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PROTOKÓŁ NR V/2019 

z V sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

Rozpoczęcie: 13.00    Zakończenie: 14.52 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

2019 r. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych (1 nieobecny – Pan 

H. Kuczma, 1 osoba przybyła później – Pani D. Chojna) - (zał. do protokołu).  

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad. Jednocześnie zapytał o 

uwagi. 

13.08 – przybyła Pani D. Chojna. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski przedstawił wniosek Zarządu Powiatu, dotyczący 

wprowadzenia do porządku obrad dwóch autopoprawek do projektów uchwał finansowych w sprawie:  

- ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania Stypendium Starosty Nowodworskiego w 

ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. (Autopoprawka na wniosek 

Komisji Oświatowo – Społecznej) 

 

- zmiany uchwały budżetowej na 2019 r., 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, zapytał czym różni się autopoprawka projektu uchwały w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania Stypendium Starosty Nowodworskiego w 

ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego od wcześniej 

przedstawionego projektu. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, wyjaśniła, iż wniosek Komisji Oświatowo - 

Społecznej dotyczy dopisania do załącznika projektu uchwały w § 1 ust. 4, pkt 3 „lub zawodach 

sportowych”. Natomiast pozostała część regulaminu, przedstawiona pierwotnie Radnym pozostaje 

bez zmian. 
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Po wyjaśnieniu wątpliwości Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad : 

- wprowadzenia  autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego zasady przyznawania Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach 

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

 

Głosowanie: 14 za, (1 nieobecny – Pan H. Kuczma,) 

 

- wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2019 r., 

Głosowanie: 13 za, 1 wstrzymujący się – Pan Z. Bojkowski (1 nieobecny – Pan H. Kuczma,) 

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

Głosowanie: 13 za, 1 wstrzymujący się – Pan Z. Bojkowski (1 nieobecny – Pan H. Kuczma,) 

Porządek został przyjęty.  

2. Przyjęcie protokołu z sesji: IV z dnia 24.05.2019 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 IV z dnia 24.05.2019 r.? 

Nie wniesiono.  

Protokół został przyjęty.  

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

Nie wniesiono interpelacji i zapytań. 

4. Informacja nt. przygotowania służb, inspekcji i straży  oraz służb medycznych działających 

na terenie Powiatu Nowodworskiego do sezonu letniego 2019. (zał. do protokołu) 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady poinformował, iż na dzisiejszej sesji obecni są 

przedstawiciele służb, inspekcji i straży, którzy przedstawią przygotowanie do sezonu letniego 2019. 

Pani Grażyna Szulewska – Stahn, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze 

Gdańskim, poinformowała, iż Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim otrzymała 

wsparcie 26 policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji. Ponadto dodała, iż od dnia 19 czerwca 

rozpoczyna się ogólnopolska akcja „Bezpieczne Wakacje”, która trwać będzie do dnia 30 sierpnia br. 

Obejmuje programy zapobiegawcze dotyczące zgrupowań dzieci i młodzieży na obozach, koloniach. 
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Pan Paweł Chodyniak, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku 

poinformował, iż na okres letni tj. od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. w Krynicy Morskiej 

uruchamiony zostanie zespół ratownictwa medycznego, karetka podstawowa. Poza tym aktywnie 

działa nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Nowym Dworze Gdańskim oraz zespół ratownictwa 

medycznego „P” w Stegnie, jak również ratownictwo specjalistyczne w Nowym Dworze Gdańskim.  

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

Gdańskim poinformował, iż zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicza Straż Pożarna 

przygotowana jest na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, co zostało przedłożone Staroście i 

Przewodniczącemu Rady w sprawozdaniu. Najważniejszy element sezonu podobnie jak w roku 

ubiegłym to utworzenie od 1 lipca 2019 r. do 1 września 2019 r. posterunku Państwowej Straży 

Pożarnej na bazie jednostki OSP Krynica Morska. Ponadto 36 podchorążych stanowić będzie obsadę 

wozu strażackiego z Ośrodka Szkolenia w Słupsku, co jest dodatkowym wsparciem. Komendant 

dodał, iż zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicza Straż Pożarna na bieżąco 

przygotowane do działań występujących na terenie powiatu, a zwłaszcza w okresie letnim. 

