UCHWAŁA NR 53/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, uchwala,
co następuje:
§ 1.
Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Radzie Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
(-)
Jacek Gross

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie
powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu
powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii,
uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu
Nowodworskiego na lata 2015 –2024, obszar priorytetowy: KAPITAL LUDZKI
I SPOŁECZNY (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny:
CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami
publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Starosta
(-)
Jacek Gross

Raport o stanie
Powiatu Nowodworskiego
za rok 2019

Nowy Dwór Gdański, maj 2020
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Raport o stanie powiatu jest dokumentem, który zgodnie z art. 30a ust. 1 i 4
ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2019
poz. 511 ze zm), zarząd powiatu do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu.
Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi
absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad
przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
Rozdział I Charakterystyka Powiatu Nowodworskiego oraz głównych
kierunków jego działania
1.1 Podstawowe dane geograficzno - demograficzne
Nazwa
Siedziba
Okres, którego dotyczy
raport
Powierzchnia
Liczba osób
zamieszkujących
Powiat

POWIAT NOWODWORSKI
Nowy Dwór Gdański
1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.
674 km²
wg danych GUS
stan na:
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Podział
administracyjny
Zmiana granic
Krótki opis sytuacji
demograficznej

ogółem

kobiety

35 891
35 746
35 580

18 104
17 994
17 880

mężczyźni

17 787
17 752
17 700

1) gmina miejska: Krynica Morska
2) gmina miejsko - wiejska: Nowy Dwór Gdański
3) gminy wiejskie: Ostaszewo, Stegna, Sztutowo
W 2019 roku nie doszło do zmiany granic powiatu w porównaniu do roku
poprzedzającego rok sprawozdawczy.
Mieszkańcy miast 31,41% - 11 174 osób
Mieszkańcy wsi 68,59% - 24 406 osób
(wg. danych GUS na 31.12.2019 r.)
Liczba urodzeń żywych: 323, a liczba zgonów 359 osób (dane GUS wg stanu na
31.12.2019 r.)
Ujemny przyrost naturalny w powiecie.

3

1.2 Podstawowe dane finansowe
Rok
dochody
Budżet
w zł

wydatki

Budżet powiatu w przeliczeniu
na jednego mieszkańca w zł

2018
52 320 952,60
17 163 932,29
15 516 198,31
19 640 822,00
52 904 211,58
9 670 182,67
1 454,77
1 474,02

ogółem
środki własne
dotacje
subwencje
ogółem
inwestycyjne
dochody
wydatki

2019
46 812 089,71
18 703 989,71
8 386 240,00
19 721 860,00
46 717 472,84
4 596 850,52
1 309,58
1 306,93

1.3 Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże w 2019 r.
Do jednostek organizacyjnych Powiatu należą następujące jednostki budżetowe:
1) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim,
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim,
3) Dom Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie,
4) Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim (od dnia 1 września 2019 r. Liceum
Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim),
5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim (od dnia 1 września 2019 r. Zespół Szkół
w Nowym Dworze Gdańskim),
6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim,
7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze
Gdańskim.
W dniu 31 października nastąpiła likwidacja Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze
Gdańskim na podstawie uchwały nr IV/36/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie likwidacji Zarządu
Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:
1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim,
2) Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim,
3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim,
4) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Nowym Dworze Gdańskim,
5) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim.

1.4 Bezrobocie, aktywizacja zawodowa
Stopa bezrobocia w powiecie (wg. danych na
koniec kwartału)
Ilość bezrobotnych objętych wsparciem
Formy wsparcia- aktywizacja zawodowa

I kwartał: 13,9%
II kwartał 10,6%
III kwartał 10,3%
IV kwartał 11,5%
1024 osoby
Prace interwencyjne – 114
Bony zasiedleniowe – 12
Bony szkoleniowe – 10
Finansowanie dodatków aktyw. – 193
Szkolenia – 165
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Dotacje na podjęcie działalności gosp. – 45
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia
miejsca pracy – 45
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 165
Prace społecznie użyteczne – 22
Refundacja składek na ubezp. Społ. Członk. Spół.
socjal.- 3
Koszty dojazdów do pracy - 316

1.5 Polityka społeczna
Ilość miejsc w DPS Mors
Ilość osób korzystających z usług PCPR w
podziale na usługi:
mieszkańcy domu pomocy- objęci wsparciem
PCPR w roku 2019
osoby niepełnosprawne

130 osób
1241 osób

ośrodek interwencji kryzysowej

180 osób

dzieci w pieczy zastępczej
osoby w Placówce opiekuńczo-wychowawczej
,,Dom dla Dzieci” w Nowym Dworze Gdańskim
uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej

93 osoby
17 osób

mieszkańcy mieszkań chronionych
osoby usamodzielniane
umieszczeni w Młodzieżowych Ośrodkach
Wychowawczych
rodzice zastępczy
rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące RDD
(Rodzinny Dom Dziecka)
beneficjenci aktywnego samorządu

1 osoba
7 osób
6 osób

154 osób
641 osób

66 osób

----------48 osób
34 osoby

1.6 Edukacja
Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 217 ust. 5 i
6
ustawy
z dnia
14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
Prawo oświatowe, Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwaliła od dnia 1 września 2019
roku plan sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu
Nowodworskiego:







Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim,
Technikum w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim,
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym im Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.
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Liczebność klas (wg stanu na czerwiec 2019 r.)

Zespół szkół Nr 1
Klasy Liceum
I A (humanistyczna)
I C (matematyczno-fizyczna)
II A (humanistyczna)
II B (mundurowa)
II C (matematyczno-fizyczna)
(biologiczno-chemiczna)
III A (humanistyczna)
(mundurowa)
III C (matematyczno-fizyczna)
(biologiczno-chemiczna)
Gimnazjum sportowe
III G

23 osoby
23 osoby
26 osób
27 osób
12 osób
22 osoby
21 osób
13 osób
20 osób
14 osób
30 osób

Zespół szkół Nr 2
Klasy Technikum:
I TIM (Technik informatyk, Technik
mechanik)
II TIM (Technik informatyk, Technik
mechanik)
III TIM (Technik informatyk, Technik
mechanik)
IV TIM (Technik informatyk, Technik
mechanik)
I TOT (Technik obsługi turystycznej)
I TŻ (Technik żywienia i usług
gastronomicznych)
II TOŻ (Technik obsługi turystycznej,
Technik żywienia i usług
gastronomicznych)
III TOŻ (Technik obsługi turystycznej,
Technik żywienia i usług
gastronomicznych)
IV TŻ (Technik żywienia i usług
gastronomicznych)
Klasy branżowej szkoły I stopnia
I W1 (wielozawodowa)

31 osób
27 osób
22 osoby
20 osób
21 osób
23 osoby
31 osób
21 osób

22 osoby
20 osób

I W2 (wielozawodowa)
18 osób
II W (wielozawodowa)
21 osób
II SW (wielozawodowa + sprzedawca)
22 osoby
Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej
III W (wielozawodowa)
28 osób
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l.p.
1
2
3

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Typ szkoły
Klasa
Liczba
oddziałów
Wczesne wspomaganie rozwoju
--Przedszkole
-3
Szkoła Podstawowa
I
3
II
1

5

Szkoła Branżowa I st.
(ostatnia kl. ZSZ)
Szkoła Przysposabiająca do Pracy

6

Razem

4

8
6
10
4

III
IV
V
VI
VII

2
2
2
3
1

2
5
11
11
4

VIII

2

12

I
II
I
II
III

1
1
1
1
1

13
7
9
3
8
113

24

Wyniki egzaminu maturalnego
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
LO w Nowym Dworze Gd.

Ilość uczniów

Język polski
46,2%

Matematyka
61%

Język angielski
72,3%

Wynik w województwie pomorskim
Wynik ogólnopolski

50%
55%

57%
64%

73%
78%

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
Technikum w Nowym Dworze Gd.

Język polski
44%

Matematyka
31%

Język angielski
50%

Wynik w województwie pomorskim
Wynik ogólnopolski

44%
45%

47%
49%

64%
63%

Wyniki egzaminu zawodowego (Zespół Szkół nr 2)
Część praktyczna
Nazwa kwalifikacji
Gdzie
Przystąpiło
uczniów
prowadzenie sprzedaży Zespół Szkół nr 2
6
(sprzedawca)
Woj. Pomorskie *
467
Projektowanie
lokalnych sieci
komputerowych i
administrowanie
sieciami (technik
informatyk)
Tworzenie aplikacji
internetowych i baz
danych oraz
administrowanie
bazami (technik
informatyk)

Zdało uczniów
6

100%

Zespół Szkół nr 2

11

446
7

96%
64%

Woj. Pomorskie *

1009

788

78%

Zespół Szkół nr 2

10

3

30%

Woj. Pomorskie *

268

101

38%

7

Zespół Szkół nr 2

4

4

100%

Woj. Pomorskie *

102

99

97%

Zespół Szkół nr 2

8

3

38%

Woj. Pomorskie *

126

63

50%

Zespół Szkół nr 2

7

7

100%

Woj. Pomorskie *

82

80

98%

Zespół Szkół nr 2

9

7

78%

Woj. Pomorskie *

63

45

71%

Zespół Szkół nr 2
Woj. Pomorskie *

11
894

11
889

100%
99%

Zespół Szkół nr 2

66

48

73%

Woj. Pomorskie *
* dane OKE
**średnia z 5 powyższych kwalifikacji

2680

2365

88%

Diagnozowanie i
naprawa podzespołów i
zespołów pojazdów
samochodowych
(mechanik pojazdów
samochodowych)
Planowanie i realizacja
imprez i usług
turystycznych (technik
obsługi turystycznej)
Wykonywanie i
naprawa elementów
maszyn, urządzeń i
narzędzi (technik
mechanik)
Organizacja i
nadzorowanie
procesów produkcji
maszyn i urządzeń
(technik mechanik)
Sporządzenie potraw i
napojów (technik
żywienia)
Kwalifikacja
ogólna **

Część pisemna
Nazwa kwalifikacji
prowadzenie sprzedaży
(sprzedawca)
Projektowanie
lokalnych sieci
komputerowych i
administrowanie
sieciami (technik
informatyk)
Tworzenie aplikacji
internetowych i baz
danych oraz
administrowanie
bazami (technik
informatyk)
Diagnozowanie i
naprawa podzespołów i
zespołów pojazdów
samochodowych
(mechanik pojazdów
samochodowych)
Planowanie i realizacja
imprez i usług
turystycznych (technik
obsługi turystycznej)
Wykonywanie i
naprawa elementów

Gdzie

Przystąpiło
uczniów

Zdało uczniów

Zespół Szkół nr 2

6

6

100%

Woj. Pomorskie *
Zespół Szkół nr 2

482
13

462
7

96%
54%

Woj. Pomorskie *

1110

996

90%

Zespół Szkół nr 2

11

9

82%

Woj. Pomorskie *

204

115

56%

Zespół Szkół nr 2

5

3

60%

Woj. Pomorskie *

122

105

86%

Zespół Szkół nr 2

8

8

100%

Woj. Pomorskie *

111

109

98%

Zespół Szkół nr 2

9

9

100%

8

maszyn, urządzeń i
narzędzi (technik
mechanik)
Organizacja i
nadzorowanie
procesów produkcji
maszyn i urządzeń
(technik mechanik)
Sporządzenie potraw i
napojów (technik
żywienia)
Kwalifikacja
ogólna **

Woj. Pomorskie *

88

78

87%

Zespół Szkół nr 2

8

4

50%

Woj. Pomorskie *

71

66

93%

Zespół Szkół nr 2
Woj. Pomorskie *

11
956

11
859

100%
90%

Zespół Szkół nr 2

71

57

80%

Woj. Pomorskie *
* dane OKE
**średnia z 5 powyższych kwalifikacji

2869

2609

91%

SOSW im. Ireny Sendlerowej– przystąpił 1 uczeń
Wynik

Etap pisemny
70%

Etap praktyczny
96%

1.7 Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne:
Główne cele realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną:
- DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY, UDZIELANIE DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ
RODZICOM BEZPOŚREDNIEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.
REALIZOWANIE
ZADAŃ
PROFILAKTYCZNYCH
ORAZ
WSPIERAJĄCYCH
WYCHOWAWACZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI, W
TYM
WSPIERANIE
NAUCZYCIELI
W
ROZWIĄZYWANIU
PROBLEMÓW
DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWACZYCH.
- ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I
PLACÓWEK
W
ZAKRESIE
REALIZACJI
ZADAŃ
DYDAKTYCZNYCH,
WYCHOWAWACZYCH I OPIEKUŃCZYCH
Działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w podziale na usługi:
 Działalność diagnostyczna – 1851 badań


Wydane opinie- 461



Wydane orzeczenia-124



Terapia oraz działania o charakterze terapeutycznym – 519 osób



Zajęcia edukacyjno –profilaktyczne dla dzieci i uczniów na terenie placówek -1517 osób



