał. do protokołu) 

 

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 o dochody majątkowe ze sprzedaży działek w Junoszynie, gdzie 

nie udało się sprzedać za kwotę 730 tys. zł, a obecnie mamy 1 mln 700 tys. zł.  

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, wyjaśnił, iż są dwie nieruchomości, pierwsza grupa w 

Junoszynie – jedna działka ponadhektarowa zabudowana z budynkiem dawnego ośrodka oraz 

kilkanaście działek budowlanych, a druga grupa działek to działki w Sztutowie położone blisko kolejki 

wąskotorowej, trzy działki kilkunastoarowe. Natomiast kwota, która została zaproponowana ze 

sprzedaży wynika z nowego szacunku, jest dużo większa i zamierzeniem jest, by taką kwotę ze 

sprzedaży uzyskać. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny zapytał o ilość działek w Junoszynie. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż w Junoszynie jest jedna działka 

ponadhektarowa z budynkiem i piętnaście działek budowlanych, natomiast podział został dokonany w 

poprzedniej kadencji.  

Następnie Przewodniczący ponownie zapytał o uwagi. Nie zgłoszono wobec czego zarządził 

głosowanie: 
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Głosowanie: 13 za, 2 wstrzymujących się – Pan Z. Bojkowski, Pan H. Ząbek,  

Uchwała została podjęta.  

 

8.2 Procedura uchwalenia Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020 r.: 

 

8.2.1 odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2020 r. (zał. do protokołu);  

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 2020 r. 

8.2.2 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu (zał. do protokołu).  

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 247/p120/P/V/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie 

uchwały budżetowej Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2020 rok. 

8.2.3 odczytanie opinii zawierającej wnioski Stałych Komisji Rady (zał. do protokołu).  

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 2020. 

 

Komisja Oświatowo - Społeczna 

Pani Dorota Chojna, Przewodniczący Komisji Oświatowo - Społecznej odczytała stanowisko 

Komisji Oświatowo - Społeczna, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu na rok 2020.  

 

8.2.4 odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie wniosków komisji;  

 

Pan Robert Ciżmowski Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w związku z brakiem 

wniosków Komisji Stałych Rady Powiatu do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. stanowisko 

Zarządu Powiatu w sprawie opinii zawierającej wnioski komisji jest bezpodstawne.  

 

8.2.5 dyskusja nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie;  
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Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w 

sprawie projektu budżetu na 2020 rok. 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, poinformował, iż budżet to pewien plan dochodów i 

wydatków wynikających z realizowanych zadań własnych i zleconych oraz z przeprowadzanych 

inwestycji głównie drogowych, realizowanych przy współpracy z samorządami gminnymi. 

Jednocześnie poinformował, iż należy przeznaczyć kwotę 1 mln zł jako rozchody na spłatę 

zaciągniętych wcześniej kredytów. Spłacamy 200 tys. zł za kredyt z 2005 r. oraz drugi na kwotę               

800 tys. zł skonsolidowany jeszcze w poprzedniej kadencji. Ponadto wskazał, iż najważniejsze 

inwestycje, które powiat chciałby wykonać to cztery odcinki dróg powiatowych na terenie czterech 

gmin: Gminy Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo i Ostaszewo, podpisując porozumienie z 

samorządami gminnymi. Jednocześnie propozycja jest, by kontynuować inwestycje w programie Pętla 

Żuławska, gdzie obecnie ku końcowi dobiega wykonanie projektu remontu mostu w Tujsku, a 

następnie do wykonania jest projekt przebudowy ściany w wodzie budynku starostwa powiatowego w 

Nowym Dworze Gdańskim. Ponadto na uwadze są jeszcze dwie inwestycje w ramach Pętli 

Żuławskiej, które również w przyszłym roku planowalibyśmy kontynuować. Dodatkowo Starosta  

wskazał, iż przy tak trudnym, ale ambitnym budżecie, planowane jest przeznaczenie 2 mln zł na 

inwestycje drogowe i mostowe oraz 1 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.  

