UCHWAŁA NR 52/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), 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 2020 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 2020 r. poz. 920), 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 2020

Nowy Dwór Gdański, maj 2021
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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 2020
poz. 920), 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 2020 r.
674 km²
wg danych GUS
stan na:
31.12.2018
31.12.2019
30.06.2020

Podział
administracyjny
Zmiana granic
Krótki opis sytuacji
demograficznej

ogółem

kobiety

35 746
35 580
35 483

17 994
17 880
17 826

mężczyźni

17 752
17 700
17 657

1) gmina miejska: Krynica Morska
2) gmina miejsko - wiejska: Nowy Dwór Gdański
3) gminy wiejskie: Ostaszewo, Stegna, Sztutowo
W 2020 roku nie doszło do zmiany granic powiatu w porównaniu do roku
poprzedzającego rok sprawozdawczy.
Mieszkańcy miast 31,40% - 11 142 osób
Mieszkańcy wsi 68,60% - 24 341 osób
(wg. danych GUS na 30.06.2020 r.)
Liczba urodzeń żywych: 122, a liczba zgonów 168 osób (dane GUS wg stanu na
30.06.2020 r.)
Ujemny przyrost naturalny w powiecie.
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1.2 Podstawowe dane finansowe
Rok
dochody
Budżet
w zł

wydatki

Budżet powiatu w przeliczeniu
na jednego mieszkańca w zł

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
1 315,69
1 313,03

ogółem
środki własne
dotacje
subwencje
ogółem
inwestycyjne
dochody
wydatki

2020
58 188 992,34
20 580 342,92
15 195 057,42
22 413 592,00
54 762 358,72
4 535 274,43
1 639,91
1 543,34

1.3 Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże w 2020 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) Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim,
5) 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.
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,
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 marca 2020 r. w skład powiatowych inspekcji wchodziła także
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: 12,1%
II kwartał: 12,8%
III kwartał: 13,5%
IV kwartał: 14,9%
839 osób
Prace interwencyjne – 89
Bony zasiedleniowe – 6
Bony szkoleniowe – 3
Finansowanie dodatków aktyw. – 129
Szkolenia – 165
Staże zawodowe - 118
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Dotacje na podjęcie działalności gosp. – 58
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia
miejsca pracy – 68
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 129
Prace społecznie użyteczne – 0
Refundacja składek na ubezp. Społ. Członk. Spół.
socjal.- 0
Koszty dojazdów do pracy – 203
COVID – 19:
Pożyczki – 1895
Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – 178
Dofinansowania do prowadzenia działalności gospod.
– 400
Dotacje art. 15zze4 – 30

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
1239 osób

ośrodek interwencji kryzysowej

134 osoby

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

96 osoby
19 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
12 osób
7 osób

147 osób
567 osób

66 osób

----------47 osób
42 osoby

1.6 Edukacja
Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 217 ust. 5
i6
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,
 Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, w tym:
 Technikum w Nowym Dworze Gdańskim,
 Branżowa Szkoła I stopnia w Nowym Dworze Gdańskim,
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym
Dworze Gdańskim, w tym:
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Przedszkole Specjalne im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim,
Szkoła Podstawowa Specjalna im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze
Gdańskim,
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze
Gdańskim,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im Ireny Sendlerowej w Nowym
Dworze Gdańskim.

Liczebność klas (wg stanu na czerwiec 2020 r.)

Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej
Klasy Liceum
I (humanistyczno-lingwistyczna)
I (matematyczno-informatyczna + biologiczno-chemiczna)
I (biologiczno-chemiczna + matematyczno-informatyczna)
I (humanistyczno-lingwistyczna)
II (humanistyczno-lingwistyczna)
II (matematyczno-informatyczna)
III (humanistyczna)
III (matematyczno-fizyczna + biologiczno-chemiczna)
III (mundurowa)
Ogółem

Liczba uczniów
18
30
20
22
24
23
24
32
25
218

Zespół Szkół
Klasy Technikum:
I TI (Technik informatyk)
I TM (Technik mechanik)
I TOT (Technik organizacji turystyki)
I TŻ (Technik żywienia i usług gastronomicznych)
II TI (Technik informatyk)
II TM (Technik mechanik)
II TŻ (Technik żywienia i usług gastronomicznych)
II TOT (Technik organizacji turystyki)
III TŻ (Technik żywienia i usług gastronomicznych)
III TOT (Technik organizacji turystyki)
III TI (Technik informatyk)
III TM (Technik mechanik)
IV TI (Technik informatyk)
IV TM (Technik mechanik)
IV TOT (Technik organizacji turystyki)
IV TŻ (Technik żywienia i usług gastronomicznych)
Ogółem Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia
I W1 (mechanik pojazdów samochodowych)
I W2 (sprzedawca)
I W (wielozawodowa)
II W (wielozawodowa)
III SW (sprzedawca + wielozawodowa)
Ogółem SB
Ogółem Zespół Szkół

Liczba uczniów
35
38
44
42
18
12
20
20
14
14
14
12
13
8
8
12
324
14
17
52
35
40
158
482
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej
Typ szkoły

Ilość uczniów

I
II

Liczba
oddziałów
-3
3
3
2

III
IV
V
VI
VII

-1
2
3
1

-4
12
11
4

VIII

2

12

14
1
1
2
1
1
1
3
20
5

59
13
6
19
8
3
1
12
109
32

Klasa

Wczesne wspomaganie rozwoju
Przedszkole
Ogółem Prz. + WWR
Szkoła Podstawowa

---

Ogółem SP
Szkoła Branżowa I st.

I
II

Ogółem SB
Szkoła Przysposabiająca do Pracy

I
II
III

Ogółem SPdP
Ogółem SOSW
Grupy wychowawcze (internat)

11
8
19
10
6

Wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym rok szk. 2019/2020
Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi
Żuławskiej
Zespół Szkół - Technikum
Wyniki w województwie pomorskim
Wyniki ogólnopolskie

Język polski

Matematyka
43 %

Język
angielski
62 %

Język
niemiecki
48 %

57 %
41 %
53 %
52 %

33 %
51 %
52 %

50 %
72 %
71 %

32 %
49 %
55 %

Wyniki egzaminu ósmoklasistów rok szk. 2019/2020 w SOSW im. Ireny Sendlerowej
Przedmiot
Język polski
Język angielski
Matematyka

Najwyższy
wynik w
szkole
48%
60%
47%

Najniższy
wynik w
szkole
18%
18%
20%

Średni wynik w
szkole

Średni wynik
w powiecie

29,25 %
37,25 %
31,37 %

53 %
49 %
36 %

Średni
wynik w
pomorskim
58 %
45 %
54 %

Wyniki egzaminu zawodowego rok szk. 2019/2020 – Zespół Szkół
Część praktyczna
Nazwa kwalifikacji

Gdzie

Przystąpiło
do
egzaminu

Zdało egzamin
Liczba

%

12

8

67

457
10596

394
8702

86,2
82,13

Sesja zimowa 2020
T.15 Technik żywienia i usług gastronomicznych
(Organizacja żywienia i usług gastronomicznych)

Zespół Szkół
Woj. Pomorskie *
Kraj *
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T.14 Technik obsługi turystycznej
(Prowadzenie informacji turystycznej oraz
sprzedaż usług turystycznych)
E.14 Technik informatyk
(tworzenie aplikacji internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami)
M.44 Technik mechanik
(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji
maszyn i urządzeń)

Zespół Szkół
Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół
Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół
Woj. Pomorskie *
Kraj *
Sesja letnia 2020

TG.07 Technik żywienia i usług
gastronomicznych
(Sporządzanie potraw i napojów)

8
160
2370
13
696
14565
8
146
2790

5
136
2133
3
540
10616
6
113
2177

63
85
90
23
77,6
72,89
75
77,4
78,03

15

13

87

Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół
Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół
Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół
Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół
Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół

852
1163
14
221
973
14
900
1728
12
89
71
9
464
214
105

838
1160
8
156
661
4
526
1090
12
86
69
9
449
207
68

98,4
99,74
57
70,6
67,93
29
58,4
63,08
100
96,6
97,18
100
96,8
96,73
64,76

Woj. Pomorskie *
Kraj *

3985
34470

3238
26815

81,25
77,79

Gdzie

Przystąpiło
do
egzaminu

Zespół Szkół

TG14 Technik obsługi turystycznej
(Planowanie i realizacja imprez i usług
turystycznych)
EE.08 Technik informatyk
(Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i sieci)
MG.20 Technik mechanik
(Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi)
AU.20 Sprzedawca
(Prowadzenie sprzedaży)
Kwalifikacja ogólna **

* dane OKE i CKE
**średnia z obu sesji

Część pisemna
Nazwa kwalifikacji

Zdało egzamin
Liczba

%

12

9

75

Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół

457
9930
8

418
9004
7

91,5
90,67
88

Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół

160
2355
13

156
2327
9

97,5
98,81
69

Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół

696
14628
8

667
13636
5

95,8
93,22
63

Woj. Pomorskie *
Kraj *
Sesja letnia 2020

146
2737

121
2443

82,9
89,26

Sesja zimowa 2020
T.15 Technik żywienia i usług gastronomicznych
(Organizacja żywienia i usług gastronomicznych)
T.14 Technik obsługi turystycznej
(Prowadzenie informacji turystycznej oraz
sprzedaż usług turystycznych)
E.14 Technik informatyk
(tworzenie aplikacji internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami)
M.44 Technik mechanik
(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji
maszyn i urządzeń)