Działalność szkoleniowa dla rodziców- 296 osoby



Działalność szkoleniowa dla nauczycieli – 62 osoby



Konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli - 1137 osób
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1.8 Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych
Projekty w trakcie realizacji
I. „Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną”.
Planowana wartość projektu: 7 727 760,20 zł.
Planowana wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 6 534 041,97 zł.
W 2019 roku został przeprowadzony przetarg w formule „Zaprojektuj i wybuduj” na realizację
zadania pn.: „Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego”. Została podpisana umowa ze Stocznią
Żuławy. Pod koniec 2019 roku zakończyły się prace projektowe. Prace remontowo – budowlane
zostaną przeprowadzone w 2020 roku.
W 2019 roku został przeprowadzony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację
zadania dotyczącego budowy przystani żeglarskiej przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim. Firma projektowa opóźnia się w wykonaniu projektu, który miał być gotowy wraz
ze wszystkimi pozwoleniami do 14 grudnia 2019 roku. Do firmy zostało wystosowane pismo o
naliczaniu kar umownych.
W 2019 roku zostały również przeprowadzone przetargi na wyłonienie inspektorów nadzoru w
zakresie w/w inwestycji. Zostały podpisane umowy z dwoma firmami, które sprawują nadzór.
W 2019 roku został przeprowadzony przetarg w formule „Zaprojektuj i wybuduj” na realizację zadań
obejmujących mosty w Żelichowie i Rybinie. Z uwagi na wysokie ceny ofert przetarg został
unieważniony.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa – 08. Konwersja, Działanie – 08.04. Wsparcie
atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.
Czas trwania projektu: 2016-12-01 do 2022-10-30
II. „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół nr 2 wraz
z zapleczem sanitarno – socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim”.
Celem projektu jest podniesienie jakości infrastruktury dydaktycznej i wyposażenia w Zespole Szkół
Nr 2 (w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej), podniesienie jakości kształcenia zawodowego
poprzez możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań i dostęp do specjalistycznych pomocy
dydaktycznych.
Całkowita zakładana wartość projektu : 3 103 370,00 zł,
w tym dofinansowanie ze środków UE: 2 637 384,85 zł.
Projekt jest realizowany w ramach działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Czas trwania projektu: 2016-09-01 do 2020-06-30,
W 2019 roku przeprowadzono przetarg na dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych do
Zespołu Szkół. Umowy z trzema dostawcami zostały zawarte w grudniu 2019 roku.
Dostawa nastąpi w 2020 roku.
III. Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy - partnerstwo Gminy Nowy Dwór
Gdański
Projekt niniejszy jest elementem Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o
znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9. Założeniem Przedsięwzięcia
Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe jest stworzenie szlaku R-10 biegnącego w korytarzu trasy
EuroVelo 10 Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-10 oraz Wiślanej Trasy Rowerowej biegnącej
wzdłuż rzeki Wisły i przebiegającej częściowo przez korytarz trasy EuroVelo 9.
Celem głównym Projektu jest: Stworzenie nowoczesnego produktu turystycznego, polegającego na
zaprojektowaniu i wybudowaniu trasy rowerowej co przyczyni się do poprawy atrakcyjności
turystycznej obszaru i powiązanie go z międzynarodowym szlakiem rowerowym.
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Łącznie, przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 75,41 km tras rowerowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, przebiegających przez obszar 4 gmin (Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy,
Stegna) leżących na obszarze 2 powiatów (nowodworski i malborski).
Całkowity koszt inwestycji Powiatu: 3 319 406,81 zł
Dofinansowanie: 2 114 446,62 zł
Projekt jest realizowany w ramach działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa
przyrodniczego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020.
Czas trwania projektu: 2017-04-03 do 2022-06-30.
W 2019 roku składane były jedynie wnioski sprawozdawcze do Lidera Projektu.
IV. „Warszawska czas zawodowców”.
Projekt jest skierowany do grupy 383 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w
branżach: turystyka, sport i rekreacja, transport, logistyka i motoryzacja, ICT i elektronika,
meblarstwo jak również do 12 nauczycieli. Projekt obejmuje przeprowadzenie działań
ukierunkowanych na rozwój kompetencji zawodowych tj. zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe,
wyjazdy warsztatowo-studyjne, prowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego, praktyk i staży u
pracodawców. Nauczyciele będą mogli skorzystać z: kursów dokształcających, szkoleń elearningowych, studiów podyplomowych.
Całkowita zakładana wartość projektu wynosi 2 400 452,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków
UE: 2 160 407,25 zł.
Projekt jest realizowany w ramach działania 3.3. Edukacja Zawodowa, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.
Czas trwania projektu: 2016-09-01 do 2021-09-30.
V. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.
Celem projektu jest wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych z wykorzystaniem zainicjowanej w
ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK),
koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego
Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK). Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w
ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
Czas trwania projektu: 2015-01-01 do 2021-06-30.
Wartość projektu: 539 744,85 zł.
Dofinansowanie projektu z UE – 512 757,61 zł.
VI. „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju” – projekt partnerski.
Projekt przyczyni się do doskonalenia jakości oraz monitorowania procesu świadczenia usług
administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. poprzez
wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu
obsługi podatkowej oraz
zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu
sprawy, wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o
lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci
platformy online.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś
priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18
Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Czas trwania projektu: 2017-11-01 do 2020-06-30.
Dofinansowanie projektu z UE – 170 000,00 zł
W 2019 roku w ramach projektu pracownicy Starostwa brali udział w różnego rodzaju szkoleniach.
VII. Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Nowodworskiego” w ramach programu
priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju
elektromobilności”
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Wartość projektu: 50 000,00 zł – 100% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Realizacja projektu – rok 2020
W ramach projektu zostanie opracowana i uchwalona Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu
Nowodworskiego.
VIII. „Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych w
powiecie nowodworskim
z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż. – II edycja”
17 grudnia 2019 roku została zawarta umowa o dofinansowanie na realizację przedmiotowego
projektu. Przedmiotem niniejszego projektu jest aktywizacja zawodowa łącznie 36 osób bezrobotnych
(K i M), zarejestrowanych w PUP w Nowym Dworze Gdańskim. Planuje się realizację projektu w
okresie od 01.06.2019r. do 31.12.2020r.
Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.2 Aktywizacja
zawodowa, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT.
Całkowity koszt: 399 000,00 zł
Dofinansowanie: 379 050,00 zł
IX.
„Windą po wiedzę”
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę windy w budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, przez co
placówka zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawca windy
został wyłoniony przez Powiat Nowodworski w drodze przetargu n ieograniczonego. Umowa
z Wykonawcą została zawarta w dniu 28 sierpnia 2019 roku. Prace rozpoczęły się 22
października 2019 roku.
Projekt realizowany jest w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III – PFRON.
Okres realizacji inwestycji: od 05.07.2019 r. do 31.03.2020 r.
Całkowity koszt: 468 755,61 zł
Dofinansowanie: 150 000,00 zł
Zakończenie i rozliczenie inwestycji w 2020 roku.
X. „Przyjazna Szkoła”
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje remont ciągów komunikacyjnych pionowych (główna
klatka schodowa – płytki antypoślizgowe) wraz z wymianą barierek w budynku głównym Zespołu
Szkół.
Projekt realizowany jest w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III – PFRON.
Okres realizacji inwestycji: do końca kwietnia 2020 roku
Całkowity koszt: 63 700,00
Dofinansowanie: 31 850,00 zł
Zakończenie i rozliczenie inwestycji w 2020 roku.
XI.
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (IV)"
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.
Wsparcie ze środków EFS z POWER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Umowa o
dofinansowanie zawarta w grudniu 2018 r.
Okres realizacji 2019-2020,
Kwota dofinansowania łącznie 3 280 628,97 zł.
XII. „Aktywizacja zawodowa osób po ukończeniu 30 roku życia w powiecie nowodworskim
(III)”
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.
Wsparcie ze środków EFS z RPO WP 2014-2020 (Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ).
Umowa o dofinansowanie zawarta we wrześniu 2019 r.
Okres realizacji 2019-2020.
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Kwota dofinansowania łącznie 2 344 387,90 zł
XIII. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ze
środków PFRON.
Wartość: 99 995,20 zł
Program ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu
społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji, poprzez: pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (np.
przedszkole), pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
XIV. „ Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2019 rok”
Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ze
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
WARTOŚĆ: 57 672,00 ZŁ
Program ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Projekty zrealizowane i będące w trakcie rozliczenia:
I. „Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi” – projekt
partnerski.
Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa – 09. Mobilność, Działanie – 09.01. Transport miejski, Poddziałanie – 09.01.01.
Transport miejski – mechanizm ZIT.
Czas trwania projektu: 2014-09-01 do: 2019-12-31.
Został złożony końcowy wniosek o płatność.
II. „Żuławska Akademia EduTIKacji”.
Całkowita wartość projektu wyniosła 2 473 463,82 zł.
Celem projektu była poprawa jakości edukacji ogólnej w Zespole Szkół nr 1, w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Wsparcie kierowane
było do 755 uczestników projektu z czego docelowo do 688 uczniów i 67 nauczycieli. Projekt
dotyczył przeprowadzenia działań ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych m.in. zajęć
pozalekcyjnych, warsztatów prowadzonych w formie eksperymentu. Ponadto
zakupiono
wyposażenie pracowni : fizycznej, biologicznej, chemicznej i oprogramowania. Projekt był
realizowany w ramach działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Czas trwania projektu:2016-08-01 do 2018-10-31.
W 2019 roku został zatwierdzony 9 z 10 wniosków o płatność oraz poprawiono końcowy wniosek o
płatność.
Projekty zakończone i rozliczone:
I. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Myszewko-Myszkowo”.
Celem projektu było ułatwienie dojazdu do terenu inwestycyjnego (działka 139/10) w sołectwie
Myszewko poprzez przebudowę drogi powiatowej 2303G na odcinku 2,379 km.
W grudniu 2019 odbyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w miejscu realizacji projektu.
Wniosek z końcem roku został zatwierdzony. Refundacja dofinansowania w 2020 roku.
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II. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim”.
Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności
publicznej w Nowym Dworze Gdańskim tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny
Sendlerowej, Zespołu Szkół Nr 2 wraz z warsztatami szkolnymi.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 7 383 506,61 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 5
5 297 805,52 zł.
Projekt był realizowany w ramach działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT,
Poddziałanie 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.
W 2019 roku złożono końcowe rozliczenie, które zostało zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski.
Projekt został zamknięty.
Projekty złożone do dofinansowania i będące na etapie oceny:
I. „Remont dróg powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka – Groszkowo
oraz w Ostaszewie”.
Celem projektu jest remont czterech dróg powiatowych. Wniosek został złożonych do konkursu
ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Całkowity koszt: 2 365 721,00 zł
Dofinansowanie: 1 182 860,00 zł
15 kwietnia br. została zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów Lista zadań wybranych do
dofinansowania w ramach Funduszu. Wśród zadań powiatowych został wybrany również wniosek
Powiatu Nowodworskiego. Umowa z Wojewodą została zawarta 8 maja br.
Realizacja projektu w przypadku otrzymania dofinansowania została przewidziana na 2020 rok.
II. „Żuławska Szkoła Ćwiczeń”
Głównym celem projektu jest utworzenie i wdrożenie do systemu edukacji szkoły ćwiczeń
ukierunkowanej na rozwijanie u uczniów kluczowych kompetencji i uniwersalnych umiejętności, w
tym m. in. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, posługiwania się językami obcymi,
kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów,
umiejętności uczenia się, pracy zespołowej.
W ramach projektu zakłada się powstanie szkoły ćwiczeń (Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy Im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim), która będzie realizowała
zadania w zakresie doskonalenia zawodowego oraz kształcenia nauczycieli, a także objęcie każdej ze
szkół współpracujących (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoła Podstawowa
nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoła Podstawowa w Lubieszewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kmiecinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie, Zespół Szkół w Stegnie, Zespół Szkół w
Ostaszewie) rocznym (tj. 10 miesięcznym w obrębie jednego roku szkolnego) procesem
wspomagania.
Projekt oprócz zajęć dla nauczycieli obejmuje zakup wyposażenia do 4 pracowni tematycznych w
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (matematyczna, przyrodnicza, językowa, ICT).
Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej: Fundacja NOVA z Gdańska oraz Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.
Wartość projektu: 1 278 270,48 zł. – 100% dofinansowania z Funduszy Europejskich.
Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój.
Czas trwania projektu: 2020-07-01 do 2022-06-30
III. Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim – Etap II
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie na parterze oraz na I piętrze Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego gruntownych prac budowlano – remontowych. Ponadto przewidziano
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remont klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach obiektu, aby osoby niepełnosprawne mogły w
sposób bezpieczny przemieszczać się po wszystkich kondygnacjach w budynku
Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania: 1 917 936,27 zł
Dofinansowanie z PFRON: 770 000,00 zł
Okres realizacji projektu: rok 2020
Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 28 kwietnia br. przyznał na realizację w/w inwestycji
środki w wysokości 770 000,00 zł. Umowa o dofinansowanie została zawarta 19 maja br.
IV. Stworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną
w miejscowości Nowy Dwór Gdański
Przedmiotem wniosku jest stworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej obejmującego plac zabaw oraz ścieżkę edukacyjną
poświęconą rybackiemu dziedzictwu kulturowemu.
Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Rybacką Rybacka
Brać Mierzei w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Wniosek został wybrany do
dofinansowania przez Komitet Oceny Wniosków Lokalnej Grupy Rybackiej,
a następnie
przekazany przez LGR do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego.
Całkowity koszt: 117 696,12 zł
Dofinansowanie: 100 000,00 zł
Okres realizacji: 2020 rok

1.9 Obowiązujące dokumenty strategiczne
Lp.

Nazwa dokumentu
Strategicznego

Numer i data
uchwały

Okres
obowiązywania

1.

Strategia Rozwoju Powiatu
Nowodworskiego na lata 20152024
Program Opieki nad Zabytkami
Powiatu Nowodworskiego na
lata 2018-2021

XV/97/2016 z
dnia 11 lutego
2016 roku
XLVII/311/2018 z
dnia 19
października
2018 roku
XV/98/2016
z dnia 11 lutego
2016 roku

2014-2024

Wydział /
Jednostka
odpowiedzialna za
realizację
SR

2018-2021

OSS

2016-2026

XLI/261/2018 z
dnia 22 marca
2018 roku

2018-2020

XXXIX/251/2018
z dnia 7 lutego
2018 roku

2017-2024?

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Nowym Dworze
Gdańskim
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Nowym Dworze
Gdańskim
Wydział Rolnictwa
i Ochrony
Środowiska

XXXIX/251/2018
z dnia 7 lutego
2018

2013-2020?

2.

3.

4.

5.

6.

Strategia Integracji i
Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu
Nowodworskiego na lata 20162026
Program Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie
Nowodworskim na lata 20182020
Program Ochrony Środowiska
dla Powiatu Nowodworskiego
na lata 2017-2020 z
uwzględnieniem perspektywy
2021-2024
Program Ochrony Środowiska
dla Powiatu Nowodworskiego
na lata 2013-2016 z
uwzględnieniem perspektywy

Wydział Rolnictwa
i Ochrony
Środowiska
15

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2017-2020
Program Działań Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie
Nowodworskim na lata 20162026

XVI/107/2016 z
dnia 29 marca
2016 roku

2016-2026

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Nowym Dworze
Gdańskim
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Nowym Dworze
Gdańskim

Powiatowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w
Powiecie Nowodworskim na
lata 2016-2020
Program Pomocy Dziecku i
Rodzinie Powiatu
Nowodworskiego na lata 20162021

XVI/109/2016 z
dnia 29 marca
2016 roku

2016-2020

XVI/110/2016 z
dnia 29 marca
2016 roku

2016-2021

Program Oddziaływań
Korekcyjno – Edukacyjnych dla
Osób Stosujących Przemoc w
Rodzinie w Powiecie
Nowodworskim na lata 20192020
Program Psychologiczno –
Terapeutyczny dla Osób
Stosujących Przemoc w
Rodzinie w Powiecie
Nowodworskim na lata 20192020
Wieloletnia Prognoza
Finansowa Powiatu
Nowodworskiego na lata 20182032
Roczny program 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 r.

I/1/2019 z dnia 1
lutego 2019 roku

2019-2020

I/2/2019 z dnia 1
lutego 2019 roku

2019-2020

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Nowym Dworze
Gdańskim

XXXVIII/245/2017
z dnia 29 grudnia
2017 roku

2018-2032

Wydział
Finansowo Księgowy

IX/77/2019 z dnia
29.11.2019 r.

2020

OSS

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Nowym Dworze
Gdańskim
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Nowym Dworze
Gdańskim
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1.10 Wyciąg ze Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 20152024
Misja i wizja
WIZJA:
Powiat Nowodworski konkurencyjnym gospodarczo, rozpoznawalnym i proekologicznym obszarem
turystyczno-rolniczym, zamieszkałym przez aktywnych oraz zintegrowanych mieszkańców.