Pan Michał Szramka, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Elbląg, poinformował, iż Nadleśnictwo Elbląg 

uruchomiło punkt alarmowo - dyspozycyjny, do którego wyznaczona została osoba monitorująca na 

bieżąco obraz z dwóch kamer usytuowanych w miejscowościach Stegna i Stara Karczma, w celu 

szybkiego wykrycia i lokalizacji ewentualnego pożaru obszarów leśnych. Oprócz tego wyznaczone 

zostały dyżury przeciwpożarowe na terenie nadleśnictwa, jak również prowadzone są patrole wspólnie 

z innymi służbami. Jednocześnie Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Elbląg dodał, iż w przypadku, gdy 

zagrożenie pożarowe będzie III stopnia i trwać będzie dłużej niż pięć dni, to nadleśniczy ma prawo 

wydać zakaz wstępu na teren lasu.  

Pani Karolina Umiejewska, pracownik oddelegowany w zastępstwie Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim, poinformowała, iż w sezonie zadania Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej skupiają się na dziale epidemiologii, z uwagi na zwiększone  

zagrożenie epidemiologiczne, zatrucia. W związku z powyższym zorganizowane zostały dyżury 

sezonowe, podczas których obecni są pracownicy z każdego pionu, stanowiąc zaplecze całościowe. 

Ponadto pracownik Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim 

poinformował, iż na bieżąco sprawdzane są i monitorowane kąpieliska. Natomiast w zakresie obiektów 

hotelarskich prowadzone są kontrole z zakresu higieny żywności i żywienia zgodnie z 

harmonogramem, jak też interwencyjnie, jeśli będzie taka potrzeba.  

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady poinformował, iż z przyczyn niezależnych nie mógł 

przybyć na sesję przedstawiciel placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej. Ponadto wskazał, iż 

przygotowanie do sezonu letniego przedstawi także Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym 

Dworze Gdańskim. 

Pan Michał Majewski, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim 

poinformował, iż jedynym zagrożeniem przed sezonem letnim w zakresie inspekcji weterynaryjnej jest 

brak środków finansowych, przez co mogłaby zostać zachwiana płynność pracy. Powiatowy Inspektor 
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Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim wyjaśnił, iż w sezonie letnim zdecydowanie zwiększa się 

ilość pogryzień, a zatem obserwacja osób w zakresie wystąpienia ewentualnej wścieklizny. Brak 

środków mógłby uniemożliwić wykonywanie badań. Ponadto wskazał, iż Powiatowa Inspekcja 

Weterynaryjna jest przygotowana do sezonu letniego.  

Informacje zostały przyjęte. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1 przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 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: 14 za, (1 nieobecny – Pan H. Kuczma,) 

Uchwała została podjęta.  

5.2 raportu z realizacji w latach 2017 – 2018 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”. – 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: 14 za, (1 nieobecny – Pan H. Kuczma,) 

Uchwała została podjęta.  

5.3 zmiany uchwały Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 

listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży uczących się w szkołach na terenie Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia 

Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski (zał. do protokołu) 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, omówiła projekt uchwały. Ponadto 

wskazała, iż przedstawiony do projektu uchwały program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży uczących się w szkołach na terenie Powiatu Nowodworskiego nie stanowi załącznika do 

projektu uchwały. Powyższe jest tylko ukazaniem, jak program będzie wyglądał po zmianach. 

 

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

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

Ambroziak, Pan L. Głowacki,) 

Uchwała została podjęta.  

5.4 ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania Stypendium Starosty 

Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych  i specjalnych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski – 

AUTOPOPRAWKA NA WNIOSEK KOMISJI OSWIATOWO - SPOŁECZNEJ (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: 14 za, (1 nieobecny – Pan H. Kuczma,) 

Uchwała została podjęta.  

5.5 ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat. – 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: 14 za, (1 nieobecny – Pan H. Kuczma,) 

5.6  zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54, 82-100 

Nowy Dwór Gdański. – 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: 14 za, (1 nieobecny – Pan H. Kuczma,) 

5.7 ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na 

obszarze Powiatu Nowodworskiego, od dnia 1 września 2019 roku. – 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: 14 za, (1 nieobecny – Pan H. Kuczma,) 

5.8 wyrażenia zgody na nabycie w 2019 r. 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. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny zapytał czy podjęcie tej uchwały zamknie sprawę miejscowości 

Kępki? 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż wykonane zostały podziały nie tylko w 

miejscowości Kępki, ale również w innych miejscowościach, czego wymagał projekt techniczny. 