Zespół Szkół
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TG.07 Technik żywienia i usług
gastronomicznych
(Sporządzanie potraw i napojów)
TG14 Technik obsługi turystycznej
(Planowanie i realizacja imprez i usług
turystycznych)
EE.08 Technik informatyk
(Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i sieci)
MG.20 Technik mechanik
(Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi)
AU.20 Sprzedawca
(Prowadzenie sprzedaży)
Kwalifikacja ogólna **

Zespół Szkół

15

15

100

Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół
Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół
Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół
Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół
Woj. Pomorskie *
Kraj *
Zespół Szkół

852
1175
14
221
664
14
900
1909
12
89
71
9
464
216
105

766
1072
14
195
647
5
695
1234
3
47
66
9
416
211
76

89,9
91,23
100
88,2
97,44
36
77,2
64,64
25
52,8
92,96
100
89,7
97,69
72,38

Woj. Pomorskie *
Kraj *

3985
33685

3481
30640

87,35
90,96

* dane OKE i CKE
**średnia z obu sesji

W roku szkolnym 2019/2020 w SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze
Gdańskim, w związku z brakiem III klasy w Szkole Branżowej Specjalnej I stopnia, nie
były przeprowadzane egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

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 – 1648 badań


Wydane opinie – 430



Wydane orzeczenia – 92



Terapia oraz działania o charakterze terapeutycznym – 482 osoby



Zajęcia edukacyjno –profilaktyczne dla dzieci i uczniów na terenie placówek – 1129



Działalność szkoleniowa dla rodziców – 174 osoby



Działalność szkoleniowa dla nauczycieli – 55 osób



Konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli – 1154 osoby
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1.8 Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych
OPIS PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Projekty w trakcie realizacji:

I. „Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną”.
Planowana wartość projektu: 12 433 642,55 zł.
Planowana wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 10 534 041,96 zł.
W 2020 roku została wykonana dokumentacja projektowa na realizację zadania dotyczącego
budowy przystani żeglarskiej przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdańskim. W styczniu 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą inwestycji.
Planowany termin zakończenia zadania to czerwiec 2022 roku. Koszt inwestycji zgodnie
z zawartą umową to 2,6 mln zł.
W 2020 roku zostały przeprowadzone prace remontowo – budowlane związane z zadaniem
pn.: „Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego”. Prace zostały zakończone i odebrane w
październiku 2020 roku, a całkowity koszt tego zadania wyniósł 2 191 835,40 zł.
W lutym 2021 roku zostały podpisane umowy z Wykonawcą zadań obejmujących mosty
w Żelichowie i Rybinie. Planowany termin zakończenia zadań to grudzień 2022 roku. Koszt
inwestycji zgodnie z zawartymi umowami to 5,9 mln zł.
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 2023-03-31.
II. „Żuławska Szkoła Ćwiczeń”.
Wartość projektu: 1 278 270,48 zł – 100% dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
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 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym powstanie szkoła
ćwiczeń, 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.
W 2020 roku za kwotę ponad 260 tys. zł zostało zakupione wyposażenie do 4 pracowni
tematycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (matematyczna,
przyrodnicza, językowa, ICT). Rozpoczęły się również szkolenia dla nauczycieli z SOSW.
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Projekt jest realizowany w formule partnerskiej:
oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.
Czas trwania projektu: 2020-07-01 do 2022-06-30.

Fundacja

NOVA

z

Gdańska

II. 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 międzynarodowym
szlakiem rowerowym.
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 2014-2020.
Czas trwania projektu: 2017-04-03 do 2022-06-30.
W 2020 roku składane były jedynie wnioski sprawozdawcze do Lidera Projektu.
IV. Stworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną
w miejscowości Nowy Dwór Gdański.
Całkowity koszt: 117 696,12 zł.
Dofinansowanie: 100 000,00 zł.
Okres realizacji: 2021 rok.
Przedmiotem projektu 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.
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V. Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo - Tuja w km 0+000 0+990.
Całkowity koszt: 1 324 162,89 zł.
Dofinansowanie: 842 564,00 zł.
Okres realizacji: 2021 rok.
Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku 990 metrów.
Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego i został wybrany do dofinansowania ze środków PROW na lata
2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana 30 grudnia 2020 roku.
VI. „Warszawska czas zawodowców”.
Projekt jest skierowany do grupy 383 uczniów Zespołu Szkół 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 e-learningowych, 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.
Z uwagi na COVID-19 został złożony wniosek o wydłużenie realizacji projektu do końca
2021 roku.
VII. „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 2023-10-31.
Wartość projektu: 850 762,35 zł.
Dofinansowanie projektu z UE – 808.224,23 zł.
VIII. Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Nowodworskiego” w ramach
programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia
rozwoju elektromobilności”.
Wartość projektu: 50 000,00 zł – 100% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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W październiku 2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentu na kwotę
23 493,00 zł brutto. Aktualnie trwa realizacja umowy.
Realizacja projektu – 2020 – 2021.
W ramach projektu zostanie opracowana i uchwalona Strategia rozwoju elektromobilności
Powiatu Nowodworskiego.
IX. Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie oraz
remont balkonów na I piętrze.
Celem projektu jest modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej MORS
w Stegnie oraz remont balkonów na I piętrze.
Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek
samorządu terytorialnego.
Czas trwania projektu: 2021 rok
Wartość projektu: 450 000,00 zł.
Dofinansowanie – 400 000,00 zł.
X. Rozbudowy drogi DP2328G obejmującej odcinek o długości około 9300 metrów.
Celem projektu jest rozbudowa drogi obejmująca:
 rozbudowę jezdni do parametrów KR3, szerokości całkowitej jezdni 7m;
 budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3m w terenie zabudowanym;
 odwodnienie powierzchniowe do pogłębionych rowów wraz z wzmocnieniem skarp;
 przebudowę przejazdu kolejki wąskotorowej wraz z budową szlabanów kolejowych
w lokalizacji 0+123;
 rozbudowę trzech skrzyżowań na ronda: z drogą wojewódzką 501 w miejscowości
Mikoszewo w lokalizacji 0+000, w miejscowości Drewnica w lokalizacji 5+376,
w miejscowości Żuławki w lokalizacji 5+951;
 budowę 12 zatok autobusowych;
 budowę kanału technologicznego;
 budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego;
 wykonanie zjazdów na posesje sąsiednie;
 wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz wyposażenie drogi w znaki drogowe
pionowe oraz oznakowanie poziome;
 usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą;
 budowa mostów w lokalizacji 0+570, 1+680, 2+310 w celu spełnienia obciążeń MLC;
 rozbudowę mostu zwodzonego w lokalizacji 5+505 w celu spełnienia obciążeń MLC
(nie ma konieczności budowy nowego obiektu, wymagany będzie remont dźwigarów);
 rozbudowę przepustów.
Dofinansowanie – 100% kosztów.
Wartość projektu ok. 46 mln zł.
XI. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.
Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim ze środków PFRON.
Wartość: 240.239,94 zł.
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Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji, poprzez:
 przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej
do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego
się społeczeństwa informacyjnego,
 przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej
lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier
w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie
elementów wspierających zatrudnienie,
 poprawę szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku
pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.
XII. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.
Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku
lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej,
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Wartość: 527.579,50 zł .
W ramach projektu pozyskano dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem, oprogramowania dla osób niepełnosprawnych, sprzętu
audiowizualnego, zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia miejsc
kwarantanny. Przedmioty dofinansowania zostały przeznaczone dla wychowanków
rodzinnych oraz instytucjonalnych form pieczy zastępczej z terenu powiatu nowodworskiego.
Dzięki otrzymanemu wsparciu dzieci przebywające w pieczy zastępczej zostały doposażone
w sprzęt niezbędny podczas nauki zdalnej, dzięki czemu przeciwdziałano skutkom
epidemii COVID-19 mogącym się objawić w brakach edukacyjnych związanych
z niedostępem do sprzętu umożliwiającego naukę.
XIII. Program pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim ze środków PFRON.
Wartość: 278.519,78 zł.
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób
niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem
osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
W ramach powyższego programu dofinansowanie uzyskały następujące projekty:
a) obszar B – Fundacja „WRÓĆ” w Jantarze, nazwa projektu: „Przyjazna przestrzeń”,
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b) obszar D – Fundacja „WRÓĆ” w Jantarze, nazwa projektu: „Przyjazna przestrzeń dowóz”,
c) obszar D – Stowarzyszenie dla Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”
w Marzęcinie, nazwa projektu: „Zakup mikrobusu dla osób niepełnosprawnych”,
d) obszar B – Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze
Gdańskim, nazwa projektu: „Przyjazna szkoła bez barier”.
XIV. Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój.
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.
Całkowity koszt - 716 307,68 zł, w tym Powiat Nowodworski/Powiatowy Urząd Pracy
w Nowym Dworze Gdańskim 179 537,88 zł.
Dofinansowanie: kwota zł - 608 861,53zł, w tym Powiat Nowodworski/Powiatowy Urząd
Pracy w Nowym Dworze Gdańskim 152 307,58 zł.
Okres realizacji: od 03.02.2020 r. do 30.06.2023 r.
Przedmiotem projektu jest: poprawienie sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej
na rynku pracy.
Wniosek otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.
XV. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim
(IV)".
Całkowity koszt - 8 045 057,28 zł.
Dofinansowanie - 8 045 057,28zł.
Okres realizacji: od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r.
Przedmiotem projektu jest: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku
życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET). Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku w Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego
ze środków EFS.
XVI. „Aktywizacja zawodowa osób po ukończeniu 30 roku życia w powiecie
nowodworskim (III)”.
Całkowity koszt - 5 235 668,17 zł.
Dofinansowanie - 5 235 668,17zł.
Okres realizacji: od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r.
Przedmiotem projektu jest: zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy.
Wniosek realizowany jest w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.
Projekty zrealizowane i będące w trakcie rozliczenia:
I. „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół wraz
z zapleczem sanitarno – socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze
Gdańskim”.
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Celem projektu było podniesienie jakości infrastruktury dydaktycznej i wyposażenia
w Zespole Szkół (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 został 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 2020-08-31.
W sierpniu 2020 roku został złożony końcowy wniosek o płatność, który jest w trakcie oceny
przez Instytucję Zarządzająca.
II. „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju” – projekt partnerski.
Projekt miał się przyczynić 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 był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, 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.
Projekt jest na etapie rozliczenia przez Lidera projektu.
III. Aktywna tablica.
Całkowity koszt: 17 500,00 zł.
Środki finansowe z dotacji: 14 000,00 zł.
Środki finansowe własne: 3 500 zł.
Okres realizacji projektu: listopad - grudzień 2020 r.
Projekt realizowany był w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych w latach 2029-2024 “Aktywna tablica”. W ramach projektu zakupiono 3
tablice interaktywne do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim.
14 stycznia 2021 r. wysłano sprawozdanie finansowe do Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Sprawozdanie zostało przedstawione przez Kuratorium Oświaty do sprawdzenia
i zatwierdzenia Wojewodzie.
IV. „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.
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Od grudnia 2020 roku do końca lutego 2021 roku trwała kontrola projektu przez Instytucję
Zarządzającą, która została zakończona wynikiem pozytywnym.
V. „Remont dróg powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka –
Groszkowo oraz w Ostaszewie”.
Całkowity koszt: 1 995 948,87 zł.
Dofinansowanie: 997 974,00 zł.
Celem projektu był remont czterech dróg powiatowych. Projekt otrzymał dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Realizacja robót budowlanych zakończyła się w listopadzie 2020 roku. Po opłaceniu faktur
zostanie przygotowane rozliczenie.
VI. Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim – Etap II.
Całkowity koszt realizacji zadania: 1 932 558,46 zł.
Dofinansowanie z PFRON: 770 000,00 zł.
W ramach projektu przeprowadzono na parterze oraz na I piętrze Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego gruntowne prace budowlano – remontowe. Ponadto
przeprowadzono remont klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach obiektu, aby osoby
niepełnosprawne mogły w sposób bezpieczny przemieszczać się po wszystkich
kondygnacjach w budynku.
Okres realizacji projektu: rok 2020.
W grudniu 2020 roku zostało złożone do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenie projektu.
Projekty zakończone i rozliczone:
I. „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie
publicznej”.
Całkowita wartość projektu wyniosła 69 988,57 zł.
Celem projektu był zakup sprzętu komputerowego dla dwóch pracowników Starostwa
odpowiedni do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia
oraz zaadaptowanie pomieszczeń Starostwa do potrzeb osób niepełnosprawnych przeprowadzono prace remontowe na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku Starostwa,
w celu ułatwienia poruszania się po obiekcie nowo zatrudnionych pracowników. W celu
zniwelowania barier architektonicznych na parterze zostały przeprowadzone następujące
prace: rozebrano ścianki działowe, oczyszczono ściany i sufity ze starych powłok malarskich,
uzupełniono tynki na ścianach i suficie, uzupełniono posadzki po rozebranych ściankach,
wymieniono zniszczoną wykładzinę. Na pierwszym piętrze ułożono tarket. Powstały szersze,
bardziej dostępne dla niepełnosprawnych pomieszczenia. Działania aktywizacyjne zostały
zrealizowane w zakresie zgodnym z wnioskiem o dofinansowanie oraz w terminie
wskazanym w umowie oraz aneksie do umowy.
Projekt był realizowany ze środków PFRON.
Czas trwania projektu: sierpień – październik 2020.
W 2020 roku złożono końcowe rozliczenie, które zostało zaakceptowane przez PFRON.
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II. Zdalna Szkoła.
Całkowita wartość projektu wyniosła 69 988,57 zł.
Celem projektu był zakup dla uczniów do nauki zdalnej 21 sztuk laptopów
wraz z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi. W ramach otrzymanego
dofinansowania zostało wykupione również ubezpieczenie sprzętu. Sprzęt został zakupiony
i przekazany do szkół, które były odpowiedzialne za jego udostępnienie najbardziej
potrzebującym uczniom.
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020.
Czas trwania projektu: kwiecień – październik 2020.
W 2020 roku złożono końcowe rozliczenie, które zostało zaakceptowane przez Centrum
Projektów Polska Cyfrowa. Projekt został zamknięty.
III. „Żuławska Akademia EduTIKacji”.
Całkowita wartość projektu wyniosła 2 473 463,82 zł.
Celem projektu była poprawa jakości edukacji ogólnej w Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi
Żuławskiej, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół 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 2020 roku złożono końcowe rozliczenie, które zostało zaakceptowane przez Urząd
Marszałkowski. Projekt został zamknięty.
IV. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w
z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż. – II edycja”.

