
UCHWAŁA Nr     /     /2021 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia …………….. 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Budżetowo - Samorządowej z działalności                      
w 2020  r. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920)  w związku z § 41 ust. 1 Statutu Powiatu 

Nowodworskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 
Nowodworskiego, uchwala się: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Budżetowo - Samorządowej z działalności w 2020 r., 

które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Załącznik do uchwały Nr   /   /2021 

                                                                                                              Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  
                                                                                       z dnia              2021 r.   

Sprawozdanie 

Komisji Budżetowo - Samorządowej 
z działalności w 2020 r. 

 

Komisja Budżetowo – Samorządowa zrealizowała plan pracy na rok 2020, przyjęty 
Uchwałą Nr X/82/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia                  
2019 r., w następującym zakresie: 

 

1. Na podstawie materiałów przedstawionych przez Dyrektora PCPR Dorotę Betkier, Komisja 

przeanalizowała działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 
Gdańskim, w tym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jantarze. Po przeanalizowaniu 

dokumentów Komisja stwierdziła, że w Powiecie Nowodworskim i w województwie 
pomorskim dużym problemem jest brak rodzin zastępczych. Niedostrzeganym i 
lekceważonym przez Państwo są dzieci niepełnosprawne, dla których brak jest miejsca w 

rodzinach zastępczych, a w województwie pomorskim jest jedna placówka przewidziana dla  

dzieci niepełnosprawnych, w której również brak jest miejsc. Stwierdzić należy, że problem 
ten narasta.  

Dużym problemem jest także ubywająca kadra PCPR z powodów głównie 

ekonomicznych. Oferowane warunki w placówkach o podobnym profilu oferują dużo wyższe 
wynagrodzenie. Należy podjąć pracę zmierzającą do urealnienia i polepszenia warunków 
pracy dla pracowników PCPR oraz DPS w Stegnie. Wizytacja i spotkanie z wychowawcami, 

kierownikiem i uczestnikami WTZ ze względu na zagrożenie epidemiologiczne było 
niemożliwe. 

 

2. Na podstawie przedstawionych materiałów komisja zapoznała się z funkcjonowaniem 
Liceum Ogólnokształcącego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, 
Komisja negatywnie ocenia poziom ocen osiągnięty  na egzaminach zawodowych i maturach. 
3. Komisja  przeanalizowała wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r., 
 

4. Komisja oceniła stan dróg powiatowych i przygotowanie do sezonu zimowego 2020/2021, 
Do największych zagrożeń może dojść w obszarze  sprawności technicznej maszyn i sprzętu 
drogowego, który jest przestarzały i wyeksploatowany. Zawarte są umowy z firmami 

zajmującymi się zimowym utrzymaniem dróg, dodatkowo zakupiony został materiał 
przeznaczony do posypywania dróg 

 

5. Komisja złożyła wnioski do projektu budżetu na rok 2021. 
 

6. Komisja opiniowała materiały przedstawiane pod obrady sesji Rady Powiatu                       
w Nowym Dworze Gdańskim. 
 

7. Komisja pracowała na trzech spotkaniach otwartych oraz trzech on line. 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności. Komisja 
stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Powiatu, przedkładając raz do 
roku z jego realizacji  swoje sprawozdanie. 

Wobec powyższego Komisja Budżetowo - Samorządowa przedstawia do przyjęcia 
przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim sprawozdanie Komisji z działalności w 
2020 r. Tym samym wypełnia obowiązki prawne. 

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny 
jest 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. 
 

 

 

 