Starosta wskazał, iż na zadane przez Radnego pytanie nie jest w stanie w dniu dzisiejszym 

odpowiedzieć, gdyż nieznanym jest czy po drodze nie występują inne działki. Należałoby to sprawdzić 

i przekazać informację.  

 

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

powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 14 za, (1 nieobecny – Pan H. Kuczma,) 

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

Powiatu – AUTOPOPRAWKA (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: 12 za, 2 wstrzymujących się – Pan Z. Bojkowski, Pan H. Ząbek, (1 nieobecny – Pan H. 

Kuczma,) 

6.  Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok. 

6.1 Prezentacja raportu o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok. (zał. do protokołu) 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, poinformował, iż raport o stanie powiatu jest nowym 

dokumentem wynikającym ze znowelizowanej ustawy o samorządzie powiatowym, z art. 30a. 

Obowiązek przedłożenia radzie powiatu powyższego dokumentu został nałożony na zarząd powiatu 

po raz pierwszy. Ponadto Przewodniczący dodał, iż po przedstawieniu raportu zostanie 

przeprowadzona debata, po której nastąpi głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum 
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zaufania. Powyższe podobne jest do głosowania nad udzieleniem absolutorium, którego nieudzielenie 

będzie skutkowało wnioskiem o odwołanie zarządu powiatu. Jest to procedura równie ważna, jak 

procedura absolutoryjna. Przewodniczący dodał, iż wprowadzona została jako odrębna, w związku z 

oddzieleniem spraw finansowo – budżetowych poruszanych w procedurze absolutoryjnej od tych 

pozostałych, które były również poruszane w uchwałach budżetowych. 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, zaprezentował raport o stanie Powiatu Nowodworskiego 

za 2018 rok. 

 

13.40 – wyszedł Pan A. Sobociński 

 

6.2 Debata nad przedstawionym raportem o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok. 

13.59 – wrócił Pan A. Sobociński 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, poprosił zwłaszcza członków zarządu powiatu 

poprzedniej kadencji, a także Radnych o zabranie głosu i przedstawienie ważnych aspektów, działań, 

które udało się zrealizować, jak również porażek minionego roku. 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż za sukces minionego 

roku można uznać przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych. Jest to bardzo duże                

i ważne zadanie, podzielone na etapy. Pani Wicestarosta jest zadowolona z tego, że udało się wyłonić 

wykonawców, dzięki czemu zadanie realizowane będzie w kolejnych latach. Realizacja zadań 

oświatowych przyczyniła się także do poprawy jakości i standardu placówek oraz możliwości 

rozwojowych uczniów. Ponadto wskazała, że zawsze można było zrobić więcej, lepiej i szybciej, 

jednak rok poprzedni był trudny, z uwagi na brak odpowiednich firm na  rynku pracy, trudności w 

wykonywaniu różnego rodzaju zadań inwestycyjnych, jak i wysokie ceny. Jednakże pomimo tych 

wszystkich okoliczności udało się kilka zadań przeprowadzić. W związku z czym w ostatecznym 

rozrachunku można uznać powyższe za sukces. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, zgadza się z tym co, przedstawiła Pani Wicestarosta. Realizacja 

dużego projektu termo modernizacyjnego przyczyniła się do tego, że placówka oświatowa – Zespół 

Szkół nr 2 wygląda zdecydowanie inaczej, pomieszczenia warsztatowe będące wcześniej w stanie 

tragicznym, obecnie wyglądają super. Jednakże wskazał, iż porażką całego poprzedniego zarządu 

powiatu, jak i rady poprzedniej kadencji był brak wykonania tego, co zostało rozpoczęte tj. remontu 

wewnętrznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie 

były zamiary i możliwości. Zaniechano początkowych starań, a potem brak firm na rynku pracy, jak 

również wysokie ceny wykonania remontu sprawiły, że powiatu nie było stać, by wykonać zadanie. 

Radny uważa to za porażkę, gdyż myślał, że uda się wykonać remont, ale ma nadzieję, że w obecnej 

kadencji uda się zrealizować to zadanie. Może nie w pierwszym roku funkcjonowania nowej rady, ale 

ma nadzieję, że do końca kadencji, gdyż tak placówka nie może dalej funkcjonować.    