powiecie

nowodworskim

Całkowita wartość projektu wyniosła 399 000,00 zł.
Dofinansowanie: 379 050,00 zł.
Przedmiotem niniejszego projektu była aktywizacja zawodowa łącznie 36 osób bezrobotnych
(K i M), zarejestrowanych w PUP w Nowym Dworze Gdańskim.
Projekt realizowany był 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.
W 2020 roku złożono końcowe rozliczenie, które zostało zaakceptowane przez Urząd
Marszałkowski.
V. „Windą po wiedzę”.
Całkowity koszt: 468 755,61 zł.
Dofinansowanie: 150 000,00 zł.
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Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował budowę windy w budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim,
przez co placówka została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Projekt realizowany był w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III –
PFRON.
Okres realizacji inwestycji: od 05.07.2019 r. do 31.03.2020 r.
W 2020 roku złożono końcowe rozliczenie, które zostało zaakceptowane przez PFRON.
VI. POMORSKIE S.O.S.
Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie.
Całkowity koszt: 151 200,00 zł.
Dofinansowanie: 100% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 15.07.2020 r. - 30.09.2020 r.
Przedmiotem projektu był zakup: sprzętu medycznego, środków dezynfekcyjnych, ochrony
osobistej, wyposażenie izolatek dla mieszkańców – przeciwdziałanie COVID-19.
VII. POMORSKIE POMAGA.
Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie.
Całkowity koszt: 239.250,00 zł.
Dofinansowanie: 100% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 01.10.2020 r. - 30.11. 2020 r.
Przedmiotem projektu były dodatki do wynagrodzeń pracowników (z wyjątkiem
pielęgniarek), którzy zgodnie z zakresem swoich czynności wykonywali pracę bezpośrednio
z mieszkańcami DPS "MORS" - przeciwdziałanie COVID-19.
VIII. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.
Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie.
Całkowity koszt: 37.119,04 zł.
Dofinansowanie: 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.05.2020 r. - 31.12.2020 r.
Przedmiotem projektu były dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS
"MORS" oraz na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników DPS "MORS".
IX. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.
Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim ze środków PFRON.
Wartość: 99 995,20 zł.