MISJA:
Budowanie konkurencyjnego potencjału społeczno – gospodarczego Powiatu Nowodworskiego w
oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. aktywizacja zawodowa i społeczna
lokalnych mieszkańców, tworzenie atrakcyjnych warunków inwestycyjnych, wspieranie rozwoju
innowacyjnych form produkcji rolnej, poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz
wykreowanie, sieciowanie i intensywna promocja całorocznych produktów turystycznych, tworzonych
w oparciu o lokalne walory przyrodniczo – kulturowe, z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Pochodną
misji
oraz
dokonanych
analiz
są
cele
strategiczne
(CS)
i przyporządkowane im cele operacyjne (CO), realizowane w trzech Obszarach Priorytetowych (P):

KAPITAŁ GOSPODARCZY (P1):
CS.1.1 Konkurencyjna i partnerska gospodarka
- CO.1.1.1 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej Powiatu
Nowodworskiego
- CO.1.1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
- CO.1.1.3 Rozwój efektywnego i proekologicznego rolnictwa
CS.1.2 Turystyka katalizatorem dynamicznego rozwoju gospodarczego
- CO.1.2.1 Utworzenie całorocznej oferty turystyczno – kulturalnej
- CO1.2.2 Stworzenie i promocja spójnej marki turystyczno – kulturalnej
Powiatu Nowodworskiego
CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu
- CO.1.3.1 Wzrost poziomu wynagrodzeń mieszkańców powiatu
- CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost
dochodów i optymalizacja wydatków

KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY (P2):
CS.2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki
- CO.2.1.1 Aktywizacja biernych zawodowo i bezrobotnych
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- CO.2.1.2 Aktywizacja wykluczonych społecznie
- CO.2.1.3 Wzrost aktywności sportowej mieszańców Powiatu
- CO.2.1.4 Poprawa dostępu i jakości usług podstawowej oraz specjalistycznej opieki
medycznej
- CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej
- CO.2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz dostosowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
CS.2.2 Wartościowy kapitał społeczny
- CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
- CO.2.2.2 Wsparcie prospołecznej rewitalizacji przestrzeni publicznych

KAPITAŁ PRZESTRZENNY I INFRASTRUKTURALNY (P3):
CS.3.1 Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa
- CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej
- CO.3.1.2 Rozwój systemu transportowego zbiorowego i poprawa jego
bezpieczeństwa
- CO.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni
antropogenicznej
CS.3.2 Zrównoważony rozwój (energetyczny) Powiatu Nowodworskiego
- CO.3.2.1 Poprawa bilansu energetycznego Powiatu Nowodworskiego
- CO.3.2.2 Poprawa stanu środowiska oraz wzrost produkcji energii ze źródeł
odnawialnych
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Rozdział II
Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
2.1Uchwały finansowe
Uchwały Rady podjęte w 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu
Nowodworskiego na 2019 rok:
- Uchwała Nr I/12/2019 z dnia 01.02.2019 r.
- Uchwała Nr II/19/2019 z dnia 28.02.2019 r.
- Uchwała Nr III/24/2019 z dnia 12.04.2019 r.
- Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 24.05.2019 r.
- Uchwała Nr V/46/2019 z dnia 18.06.2019 r.
- Uchwała Nr VI/52/2019 z dnia 09.08.2019 r.
- Uchwała Nr VII/59/2019 z dnia 17.09.2019 r.
- Uchwała Nr VIII/69/2019 z dnia 29.10.2019 r.
- Uchwała Nr IX/74/2019 z dnia 29.11.2019 r.
- Uchwała Nr X/87/2019 z dnia 23.12.2019 r.
Uchwały zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz dla kierowników
jednostek organizacyjnych, w celu dostosowania planów finansowych.
Uchwały są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
Uchwały Rady podjęte w 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2019-2032:
- Uchwała Nr I/13/2019 z dnia 01.02.2019 r.
- Uchwała Nr II/20/2019 z dnia 28.02.2019 r.
- Uchwała Nr III/25/2019 z dnia 12.04.2019 r.
- Uchwała Nr VII/60/2019 z dnia 17.09.2019 r.
- Uchwała Nr VIII/70/2019 z dnia 29.10.2019 r.
- Uchwała Nr IX/75/2019 z dnia 29.11.2019 r.
- Uchwała Nr X/88/2019 z dnia 23.12.2019 r.
Uchwały zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
Uchwały są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
Wykonanie pozostałych uchwał:
1. Uchwała Nr V/48/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2018 rok.
Uchwała została zrealizowana.
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2. Uchwała Nr V/49/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok
Uchwała została zrealizowana.
3. Uchwała Nr VII/58/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi
finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Nowodworski
Uchwała została zrealizowana.
4. Uchwała Nr X/89/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
Uchwała została zrealizowana.
5. Uchwała Nr X/90/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020-2032
Uchwała została zrealizowana.
6. Uchwała Nr X/91/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na
2020 r.
Uchwała została zrealizowana.
Uchwały są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

2.2 Uchwały – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
1. Uchwała Nr I/4/2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
Uchwała wysłana do Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu nowodworskiego, aptek oraz Gdańskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej do wiadomości i stosowania oraz zamieszczona na stronie internetowej
Powiatu.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY (P2), Cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i
w pełni wykorzystany kapitał ludzki, Cel operacyjny: CO.2.1.4 Poprawa dostępu i jakości usług
podstawowej oraz specjalistycznej opieki medycznej.
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2. Uchwała Nr I/5/2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego.
Ustalono i przyjęto zasady obniżania tygodniowego wymiaru godzin niektórym nauczycielom oraz
zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 1362,
przekazana do wiadomości i stosowania, do podległych placówek oświatowych.
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, Cel operacyjny: CO.2.1.4 Poprawa dostępu i jakości usług podstawowej
oraz specjalistycznej opieki medycznej.
3. Uchwała Nr I/6/2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, działającego w ramach
publicznych szkół dla dorosłych.
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim rozpoczęto procedurę
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
działającego w ramach publicznych szkół dla dorosłych, w ramach której w uchwale wyrażono zamiar
dokonania z dniem 31 sierpnia 2019 roku likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr
1 w Nowym Dworze Gdańskim, ul.3 Maja 3, działającego w ramach publicznych szkół dla dorosłych.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim oraz przekazana do wiadomości dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Nowym
Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
4. Uchwała Nr I/7/2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w
Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, funkcjonującej w ramach Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim rozpoczęto procedurę
likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
przy ul. Warszawskiej 54, w ramach którego funkcjonuje Szkoła Policealna w Zespole Szkół nr 2 w
Nowym Dworze Gdańskim. W uchwale wyrażono zamiar dokonania z dniem 31 sierpnia 2019 roku
likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, funkcjonującej w
ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul.
Warszawska 54.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim, oraz przekazana do wiadomości dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Nowym
Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
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wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
5. Uchwała Nr II/14/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, działającego w ramach publicznych szkół
dla dorosłych.
Uchwała jest konsekwencją podjętej uchwały nr I/6/2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie zamiaru
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
działającego w ramach publicznych szkół dla dorosłych i kończy procedurę likwidacji z dniem 31
sierpnia 2019 roku Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, z
siedzibą przy ul.3 Maja 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działającego w ramach publicznych szkół dla
dorosłych.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 1284 oraz
przekazana do wiadomości dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
6. Uchwała Nr II/15/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole
Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, funkcjonującej w ramach Centrum Kształcenia
ustawicznego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest konsekwencją podjętej uchwały nr I/7/2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, funkcjonującej w
ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim i
kończy procedurę likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 roku Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2
w Nowym Dworze Gdańskim, funkcjonującej w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 54, 82-100 Nowy
Dwór Gdański, a tym samym likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół nr 2 w
Nowym Dworze Gdańskim, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 1285 oraz
przekazana do wiadomości dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
7. Uchwała Nr II/16/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1
września 2019 r.
Określono projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, które będą
prowadzone przez powiat nowodworski od 1 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.
Uchwała została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
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w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz
przekazana dyrektorom podległych placówek oświatowych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
8. Uchwała Nr III/22/2019 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
„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 2019 rok”
Zgodnie z zapisem art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31
maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. W 2019 r. w ramach
realizacji programu ogłoszono otwarty dwa konkursy ofert.
Dofinansowania udzielono 9 organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w ustawie o
działalności pożytku publicznego. Kwota dotacji wyniosła 38.900,00 zł.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
9. Uchwała Nr III/23/2019 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego.
W 2019 roku udzielono dotacji 5 podmiotom na kwotę 10.000,00 zł.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.2 Turystyka katalizatorem
dynamicznego rozwoju gospodarczego, cel operacyjny: CO.1.2.1 Utworzenie całorocznej oferty
turystyczno-kulturalnej.
10. Uchwała Nr IV/31/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2019 Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, działającego w ramach
publicznych szkół dla dorosłych.
W związku z pismem Wojewody Pomorskiego znak PN-I.4131.37.2019.EZ, rozstrzygnięcie
nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności §5 uchwały Nr II/14/2019 Rady Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w
Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, działającego w ramach publicznych szkół dla
dorosłych, uchylono §5, który brzmiał „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego” i zastąpiono go §5, który otrzymał brzmienie
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim oraz przekazana do wiadomości dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Nowym
Dworze Gdańskim.
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Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
11. Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/15/2019 Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły
Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, funkcjonującej w ramach
Centrum Kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.
W związku z pismem Wojewody Pomorskiego znak PN-I.4131.35.2019.EZ, rozstrzygnięcie
nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności §5 uchwały Nr II/15/2019 Rady Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół
nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, funkcjonującej w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, uchylono §5, który brzmiał „Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego” i
zastąpiono go §5, który otrzymał brzmienie „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim oraz przekazana do wiadomości dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Nowym
Dworze Gdańskim.
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
12. Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie 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
Zmiany dokonano w związku z reformą systemu oświaty i wygaszeniem gimnazjów - wystąpiła
konieczność zmiany nazewnictwa szkół ponadgimnazjalnych na szkoły ponadpodstawowe, usunięcia
zapisu „gimnazjum sportowe”, dodania zapisu o szkołach specjalnych.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim oraz przekazana do wiadomości dyrektorom podległych placówek oświatowych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnodydaktycznej.
13. Uchwała Nr V/41/2019 z dnia 18.06.2019 r. 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
Ustalono i przyjęto regulamin określający 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.
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Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 3396 oraz
przekazana do wiadomości dyrektorom podległych placówek oświatowych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnodydaktycznej.
14. Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Nowodworski
Ustalono i przyjęto regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 3372 oraz
przekazana do wiadomości dyrektorom podległych placówek oświatowych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
15. Uchwała Nr V/43/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w
Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Uchwała jest konsekwencją reformy ustroju szkolnego oraz uchwały Nr II/16/2019 Rady Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 marca 2019 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych od 1 września 2019 r.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim oraz przekazana do wiadomości dyrektorom podległych placówek oświatowych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO 2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
16. Uchwała Nr V/44/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowodworskiego, od
dnia 1 września 2019 roku
Ustalono plan sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu
Nowodworskiego, od dnia 1 września 2019 roku, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 3373 oraz
przekazana do wiadomości dyrektorom podległych placówek oświatowych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
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17. Uchwała Nr VII/54/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie: wydelegowania Radnego
Powiatu
Nowodworskiego
do
prac
w
Komisji przyznawania Nagrody Starosty
Nowodworskiego
Wydelegowany został Pan Robert Ciżmowski.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
18. Uchwała Nr VII/57/2019 z dnia 17.09.2019 r. 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
Zmiany uchwały dokonano w związku ze zmianami wysokości stawek dodatku za wychowawstwo,
uwzględniając zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Ponadto ustalono i zatwierdzono dodatek dla
nauczycieli opiekującymi się oddziałami przedszkolnymi.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 4473 oraz
przekazana do wiadomości dyrektorom podległych placówek oświatowych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
19. Uchwała Nr VIII/62/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim
Stwierdzono zakończenie działalności gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, z dniem 31 sierpnia 2019 r. Uchwała jest
konsekwencją reformy systemu oświaty, w zakresie której likwidowane były gimnazja.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim oraz przekazana do wiadomości dyrektorom podległych placówek oświatowych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnodydaktycznej.
20. Uchwała Nr VIII/63/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
Stwierdzono zakończenie działalności Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym
Dworze Gdańskim, z dniem 31 sierpnia 2019 r. Uchwała jest konsekwencją reformy systemu oświaty,
w zakresie której likwidowane były gimnazja.

26

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim oraz przekazana do wiadomości dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Nowym
Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnodydaktycznej.
21. Uchwała Nr VIII/64/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w pięcioletnie
Technikum w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
Stwierdzono przekształcenie czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Nowym Dworze
Gdańskim w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Uchwała
stanowi akt założycielski pięcioletniego Technikum w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
zgodnie z zapisami art. 152 ust.3 Przepisów wprowadzających Ustawę - Prawo oświatowe.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim oraz przekazana do wiadomości dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Nowym
Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnodydaktycznej.
22. Uchwała Nr VIII/65/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im.
Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim
Stwierdzono przekształcenie Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Uchwała stanowi akt
założycielski czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze
Gdańskim, zgodnie z zapisami art. 193 ust.4 Przepisów wprowadzających Ustawę - Prawo oświatowe.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim oraz przekazana do wiadomości dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Nowym
Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnodydaktycznej.
23. Uchwała Nr IX/77/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie 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 r.
Uchwalono Roczny program współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który obowiązuje od 1 stycznia
2020 r.
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Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
24. Uchwała Nr X/78/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu
przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego i Nagrody Dyrektora dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski
Ustalono i przyjęto kryteria i tryb przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego i Nagrody
Dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Nowodworski.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2020 r. poz. 585 oraz
przekazana do wiadomości dyrektorom podległych placówek oświatowych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

2.3. Uchwały geodezyjne
1. Uchwała Nr I/8/2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego
zarządu przez Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim dotyczącego części nieruchomości
będących w zarządzie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała zrealizowana. Decyzja administracyjna GK.6844.1.2019.PL z dnia 19.03.2019 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: kapitał ludzki i społeczny, cel strategiczny: rozwinięty i w pełni wykorzystany
kapitał ludzki, cel operacyjny: rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej
2. Uchwała Nr V/45/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w 2019 r. w
drodze zakupu nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego.
Uchwała zrealizowana. Działka nr 156/1 w Kępkach przeszła na własność Powiatu Nowodworskiego
w drodze zakupu dnia 30.10.2019 r. na podstawie aktu notarialnego nr 7353/2019. Dla pozostałych
nieruchomości brak podpisanych protokołów uzgodnień, pomimo wielokrotnych zawiadomień
właścicieli nieruchomości.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, cel strategiczny: rozwinięta
infrastruktura transportowa/ drogowa, cel operacyjny: rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i
rowerowej.
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3. Uchwała Nr X/81/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze
zakupu nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego
Uchwała w trakcie realizacji. Podpisano protokół uzgodnień w dniu 27.01.2020 r. Dnia 12.02.2020 r.
wysłano pismo do Banku Gospodarstwa Krajowego przekazując wniosek Państwa Haliny i Zbigniewa
Denka o zezwolenie na wykreślenie należności z działu III księgi wieczystej.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy: kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, cel strategiczny: rozwinięta
infrastruktura transportowa/ drogowa, cel operacyjny: rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i
rowerowej.