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, jest zadowolony z przedstawionego przez Starostę raportu o 

stanie powiatu w roku minionym. Ponadto wskazał, iż mankamentem poprzedniej kadencji, gdzie był 

członkiem Zarządu, był niepokój w zakresie realizacji inwestycji, oby w tej kadencji tego nie było. 
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Radny jest zdania, że sytuacja sprawiła, że brak było na czas wykonawców. Jednakże jest 

zadowolony z udźwignięcia nadmiaru zadań w poprzedniej kadencji. Ponadto podziękował  za 

współpracę w poprzednim zarządzie.  

Pan Mirosław Molski, Radny, wskazał, iż jest pod wrażeniem sposobu przygotowania prezentacji 

dotyczącej raportu. Z przedstawionego raportu widoczny jest niski poziom zdawalności uczniów szkół 

powiatu nowodworskiego w stosunku do województwa, czy nawet kraju. Radny nie wie czym jest to 

spowodowane, jednak powiat boryka się z problemem od kilku wcześniejszych kadencji i brak jest 

pomysłu na jego rozwiązanie. Ponadto wskazał, iż młodzież czytając informację o niskim poziomie 

nauczania w szkołach w Nowym Dworze Gdańskim, szuka szkół poza miejscem zamieszkania tj. w 

Gdańsku, czy Elblągu. W związku z czym może dojść do takiej sytuacji, że dbając o odpowiedni 

poziom techniczny placówek oświatowych, stracimy uczniów. Jednocześnie wskazał, iż wypowiedź 

kieruje po to, by samorząd zastanowił się co zrobić, gdyż może okazać się, że wysiłkiem będziemy 

inwestować, a należy zastanowić się nad przyszłością tych szkół. Radny jest zdania, iż każdy rodzic 

chce, by dziecko uczęszczało do dobrej szkoły i by osiągało jak najwyższe cele życiowe. Ponadto 

poinformował, iż w zeszłym roku podpisana została umowa z Marszałkiem na projekt budowy kolei 

wąskotorowej, w czym powiat uczestniczył. Moment, kiedy pojawi się projekt będzie czasem 

inwestycyjnym, ważną decyzją dla Powiatu Nowodworskiego, w zakresie jego realizacji. Radny 

wskazał, iż powyższej informacji  zabrakło w raporcie.  

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odniosła się do wypowiedzi dotyczącej 

szkół, wskazując, iż statystyka nie do końca oddaje rzeczywistość, jednakże na czymś musi się 

opierać. Ponadto poinformowała, iż wie z rozmowy z dyrektorem liceum, że słaby wynik osiągnęła 

klasa mundurowa, co zaważyło na średniej. Jedna klasa miała zdecydowanie wysoki wynik 

zdawalności, a druga niski, w związku z czym uzyskano średnią poniżej wojewódzkiej. Ponadto 

wskazała, iż młodzież ma braki na poziomie szkoły podstawowej, czy gimnazjum, co wychodzi w 

szkole ponadpodstawowej. Pani Wicestarosta wspomniała także o stypendystach, którzy osiągają 

wysokie wyniki w nauce, ale także o grupie młodzieży uczącej się średnio, w związku z czym wyniki 

mogą być różne. Nie jest to do końca miarodajne i obiektywne spojrzenie. Pani Wicestarosta 

wskazała, iż nie należy patrzeć tylko na wyniki, gdyż tak naprawdę młodzież ucząca się w naszych 

szkołach radzi sobie, dostając się na dobre uczelnie i osiągając sukcesy. Wszystkie działania, które 

dedykowane są szkołom, projekty, termomodernizacje, to proces, który docelowo przełoży się na 

wyniki i zdawalność. Ponadto dodała, iż możemy pochwalić się zdawalnością egzaminów 

zawodowych, które uczniowie zdają na bardzo wysokim poziomie. Powstałe pracownie, dedykowane 

zajęcia realizowane przez powiat, dają efekty. Młodzież wyjeżdża w ramach projektów na różnego 

typu wymiany szkoląc się osiągają bardzo dobre wyniki, a pracodawcy są zadowoleni z ich pracy. Pani 