19

Program miał 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.
Program został zakończony. Umowa z PFRON została rozliczona.
X. Program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim ze środków PFRON.
Wartość: 188.562,50 zł.
Celem programu było zapewnienie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom wzmożonej
ochrony życia, zdrowia lub mienia ze względu na ich ograniczone możliwości samodzielnej
egzystencji w wyniku działania żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi.
Program został zakończony. Umowa z PFRON została rozliczona.
XI. „Przyjazna Szkoła”.
Całkowity koszt: 63 700,00 zł.
Dofinansowanie: 31 850,00 zł.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował remont ciągów komunikacyjnych pionowych
(główna klatka schodowa – płytki antypoślizgowe) wraz z wymianą barierek w budynku
głównym Zespołu Szkół.
Projekt realizowany był w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III –
PFRON.
Okres realizacji inwestycji: do końca kwietnia 2020 roku.
W 2020 roku złożono końcowe rozliczenie, które zostało zaakceptowane przez PFRON.
XII. Przebudowa drogi powiatowej nr 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych,
drogi powiatowej nr 2326G Port Rybacki – Sztutowo w m. Sztutowo, ul. Morska, Gmina
Sztutowo.
Celem projektu była budowa miejsc postojowych przy drodze powiatowej nr 2326G
w miejscowości Sztutowo wspólnie z Gminą Sztutowo.
Całkowity koszt: 341.416,80 zł.
Dofinansowanie z Gminy Sztutowo: 160.000,00 zł.
Budżet Powiatu: 181.416,80 zł.
Realizacja projektu: 2020 r.
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Projekty złożone do dofinansowania i będące na etapie oceny:
I. Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim tj. droga 2334G Ostaszewo,
droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2344G Lubieszewo-Tuja.
Celem projektu jest remont czterech dróg powiatowych. Wniosek został złożonych
do konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
Całkowity koszt: 3 370 281,00 zł.
Dofinansowanie: 1 685 140,00 zł.
Realizacja projektu: 2021 rok.
II. Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu
uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej.
Celem projektu jest przebudowa budynku Starostwa obejmująca:
1.Budowę wewnętrznego osobowego dźwigu - w istniejącym budynku planuje się budowę
wewnętrznego osobowego dźwigu od strony elewacji południowo-wschodniej służącej
do komunikacji. Celem instalacji dźwigu jest dostosowanie budynku dla osób
niepełnosprawnych.
2. Remont pomieszczeń piwnicznych oraz w obrębie planowanej windy wraz z wymianą
i zaprojektowaniem niezbędnych instalacji (elektrycznych, c.o., wod-kan., wentylacji, gazu).
3. Izolację zewnętrzną i wewnętrzną budynku (fundament od strony parkingu i głównego
wejścia) - polegającą na izolacji i ociepleniu ścian wewnętrznych i zewnętrznych
podziemnych oraz ścian fundamentowych.
4. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – zgodnie z wykazem wskazanym w PFU.
5. Renowację elewacji budynku.
6. Zastosowanie i wykonanie rozwiązań zamiennych w celu spełnienia wymagań ochrony
przeciwpożarowej.
Całkowity koszt: 5 082 816,40 zł.
Pożyczka rewitalizacyjna z regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020: 4 015 424,96 zł.
Wniosek o udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej został złożony do Agencji Rozwoju Pomorza
S.A. w grudniu 2020 roku i jest w trakcie weryfikacji.
Realizacja projektu w przypadku otrzymania pożyczki została przewidziana na lata 20212022.
III. Program „Aktywny samorząd”.
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.
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Wnioskowana kwota 159.750,00 zł.
IV. Program „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
Wnioskowana kwota – 268 333,71 zł.
W ramach powyższego programu złożono następujące projekty:
a) obszar B – Gmina Stegna
nazwa projektu:
„Urząd bez barier” – Urząd Gminy w Stegnie
„Szkoła barier II” – Zespół Szkolno -Przedszkolny w Drewnicy
b) obszar F – Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze
nazwa projektu: „Remont WTZ”
Projekty złożone do dofinansowania, które nie otrzymały dofinansowania:
I. Przebudowa drogi powiatowej 2340G na odcinku około 1300 m od miejscowości
Lubieszewo do granicy Powiatu Nowodworskiego z Powiatem Malborskim.
Celem projektu była przebudowa drogi powiatowej 2340G na odcinku około 1300 m
od miejscowości Lubieszewo do granicy Powiatu Nowodworskiego z Powiatem Malborskim
Projekt planowany był do realizacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego.
Czas trwania projektu: 04.2021 – 11.2022.
Wartość projektu: 3 210 000,00 zł.
Dofinansowanie – 2 568 000,00 zł.
Projekt nie znalazł się na liście wybranych do dofinansowania inwestycji.
II. Przebudowa drogi powiatowej 2303G na odcinku około 1700 m od miejscowości
Myszewko do granicy Powiatu Nowodworskiego z Powiatem Malborskim.
Celem projektu była przebudowa drogi powiatowej 2303G na odcinku około 1700 m
od miejscowości Myszewko do granicy Powiatu Nowodworskiego z Powiatem Malborskim.
Projekt planowany był do realizacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego.
Czas trwania projektu: 04.2021 – 11.2022.
Wartość projektu: 1 284 000,00 zł.
Dofinansowanie – 1 027 200,00 zł.
Projekt nie znalazł się na liście wybranych do dofinansowania inwestycji. Projekt został
złożony do dofinansowania również w ramach III naboru jednak ponownie nie został
wybrany do dofinansowania.
III. Dokończenie remontu balkonów w DPS oraz wykonanie zagospodarowania terenu
położonego przy DPS w Stegnie.
Celem projektu było dokończenie remontu balkonów w DPS oraz wykonanie
zagospodarowania terenu przy DPS w Stegnie. Projekt planowany był do realizacji ze
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.
Czas trwania projektu: 05.2021 – 10.2022.
Wartość projektu: 1 000 000,00 zł.
Dofinansowanie – 950 000,00 zł.
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Projekt nie znalazł się na liście wybranych do dofinansowania inwestycji.
IV. Przeprowadzenie prac budowlano–remontowych na parterze i na I piętrze
w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim.
Celem projektu było dokończenie remontu na parterze i na I piętrze w budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.
Projekt planowany był do realizacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego.
Czas trwania projektu: 04.2021 – 08.2022.
Wartość projektu: 1 500 000,00 zł
Dofinansowanie – 1 425 000,00 zł.
Projekt nie znalazł się na liście wybranych do dofinansowania inwestycji.
V. Dostęp (na) zawsze.
Celem projektu było przeprowadzenie prac remontowych mających na celu dostosowanie
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia. Projekt planowany
był do realizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w
Nowym Dworze Gdańskim, w ramach Programu „Dostępna Szkoła” – w ramach Działania
4.1 Innowacje społeczne, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa.
Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednak nie został wybrany do
dofinansowania.
Czas trwania projektu: 04.2021 – 03.2023.
Wartość projektu: 1 350 000,00 zł.
Dofinansowanie – 1 350 000,00 zł.

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

VIII/52/2019
z dnia 27 czerwca
2019 roku

2019-2021

I/1/2021
z dnia 29 stycznia

2021 – 2023

2.

3.

4.

Strategia Integracji i
Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu
Nowodworskiego na lata 20162026
Program Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie
Nowodworskim na lata 20192021
Program Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie

Wydział /
Jednostka
odpowiedzialna za
realizację
Wydział Strategii
i Rozwoju

2018-2021

Wydział Oświaty
i Spraw
Społecznych

2016-2026

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Nowym Dworze
Gdańskim
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Nowym Dworze
Gdańskim
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Nowodworskim na lata 20212023
Program Ochrony Środowiska
dla Powiatu Nowodworskiego
na lata 2017-2020 z
uwzględnieniem perspektywy
2021-2024
Program Działań Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych w
Powiecie Nowodworskim na
lata 2016-2026

2021 roku

Powiatowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w
Powiecie Nowodworskim na
rok 2021
Program Pomocy Dziecku i
Rodzinie Powiatu
Nowodworskiego na lata 20162021

I/2/2021
z dnia 29 stycznia
2021 roku

Program Oddziaływań
Korekcyjno – Edukacyjnych
dla Osób Stosujących Przemoc
w Rodzinie w Powiecie
Nowodworskim na rok 2021
Program Psychologiczno –
Terapeutyczny dla Osób
Stosujących Przemoc w
Rodzinie w Powiecie
Nowodworskim na rok 2021
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 2021 r.

I/3/2021
z dnia 29 stycznia
2021 roku

2021

I/4/2021
z dnia 29 stycznia
2021 roku

2021

XXXIX/251/2018
z dnia 7 lutego
2018 roku

2017-2024

XVI/107/2016 z
2016-2026
dnia 29 marca 2016
roku

2021

XVI/110/2016 z
2016-2021
dnia 29 marca 2016
roku

XXXVIII/245/2017 2018-2032
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1.10 Wyciąg ze Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 20152024
Misja i wizja
WIZJA:
Powiat Nowodworski jest 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
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- CO.2.1.1 Aktywizacja biernych zawodowo i bezrobotnych
- 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 2020 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu
Nowodworskiego na 2020 rok:
- Uchwała Nr I/6/2020 z dnia 31-01-2020r.,
- Uchwała Nr II/13/2020 z dnia 24-04-2020r.,
- Uchwała Nr III/19/2020 z dnia 18-05-2020r.,
- Uchwała Nr V/24/2020 z dnia 25-06-2020r.,
- Uchwała Nr VI/27/2020 z dnia 15-07-2020r.,
- Uchwała Nr VII/32/2020 z dnia 24-08-2020r.,
- Uchwała Nr VIII/40/2020 z dnia 29-09-2020r.,
- Uchwała Nr IX/43/2020 z dnia 28-10-2020r.,
- Uchwała Nr X/47/2020 z dnia 30-11-2020r.,
- Uchwała Nr XI/54/2020 z dnia 29-12-2020r.,
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 20152024, 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 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020-2032:
-

Uchwała Nr I/7/2020 z dnia 31-01-2020r.;
Uchwała Nr II/14/2020 z dnia 24-04-2020r.;
Uchwała Nr III/20/2020 z dnia 18-05-2020r.;
Uchwała Nr VI/28/2020 z dnia 15-07-2020r.;
Uchwała Nr VII/33/2020 z dnia 24-08-2020r.;
Uchwała Nr VIII/41/2020 z dnia 29-09-2020r.;
Uchwała Nr IX/44/2020 z dnia 28-10-2020r.;
Uchwała Nr X/48/2020 z dnia 30-11-2020r.;
Uchwała Nr XI/55/2020 z dnia 29-12-2020r.;