2.4. Uchwały – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim
1. Uchwała Nr I/1/2019 z dnia 1.02.2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu
oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie
Nowodworskim na lata 2019-2020”.
„Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2019-2020” został opracowany zgodnie
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokument przyjęty przez
Radę Powiatu jest na bieżąco realizowany przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w
Nowym Dworze Gdańskim. Głównymi założeniami programu jest realizacja działań
psychoedukacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań osób stosujących przemoc a także
edukacja sprawców przemocy.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.1. Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.2. Aktywizacja wykluczonych społecznie.
2. Uchwała Nr I/2/2019 z dnia 1.02.2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu psychologiczno terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata
2019-2020”.
„Program psychologiczno - terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie
Nowodworskim na lata 2019-2020” z założenia służy m. in. na utrwalaniu zmiany osiągniętej w
wyniku udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, tak więc jest realizowany w stosunku
do osób stosujących przemoc, u których istnieje konieczność realizacji pogłębionych działań
terapeutycznych lub psychologicznych, a uczestnictwo w programie oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych okazało się niewystarczającą formą pomocy. Program psychologiczno - terapeutyczny
dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany jest na bieżąco przez Powiatowy Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała zgodna jest z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024”,
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.1. Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.2. Aktywizacja wykluczonych społecznie.
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3. Uchwała Nr II/21/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwaliła wysokość środków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 r. oraz określiła zadania,
jakie będą finansowane z ww. środków w Powiecie Nowodworskim.

L.p.

Zobowiązania z lat poprzednich realizowane w 2019 r.

1. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
L.p. Środki przeznaczone na realizację zadań w 2019 r.
1. Rehabilitacja społeczna

1.174.536
348.360
338.360

dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów

124.200

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych

3.960

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w
komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych

170.000

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

40.000

dofinansowanie usług tłumacza języka migowego - przewodnika

2.

Wysokość
środków w PLN

200

Rehabilitacja zawodowa

10.000

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

10.000

zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy

1.522.896
Razem

1.174.536

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cele strategiczne: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki oraz CS.2.2 Wartościowy Kapitał Ludzki.
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4. Uchwała Nr IV/26/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy
społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego
za 2018 rok” wynikało bezpośrednio z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W myśl
tej ustawy, powiat przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej sporządzoną w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
przedstawia, co roku do dnia 30 kwietnia, radzie powiatu – a do dnia 30 czerwca, sejmikowi
województwa sporządzoną ocenę zasobów pomocy społecznej. Sporządzona informacja obejmowała
w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania
pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.1. Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.2. Aktywizacja wykluczonych społecznie.
5. Uchwała Nr IV/27/2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim za 2018 rok” oraz
„Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie za 2018 rok”.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej „kierownik powiatowego centrum
pomocy rodzinie składa radzie powiatu składane jest coroczne sprawozdanie z działalności Centrum
oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”. Sprawozdanie zostało złożone w
terminie określonym w planie pracy Rady. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zostało złożone wraz ze sprawozdaniem z
działalności w 2018 roku Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny, cel strategiczny CS.2.1. Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.2. Aktywizacja wykluczonych społecznie.
6. Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy
organizatora rodzinnej pieczy zstępczej za 2018 rok.
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie
wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej
wykonuje starosta za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów
rodzinnej pieczy zastępczej. Zarządzeniem Nr 44/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 26
października 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zostało wyznaczone na organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej. Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w
szczególności przedstawianie staroście
i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów
pracy, co wykonano w terminie ustalonym w planie pracy Rady Powiatu na 2019 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.1. Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.2. Aktywizacja wykluczonych społecznie.
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7. Uchwała Nr VII/53/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w
2018 roku "Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu
Nowodworskiego na lata 2016-2026".
„Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 20162026” jest dokumentem opracowanym w celu sprawnego i trafnego realizowania przez wspólnotę
samorządową konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie. W założeniu ma
inicjować zachowania służące aktywnemu wzmacnianiu postaw oraz wspieranie osób, dzieci i
młodzieży oraz rodzin zgłaszających się o pomoc w rozwiązywaniu problemów. Zawiera zarówno
krótkoterminowe jak i długofalowe zadania, które są na bieżąco realizowane. Sprawozdanie z
realizacji "Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na
lata 2016-2026" w 2018 roku zostało złożone w ustalonym terminie zgodnie z planem pracy Rady.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny CS.2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki oraz Cel strategiczny CS.2.2 Wartościowy kapitał społeczny.
8. Uchwała Nr VIII/71/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przyjęła zmiany planu finansowego Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. Zmiany dotyczyły:
1) zwiększenia dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 19.800 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100);
2) zwiększenia dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w
turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 25.038 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści osiem
złotych 00/100);
3) zwiększenia dofinansowania na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym o kwotę 20.913 zł (słownie: dwadzieścia
tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 00/100);
4) zmniejszenia dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 15.879 zł
(słownie: piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100);
5) zmniejszenia dofinansowania usług tłumacza języka migowego - przewodnika o kwotę 200 zł
(słownie: dwieście złotych 00/100);
6) zmniejszenia zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu - staż o kwotę 641 zł (słownie: sześćset
czterdzieści jeden złotych 00/100).
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cele strategiczne: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki oraz CS.2.2 Wartościowy Kapitał Ludzki.
9. Uchwała Nr IX/76/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przyjęła zmiany planu finansowego Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. Zmiany dotyczyły:
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1) zmniejszenia dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych o kwotę 11.643 złote (słownie: jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy zł
00/100);
2) zwiększenia dofinansowania na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym o kwotę 14.643 zł (słownie: czternaście
tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 00/100);
3) zmniejszenia dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 3.000 zł
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cele strategiczne: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki oraz CS.2.2 Wartościowy Kapitał Ludzki.
10. Uchwała Nr X/86/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przyjęła zmiany planu finansowego Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. Zmiany dotyczyły:
1) zmniejszenia dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych o kwotę 281 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden złoty 00/100);
2) zwiększenia dofinansowania na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym o kwotę 281 zł (słownie: dwieście
osiemdziesiąt jeden złoty 00/100).
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cele strategiczne: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki oraz CS.2.2 Wartościowy Kapitał Ludzki.

2.5. Uchwały – Wydział Strategii i Rozwoju
1. Uchwała Nr I/9/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 1.02.2019 r. w
wyrażenia woli przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pt. Strategia elektromobilności
Powiatu Nowodworskiego”.
W wyniku podjętej uchwały podjęto czynności zmierzające do uzyskania dofinansowania
przedsięwzięcia w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z siedzibą w Warszawie.
W dniu 27.08.2019 r. Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowanie w formie dotacji do
kwoty 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na przedsięwzięcie pod nazwą:
„Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Nowodworskiego”. Na tą okoliczność podpisana
została umowa nr 346/2019/Wn11/OA-IO/D z dnia 27.09.2019 r.
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024:
CS.3.2 Zrównoważony rozwój (energetyczny) powiatu nowodworskiego, CO.3.2.2 Poprawa stanu
środowiska oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
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2. Uchwała Nr II/17/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28.02.2019 r. w
sprawie wydelegowania przedstawiciela Powiatu Nowodworskiego do reprezentowania Powiatu
Nowodworskiego w Stowarzyszeniu pn. Lokalna Brać Rybacka – „Rybacka Brać Mierzei”.
Podjęcie ww. uchwały spowodowane było wyborem nowych władz powiatowych i wynikającej z tego
konieczności wydelegowania przedstawiciela do reprezentowania Powiatu Nowodworskiego w
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - ,,Rybacka Brać Mierzei”.
Do reprezentowania powiatu wydelegowano Pana Andrzeja Sobocińskiego – Członka Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
w obszarze kapitału gospodarczego (P1) i zgodnie z celem strategicznym CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami
publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
3. Uchwała Nr II/18/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28.02. 2019 r. w
sprawie wystąpienia Powiatu Nowodworskiego z Pomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej z siedzibą w Gdańsku.
Uchwała została zrealizowana. Powiat Nowodworski wystąpił z PROT z siedzibą w Gdańsku z dniem
podjęcia ww. uchwały
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
w obszarze kapitału gospodarczego (P1) i zgodnie z celem strategicznym CS.1.3 Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów Powiatu, CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządówwzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
4. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24.05.2019 r. w
sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej realizacji projektu
pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób
przed ukończeniem 30 r. ż. – II edycja” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Uchwała jest realizowana. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE i jest realizowany w
Partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański oraz we współpracy z realizatorem projektu tj.
Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.1.1 Aktywizacja biernych zawodowo i bezrobotnych.
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
5. Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29.11.2019 r. w
sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu.
Uchwała jest realizowana przez pracowników Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w
Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał Przestrzenny i Infrastruktury (P3); cel strategiczny CS.3.1 Rozwinięta
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infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. Mniejsze negatywne oddziaływanie
transportu na środowisko i wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dróg na terenie
powiatu.

2.6 Uchwały – Wydział Infrastruktury
1. Uchwała Nr VII/61/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu
Nowodworskiego kategorii drogi powiatowej.
Pozbawiono kategorii drogi powiatowej drogę nr 2300G.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3): cel strategiczny: CS.3.1 Rozwinięta
infrastruktura transportowa / drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa: cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
2. Uchwała Nr X/79/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego
Nowe stawki zostały wprowadzone dnia 23.01.2020 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3): cel strategiczny: CS.3.1 Rozwinięta
infrastruktura transportowa / drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa: cel operacyjny: CO.3.1.3
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni antropogenicznej.
3. Uchwała Nr X/80/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat
Nowodworski oraz warunków korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i
przewoźników
Zgodnie z podjętą Uchwałą nastąpiła legalizacja przystanków autobusowych na terenie powiatu
nowodworskiego zlokalizowanych przy drogach powiatowych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3): cel strategiczny: CS.3.1 Rozwinięta
infrastruktura transportowa / drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa: cel operacyjny: CO.3.1.2
Rozwój systemu transportowego zbiorowego i poprawa jego bezpieczeństwa

2.7 Uchwały – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie raportu z realizacji w latach 2017-2018
„Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2020 z perspektywą
na lata 2021 – 2024.”
Uchwałą Nr V/39/2019 z dnia 18.06.2019 r. podjętą przez Radę Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim przyjęto raport Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z realizacji w latach 20172020 „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2020 z
uwzględnieniem perspektywy 2021-2024”spełnione zostały wymogi art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.);
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Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
Obszar priorytetowy 6.3 Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3):
1. Cel strategiczny CS.3.1 – Rozwinięta infrastruktura transportowa (drogowa, techniczna i
przeciwpowodziowa)
 Cel operacyjny CO.3.1.3 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przestrzennej i
antropogenicznej
2. Cel strategiczny CS.3.2 – Zrównoważony rozwój (energetyczny) powiatu nowodworskiego
 Cel operacyjny CO.3.2.1. – Poprawa bilansu energetycznego powiatu
 Cel operacyjny CO.3.2.2. – Poprawa stanu środowiska oraz wzrost produkcji
energetycznej ze źródeł odnawialnych

2.8. Uchwały – Stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
1. Uchwała Nr I/3/2019 z dnia 01.02.2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty
Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
Uchwała została przyjęta na posiedzeniu Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu
01.02.2019 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu
02.04.2019 r. / Poz. 1635/.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024 –
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami
publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
2. Uchwała Nr IV/30/2019 z dnia 24.05.2019r. w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 2018
Uchwała została przyjęta na posiedzeniu Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu
24.05.2019r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024 –
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami
publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
3. Uchwała Nr IV/28/2019 z dnia 24.05.2019r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z
działalności Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim oraz informacji o
stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowodworskiego za rok 2018
Uchwała została przyjęta na posiedzeniu
24.05.2019r.

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024 –
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami
publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
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4. Uchwała Nr IV/29/2019 z dnia 24.05.2019r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa
w Powiecie Nowodworskim, w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Uchwała została przyjęta na posiedzeniu Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu
24.05.2019 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024 –
Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami
publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