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy w planie budżetu 

przyszłorocznego wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach zostały utrzymane na poziomie roku 

obecnego m.in. z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej? 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, poprosił Skarbnika Powiatu o udzielenie odpowiedzi w 

powyższym temacie. Jednakże wskazał, iż w przyszłorocznym budżecie zaplanowane zostały środki 

na zapewnienie funkcjonowania jednostek w zakresie wykonywania zadań, jak również podwyżki 

wynagrodzeń dla pracowników.  

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, dodała, iż środki w planie przyszłorocznego budżetu 

zaplanowane zostały na poziomie roku obecnego z ujęciem wzrostu inflacji oraz wzrostu najniższego 

wynagrodzenia. 

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o planowaną subwencję na rok 

2020. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, iż subwencja zaplanowana w projekcie 

przyszłorocznego budżetu  jest wyższa od subwencji z 2019 r. o  blisko 2 mln zł. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny wskazał, iż wyższa subwencja w przyszłorocznym budżecie wynika 

m. in. ze zmian edukacyjnych. Jednocześnie dodał, iż trudno jest realizować budżet, za którym nie idą 

proporcjonalnie środki finansowe.  
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Pan Zbigniew Bojkowski, Radny zapytał czy według uwagi przedstawionej w opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji przychodów w 

paragrafie 904 „Przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi” powyższe zostało 

uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020? 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, iż powyższa uwaga została ujęta. 

 

Pan Tomasz Szczepański, Radny, wskazał, iż przygotowany budżet jest ambitny, ale trudny. Należy 

pamiętać, iż od 1 października zmieniły się sprawy podatkowe, w związku z czym duża grupa osób do 

26 roku życia została zwolniona z podatku dochodowego, jak również obniżono o jeden punkt 

procentowy podatki dochodowe od osób fizycznych, co ma wpływ na budżety jednostek samorządów 

terytorialnych, gdyż uzyskiwane są z tego tytułu niemałe dochody. Ponadto Radny dodał, iż budżet 

został wyważony na tyle, na ile to było możliwe w tych uwarunkowaniach, jednak dopiero kolejny rok 

pokaże, co zostanie zrealizowane zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

 

Pan Mirosław Molski, Radny, zapytał w sprawie postępu w zakresie drogi Żuławki – Mikoszewo, 

subwencji oświatowej oraz w zakresie dróg technicznych, które miałyby zostać przekazane na rzecz 

powiatu.  

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, udzielił odpowiedzi w powyższym temacie. 

 

Dyskusja 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny zapytał o subwencję oświatową na kolejny rok. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odpowiedziała, iż subwencja oświatowa 

nie pokrywa wydatków, które samorząd musi ponieść. 

 

8.2.6 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2020. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad budżetem na rok 2020.  

 

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

Uchwała została podjęta.  

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, podziękował za przyjęcie budżetu na kolejny rok.  

 

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

Informacja została przyjęta. 
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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. 

W odpowiedzi na prośbę Przewodniczącego Rady nie złożono żadnych wniosków i oświadczeń. 

Przewodniczący Rady informuje, iż na ostatniej sesji Rady Powiatu w dniu 29 listopada br. złożono 

następujące interpelacje: 

- Radny Henryk Ząbek złożył 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. 

- Radny Zbigniew Bojkowski złożył 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. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi udzielone przez Starostę na złożone 

interpelacje. 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował o piśmie, które wpłynęło do Rady Powiatu - skarga na 

Wójta Gminy Ostaszewo, która zgodnie z właściwością przekazana została do Rady Gminy 

Ostaszewo, celem rozpatrzenia. Radni mogą zapoznać się z powyższym pismem. 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu złożył życzenia świąteczne oraz 

noworoczne wszystkim Radnym, obecnym gościom oraz mieszkańcom Powiatu Nowodworskiego. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski przyłączył się do życzeń złożonych przez 

Przewodniczącego Rady. 

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 
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