Wicestarosta uważa, że wizytówką szkoły jest to w jaki sposób przygotowywane są młode osoby do 

dalszego zawodowego życia. Ponadto dodała, iż czynimy starania, by te wyniki były coraz wyższe, w 

związku z czym dyrektorzy mają określone zadania do wykonania. Pani Wicestarosta wskazała, iż 

jeden słaby rocznik nie przesądza o tym, że powiatowe placówki osiągają niskie wyniki. Posiadamy 

dobre szkoły, dobrze przygotowane, godne zainteresowania, by kształcić się w nich.  
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Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, podkreślił, iż jest to debata nad raportem, która 

poprzedza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Pytanie czy zarząd mógł 

zrobić coś więcej? Ponadto wskazał, iż patrząc na środki finansowe jakimi dysponuje powiat to 

udźwignięcie zadań, inwestycji jest bardzo wysokie, jak na możliwości powiatu.   

Pani Dorota Chojna, Radna ubolewa nad tym, że tylko liczą się słupki, że do wyniku egzaminu 

maturalnego nie podchodzimy kontekstowo, z jakich rodzin pochodzi ta młodzież, z jakimi deficytami 

przychodzą do szkół nowodworskich Mimo wszystko bardzo często nic nie mówimy o edukacyjnej 

wartości dodanej, jakim jest poziom wiedzy na początku, a jaki na wyjściu. Warto też mówić o 

zdawalności, być może wynik procentowy średniej jest poniżej wojewódzkiej czy kraju, ale otwarte 

drzwi na studia ci uczniowie mają, w związku z czym można nazwać to sukcesem. Byłoby krzywdą dla 

szkół nowodworskich, gdybyśmy mówili o słabym poziomie nauczania. Radna jest zdania, iż chodzi 

bardziej o potencjał i możliwości, ponadto jest przekonana, iż nauczyciele w szkołach robią wszystko, 

by wyniki były jak najlepsze. Radna wskazała, iż warto byłoby pójść w kierunku pomocy uczniom z 

deficytami, by jeszcze bardziej im pomóc.  

Pan Andrzej Sobociński, Radny, jest zdania, że chyba nie doceniamy potencjału, który posiadamy, 

tych szkół. Radny uczęszczał do szkoły na ul. Warszawskiej i doskonale wie, jak wyglądała wówczas 

szkoła oraz jakie było nauczanie, a jakie jest obecnie. Absolwenci tych szkół, którzy po egzaminach 

zawodowych trafiają do firm, są chwaleni przez pracodawców, są fachowcami w danych dziedzinach. 

Radny jest zdania, iż każde wypowiadane słowa dotyczące słabych szkół sprawiają, że rodzice patrzą 

pod pryzmat tego, że lepszą szkołą jest gdańska lub elbląska. Wówczas dzieje się tak, że trafią do 

naszych szkół uczniowie w ramach II wyboru, a nie I. Powinniśmy szczycić się i chwalić szkołami, 

nakłaniając do nauki w nich. Oświata jest procesem długotrwałym, w samorządzie również nie dzieje 

się nic z dnia na dzień. Trzeba zaoszczędzić środki finansowe, dofinansować, a są jeszcze inne 

obszary jak infrastruktura, która również jest ważna w naszym powiecie. Patrząc pod pryzmat tego, jak 

kiedyś wyglądały drogi, mówimy o brakach, a nie wspominamy tego co zostało zrobione i czym 

możemy się pochwalić. Musimy zacząć mówić o tym, chwalić to co dobre. Radny jest zdania, iż szkół 

nie powinniśmy się wstydzić.  

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, wskazał, iż ważny jest przepływ informacji, który w 

obecnej kadencji uległ poprawie. Mieszkańcy powiatu nowodworskiego powinni zdawać sobie sprawę, 

co jako samorząd powiatowy jesteśmy w stanie zrobić i ile rzeczy się dzieje.  

6.3 Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim wotum zaufania. (zał. do protokołu) 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały. Następnie 

zapytał o uwagi.  

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, zapytał czy w uchwale nie powinien zostać dodany rok, którego 

dotyczy raport o stanie powiatu?  
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Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, iż uchwała podjęta jest w tym 

roku, a więc oczywistym jest, że dotyczy roku poprzedniego. Wotum zaufania podejmuje się podczas 

sesji absolutoryjnej, w terminie do końca czerwca po przedstawieniu raportu o stanie powiatu                       

i debaty. Przewodniczący jest zdania, iż dodanie daty za jaki rok jest raport, nie ma większego 

znaczenia.  