2.9 Uchwały Wydziału Organizacji i Promocji
1. Uchwała Nr I/10/2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała w realizacji. Zgodnie z zapisem § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych powiatu, termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość
rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa Przewodniczący Rady Powiatu w poleceniu
wyjazdu służbowego. Czynności wskazane powyżej w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje
Wiceprzewodniczący wskazany przez Radę. Zatem zgodnie z powyższą uchwałą Rada Powiatu
upoważniła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, Pana Lubomira
Głowackiego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
2. Uchwała Nr I/11/2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim na 2019 r.
Uchwała została zrealizowana. Plan pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2019 r.
został przyjęty.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
3. Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej
Uchwała została zrealizowana. Do składu Komisji Rewizyjnej powołano Panią Dorotę Chojna, jako
jej członka.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
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4. Uchwała Nr IV/35/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Nowodworskiego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 14.06.2019 r.
(DZ. URZ. WOJ.2019.2949), opublikowana w BIP Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze
Gdańskim w dniu 04.06.2019 r., weszła w życie w dniu 29.06.2019 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych w
Powiecie.
Uchwała uchylona uchwałą Rady Powiatu nr IX/72/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany
Statutu Powiatu Nowodworskiego.
5. Uchwała nr IV/36/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych
w Nowym Dworze Gdańskim
Uchwała opublikowana w BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w dniu
4.06.2019 r., weszła w życie w dniu 24.05.2018 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015–2024,
obszar priorytetowy: KAPITAŁ PRZESTRZENNY I INFRASTRUKTURALNY (P3), cel
strategiczny: CS.3.1Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny:
CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
Uchwała zrealizowana, Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim został zlikwidowany
z dniem 31.10.2019 r.
6. Uchwała nr V/47/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim wotum zaufania
Uchwała opublikowana w BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w dniu
24.06.2019 r., weszła w życie w dniu 18.06.2019 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych w
Powiecie.
Uchwała zrealizowana.
7. Uchwała Nr VI/50/2019 z dnia 09.08.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
Uchwała została zrealizowana. Dnia 10 lipca 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim wpłynęła skarga na osoby kierujące Zarządem Dróg Powiatowych. Przedmiotem
skargi był brak terminowej wypłaty wynagrodzenia, brak wypłaty wynagrodzenia za pracę w
godzinach nadliczbowych, błędnie naliczona ilość przysługującego urlopu wypoczynkowego oraz
lekceważący i złośliwy stosunek do osoby skarżącej. Starosta Nowodworski przekazał skargę do
Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, który dnia 17 lipca 2019 r. przekazał
ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem dalszego procedowania. Komisja Skarg, Wniosków i
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Petycji na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2019 r. wezwała Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze
Gdańskim, po czym po otrzymaniu wyjaśnień wezwała Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
do zajęcie stanowiska w sprawie przedmiotowej skargi. Po przedstawieniu stanowiska, Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały, który przekazała Przewodniczącemu Rady
do rozpatrzenia na sesji. Rada Powiatu uznała skargę w zakresie zaistnienia przekroczenia terminu
wypłaty wynagrodzenia za zasadną. Za zasadną uznano także skargę w zakresie błędnie naliczonej
ilość przysługującego urlopu wypoczynkowego, natomiast za bezzasadną w pozostałym zakresie.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
8. Uchwała Nr VI/51/2019 z dnia 09.08.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Uchwała została zrealizowana. W dniu 22 lipca 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdańskim wpłynęła skarga na działanie organu wykonawczego, której przedmiotem była poprawność
rozeznania rynku przed zawieraniem umów w okresie od 01.01.2018 roku na usługę prowadzenia
audytu wewnętrznego i ewentualne podejrzenie niegospodarności w wydatkowaniu środków
publicznych. Powyższa skarga przekazana została do Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim, który dnia 22 lipca 2019 r. przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji, celem dalszego procedowania. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po posiedzeniu w dniu 22
lipca 2019 r. wezwała Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do złożenia wyjaśnień w zakresie
skargi. Po przedstawieniu wyjaśnień Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt
uchwały, który przekazała Przewodniczącemu Rady do rozpatrzenia na sesji. Rada Powiatu uznała
skargę za zasadną, za okres od 01.01.2018 r. – 28.02.2019 r. oraz za bezzasadną w zakresie obecnie
trwającej umowy wykonania czynności audytowych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
9. Uchwała Nr VII/55/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie 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
Uchwała została zrealizowana. Dnia 12 sierpnia 2019 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim wpłynęło Zarządzenie Nr 49/19 o przekazaniu informacji Rzecznika
Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o
Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z
dnia 7 sierpnia 2019 r. o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny
finansów publicznych. Działanie rzecznika spowodowane było otrzymaniem w dniu 19 lipca 2019 r.
zawiadomienia w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych organu wykonawczego
jednostki samorządu terytorialnego. Zawiadomienie dotyczyło wskazania, iż w jednostce samorządu
terytorialnego w okresie od 01.01.2017 r. do chwili obecnej nie w każdym miesiącu wykonywany był
audyt wewnętrzny, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych art. 272, do którego był
zobowiązany, tym samym naruszył i zlekceważył dyscyplinę finansów publicznych. Zgodnie z art. 95
ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.) organ sprawujący nadzór nad jednostką, tj. Rada
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, który otrzymał powyższą informację zobowiązany jest do
przedstawienia rzecznikowi dyscypliny tj. Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych
właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów
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Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informacji o podjętych w tej sprawie
działaniach. Zatem zlecona została kontrola Komisji Rewizyjnej w zakresie rozpatrzenia informacji
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w
Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r. o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
10. Uchwała Nr VII/56/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2019 r.
Uchwała została zrealizowana. Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie Powiatu sprawozdanie z
realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2019 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
11. Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla Radnych Powiatu
Nowodworskiego.
Uchwała została zrealizowana. Dnia 31 lipca 2019 r. do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
wpłynęła petycja złożona przez radcę prawnego z kancelarii CASUS NOSTER, Pana Konrada
Cezarego Łakomy dotycząca wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze
Gdańskim, Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
przekazana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, celem rozpatrzenia.
Na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2019 r. komisja zapoznała się z petycją, wskazując iż zasadnym jest
przekazanie jej do Starosty Nowodworskiego, gdyż wnioskodawca proponuje wprowadzenie
dokumentu w starostwie powiatowym, a zgodnie z art. 35 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) kierownikiem starostwa powiatowego jest
Starosta, który posiada kompetencje do wprowadzania polityk w jednostce. Zatem petycja zgodnie z
rozpatrzeniem przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji przekazana została do Starosty
Nowodworskiego, pismem z dnia 21 sierpnia 2019 r. o sygn. OPR.152.3.2019.
Dnia 22 sierpnia 2019 r. wnioskodawca przesłał uzupełnienie petycji, w którym wskazał na
wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla Radnych Powiatu Nowodworskiego.
Powyższe uzupełnienie petycji zostało przekazane przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 4 września
2019 r. zapoznała się z powyższym uznając, iż w związku ze złożonym przez wnioskodawcę
wyjaśnieniem, rozpatrzenie petycji nie jest już kompetencją Starosty Nowodworskiego, gdyż dotyczy
Radnych Powiatu Nowodworskiego, a nie pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdańskim. Zatem po uzupełnieniu petycji właściwym organem do jej rozpatrzenia jest Rada Powiatu.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały, który przekazała
Przewodniczącemu Rady do rozpatrzenia na sesji. Rada Powiatu zgodnie z przedstawionym przez
komisję projektem uchwały, uznała za bezzasadne wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów dla Radnych Powiatu Nowodworskiego, wskazując, iż na chwilę obecną, ze względu na
brak obowiązku prawnego wprowadzenia powyższego dokumentu, nie widzi potrzeby wdrożenia w
życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla Radnych Powiatu Nowodworskiego. Jednakże
proponuje rozważenie wprowadzenia dokumentu w przyszłości.
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Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
12. Uchwała Nr VIII/67/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim
w zakresie wynikającym z informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na
naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Uchwała została zrealizowana. Komisja Rewizyjna przedstawiła do przyjęcia przez Radę Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim sprawozdanie Komisji, zlecone uchwałą Nr VII/55/2019 Rady Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 września 2019 r. w sprawie 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. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: Dorota Chojna, Michał
Ambroziak po przedstawieniu sprawozdania stwierdził, iż audyt wewnętrzny w Starostwie
Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim prowadzony był w sposób ciągły, nie rekomendując tym
samym do przeprowadzenia dalszych czynności kontrolnych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
13. Uchwała Nr VIII/68/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika
Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach
o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r. o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie
dyscypliny finansów publicznych
Uchwała została zrealizowana. Dnia 12 sierpnia 2019 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim wpłynęło Zarządzenie Nr 49/19 o przekazaniu informacji Rzecznika
Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o
Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z
dnia 7 sierpnia 2019 r. o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny
finansów publicznych. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.) organ
sprawujący nadzór nad jednostką, tj. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, który otrzymał
powyższą informację zobowiązany jest do przedstawienia rzecznikowi dyscypliny tj. Rzecznikowi
Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach
o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku informacji o podjętych w tej sprawie działaniach.
Uchwałą Nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 września 2019 r.
zlecono Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze
Gdańskim, w zakresie wynikającym z informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 30.09.2019
r. kontrolę, stwierdzając brak podstaw do przeprowadzenia dalszych czynności kontrolnych.
Na podstawie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli, Rada Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim stwierdziła brak podstaw do złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny
finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
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Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
14. Uchwała nr IX/72/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu
Nowodworskiego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 03.01.2020 r.
(DZ. URZ. WOJ.2020.79), opublikowana w BIP Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze
Gdańskim w dniu 11.12.2019 r., weszła w życie w dniu 18.01.2020 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych w
Powiecie.
15. Uchwała Nr X/82/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Budżetowo – Samorządowej na 2020 r.
Uchwała w realizacji. Rada Powiatu zatwierdziła plan pracy Komisji Budżetowo - Samorządowej na
rok 2020, który obecnie jest realizowany.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
16. Uchwała Nr X/83/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Oświatowo – Społecznej na 2020 r.
Uchwała w realizacji. Rada Powiatu zatwierdziła plan pracy Komisji Oświatowo – Społecznej na rok
2020, który obecnie jest realizowany.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
17. Uchwała Nr X/84/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2020 r.
Uchwała w realizacji. Rada Powiatu zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020, który
obecnie jest realizowany.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
18. Uchwała Nr X/85/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za II półrocze 2019 r.
Uchwała została zrealizowana. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V
kadencji przedstawiła Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za II półrocze 2019 r.
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Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
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Rozdział III
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
3.1.Uchwały finansowe:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2019 r.:
1. Uchwała Nr 8/2019 z dnia 01.02.2019 r.
2. Uchwała Nr 38/2019 z dnia 14.05.2019 r.
3. Uchwała Nr 59/2019 z dnia 14.06.2019 r.
4. Uchwała Nr 80/2019 z dnia 14.08.2019 r.
5. Uchwała Nr 87/2019 z dnia 03.09.2019 r.
6. Uchwała Nr 95/2019 z dnia 17.09.2019 r.
Uchwały zrealizowano. Uchwały zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost
dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu
budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2019 r. oraz zmian planu finansowego
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2019 r.:
1. Uchwała Nr 14/2019 z dnia 05.03.2019 r.
2. Uchwała Nr 21/2019 z dnia 26.03.2019 r.
3. Uchwała Nr 32/2019 z dnia 16.04.2019 r.
4. Uchwała Nr 34/2019 z dnia 30.04.2019 r.
5. Uchwała Nr 36/2019 z dnia 30.04.2019 r.
6. Uchwała Nr 46/2019 z dnia 28.05.2019 r.
7. Uchwała Nr 52/2019 z dnia 04.06.2019 r.
8. Uchwała Nr 53/2019 z dnia 11.06.2019 r.
9. Uchwała Nr 61/2019 z dnia 25.06.2019 r.
10. Uchwała Nr 68/2019 z dnia 09.07.2019 r.
11. Uchwała Nr 72/2019 z dnia 23.07.2019 r.
12. Uchwała Nr 74/2019 z dnia 30.07.2019 r.
13. Uchwała Nr 96/2019 z dnia 24.09.2019 r.
14. Uchwała Nr 99/2019 z dnia 08.10.2019 r.
15. Uchwała Nr 100/2019 z dnia 15.10.2019 r.
16. Uchwała Nr 104/2019 z dnia 29.10.2019 r.
17. Uchwała Nr 107/2019 z dnia 12.11.2019 r.
18. Uchwała Nr 121/2019 z dnia 26.11.2019 r.
19. Uchwała Nr 127/2019 z dnia 03.12.2019 r.
20. Uchwała Nr 130/2019 z dnia 10.12.2019 r.
21. Uchwała Nr 146/2019 z dnia 23.12.2019 r.
22. Uchwała Nr 151/2019 z dnia 31.12.2019 r.
Uchwały zrealizowano. Uchwały zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost
dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu
budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
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w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019 –
2032:
1. Uchwała Nr 47/2019 z dnia 28.05.2019 r.
2. Uchwała Nr 62/2019 z dnia 25.06.2019 r.
3. Uchwała Nr 108/2019 z dnia 12.11.2019 r.
4. Uchwała Nr 152/2019 z dnia 31.12.2019 r.
Uchwały zostały przekazane do RIO w Gdańsku. Uchwały zgodne z założeniami Strategii Rozwoju
Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel
strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2
Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
Pozostałe uchwały:
1. Uchwała Nr 1/2019 z dnia 11.01.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Nowodworski w 2019 r.
Uchwała zrealizowana. Uchwała została przekazana do RIO w Gdańsku. Uchwała jest zgodna z
założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, obszar priorytetowy:
Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów
powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost
dochodów i optymalizacja wydatków.
2. Uchwała Nr 2/2019 z dnia 11.01.2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania
zobowiązań.
Uchwała została przekazana kierownikom jednostek organizacyjnych do stosowania. Uchwała zgodna
z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy:
Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów
powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost
dochodów i optymalizacja wydatków.
3. Uchwała Nr 22/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok.
Uchwała została przedstawiona Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i RIO
w Gdańsku.
Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
4. Uchwała Nr 81/2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2019 r.
Uchwała została przedstawiona Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i RIO
w Gdańsku.
Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
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5. Uchwała Nr 82/2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie przedstawienia informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za I półrocze
2019 r.
Uchwała została przedstawiona Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i RIO
w Gdańsku.
Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
6. Uchwała Nr 105/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na
2020 r.
Uchwała została przedstawiona Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie obrachunkowej.
Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
7. Uchwała Nr 106/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020 -2032.
Uchwała została przedstawiona Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie obrachunkowej.
Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

3.2. Uchwały – Wydział Obsługi jednostek
- Uchwała Nr 136/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i
kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała zrealizowana.
uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (PI), cel strategiczny: CS.1.3. Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2. Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
- Uchwała Nr 137/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości
dla Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (PI), cel strategiczny: CS.1.3. Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2. Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
- Uchwała Nr 138/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli
dokumentów finansowo – księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Dworze Gdańskim.
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Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (PI), cel strategiczny: CS.1.3. Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2. Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
- Uchwała Nr 139/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (PI), cel strategiczny: CS.1.3. Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2. Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
- Uchwała Nr 140/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli
dokumentów finansowo – księgowych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym
Dworze Gdańskim.
Uchwała zrealizowana.
Uchwały jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (PI), cel strategiczny: CS.1.3. Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2. Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
- Uchwała Nr 141/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (PI), cel strategiczny: CS.1.3. Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2. Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
- Uchwała Nr 142/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli
dokumentów finansowo – księgowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im.
Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (PI), cel strategiczny: CS.1.3. Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2. Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
- Uchwała Nr 143/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze
Gdańskim.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (PI), cel strategiczny: CS.1.3. Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2. Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
47