Uchwały zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
Uchwały są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 20152024, 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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Wykonanie pozostałych uchwał:
1. Uchwała Nr VII/35/2020 z dnia 24-08-2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2019r. – uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku .
2. Uchwała Nr VII/36/2020 z dnia 24-08-2020r. w sprawie absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019r. – uchwała została przekazana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku.
3. Uchwała Nr XI/56/2020 z dnia 29-12-2020r. w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 – środki zostały przeniesione na
wyodrębnione konto i zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2020r. włącznie.
4. Uchwała Rady Nr XI/57/2020 z dnia 29-12-2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2032. - uchwała została
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
5. Uchwała Rady Nr XI/58/2018 z dnia 29-12-2020r. w sprawie budżetu Powiatu
Nowodworskiego na 2021r. - uchwała została przekazana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku oraz kierownikom jednostek organizacyjnych w celu
dostosowania planów finansowych.
Uchwały są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 20152024, 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/4/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
Uchwała została 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.
2. Uchwała Nr II/11/2020 z dnia 24.04.2020 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 dwa
otwarte konkursy ofert w wyniku którego dofinansowania udzielono 12 organizacjom
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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.
3. Uchwała Nr II/12/2020 z dnia 24.04.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
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.
Zgodnie z uchwałą dotacji udzielono:
 Parafii Greckokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Żelichowie w kwocie 2.000,00 zł
na zadanie: „Opracowanie orzeczenia stanu zachowania i programu prac
konserwatorskich na podstawie badań laboratoryjnych empory z prospektem
organowym stanowiących wyposażenie kościoła p.w. św. Mikołaja w Żelichowie”.
 Parafii Greckokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Żelichowie w kwocie 5.000,00 zł
na zadanie: „Konserwacja cyborium ściennego stanowiącego wyposażenie kościoła
p.w. św. Mikołaja w Żelichowie”.
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.
4. Uchwała Nr III/16/2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/2019
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 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
Uchwała wprowadziła dodatkowe rozwiązania umożliwiające wręczanie i przekazanie
Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych
na terenie Powiatu Nowodworskiego, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania
jednostek systemu oświaty wynikających z działań podjętych w celu zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
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.
5. Uchwała Nr V/23/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXII/209/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 maja 2017 r.
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w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości Nagród Sportowych
Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Uchwała wprowadziła dodatkowe rozwiązania umożliwiające wręczanie i przekazanie
Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe ze względu na wprowadzone ograniczenia w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
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.
6. Uchwała Nr VI/25/2020 z dnia 15.07.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/12/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 kwietnia 2020 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej 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.
Udzielona została dotacja dla Parafii Greckokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Żelichowie
w kwocie 4.000,00 zł na zadanie: „Opracowanie orzeczenia stanu zachowania i programu
prac konserwatorskich na podstawie badań laboratoryjnych empory z prospektem organowym
stanowiących wyposażenie kościoła p.w. św. Mikołaja w Żelichowie”.
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
7. Uchwała Nr VI/26/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr V/41/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 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 zmienionej Uchwałą Nr III/16/2020 Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
V/41/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18czerwca 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.
Przyjęto zmiany wprowadzone uchwałą polegające na wyłączeniu klauzuli informacyjnej
o przetwarzaniu danych osobowych, jako części składowej poszczególnych wniosków,
będących załącznikami do załącznika do uchwały, w związku z koniecznością wprowadzania
na bieżąco zmian w klauzuli informacyjnej oraz na dodaniu załącznika dotyczącego
oświadczenia o numerze rachunku bankowego.
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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.2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój
oferty i infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej.
8. Uchwała Nr VII/29/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr X/78/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 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.
Przyjęto zmiany wprowadzone uchwałą polegające na wyłączeniu klauzuli informacyjnej
o przetwarzaniu danych osobowych, jako załącznika do uchwały, w związku z koniecznością
wprowadzania na bieżąco zmian w klauzuli informacyjnej. Dokument będzie stanowił
odrębny druk dołączany do wniosku.
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.
9. Uchwała Nr IX/42/2020 z dnia 28.10.2020 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 2021 rok”
Uchwalono Roczny program współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
który obowiązuje od 1 stycznia 2021 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
10. Uchwała Nr X/45/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrana i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne
i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Ustalono tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
Nowodworskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych
przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji
i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin przekazywania informacji o liczbie dzieci
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objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
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.
11. Uchwała Nr XI/49/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji w latach 2018-2019 „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu
Nowodworskiego na lata 2018-2021”.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282), zarząd województwa, powiatu lub wójt
(burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres czterech lat odpowiednio wojewódzki,
powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. Z realizacji programów opieki
nad zabytkami co dwa lata sporządzane jest sprawozdanie, zgodnie z zapisem art. 87 ust. 5
ustawy, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu
lub radzie gminy.
Sprawozdanie jest podsumowaniem działań w latach 2018-2019, podejmowanych przez
zaangażowane podmioty, w tym Powiat Nowodworski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków, Samorząd Województwa
Pomorskiego, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje
pozarządowe, kościoły oraz inne podmioty realizujące działania na rzecz ochrony dziedzictwa
kulturowego w Powiecie Nowodworskim.
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

2.3. Uchwały – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim
1. Uchwała Nr II/9/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu
Nowodworskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił realizację programu
pn: „Program wyrównywania różnic między regionami III” do którego przystąpił Powiat
Nowodworski. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans oraz zwiększenie
dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym
uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo
i społecznie.
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.
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Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.2. Aktywizacja
wykluczonych społecznie.
2. Uchwała Nr II/10/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań,
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020 roku.
Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwaliła wysokość środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 r.
Uchwała określiła jednocześnie zadania, jakie będą finansowane z ww. środków w Powiecie
Nowodworskim w 2020 r.
L.p.

1.

Zobowiązania z lat poprzednich realizowane w 2020 r.

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej

L.p. Środki przeznaczone na realizację zadań w 2020 r.
1.

2.

Wysokość
środków w
PLN
1.352.736
423.142

Rehabilitacja społeczna

388.142

dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów

162.708

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

5.040

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

170.194

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

50.000

Rehabilitacja zawodowa

35.000

zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy

35.000
Razem

1.775.878

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.
3. Uchwała Nr III/15/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów
pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu
Nowodworskiego za 2019 rok” wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej. Zgodnie z zapisami ww. ustawy, Powiatowe Centrum Pomocy
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Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim przygotowało dokument - ocena zasobów pomocy
społecznej sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
Następnie dokument został przekazany Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim,
po czym sejmikowi województwa. 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.
4. Uchwała Nr VII/30/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji w 2019 roku "Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych
Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2026".
„Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego
na lata 2016-2026” to dokument opracowany w celu sprawnego i trafnego realizowania
konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie przez wspólnotę
samorządową. W założeniu ma inicjować zachowania służące aktywnemu wzmacnianiu
postaw oraz wspieraniu 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 2019 r. zostało przygotowane m. in. na podstawie danych otrzymanych z jednostek
pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i instytucji z terenu powiatu
nowodworskiego.
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.
5. Uchwała Nr VIII/39/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany planu
finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2020 roku.
Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przyjęła zmiany planu finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. Zmiany
dotyczyły:
1) zmniejszenia o kwotę 22.994zł dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
2) zmniejszenia o kwotę 14.806zł dofinansowania na zaopatrzenie w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym,
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3) zwiększenia o kwotę 2.800zł dofinansowania likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych,
4) zwiększenia o kwotę 35.000zł na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności
gospodarczej, rolniczej lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej.
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.
6. Uchwała Nr X/46/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu
finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2020 roku.
Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przyjęła zmiany planu finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. Zmiany
dotyczyły:
1) zmniejszenia o kwotę 8.736zł dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
2) zmniejszenia o kwotę 2.248zł dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych,
3) zmniejszenia o kwotę 13.016zł dofinansowania na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
4) zwiększenia o kwotę 24.200zł dofinansowania likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych,
5) zmniejszenia o kwotę 200zł dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza
- przewodnika.
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.