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

Wobec powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie: 14 za, (1 nieobecny – Pan H. Kuczma,) 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, podziękował wszystkim Radnym. Jednocześnie wskazał, 

iż przedstawiony raport dotyczy roku 2018, czyli funkcjonowania poprzedniego zarządu powiatu.                 

W raporcie wskazane zostały najważniejsze obszary, jak również najważniejsze cele, które 

chcielibyśmy zrealizować. Jednym z ważniejszych, to poprawa wyników nauczania w szkołach na 

terenie powiatu nowodworskiego oraz poprawa wizerunku funkcjonowania starostwa, jako samego 

budynku i otoczenia, ale również urzędu odbieranego przez mieszkańców. Starosta podziękował 

wszystkim członkom Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji, który wykonywał poprzedni budżet oraz 

przygotował budżet na rok bieżący, jak również członkom obecnego zarządu powiatu.    

7.  Procedura absolutoryjna. 

7.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok  

wraz  z informacją o stanie mienia na 31.12.2018 rok. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Robert Ciżmowski poprosił o przedstawienie dokumentu. 

 

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

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za    

2018 r. wraz z informacją o stanie mienia oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu. 

7.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Nowodworskiego za 2018 r. (zał. do 

protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Robert Ciżmowski poprosił o przedstawienie dokumentu. 

 

Pan Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2018 r.   

7.3 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu powiatu w 2018 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku. 

(zał. do protokołu)   

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Robert Ciżmowski poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu w Nowym Dworze 
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Gdańskim w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 r. dla Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Ireneusz Stolarz  odczytał dokument. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Robert Ciżmowski poprosił o przedstawienie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji. 

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski zobligował Skarbnika Powiatu do przedstawienia 

dokumentu. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia 

absolutorium za 2018 r. dla Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

7.4  Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium.  

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Robert Ciżmowski, zarządził dyskusję nad  wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium. 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż wykonanie budżetu 

dotyczy przede wszystkim poprzedniego zarządu powiatu, którego była członkiem, w związku z czym 

wskazała z jakimi problemami borykał się zarząd poprzedniej kadencji. Ponadto dodała, iż nie 

wszystkie planowane zadania udało się zrealizować, czy to ze względu na brak wykonawców, czy 

zaproponowane kwoty poszczególnych prac, które były za wysokie do udźwignięcia przez powiat. 

Jednocześnie zwróciła uwagę, iż poprzedni zarząd współpracował z gminami, co zaowocowało 

wieloma wspólnie zrealizowanymi zadaniami, czy inwestycjami, które w pojedynkę nie zostałyby przez 

powiat podjęte. Pani Wicestarosta podziękowała Wójtom, Burmistrzom za współpracę, wskazując, iż 

ma nadzieję na bardziej efektywniejszą kontynuację działań. Ponadto dodała, iż wykonanie budżetu 

jest również zasługą i ogromną pracą naszych pracowników i kierowników jednostek.    

7.5  Uchwały Rady Powiatu w sprawach: 

7.5.1   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Robert Ciżmowski poprosił Pana Starostę o przedstawienie 

projektu uchwały.  

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, zobligował Skarbnika Powiatu do przedstawienia 

projektów uchwał. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały. 

 

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

Wobec powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Głosowanie: 14 za (1 nieobecny - Pan H. Kuczma,) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

7.5.2   absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Ciżmowski poprosił Skarbnika Powiatu o 

przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały. 

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

Wobec powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowanie: 14 za (1 nieobecny - Pan H. Kuczma,) 
 
Uchwała została podjęta.  

 

Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski, podziękował po raz kolejny Radnym za wynik 

głosowania, jak również poprzedniemu i obecnemu zarządowi. Jednocześnie dodał, iż decyzje nie 

zawsze są podejmowane jednogłośnie, wypracowujemy porozumienia, by podejmować decyzje jak 

najlepsze dla powiatu. Starosta podziękował wszystkim kierownikom i pracownikom starostwa, jak 

również dyrektorom i pracownikom jednostek, szefom służb zespolonych życząc, by współdziałanie 

zawsze służyło dobru powiatu.  

 

Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady, pogratulował i przyłączył się do podziękowań 

złożonych przez Starostę. 

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

Informacja została przyjęta. 

9. 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. 

10. Wnioski i oświadczenia Radnych. 

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

11. 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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