- Uchwała Nr 144/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli
dokumentów finansowo – księgowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej w
Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (PI), cel strategiczny: CS.1.3. Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2. Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
- Uchwała Nr 145/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla
Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (PI), cel strategiczny: CS.1.3. Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2. Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
- Uchwała Nr 154/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 144/2019 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Liceum Ogólnokształcącym
im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (PI), cel strategiczny: CS.1.3. Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2. Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
- Uchwała Nr 155/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 145/2019 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
polityki rachunkowości dla Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze
Gdańskim.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (PI), cel strategiczny: CS.1.3. Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2. Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
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3.3 Uchwały – Wydział Organizacji i Promocji
- Uchwała Nr 15/2019 z dnia 05.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, zmienionej uchwałą Nr
485/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz uchwałą Nr
489/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
Zmiana do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 marca 2019 r. Pracownicy
Starostwa zostali zapoznani i zobligowani do stosowania wytycznych zawartych
w regulaminie organizacyjnym. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
Regulaminu od dnia 13 marca 2019 roku.
Uchwała uchylona Uchwałą Nr 84/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych
w Powiecie.
- Uchwała Nr 30/2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, zmienionej
uchwałą Nr 485/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, uchwałą Nr 489/2018 z
dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim z dnia 15 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz uchwałą Nr 15/2019 z dnia 05 marca
2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z
dnia 15 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 kwietnia 2019 r.
Pracownicy Starostwa zostali zapoznani ze zmianą i zobligowani do stosowania wytycznych
zawartych w regulaminie organizacyjnym. Zapisy uchwały weszły w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała uchylona Uchwałą Nr 84/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych
w Powiecie.
- Uchwała Nr 31/2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania
i rekomendacji logo Powiatu Nowodworskiego.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 kwietnia 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała zrealizowana, logo Powiatu Nowodworskiego zostało przyjęte Uchwałą Nr 44/2019 z dnia
21.05.2019 r. w sprawie przyjęcia księgi znaku dla logo Powiatu Nowodworskiego.
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Przedmiotowa uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami ,,Strategii Rozwoju Powiatu
Nowodworskiego na lata 2015-2024” w obszarze kapitału gospodarczego (P1) i zgodnie z celem
strategicznym CS.1.2 Turystyka katalizatorem dynamicznego rozwoju gospodarczego, C.O.1.2.2
Stworzenie i promocja spójnej marki turystyczno-kulturalnej powiatu nowodworskiego.
- Uchwała Nr 33/2019 z dnia 23.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, zmienionej
uchwałą Nr 485/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, uchwałą Nr 489/2018 z
dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim z dnia 15 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz uchwałą Nr 15/2019 z dnia 05 marca
2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z
dnia 15 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz uchwałą Nr 30/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia
15 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Nowym Dworze Gdańskim.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25 kwietnia 2019 r.
Pracownicy Starostwa zostali zapoznani ze zmianą i zobligowani do stosowania wytycznych
zawartych w regulaminie organizacyjnym. Uchwała weszła w życie z dniem 1 maja 2019 r.
Uchwała uchylona Uchwałą Nr 84/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych
w Powiecie.
- Uchwała Nr 44/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie przyjęcia znaku dla logo Powiatu
Nowodworskiego.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 22 maja 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała obowiązująca.
Przedmiotowa uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami ,,Strategii Rozwoju Powiatu
Nowodworskiego na lata 2015-2024” w obszarze kapitału gospodarczego (P1) i zgodnie z celem
strategicznym CS.1.2 Turystyka katalizatorem dynamicznego rozwoju gospodarczego, C.O.1.2.2
Stworzenie i promocja spójnej marki turystyczno-kulturalnej powiatu nowodworskiego.
- Uchwała 48/2019 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie powołania likwidatora Zarządu Dróg
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30 maja 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała zrealizowana, Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim został zlikwidowany
z dniem 31.10.2019 r.
Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata 2015–2024, obszar priorytetowy: kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel
strategiczny: CS.3.1Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny:
CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
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- Uchwała Nr 49/2019 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Powiatu
Nowodworskiego za 2018 rok.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 31 maja 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała zrealizowana, Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok został przedstawiony
na Sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 18 czerwca 2019 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych w
Powiecie.
- Uchwała 51/2019 z dnia 04.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, zmienionej uchwałą Nr
485/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, uchwałą Nr 489/2018 z
dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim z dnia 15 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, uchwałą Nr 15/2019 z dnia 05 marca
2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z
dnia 15 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, uchwałą Nr 30/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15
maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Nowym Dworze Gdańskim oraz uchwałą nr 33/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 maja
2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 04 czerwca 2019 r.
Pracownicy Starostwa zostali zapoznani ze zmianą i zobligowani do stosowania wytycznych
zawartych w regulaminie organizacyjnym. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała uchylona Uchwałą Nr 84/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych
w Powiecie.
- Uchwała Nr 54/2019 z dnia 11.06.2019 r. w sprawie wyznaczenia harmonogramu procesu
likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 czerwca 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała zrealizowana po aktualizacji Uchwałą Nr 98/2019 z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyznaczenia harmonogramu procesu likwidacji Zarządu Dróg
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
został zlikwidowany z dniem 31.10.2019 r.
Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata2015–2024, obszar priorytetowy: kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny:
CS.3.1Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
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- Uchwała Nr 56/2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14 czerwca 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała zaktualizowana Uchwałą Nr 73/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim oraz Uchwałą Nr 86/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej –
Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. Uchwała zrealizowana, Zarząd Dróg
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim został zlikwidowany z dniem 31.10.2019 r.
Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata2015–2024, obszar priorytetowy: kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny:
CS.3.1Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 57/2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie wskazania pracownika Zarządu Dróg
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim zastępującego Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14 czerwca 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała zaktualizowana Uchwałą Nr 67/2019 z 9 lipca 2019 r. oraz Uchwałą Nr 75/2019 z dnia 1
sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wskazania pracownika Zarządu Dróg
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim zastępującego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w
Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała zrealizowana, Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim został zlikwidowany
z dniem 31.10.2019 r.
Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata2015–2024, obszar priorytetowy: kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny:
CS.3.1Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 58/2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 537/2018 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 17 czerwca 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała zrealizowana.
Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata 2015 –2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2
Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy
lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 63/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie zwolnienia ze stanowiska Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 czerwca 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała zrealizowana.
Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata2015–2024, obszar priorytetowy: kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny:
CS.3.1 Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.

52

- Uchwała Nr 67/2019 z dnia 09.07.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 57/2019 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wskazania
pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim zastępującego Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 09 lipca 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem 10 lipca 2019 r. Uchwała zaktualizowana Uchwałą Nr 75/2019 z
dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wskazania pracownika Zarządu Dróg
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim zastępującego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w
Nowym Dworze Gdańskim, zmienionej Uchwałą nr 67/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 57/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 czerwca 2019 r. w
sprawie wskazania pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
zastępującego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. Uchwała
zrealizowana.
Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata2015–2024, obszar priorytetowy: kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny:
CS.3.1 Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 75/2019 z dnia 01.08.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 57/2019 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wskazania
pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim zastępującego Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, zmienionej Uchwałą nr 67/2019
z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 57/2019 Zarządu Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wskazania pracownika Zarządu Dróg
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim zastępującego Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 1 sierpnia 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała zrealizowana.
Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata2015–2024, obszar priorytetowy: kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny:
CS.3.1 Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 76/2019 z dnia 06.08.2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału
Infrastruktury.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14 sierpnia 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała zrealizowana.
Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata2015–2024, obszar priorytetowy: kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny:
CS.3.1 Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 84/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 29 sierpnia 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.
Uchwała obowiązująca zaktualizowana Uchwałą Nr 90/2019 z 10 września 2019 r. oraz Uchwałą Nr
94/2019 z 17 września 2019 r. oraz Uchwałą Nr 111/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie
w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 sierpnia 2019 r.
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w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych
w Powiecie.
- Uchwała Nr 90/2019 z dnia 10.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 84/2019 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 września 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych
w Powiecie.
- Uchwała Nr 94/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 84/2019 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, zmienionej
uchwałą Nr 90/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27
sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Gdańskim.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18 września 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem 10.10.2019 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych
w Powiecie.
- Uchwała Nr 98/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 54/2019 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia
harmonogramu procesu likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 września 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała zrealizowana. Zarząd Dróg Powiatowych w
Nowym Dworze Gdańskim został zlikwidowany z dniem 31.10.2019 r.
Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata2015–2024, obszar priorytetowy: kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny:
CS.3.1 Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 111/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 84/2019 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, zmienionej
uchwałą Nr 90/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27
sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Nowym Dworze Gdańskim oraz uchwałą Nr 94/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
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Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 listopada 2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał
ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych
w Powiecie.

3.4 Uchwały - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- Uchwała Nr 3/2019 z dnia 11.01. 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowych do
rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki,
kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.
W pracach komisji uczestniczyli:
1) Barbara Ogrodowska – Wicestarosta - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim–Przewodniczący Komisji,
2) Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdańskim,
3) Emil Słodownik - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
Komisje Konkursowe rozpatrują oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym. Uchwała
zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 4/2019 z dnia 11.01.2019 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów związanych
z procedurą udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego.
Uchwała zawiera wzór umowy i sprawozdania w procedurze przyznania i wykorzystania dotacji.
Uchwała obowiązująca.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.2 Turystyka katalizatorem
dynamicznego rozwoju gospodarczego, cel operacyjny: CO.1.2.1 Utworzenie całorocznej oferty
turystyczno-kulturalnej.
- Uchwała Nr 7/2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu,
ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.
Dotację otrzymały:
1) Uczniowski Klub Sportowy "Ogólniak"- Kajakiem po Kaszubach - 1.500,00 zł
2) Ludowy Klub Sportowy "Żuławy”- Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych i imprez
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży Powiatu Nowodworskiego - 9.500,00 zł
3) Żuławskie Towarzystwo Sportowe- Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
poprzez organizację zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego 9.500,00 zł
4) Uczniowski Klub Sportowy "Ogólniak" -„Od Smyka do Zawodnika –Siatkówka z UKS Ogólniak”
- 3.000,00 zł
5) Uczniowski Klub Sportowy "Morze" - Piłka lekarstwem na nudę - 3.000,00 zł
6) Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej w Sztutowie - Beach soccer, sport regionalny popularyzacja poprzez szkolenie młodzieży oraz udział w zawodach - 3.000,00 zł
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7) Powiatowy Szkolny Klub Sportowy - „Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej” dla dzieci
i młodzieży ze szkół Powiatu Nowodworskiego - 3.900,00 zł
8) Uczniowski Klub Sportowy "Morze" Stegna - Szkolenie – korekcja wad postawy w treningu
piłkarskim - 600,00 zł
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 9/2019 z dnia 8.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w 2019 roku.
Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu, Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
przeznaczył środki finansowe w wysokości 5.900,00 zł. Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 12/2019 z dnia 5.03.2019 r. w sprawie naboru członków komisji konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie kultury i sztuki w 2019 roku.
Nabór przeprowadzono w terminie od dnia 6 marca do 11marca 2019 roku. Żadna organizacja
pozarządowa nie zgłosiła kandydata do składu komisji. Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 16/2019 z dnia 12.03.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
otwartych konkursów ofert w zakresie działalności pożytku publicznego w 2018 roku.
Dotację w wysokości 42.955,00 zł przyznano na realizację 14 zadań publicznych. Uchwała
zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 17/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do
rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
kultury i sztuki w 2019 roku.
Skład komisji:
1) Barbara Ogrodowska - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim –
Przewodniczący Komisji;
2) Emil Słodownik – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim;
3) Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak-przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdańskim
Komisje Konkursowe rozpatrują oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym. Uchwała
zrealizowana.
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Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 18/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania
złożonych w 2019 r. wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego.
Skład komisji:
1) Tomasz Szczepański - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim–
Przewodniczący Komisji,
2) Barbara Ogrodowska - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim,
3) Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak -przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdańskim.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.2 Turystyka katalizatorem
dynamicznego rozwoju gospodarczego, cel operacyjny: CO.1.2.1 Utworzenie całorocznej oferty
turystyczno-kulturalnej.
- Uchwała Nr 19/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych
za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form
kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku.
Ustalono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Nowodworski oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat
pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności
i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie na rok 2019. Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS 2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO 2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji
oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
- Uchwała Nr 20/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w 2019 roku.
W wyniku postępowania przyznano dotację dla:
1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Wiercinach - 70-lecie powstania parafii –
kulturowe aspekty funkcjonowania parafii na przestrzeni dekad - 1.000,00 zł
2) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie - Cykl imprez kulturalnych dla
mieszkańców Powiatu Nowodworskiego - 1.400,00 zł
3) Stowarzyszenie Kulturalni w Stegnie - Marzenia się spełniają – Musical plenerowy - 2.000,00 zł
4) Żuławskie Towarzystwo Sportowe Razem tworzymy historię – druk publikacji - 500,00 zł
Cztery oferty odrzucono z przyczyn formalnych. Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowym.
- Uchwała Nr 24/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: regulaminu przyznawania Nagrody
Starosty Nowodworskiego.
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Uchwalono regulamin przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego, który uszczegóławia
zapisy. Uchwała obowiązująca.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 26/2019 z dnia 02.04.2019 r. w sprawie wysokości dotacji dla placówki
rehabilitacyjno –edukacyjno-wychowawczej w roku 2019.
Ustalono stawki miesięcznej dotacji na jednego wychowanka, na rok 2019 dla Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jezierniku – niepublicznej placówki oświatowej, dla
której organem prowadzącym jest Fundacja WRÓĆ w Jantarze. Uchwała obowiązująca.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO. 2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno –
dydaktycznej.
- Uchwała Nr 28/2019 z dnia 10.04.2019 r.
stypendium w roku 2019.