2.4. Uchwały – Wydział Strategii i Rozwoju
1. Uchwała Nr II/8/2020 z dnia 24.04.2020 r. w sprawie realizacji projektu partnerskiego
pn.: „Podejmij inicjatywę – postaw na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)” w ramach Działania 5.5.
„Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19.
W związku z podjętą uchwałą – Projekt partnerski pn: "Podejmij inicjatywę - postaw
na rozwój" współfinansowany ze środków EFS z RPO WP 2014-2020 umowa zawarta
w lipcu 2019 roku. Projekt realizowany przez powiaty: malborski, sztumski i nowodworski.
Okres realizacji luty 2020 do czerwca 2023. Łączna kwota dofinansowania w projekcie
wynosi 716 307,68zł, z czego kwota przypadająca na rzecz wsparcia realizowanego
w Powiecie Nowodworskim przez Powiatowy urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
wynosi: 143 630,30zł.
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W ramach projektu zostaną zrealizowane szkolenia dla osób bezrobotnych i osób
zatrudnionych w MSP zarejestrowanych w urzędzie pracy. Na terenie Powiatu
Nowodworskiego wsparciem zostanie objętych 60 os. w tym 30 os. zatrudnionych w MŚP.
Do projektu podjęto uchwały:
 Nr 44/2020 z dnia 28.04.2020r. Zarządu Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Partnera Wiodącego –
Powiatu Malborskiego do reprezentowania Powiatu Nowodworskiego
w sprawach związanych z realizacją projektu
 Nr 45/2020 z dnia 28.04.2020rdla Dyrektora PUP w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji oraz składania w imieniu
Powiatu Nowodworskiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia
projektu.
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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 oraz CO.2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji
oraz dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
2. Uchwała Nr III/17/2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wystąpienia Powiatu
Nowodworskiego ze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja”.
W związku z podjętą uchwałą Nr III/17/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wystąpienia Powiatu Nowodworskiego ze Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja” podjęto decyzję o wystąpieniu Powiatu
Nowodworskiego z ww. LGD. W perspektywie finansowej, czyli w latach 2014-2020,
mimo przynależności do LGD Powiat nie otrzymał żadnych środków finansowych z uwagi
na to, iż LGD jako jedno z nielicznych Stowarzyszeń nie otrzymało środków finansowych
na realizację swojej Strategii. Z uwagi na to samorząd powiatowy stracił możliwość
skorzystania z dodatkowych środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Aby uniknąć takiej sytuacji, Powiat Nowodworski, mając
do realizacji wiele inwestycji, oraz aby w kolejnej perspektywie finansowej podczas dzielenia
środków mieć możliwość skorzystania z nich w jak największej ilości postanowiono
o podjęciu działań mających na celu wystąpienie ze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania Żuławy i Mierzeja. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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.
3. Uchwała Nr III/18/2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu
Nowodworskiego jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia „Żuławska Lokalna
Grupa Działania”.
W związku z podjętą uchwałą Nr III/18/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego jako członka
zwyczajnego do Stowarzyszenia „Żuławska Lokalna Grupa Działania” Powiat Nowodworski
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przystępując do Stowarzyszenia „Żuławska Lokalna Grupa Działania" umożliwi aktywny
udział powiatu w opracowaniu planów rozwojowych oraz zwiększy dostęp samorządu
powiatu do środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej. Będąc członkiem
Stowarzyszenia, Powiat Nowodworski będzie miał wpływ na decyzje podejmowane
przez LGD, w tym monitoring przebiegu realizacji strategii rozwoju.
Deklaracja o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Żuławka Lokalna Grupa Działania” została
złożona w marcu 2021 r. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim.
Do reprezentowania Powiatu Nowodworskiego w Stowarzyszeniu, upoważniono Starostę
Nowodworskiego oraz Sekretarza Powiatu.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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.

2.5 Uchwały – Wydział Infrastruktury
1. Uchwała Nr VII/31/2020 z dnia 24.08.2020 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. Wydział
Infrastruktury zapewnił właściwe oznakowanie poziome i pionowe wszystkich przystanków
objętych uchwałą.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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.

2.6 Uchwały Wydziału Organizacji i Promocji
1. Uchwała Nr I/1/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Budżetowo – Samorządowej z działalności w 2019 r.
Uchwała została zrealizowana. Komisja Budżetowo – Samorządowa zrealizowała plan pracy
w 2019 r., w związku z czym przedstawiła Radzie Powiatu do zatwierdzenia sprawozdanie
z działalności w 2019 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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/2/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Oświatowo – Społecznej z działalności w 2019 r.
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Uchwała została zrealizowana. Komisja Oświatowo – Społeczna zrealizowała plan pracy
w 2019 r., w związku z czym przedstawiła Radzie Powiatu do zatwierdzenia sprawozdanie
z działalności w 2019 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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 I/3/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2020 r.
Uchwała została zrealizowana. Plan pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
na 2020 r. został przyjęty.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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.
4. Uchwała Nr I/5/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu
Nowodworskiego.
Uchwała obecnie nie obowiązuje. Odwołanie Skarbnika powołanego ww. uchwałą nastąpiło
Uchwałą Nr IV/21/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu
Nowodworskiego.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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.
5. Uchwała Nr IV/21/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu
Nowodworskiego.
Uchwała obowiązująca.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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.
6. Uchwała Nr IV/22/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu
Nowodworskiego.
Uchwała obowiązująca.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
obszar priorytetowy: kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy
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kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1. Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej
społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
7. Uchwała Nr VII/34/2020 z dnia 24.08.2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu w Nowym Dworze wotum zaufania.
Uchwała obowiązująca.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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.
8. Uchwała Nr VIII/37/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
za I półrocze 2020 r.
Uchwała została zrealizowana. Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie Powiatu
sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję
Rewizyjną za I półrocze 2020 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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 VIII/38/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej
przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim
w zakresie wniosku Pana Zbigniewa Bojkowskiego złożonego do Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim.
Uchwała została zrealizowana. Komisja Rewizyjna powołała skład zespołu kontrolnego Panią Dorotę Chojna – Przewodniczącą Zespołu kontrolnego i Pana Mirosława Molskiego –
członka Zespołu, do przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze
Gdańskim w zakresie wniosku Pana Zbigniewa Bojkowskiego złożonego do Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim. W miesiącu marcu br podjęta została uchwała Rady Powiatu
przedstawiająca sprawozdanie z kontroli – Uchwała Nr II/16/2021 Rady Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze
Gdańskim w zakresie wniosku Pana Zbigniewa Bojkowskiego złożonego do Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 12 sierpnia 2020 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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 XI/50/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Budżetowo – Samorządowej na 2021 r.
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Uchwała w realizacji. Rada Powiatu zatwierdziła plan pracy Komisji Budżetowo –
Samorządowej na rok 2021, który obecnie jest realizowany.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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 XI/51/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Oświatowo – Społecznej na 2021 r.
Uchwała w realizacji. Rada Powiatu zatwierdziła plan pracy Komisji Oświatowo – Społecznej
na rok 2021, który obecnie jest realizowany.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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 XI/52/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
Uchwała w realizacji. Rada Powiatu zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok
2021, który obecnie jest realizowany.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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 XI/53/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
za II półrocze 2020 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 2020 r.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024,
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 2020 r.:
1. Uchwała Nr 4/2020 z dnia 14.01.2020 r.
2. Uchwała Nr 8/2020 z dnia 28.01.2020 r.
3. Uchwała Nr 12/2020 z dnia 11.02.2020 r.
4. Uchwała Nr 19/2020 z dnia 18.02.2020 r.
5. Uchwała Nr 25/2020 z dnia 10.03.2020 r.
6. Uchwała Nr 43/2020 z dnia 07.04.2020 r.
7. Uchwała Nr 50/2020 z dnia 12.05.2020 r.
8. Uchwała Nr 70/2020 z dnia 30.06.2020 r.
9. Uchwała Nr 71/2020 z dnia 07.07.2020 r.
10. Uchwała Nr 80/2020 z dnia 28.07.2020 r.
11. Uchwała Nr 94/2020 z dnia 08.09.2020 r.
12. Uchwała Nr 147/2020 z dnia 31.12.2020 r.
Zmian w budżecie Zarząd dokonywał na podstawie art. 257, 258 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10
ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23
grudnia 2019r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r. (Dz. U. Woj. Pom.
z 2020 r. poz. 682) polegających na:
- zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku
budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów
innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku
budżetowego środków UE.
- przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem
wydatków,
- zmianie w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Uchwały zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 20152024: 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 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. oraz zmian
planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez Powiat w 2020 r.:
1. Uchwała Nr 22/2020 z dnia 25.02.2020 r.
2. Uchwała Nr 32/2020 z dnia 17.03.2020 r.
3. Uchwała Nr 35/2020 z dnia 24.03.2020 r.
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4. Uchwała Nr 46/2020 z dnia 28.04.2020 r.
5. Uchwała Nr 49/2020 z dnia 05.05.2020 r.
6. Uchwała Nr 51/2020 z dnia 21.05.2020 r.
7. Uchwała Nr 65/2020 z dnia 10.06.2020 r.
8. Uchwała Nr 67/2020 z dnia 23.06.2020 r.
9. Uchwała Nr 83/2020 z dnia 04.08.2020 r.
10. Uchwała Nr 84/2020 z dnia 11.08.2020 r.
11. Uchwała Nr 89/2020 z dnia 03.09.2020 r.
12. Uchwała Nr 95/2020 z dnia 15.09.2020 r.
13. Uchwała Nr 101/2020 z dnia 29.09.2020 r.
14. Uchwała Nr 108/2020 z dnia 13.10.2020 r.
15. Uchwała Nr 111/2020 z dnia 20.10.2020 r.
16. Uchwała Nr 114/2020 z dnia 28.10.2020 r.
17. Uchwała Nr 122/2020 z dnia 10.11.2020 r.
18. Uchwała Nr 127/2020 z dnia 17.11.2020 r.
19. Uchwała Nr 129/2020 z dnia 24.11.2020 r.
20. Uchwała Nr 135/2020 z dnia 01.12.2020 r.
21. Uchwała Nr 140/2020 z dnia 08.12.2020 r.
22. Uchwała Nr 141/2020 z dnia 15.12.2020 r.
23. Uchwała Nr 146/2020 z dnia 29.12.2020 r.
Zmian w budżecie Zarząd dokonywał na podstawie art. 257, 258 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10
ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r. (Dz. U. Woj. Pom.
z 2020 r. poz. 682) polegających na:
- zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku
budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów
innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku
budżetowego środków UE.
- przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem
wydatków,
- zmianie w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej
Uchwały zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 20152024: 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 w sprawie zmiany Wieloletniej
Nowodworskiego na lata 2019 – 2032:

Prognozy

Finansowej

Powiatu

1. Uchwała Nr 52/2020 z dnia 21.05.2020 r.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Zarząd dokonał na podstawie art. 232 ustawy
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2019r., 869 z późn. zm.).
Uchwała została przekazana do RIO w Gdańsku.
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Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 20152024: 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 1/2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Nowodworski
w 2020 r.
Zgodnie z art. 249 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu opracował plan finansowy zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku
budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa oraz dokonywał zmian każdorazowo po zmianie kwoty
dotacji przyznanych na ten cel.
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 6/2020 z dnia 21.01.2020 r. w sprawie przekazania uprawnień do
zaciągania zobowiązań.
Uchwała podjęta w oparciu o § 10 ust. 1 pkt 5) uchwały Nr X/91/2019 Rady Powiatu w
Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2020 r.
została przekazana do wiadomości i stosowania kierownikom jednostek organizacyjnych
Powiatu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.
Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 20152024: 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 36/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok.
Uchwała, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.
2077 z późn. zm.), została przedstawiona Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i RIO
w Gdańsku.
Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 20152024: 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 37/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie
mienia Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2019 r.
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Uchwała, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.
2077 z późn. zm.), została przedstawiona Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i RIO
w Gdańsku.
5. Uchwała Nr 69/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 138/2019
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 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.
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i przekazana
do stosowania pracownikom Wydziału Obsługi Jednostek.
Uchwała 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.
6. Uchwała Nr 96/2020 z dnia 15.09.2020 r. w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2020 r.
Uchwała, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.
2077 z późn. zm.), 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 (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.
7. Uchwała Nr 97/2020 z dnia 15.09.2020 r. w sprawie przedstawienia informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za I
półrocze 2020 r.
Uchwał, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077
z późn. zm.), 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 (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.
8. Uchwała Nr 110/2020 z dnia 20.10.2020 r. w sprawie częściowego uchylenia Uchwały
Nr 108/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 13 października 2020
r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. oraz zmian planu
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez
Powiat w 2020 r.
Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
Uchwała 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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9. Uchwała Nr 125/2020 z dnia 10.11.2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu
Powiatu na 2021 r.
Uchwała została przedstawiona Radzie Powiatu i przesłana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 12.11.2020 r.
Uchwała 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.
10. Uchwała Nr 126/2020 z dnia 10.11.2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021 -2032.
Uchwała została przedstawiona Radzie Powiatu w dniu 12.11.2020 r. oraz przesłana do
i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 16-11-2020 r.
Uchwała 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.
11. Uchwała Nr 128/2020 z dnia 17.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji
inwentaryzacyjnej dla jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym
jest Powiat Nowodworski.
12. Uchwała Nr 133/2020 z dnia 24.11.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 128/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17.11.2020 r. w sprawie
wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla jednostek organizacyjnych dla których
organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.
Uchwały Nr 128/2020 i 133/2020 zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa. Dokument zawierający instrukcję inwentaryzacyjną został wprowadzony
Zarządzeniem Starosty Nowodworskiego Nr 82/2020 z dnia 24-11-2020 r.
13. Uchwała Nr 136/2020 z dnia 01.12.2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego
dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
W uchwale przedstawiony został plan finansowy dla rachunku, na który wpłynęły środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone na budowę zatok parkingowych
w miejscowości Jantar, została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

3.2 Uchwały – Wydział Organizacji i Promocji
1. Uchwała Nr 28/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie 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,
uchwałą Nr 94/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 września
2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze
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Gdańskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz uchwałą Nr
111/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 listopada 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.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim został
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 16 marca 2020 r. Pracownicy
Starostwa zostali zapoznani i zobligowani do stosowania wytycznych zawartych
w regulaminie organizacyjnym.
Uchwała obowiązująca, zmieniona uchwałami:
- Uchwała Nr 81/2020 z dnia 28.07.2020 r.
- Uchwała Nr 93/2020 z dnia 08.09.2020 r.
- Uchwała Nr 102/2020 z dnia 29.09.2020 r.
- Uchwała Nr 9/2021 z dnia 29.01.2021 r.
- Uchwała Nr 27/2021 z dnia 16.03.2021 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 i społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej
przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie.
2. Uchwała Nr 53/2020 z dnia 26.05.2020 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie
Powiatu Nowodworskiego.
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30 czerwca
2020 r. 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.
3. Uchwała Nr 81/2020 z dnia 28.07.2020 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,
uchwałą Nr 94/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 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, uchwałą Nr
111/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 listopada 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
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Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz uchwałą Nr 28/2020 Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 marca 2020 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.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim został
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 lipca 2020 r. Pracownicy
Starostwa zostali zapoznani i zobligowani do stosowania wytycznych zawartych
w regulaminie organizacyjnym.
Uchwała obowiązująca, zmieniona uchwałami:
- Uchwała Nr 93/2020 z dnia 08.09.2020 r.
- Uchwała Nr 102/2020 z dnia 29.09.2020 r.
- Uchwała Nr 9/2021 z dnia 29.01.2021 r.
- Uchwała Nr 27/2021 z dnia 16.03.2021 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 i społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej
przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie.
4. Uchwała Nr 93/2020 z dnia 08.09.2020 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,
uchwałą Nr 94/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 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, uchwałą Nr
111/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 listopada 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 28/2020 Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 marca 2020 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 81/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim z dnia 28 lipca 2020 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.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim został
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 09 września 2020 r. Pracownicy
Starostwa zostali zapoznani i zobligowani do stosowania wytycznych zawartych
w regulaminie organizacyjnym.
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Uchwała obowiązująca, zmieniona uchwałami:
- Uchwała Nr 102/2020 z dnia 29.09.2020 r.
- Uchwała Nr 9/2021 z dnia 29.01.2021 r.
- Uchwała Nr 27/2021 z dnia 16.03.2021 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 i społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej
przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie.
5. Uchwała Nr 102/2020 z dnia 29.09.2020 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,
uchwałą Nr 94/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 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, uchwałą Nr
111/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 listopada 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 28/2020 Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 marca 2020 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 81/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim z dnia 28 lipca 2020 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 93/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8
września 2020 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.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim został
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 05 października 2020 r. Pracownicy
Starostwa zostali zapoznani i zobligowani do stosowania wytycznych zawartych
w regulaminie organizacyjnym.
Uchwała obowiązująca, zmieniona uchwałami:
- Uchwała Nr 9/2021 z dnia 29.01.2021 r.
- Uchwała Nr 27/2021 z dnia 16.03.2021 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 i społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej
przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie.
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6. Uchwała Nr 105/2020 z dnia 06.10.2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia
Kierownika Wydziału Infrastruktury.
Uchwała zrealizowana. Pan Arkadiusz Gorczyński Kierownik Wydziału Infrastruktury,
z dniem 30.09.2020 r. zakończył pracę 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 infrastrukturalny, cel strategiczny CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
7. Uchwała Nr 106/2020 z dnia 06.10.2020 r. w sprawie upoważnienia p. o. Kierownika
Wydziału Infrastruktury.
Uchwała zrealizowana. Dnia 08.10.2020 r. Pani Paulina Ciszek otrzymała uchwałę Nr
106/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie upoważnienia p. o.
Kierownika Wydziału Infrastruktury.
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015
– 2024: obszar priorytetowy Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, cel strategiczny CS.3.1
Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny CO.3.1.1
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
8. Uchwała Nr 145/2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie
umowy o pracę z panią Marią Pawłowską Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej
„MORS” w Stegnie.
Uchwała zrealizowana. Pismem z dnia 04.01.2021 r., znak OPR.2120.01.2021.AR Pani Maria
Pawłowska dyrektor Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie otrzymała ww. uchwałę.