w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego

Ustalono na rok 2019 kwotę jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,
zamieszkałych na stałe i uczących się w gimnazjum sportowym i szkołach ponadgimnazjalnych na
terenie Powiatu Nowodworskiego, gdzie kwota minimalna wynosi 100,00zł stypendium dla jednego
ucznia, a kwota maksymalna 500,00 zł dla jednego ucznia. Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny:CS.2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnodydaktycznej.
- Uchwała Nr 29/2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do
opiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Nowodworskiego dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych na stałe i uczących się w gimnazjum sportowym i szkołach
ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2019 roku
Powołano Komisję Stypendialną opiniującą wnioski o przyznanie Stypendium Starosty
Nowodworskiego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na stałe i uczących się w gimnazjum
sportowym i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2019 roku
w składzie:
1) Dorota Chojna–Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim –
przewodniczący komisji;
2) Marta Dorobek –Sekretarz Powiatu –członek komisji;
3) Beata Zawadzka–przedstawiciel Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim –członek komisji;
4) Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak–przedstawiciel Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim –członek komisji.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy :Kapitał ludzki społeczny (P2), cel strategiczny:CS.2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnodydaktycznej.
- Uchwała Nr 41/2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do
opiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Nowodworskiego dla dzieci
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i młodzieży zamieszkałych na stałe i uczących się w gimnazjum sportowym i szkołach
ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2019 roku.
Powołano Komisję Stypendialną opiniującą wnioski o przyznanie Stypendium Starosty
Nowodworskiego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na stałe i uczących się w gimnazjum
sportowym i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2019 roku w
składzie:
1) Barbara Ogrodowska – Wicestarosta–przewodniczący komisji;
2) Dorota Chojna – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim –
członek komisji;
3) Beata Zawadzka – przedstawiciel Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim – członek komisji;
4) Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak – przedstawiciel Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim –członek komisji.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnodydaktycznej.
- Uchwała Nr 71/2019 z dnia 23.07.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów
wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019.
Ustalono wynagrodzenie ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych,
w wysokości 180,00 zł brutto za każdy przeprowadzony egzamin na stopień nauczyciela
mianowanego. Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty iw pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO 2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
- Uchwała Nr 77/2019 z dnia 6.08.2019 r. w sprawie organizacji Powiatowego Konkursu na
,,Wieniec Dożynkowy”.
Przyjęto Regulamin Powiatowego Konkursu na ,,Wieniec Dożynkowy”. Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 78/2019 z dnia 06.08.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczycieli kontraktowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym im. Ireny
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
Powołano imienną komisję egzaminacyjną dla nauczycieli kontraktowych Specjalnego Ośrodka
Szkolno –Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 52,
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w której skład weszli:
1) Beata Zawadzka –Przedstawiciel Organu Prowadzącego, Przewodniczący Komisji,
2) Renata Matys – Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
3) Joanna Dudek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Ireny
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim,
4) Renata Cichosz – Ekspert,
5) Zenon Chrześcijański–Ekspert.
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Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty iw pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny:CO2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
- Uchwała Nr 79/2019 z dnia 06.08.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół nr 2w Nowym Dworze Gdańskim ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Powołano imienną komisję egzaminacyjną dla Pani Małgorzaty Markun - nauczyciela kontraktowego
Zespołu Szkół nr 2w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54, ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego, w której skład weszli:
1) Beata Zawadzka – Przedstawiciel Organu Prowadzącego, Przewodniczący Komisji,
2) Renata Matys – Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
3) Wioletta Przyborowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,
4) Barbara Alina Ferens – Ekspert,
5) Marzena Bogusława Chrześcijańska – Ekspert.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty iw pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
- Uchwała Nr 91/2019 z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa
w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.
Regulamin stanowi podstawę naboru uczestników projektu. Uchwała obowiązująca.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1. Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnodydaktycznej.
- Uchwała Nr 92/2019 z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów
do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.
W wyniku rekrutacji w projekcie uczestniczy 64 osoby z terenu Powiatu Nowodworskiego. Uchwała
obowiązująca.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1. Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnodydaktycznej.
- Uchwała Nr 93/2019 z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania
i przekazywania stypendiów w projekcie "Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.
W 2020 r. przyznano stypendium 64 osobom na kwotę 10.030,00 zł. Uchwała obowiązująca.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1. Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnodydaktycznej.
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- Uchwała Nr 97/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do
opiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
Powołano członków Komisji Stypendialnej opiniującą wnioski o przyznanie Stypendium Starosty
Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących
się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego, w składzie:
1) Barbara Ogrodowska – Wicestarosta – przewodniczący komisji;
2) Dorota Chojna – Przewodniczący Komisji Oświato-Społecznej Rady Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim – członek komisji;
3) Beata Zawadzka – przedstawiciel Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim – członek komisji;
4) Iwona Sawicka – przedstawiciel Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim – członek komisji.
Uchwała obowiązująca.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnodydaktycznej.
- Uchwała Nr 101/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy
Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 23 października 2019 r. do 30 października
2019 r. Nie wniesiono uwag do dokumentu. Uchwała zrealizowana
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS 2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 102/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na
terenie Powiatu Nowodworskiego.
Wysokość dotacji na 2020 r. dla organizacji pozarządowej wynosi 64.020,00 zł. Uchwała
zrealizowana
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 103/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na
członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na
realizację w roku 2020zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na
terenie Powiatu Nowodworskiego.
Termin naboru od dnia 29 października 2019 r. do dnia 5 listopada 2019 r. Żadna organizacja
pozarządowa nie zgłosiła kandydata do składu komisji. Uchwała zrealizowana
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
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społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 112/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim
podczas jego nieobecności.
Wyznaczono Panią Joannę Brucką do zastępowania Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi
Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim, Pana Mariana Kwoczka podczas jego usprawiedliwionej
nieobecności. Uchwała obowiązująca.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO 2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
- Uchwała Nr 113/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela kontraktowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej w Nowym
Dworze Gdańskim, ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
Powołano komisję egzaminacyjną dla Pani Patrycji Jażdżewskiej -nauczyciela kontraktowego Liceum
Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim ul. 3 Maja 3, ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Iwona Sawicka - przedstawiciel organu prowadzącego, Przewodniczący komisji,
2) Renata Matys - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
3) Joanna Brucka – zastępująca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej
w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Nr 112/2019 Zarządu Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do
zastępowania Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze
Gdańskim podczas jego nieobecności,
4) Bogumiła Knitter - Ekspert,
5) Paweł Drobnik - Ekspert.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty iw pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
- Uchwała Nr 114/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela zastępującego
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim
podczas jego nieobecności do składania oświadczeń woli.
Upoważniono Panią Joannę Brucką, zastępującą podczas usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim, do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Uchwała obowiązująca.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2. Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
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- Uchwała Nr 115/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadania
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.
Skład komisji:
1) Barbara Ogrodowska – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim –
Przewodniczący komisji;
2) Marta Dorobek – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim –członek komisji;
3) Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim - członek komisji.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 117/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystywanie
herbu Powiatu.
Wyrażono zgodę na wykorzystywanie herbu Powiatu na zaproszeniach i tablicach wykorzystywanych
przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, w związku z prowadzoną w dniu 4 grudnia 2019 r.
konferencją „Edukacja i biznes – kluczowe partnerstwo”. Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2. Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 119/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Powiatu Nowodworskiego.
W wyniku postępowania konkursowego wybrano Stowarzyszenie Akcja Społeczna z Gdańska.
Na realizację zadania przydziela się w 2020 r. dotację z budżetu Powiatu Nowodworskiego
w wysokości 64.020,00zł. Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowym.
- Uchwała Nr 148/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony
zdrowia oraz turystyki i wypoczynku w 2020 roku.
W 2020 kwota zaplanowana na zadania wynosi:
1) kultura i sztuka – 5.000,00zł;
2) kultura fizyczna i sport – 32.000,00zł;
3) ochrona zdrowia – 1.000,00zł;
4) turystyka i wypoczynek – 3.000,00zł.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
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- Uchwała Nr 149/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie naboru członków komisji konkursowych
do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
w 2020 roku.
Nabór przeprowadzono w dniach od dnia 31.12.2019 r. do dnia 8.01.2020 r. Żadna organizacja
pozarządowa nie zgłosiła kandydata do składu komisji. Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
- Uchwała Nr 150/2019 z dnia 31.12.2019 r.
patronatu Starosty Nowodworskiego.

w sprawie zasad przyznawania honorowego

Przyjęto Regulamin przyznawania honorowego patronatu Starosty Nowodworskiego. Regulamin
stanowi załącznik do uchwały. Uchwała obowiązująca.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.2. Turystyka katalizatorem
dynamicznego rozwoju gospodarczego, cel operacyjny: CO.1.2.2 Stworzenie i promocja spójnej marki
turystyczno-kulturalnej powiatu nowodworskiego.

3.5 Uchwały – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
- Uchwała Nr 5/2019 z dnia 18.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do celów
budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego
w związku z remontem ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę dla Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego na bezpłatne
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, w związku z remontem ul. Kolejowej stanowiącym
cel publiczny, pismem nr GK.6853.1.2019.PL z dnia 22.01.2019 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój i
modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 10/2019 z dnia 26.02.2019 r. w
sprawie:
ogłoszenia, organizacji
i przeprowadzenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9,
254/10, 254/11, 254/12, 254/13, 254/14, 254/15, 254/16 oraz 254/17 położonej w Junoszynie,
gmina Stegna.
Uchwała zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu wysłano do gmin na terenie Powiatu
Nowodworskiego, opublikowano w BIP oraz Monitorze Urzędowym, a także wywieszono na tablicy
ogłoszeń tutejszego urzędu. Przetarg zaplanowany na 6-8 maja 2019 r. zakończył się wynikiem
negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium i oferentów.

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata
2015- 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost
dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu
budżetowego lokalnych samorządów - wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
- Uchwała Nr 23/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia
Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2018 r.
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Uchwała zrealizowana. Zarząd Powiatu przyjął informację o stanie majątku Powiatu
Nowodworskiego.
Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów - wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
- Uchwała Nr 25/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do
celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nowodworskiego w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Stegna i
Sztutowo.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.2.2019.PL z dnia 28.03.2019 r.
Zgoda nastąpiła odpłatnie.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.3 Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury technicznej.
- Uchwała Nr 35/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do
celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nowodworskiego w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Nowy Dwór
Gdański
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.3.2019.PL z dnia 07.05.2019 r. Zgoda
nastąpiła odpłatnie.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.3 Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury technicznej.
- Uchwała Nr 40/2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do
celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nowodworskiego w celu przebudowy istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV
w miejscowości Jantar.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę firmie Energa – Operator Sp. z o.o. na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.4.2019.PL z dnia 16.05.2019 r. Zgoda
nastąpiła odpłatnie.

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata
2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel
strategiczny: CS.3.2 Zrównoważony rozwój energetyczny Powiatu Nowodworskiego, cel
operacyjny: CO.3.2.1 Poprawa bilansu energetycznego Powiatu Nowodworskiego.
- Uchwała Nr 50/2019 z dnia 04.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do
celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nowodworskiego w celu budowy przyłącza gazu niskiego ciśnienia 63 PE w miejscowości Nowy
Dwór Gdański.
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Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.3.2019.PL z dnia 07.06.2019 r. Zgoda
nastąpiła odpłatnie.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.3 Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury technicznej.
- Uchwała Nr 64/2019 z dnia 02.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do
celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Nowodworskiego w celu zainstalowania studni pomiarowo – monitoringowej na sieci
wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 123/1 położonej w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę dla Centralny Wodociąg Żuławski na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.5.2019.PL z dnia 03.07.2019 r. Zgoda
nastąpiła odpłatnie.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.3 Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury technicznej.
- Uchwała Nr 65/2019 z dnia 02.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do
celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Nowodworskiego w celu budowy przyłączy telekomunikacyjnych w mieście Nowy Dwór
Gdański.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Orange Polska S.A. na dysponowanie nieruchomością na
cele budowlane pismem nr GK.6853.6.2019.PL z dnia 03.07.2019 r. Zgoda nastąpiła odpłatnie.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.3 Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury technicznej.
- Uchwała Nr 109/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wykazu
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego położonych w Junoszynie
przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała zrealizowana. Wykaz nieruchomości wysłano do gmin na terenie Powiatu Nowodworskiego,
wywieszono na tablicy ogłoszeń, opublikowano w BIP, a także w Dzienniku Bałtyckim.
Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów - wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
- Uchwała Nr 110/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wykazu
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego położonej w Junoszynie
przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała zrealizowana. Wykaz nieruchomości wysłano do gmin na terenie Powiatu Nowodworskiego,
wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, opublikowano w BIP, a także w Dzienniku
Bałtyckim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024,
obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego
lokalnych samorządów - wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.
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- Uchwała Nr 122/2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do
celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Nowodworskiego w celu budowy sieci wodociągowej O110PE przebiegającej przez działkę nr
225/1, położonej w obrębie 0010 Mikoszewo gmina Stegna.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.11.2019.AB z dnia 12.12.2019 r. Zgoda
nastąpiła odpłatnie.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.3 Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury technicznej.
- Uchwała Nr 123/2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane i wejścia na teren nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego w
celu budowy linii kablowej nn 0,4kV przebiegającej przez działkę nr 225/1, położonej w obrębie
0010 Mikoszewo gmina Stegna.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę dla Energa – Operator S.A. na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.10.2019.AB z dnia 12.12.2019 r. Zgoda
nastąpiła odpłatnie.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.2
Zrównoważony rozwój energetyczny Powiatu Nowodworskiego, cel operacyjny: CO.3.2.1 Poprawa
bilansu energetycznego Powiatu Nowodworskiego.
- Uchwała Nr 124/2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do
celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Nowodworskiego w celu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Okopowej
i Przemysłowej, przebiegającej przez działki nr 238/2, 219, położonej w obrębie 003 Nowy Dwór
– M, jednostka ewidencyjna 221002_4 Nowy Dwór – M.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę dla SZOP Sp. z o.o. na dysponowanie nieruchomością na
cele budowlane pismem nr GK.6853.13.2019.AB z dnia 12.12.2019 r. Zgoda nastąpiła odpłatnie.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.3 Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury technicznej.
- Uchwała Nr 125/2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do
celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Nowodworskiego w celu budowy przyłącza kablowego nn-0,4 kV, przebiegającego przez działkę
nr 58, położonej w obrębie 0014 Rakowiska gmina Nowy Dwór Gdański.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę dla Energa – Operator S.A. na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.9.2019.AB z dnia 12.12.2019 r. Zgoda
nastąpiła odpłatnie.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.2
Zrównoważony rozwój energetyczny Powiatu Nowodworskiego, cel operacyjny: CO.3.2.1 Poprawa
bilansu energetycznego Powiatu Nowodworskiego.
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- Uchwała Nr 126/2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na
cele budowlane i wejścia na teren nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Nowodworskiego w celu wykonania „budowa drogi rowerowej w ramach przedsięwzięcia:
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 I Wiślana Trasa Rowerowa
R9” przebiegającej przez działkę nr 7, położonych w obrębie 4.0001 Nowy Dwór Gdański.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.12.2019.AB z dnia 12.12.2019 r. Zgoda
nastąpiła odpłatnie.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój i
modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 132/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego w
celu wykonania remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 501 wraz z remontem przejazdu
kolejowo – drogowego.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.8.2019.AB z dnia 23.12.2019
r. Zgoda nastąpiła odpłatnie.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój i
modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 133/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele
budowlane i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego w
celu wykonania remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 501 wraz z remontem przejazdu
kolejowo – drogowego.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.7.2019.AB z dnia 23.12.2019
r. Zgoda nastąpiła odpłatnie.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój i
modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 153/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 126/2019 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody
na dysponowanie na cele budowlane i wejścia na teren nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Nowodworskiego w celu wykonania „budowa drogi rowerowej w ramach
przedsięwzięcia: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 I Wiślana
Trasa Rowerowa R9” przebiegającej przez działkę nr 7, położonych w obrębie 4.0001 Nowy
Dwór Gdański.
Uchwała zrealizowana. Pismem z dnia 07.01.2020 r. poinformowano Urząd Miejski
Nowym Dworze Gdańskim o zwolnieniu z opłaty za dysponowanie gruntem stanowiącym własność
Powiatu Nowodworskiego, korekta faktury VAT.
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3.6 Uchwały - Wydział Strategii i Rozwoju
- Uchwała Nr 11/2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie przyznania Nagród Sportowych Powiatu
Nowodworskiego.
Uchwała została zrealizowana. Nagrody zostały wypłacone osobom wymienionym w §1 uchwały.
Uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami ,,Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata 2015-2024” w obszarze kapitału gospodarczego (P1) i zgodnie z celem strategicznym CS.2.1
rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, CO.2.1.3 wzrost aktywności sportowej mieszkańców
Powiatu.
- Uchwała Nr 27/2019 z dnia 02.04.2019 r. w sprawie wyznaczenia Starosty Nowodworskiego do
reprezentowania Powiatu Nowodworskiego w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego.
Uchwała jest realizowana przez Starostę Nowodworskiego poprzez udział w spotkaniach Rady
Rozwoju Obszaru Gospodarczego.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
obszar priorytetowy kapitał gospodarczy (P1)), cel strategiczny CS.1.1 konkurencyjna gospodarka, cel
operacyjny: CO.1.1.1 poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Nowodworskiego.
- Uchwała Nr 37/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.
Powołana komisja dokonała technicznego odbioru robót budowlanych inwestycji pn. ,,Remont
i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2, wraz z zapleczem sanitarno –
socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim", w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 4,
Kształcenie zawodowe, Działanie 4. 1, Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamówienie publiczne
zostało wykonane w pełnym zakresie, określonym w dokumentacji projektowej. W dniu 21 maja 2019
r. komisja odbiorowa dokonała odbioru protokołem odbioru końcowego inwestycji bez zastrzeżeń.
Uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na
lata 2015 – 2024: obszar priorytetowy: (P2) kapitał ludzki i społeczny , cel strategiczny: CS.2.1.
rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 rozwój oferty
i infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej.
- Uchwała Nr 43/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.
Powołana komisja dokonała technicznego odbioru robót budowlanych inwestycji pn. ,, Przebudowa
drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie – Myszewko (Myszewo) ", mająca na
celu: ułatwienie dojazdu do terenu inwestycyjnego (w sołectwie Myszewko, poprzez przebudowę
drogi powiatowej 2303G na odcinku 2.4 11 ,66 km, współfinansowanej z środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania: ,.Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji, w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii", Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20 14- 2020.
Zamówienie publiczne zostało wykonane w pełnym zakresie, określonym w dokumentacji
projektowej. W dniu 11 czerwca 2019 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru robót budowlanych
protokołem odbioru końcowego inwestycji bez zastrzeżeń.
Uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na
lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny:
CS.3.1. rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel
operacyjny: CO.3.1. 1 rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.

69

- Uchwała Nr 45/2019 z dnia 24.05.2019 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim nr 11/2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie przyznania Nagród Sportowych
Powiatu Nowodworskiego.
Uchwała została zrealizowana.
Zarząd Powiatu podejmując pierwotną decyzję o wysokości nagród, kierował się nieprecyzyjnymi
danymi dotyczącymi wysokości środków finansowych w budżecie Powiatu przeznaczonych na ten cel.
Pula środków przeznaczonych na Nagrody Sportowe Powiatu Nowodworskiego w 2019 r. wynosi
10,000 zł, a nie jak poinformowano uprzednio Zarząd Powiatu 2000,00 zł.
Uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami ,,Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata 2015-2024” w obszarze kapitału gospodarczego (P1) i zgodnie z celem strategicznym CS.2.1
rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, CO.2.1.3 wzrost aktywności sportowej mieszkańców
Powiatu.
- Uchwała Nr 83/2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.
Powołana komisja dokonała technicznego odbioru robót budowlanych inwestycji pn. „Wykonanie
remontu sieci elektrycznej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze
Gdańskim, ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański”.
Zamówienie publiczne zostało wykonane w pełnym zakresie, określonym w dokumentacji
projektowej. W dniu 11 września 2019 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru inwestycji protokołem
końcowego odbioru robót.
Uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami ,,Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata 2015-2024”: obszar priorytetowy: (P2) kapitał ludzki i społeczny; cel strategiczny: CS.2.1.
rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki; cel operacyjny: CO.2.1.5. rozwój oferty i
infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej.
- Uchwała Nr 134/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia Partnera / Partnerów w celu
wspólnej realizacji projektu w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Uchwała została zrealizowana.
Komisja konkursowa została wybrana i realizowała zadania zgodnie z założeniami określonymi w
ww. uchwale. Uchwała została wykonana bez zastrzeżeń.
Uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami ,,Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata 2015-2024”: obszar priorytetowy: kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1
rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, CO.2.1.5 rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno –
dydaktycznej.
- Uchwała Nr 135/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i
opracowania założeń Strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Nowodworskiego.
Zespół został powołany. Uchwała jest w trakcie realizacji. Prace Zespołu są długofalowe.
Dnia 5 marca br. w Gdyni odbyły się I Warsztaty z wykonawcami dokumentu Strategia Rozwoju
Elektromobilności. W warsztatach uczestniczyła Alicja Biernat – Koordynator Zespołu.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 2024:
CS.3.2 zrównoważony rozwój (energetyczny) powiatu nowodworskiego. CO.3.2.2 poprawa stanu
środowiska oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
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- Uchwała Nr 147/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników postępowania
konkursowego na wyłonienie Partnera / Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w
ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka
jakość systemu oświaty.
Uchwała została zrealizowana.
Na posiedzeniu Komisji w dniu 30 grudnia 2019 r. Komisja wybrała partnerów Projektu: Fundacja
NOVA, ul. Jana Styp-Rekowskiego 14,80-809 Gdańsk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Elblągu, ul. Wojska Polskiego l, 82-300 Elbląg.
Uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami ,,Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata 2015-2024”: obszar priorytetowy: kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1
rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, CO.2.1.5 rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno –
dydaktycznej.

3.7 Uchwały – Wydział Infrastruktury
- Uchwała Nr 13/2019 z dnia 05.05.2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy Stegna w sprawie zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna
z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych
na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz
sposobu pobierania tych opłat.
Uchwała przesłana do Gminy Stegna celem dalszej realizacji.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1. Rozwinięta
infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 39/2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy Sztutowo w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drodze publicznej na
terenie gminy Sztutowo, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz
sposobu pobierania tych opłat.
Uchwała przesłana do Gminy Sztutowo celem dalszej realizacji.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1. Rozwinięta
infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 42/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. drogowych.
Powołano komisję ds. drogowych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1. Rozwinięta
infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 55/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
Rady Gminy Stegna w sprawie zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 24
maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie
Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu
pobierania tych opłat.
Uchwała przesłana do Gminy Stegna celem dalszej realizacji.
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Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1. Rozwinięta
infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 60/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.
Uchwała straciła moc z dniem 2 lipca 2019 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1.
Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny:
CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 66/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.
Powołano komisję odbiorową do przeprowadzenia technicznego odbioru robót budowlanych
inwestycji, pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych w Solnicy – Orlińcu, Łaszce – Sztutowie, jako
kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego wykonanie programu naprawczego”.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3. 1.
Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny:
CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 73/2019 z dnia 30.07.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego przejął zadania wykonywane przez Sekcję Techniczną
Zarządu Dróg Powiatowych.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy (P3): Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, Cel strategiczny: CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, Cel operacyjny:
CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 86/2019 z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego przejął zadania, mienie oraz pracowników fizycznych
z Obwodu Drogowo-Mostowego Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
- Uchwała Nr 88/2019 z dnia 03.09.2019 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia
dróg powiatowych nr 2189Nul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego w Pasłęku
kategorii dróg powiatowych celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
Uchwała przesłana do Zarządu Powiatu w Elblągu celem dalszej realizacji.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1. Rozwinięta
infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała nr 116/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Powołano komisję przetargową, która rozpatrzyła oferty na zakup pojazdów dnia 22.11.2019 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy (P3): Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, Cel strategiczny: CS.3.1
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Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, Cel operacyjny:
CO.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni antropogenicznej.
- Uchwała Nr 120/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty na
zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego.
Powołano komisję, która rozpatrzyła oferty na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz wybrała
wykonawcę.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy (P3): Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, Cel strategiczny: CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, Cel operacyjny:
CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała Nr 128/2019 z dnia 10.12.2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy Stegna z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady
Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach
publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty
dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
Uchwała przesłana do Gminy Stegna celem dalszej realizacji.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1. Rozwinięta
infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
- Uchwała nr 129/2019 z dnia 10.12.2019 r. w sprawie podziału na standardy zimowego
utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020.
Uchwała jest realizowana w sezonie zimowym 2020.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1. Rozwinięta
infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.

3.8 Uchwały – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim
- Uchwała Nr 131/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Gdańskim.
Zgodnie z Uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 września
2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej jednostek organizacyjnych, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski, z dniem 1 stycznia 2020 r. obsługę
finansowo – księgową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim przejął
Wydział Obsługi Jednostek Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. W związku z tym
konieczne było dostosowanie obowiązującego regulaminu organizacyjnego do wymogów
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. wyłączenie spraw finansowo - księgowych z zadań
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwala jest realizowana na bieżąco.
W odniesieniu do „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024”, przedmiotowa
Uchwała Nr 131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, wynika z założeń Uchwały
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Nr VII/58/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 września 2019 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej jednostek organizacyjnych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Nowodworski.

3.9 Uchwały - Dom Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie
- Uchwała Nr 6/2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej „MORS” w Stegnie do reprezentowania Powiatu Nowodworskiego.
Uchwała zrealizowana. Zostały wystosowane wnioski do Wojewody Pomorskiego dotyczące: wpisu
do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne
korzystające z dofinansowania ze środków PFRON oraz wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać się turnusy rehabilitacyjne. Uzyskano wpis do rejestru organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych nr OR/22/05/19. Uzyskano wpis do rejestru ośrodków OD/22/10/19.

3.10. Uchwały – Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
- Uchwała Nr 70/2019 z dnia 23.07.2019r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do podejmowania wiążących decyzji
związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
2014-2020.
Uchwała utraciła moc z dniem 27.08.2019 r. na mocy uchwały Nr 85/2019 z dnia 21.12.2018 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1. rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.1 aktywizacja biernych zawodowo
i bezrobotnych.
- Uchwała Nr 85/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do podejmowania wiążących decyzji
związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
2014-2020.
Po udzieleniu pełnomocnictwa Nr 6/2019 dla Pani Wioletty Lewandowskiej – Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim przez Zarząd Powiatu oraz pełnomocnictwa
Nr 7/2019 dla Pani Eweliny Szymborskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Nowym Dworze Gdańskim działającego w razie nieobecności Dyrektora przez Zarząd Powiatu
wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób po ukończeniu 30
roku życia w powiecie nowodworskim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5. „Zatrudnienie”, Działanie 5.1
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy”, Podziałanie
5.1.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT”.
W związku z ubieganiem się o finansowanie realizacji ww. projektu, niezbędnym załącznikiem było
pełnomocnictwo Pani Wioletty Lewandowskiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym
Dworze Gdańskim a w razie jej nieobecności Pani Eweliny Szymborskiej – Zastępcy Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do składania oświadczeń woli w imieniu
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, m.in. do podpisywania wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu, podpisania oraz aneksowania umowy, potwierdzania kopii dokumentów za
zgodność z oryginałami oraz rozliczania projektu.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1. rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.1 aktywizacja biernych zawodowo
i bezrobotnych.
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- Uchwała Nr 89/2019 z dnia 10.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 548/2018 z dnia 21
grudnia 2018 r. o udzielenie pełnomocnictwa ogólnego dla Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do podejmowania wiążących decyzji związanych
z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Na mocy uchwały dokonano zmiany uchwały Nr 548/2018 Zarządu Powiatu z dnia 21.12.2018 r.
i udzielono pełnomocnictwa Nr 124/2019 dla Pani Eweliny Szymborskiej - Zastępcy Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, do składnia oświadczeń woli w razie
nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1. rozwinięty i w pełni
wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.1 aktywizacja biernych zawodowo
i bezrobotnych.
- Uchwała nr 118/2019 z dnia 26.11.2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do podejmowania wiążących decyzji
związanych z realizacją projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie
nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż. – II Edycja”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Nr
projektu: RPPM.05.02.01-22-0002/19, Nr naboru RPPM.05.02.01-IŻ.00-22-001/19.
Po udzieleniu pełnomocnictwa dla Pani Wioletty Lewandowskiej – Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Nowym Dworze Gdańskim przez Zarząd Powiatu oraz pełnomocnictwa dla Pani Eweliny
Szymborskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
działającego w razie nieobecności Dyrektora przez Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem
o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim
z wyłączaniem osób przed ukończeniem 30 r.ż. – II edycja” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5. „Zatrudnienie”,
Działanie 5.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, Podziałanie 5.2.1
„Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT”.
W związku z ubieganiem się o finansowanie realizacji ww. projektu, niezbędnym załącznikiem było
pełnomocnictwo Pani Wioletty Lewandowskiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym
Dworze Gdańskim a w razie jej nieobecności Pani Eweliny Szymborskiej – Zastępcy Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do składania oświadczeń woli w imieniu
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, m.in. do podpisywania wniosków o płatność,
podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, potwierdzania kopii dokumentów za
zgodność z oryginałami oraz rozliczania projektu.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.1.1 aktywizacja biernych zawodowo i bezrobotnych.

3.11 Uchwały - Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
- Uchwała Nr 69/2019 z dnia 09.07.2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół
nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.
Udzielono upoważnienia Pani Wioletcie Przyborowskiej, dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2
w Nowym Dworze Gdańskim do realizacji i rozliczania zadania pn. „Remont ciągów
komunikacyjnych pionowych wraz z wymianą barierek w budynku głównym szkoły
w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim”, w ramach programu „Przyjazna szkoła –
likwidacja barier w poruszaniu się”, współfinansowanego ze środków PFRON. W dniu 23.03.2020 r.
podpisano umowę z firmą Usługi Budowlane Andrzej Dziewisz, Borzestowska Huta, dot. realizacji
zadania. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wyznaczył Pana Marcina Głowackiego, jako
przedstawiciela Zarządu Powiatu, do odbioru w dniu 21.04.2020 r., zakończonego remontu schodów
z wymianą barierek w budynku głównym szkoły. Uchwała zrealizowana.
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Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024:
obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. wartościowy kapitał
społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi

.
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Rozdział IV
Dokumenty sprawozdawcze za rok 2019
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku
szkolnym 2018/2019 wraz z informacją nt. działalności powiatowych jednostek oświatowych.

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,14577,4-informacja-o-stanie-realizacji-zadanoswiatowych-powiatu-nowodworskiego-w-roku-szkolnym-20182019-wraz-z-inf-ntdzialalnosci-powiatowych-jednostek-oswiatowych-pdf.pdf
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019 r.
Przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 36/2020 z dnia 30 marca 2020 r.
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,14760,uchwala-nr-36-2020-zarzadu-powiatu-w-nowymdworze-gdanskim-z-dnia-30-marca-2020-r-w-sprawie-przedstawienia-sprawozdania-z-wykonaniabudzetu-powiatu-nowodworskiego-za-2019-rok.pdf
- Informacja o stanie mienia Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2019 r.
Przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 37/2020 z dnia 30 marca 2020 r.
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,14761,uchwala-nr-37-2020-zarzadu-powiatu-w-nowymdworze-gdanskim-z-dnia-30-marca-2020-r-w-sprawie-przedstawienia-informacji-o-stanie-mieniapowiatu-nowodworskiego-na-dzien-31-12-2019-rok.pdf
Sprawozdanie
finansowe
Powiatu
Nowodworskiego
za
2019
r.
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w miesiącu czerwiec - lipiec 2020 r.
- Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Przyjęte przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwałą Nr II/11/2020 z dnia 24 kwietnia
2020 r.
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,14829,uchwala-nr-ii-11-2020-rady-powiatu-w-nowymdworze-gdanskim-z-dnia-24-kwietnia-2020-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-realizacjirocznego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-orazpodmiotami.pdf
- Sprawozdanie Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku
publicznego
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w miesiącu czerwiec 2020 r.
- Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w dniu 18 maja 2020 r.
- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim za 2019 rok
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w dniu 18 maja 2020 r.
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- Sprawozdania roczne z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze
Gdańskim oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu
Nowodworskiego za rok 2019.
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w miesiącu czerwiec - lipiec 2020 r.
- Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Nowodworskim,
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w miesiącu czerwiec - lipiec 2020 r.
- Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze
Gdańskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 2019.
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w miesiącu czerwiec - lipiec 2020 r.
- Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 r.
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w dniu 18 maja 2020 r.
- Sprawozdanie z realizacji Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu
Nowodworskiego na lata 2016-2026 oraz wynikających z niej programów.
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w III kwartale 2020 r.
- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym
2019/2020 wraz z informacją nt. działalności powiatowych jednostek oświatowych.
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w IV kwartale 2020 r.
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