3.3 Uchwały - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
1. Uchwała Nr 7/2020 z dnia 21.01.2020 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.
Zgodnie z uchwałą powołano komisje w składzie:
1) Barbara Ogrodowska - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim –
Przewodniczący Komisji,
2) Tomasz Szczepański - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim –
członek Komisji,
3) Małgorzata Wereszczyńska- Łukasiak - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim – członek Komisji,
Strategia 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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2. Uchwała Nr 10/2020 z dnia 28.01.2020 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.
Dofinansowanie na realizację zadań publicznych otrzymało 13 organizacji pozarządowych na
kwotę 37.600 zł. Ze względów formalnych odrzucono dwie oferty.
Strategia 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 13/2020 z dnia 11.02.2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i placówki
doskonalenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, objętych dofinansowaniem
w 2020 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 2020.
Strategia 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.
4. Uchwała Nr 14/2020 z dnia 18.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko dyrektora szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Nowodworski.
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora placówki, dla której organem prowadzącym jest
Powiat Nowodworski tj. Zespołu Szkół. Konieczność przeprowadzenia konkursu wynikała
z upływu terminu, na jaki stanowisko zostało powierzone tj. do 31 sierpnia 2020 r.
Strategia 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.
5. Uchwała Nr 15/2020 z dnia 18.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko dyrektora szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Nowodworski.
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora placówki, dla której organem prowadzącym jest
Powiat Nowodworski tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny
Sendlerowej. Konieczność przeprowadzenia konkursu wynikała z upływu terminu, na jakie
stanowisko zostało powierzone tj. do 31 lipca 2020 r.
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Strategia 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.
6. Uchwała Nr 16/2020 z dnia 18.02.2020 r. w sprawie przyznania Nagród Sportowych
Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Przyznano 11 sportowcom Nagrody Starosty Nowodworskiego w wysokości od 500,00 do
1.000,00 zł.
Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024: obszar priorytetowy
Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS.2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał
ludzki, cel operacyjny CO.2.1.3 Wzrost aktywności sportowej mieszkańców Powiatu.
7. Uchwała Nr 20/2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do
zastępowania Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze
Gdańskim podczas jego nieobecności.
Wyznaczono Panią Małgorzatę Preiss do zastępowania Pani Izabeli Narewskiej - dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim, podczas jej
nieobecności.
Strategia 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.
8. Uchwała Nr 21/2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela
zastępującego Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze
Gdańskim podczas jego nieobecności do składania oświadczeń woli.
Upoważniono Panią Małgorzatę Preiss, zastępującą podczas nieobecności Dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim, do składania oświadczeń woli
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
Strategia 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 26/2020 z dnia 10.03.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.
Powołano 12 członków komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim. Przewodniczącym komisji ustalono Panią Martę Dorobek –
Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.
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Strategia 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.
10. Uchwała Nr 27/2020 z dnia 10.03.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym
Dworze Gdańskim.
Powołano 12 członków komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Przewodniczącym
komisji ustalono Panią Martę Dorobek – Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w
Nowym Dworze Gdańskim.
Strategia 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.
11. Uchwała Nr 29/2020 z dnia 17.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji do
zaopiniowania złożonych w 2020 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.
Komisja powołana w składzie:
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.
Strategia 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 turystycznokulturalnej.
12. Uchwała Nr 30/2020 z dnia 17.03.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji otwartych konkursów ofert w zakresie działalności pożytku publicznego w
2019 roku.
W ramach ogłoszonego konkursu ofert w 2019 r. dotację otrzymało 12 organizacji
pozarządowych. Wszystkie rozliczyły dotację w terminie.
Strategia 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

52

13. Uchwała Nr 38/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.
Zarząd Powiatu unieważnił konkurs na stanowisko dyrektora placówki, dla której organem
prowadzącym jest Powiat Nowodworski tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w związku z wprowadzeniem stanu
epidemii w kraju, gdzie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów na stanowisko dyrektora
tych jednostek i jeżeli konkurs został ogłoszonym i niezakończony przed 26 marca 2020 r.,
organ prowadzący unieważnia ogłoszony konkurs.
Strategia 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.
14. Uchwała Nr 39/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.
Zarząd Powiatu unieważnił konkurs na stanowisko dyrektora placówki, dla której organem
prowadzącym jest Powiat Nowodworski tj. Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w
związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, gdzie w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów
na stanowisko dyrektora tych jednostek i jeżeli konkurs został ogłoszonym i niezakończony
przed 26 marca 2020 r., organ prowadzący unieważnia ogłoszony konkurs.
Strategia 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.
15. Uchwała Nr 40/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 26/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w
Nowym Dworze Gdańskim.
Uchylono uchwałę w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, gdzie w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ogłasza się i nie
przeprowadza się konkursów na stanowisko dyrektora tych jednostek i jeżeli konkurs został
ogłoszonym i niezakończony przed 26 marca 2020 r. należy odwołać powołaną przed 26
marca 2020 r. imienną komisję do konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.
Strategia 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.
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16. Uchwała Nr 41/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 27/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie ustalenia wysokości
stypendium w roku 2020.
Uchylono uchwałę w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, gdzie w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ogłasza się i nie
przeprowadza się konkursów na stanowisko dyrektora tych jednostek i jeżeli konkurs został
ogłoszonym i niezakończony przed 26 marca 2020 r. należy odwołać powołaną przed 26
marca 2020 r. imienną komisję do konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze
Gdańskim.
Strategia 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.
17. Uchwała Nr 42/2020 z dnia 07.04.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium
w roku 2020.
Ustalono kwotę jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
zamieszkałych na stałe i uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na
terenie Powiatu Nowodworskiego w wysokości: kwota maksymalna 350 zł dla jednego
ucznia, kwota minimalna 100 zł dla jednego ucznia. W roku 2020 w budżecie zaplanowano
środki finansowe na ten cel w wysokości 24.000 zł.
Strategia 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.
18. Uchwała Nr 47/2020 z dnia 05.05.2020 r. w sprawie wysokości dotacji dla placówki
rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej w roku 2020.
Ustalono kwotę miesięcznej dotacji w wysokości 4 753,33 zł miesięcznie na jednego
wychowanka w roku 2020 przebywającym w Ośrodku Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczym w Jezierniku – niepublicznej placówce oświatowej, dla której organem
prowadzącym jest Fundacja WRÓĆ w Jantarze oraz kwotę 420,29 zł miesięcznie na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem w tejże placówce.
Strategia 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.
19. Uchwała Nr 54/2020 z dnia 26.05.2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia
stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór
Gdański, Pani Joannie Dudek.
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W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju i w wyniku nieprzeprowadzenia
konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, organ prowadzący przedłużył powierzenie
stanowiska dyrektora Pani Joannie Dudek w w/w placówce, do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Strategia 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.
20. Uchwała Nr 55/2020 z dnia 26.05.2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54,
82-100 Nowy Dwór Gdański, Pani Wioletcie Przyborowskiej.
W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju i w wyniku nieprzeprowadzenia
konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, organ prowadzący
przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora Pani Wioletcie Przyborowskiej w w/w
placówce, do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Strategia 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.
21. Uchwała Nr 64/2020 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 93/2019
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 września 2019 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w projekcie „Zdolni
z Pomorza – powiat nowodworski”.
Powołano nowy skład komisji przyznającej stypendia oraz ustalono nowe terminy wypłat
stypendium.
Strategia 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.
22. Uchwała Nr 72/2020 z dnia 10.07.2020 r. w sprawie zasad przyznawania honorowego
patronatu Starosty Nowodworskiego.
Przyjęto Regulamin przyznawania honorowego patronatu Starosty Nowodworskiego.
Regulamin stanowi załącznik do uchwały.
Strategia 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.
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23. Uchwała Nr 73/2020 z dnia 10.07.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/2019
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego.
Przyjęto zmiany do regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego,
wprowadzone uchwałą.
Strategia 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 100/2020 z dnia 29.09.2020 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 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok”.
Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 30.09.2020 r. do 7.10.2020 r. poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń projektu programu oraz opublikowaniu na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. We wskazanym terminie
nie wpłynęły żadne uwagi.
Strategia 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.
25. Uchwała Nr 112/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie powierzenia
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.
W przypadku Powiatu Nowodworskiego konkurs dotyczy jednego punktu mieszczącego
się w Stegnie przy ul. Morskiej 11. Wysokość dotacji na 2021 r. dla organizacji
pozarządowej wynosi 64.020,00 zł.
Strategia 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.
26. Uchwała Nr 113/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów
na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie powierzenia
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.
Nabór na członków komisji przeprowadzono od dnia 28 października 2020 r. do dnia
3 listopada 2020r. Ogłoszenie o naborze kandydatów zostało umieszczone w Biuletynie
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Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze
Gdańskim oraz na stronie internetowej Powiatu Nowodworskiego. Żadna organizacja nie
zgłosiła kandydata do komisji.
Strategia 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.
27. Uchwała Nr 123/2020 z dnia 10.11.2020 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 imienną komisję egzaminacyjną dla nauczyciela kontraktowego w Liceum
Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim ul. 3 Maja 3,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w której skład weszli:
1) Beata Zawadzka – Przedstawiciel Organu Prowadzącego, Przewodniczący Komisji,
2) Anna Dworak – Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
3) Tomasz Kwoczek – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej
w Nowym Dworze Gdańskim,
4) Barbara Zbrzeźna – Ekspert,
5) Dorota Chojna – Ekspert.
Strategia 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.
28. Uchwała Nr 124/2020 z dnia 10.11.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Ustalono wynagrodzenie ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych,
w wysokości 190,00 zł brutto za każdy przeprowadzony egzamin na stopień nauczyciela
mianowanego. Środki niezbędne na pokrycie wynagrodzenia ekspertów są rok rocznie
zabezpieczone w budżecie Powiatu.
Strategia 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.
29. Uchwała Nr 130/2020 z dnia 24.11.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku
2021 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie
Powiatu Nowodworskiego.
Powołana została komisja w składzie :
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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.
Strategia 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.
30. Uchwała Nr 134/2020 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie powierzenia
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.
Na terenie Powiatu Nowodworskiego została wybrana do realizacji oferta Stowarzyszenia
Akcja Społeczna z Gdańska.
Strategia 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.
31. Uchwała Nr 137/2020 z dnia 01.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 91/2019
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 września 2019 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat
nowodworski”.
Zmianie uległ zapis § 6 ust. 15 w którym określono miejsce realizacji zajęć oraz dodano zapis
dotyczący możliwości prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w formie zdalnej.
Strategia 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.

3.4 Uchwały – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
1. Uchwała Nr 2/2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/2019

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2019 roku 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. Zmiana uchwały w celu odstąpienia od opłaty za zezwolenie na
dysponowanie gruntem na cele budowlane. Zgodnie z treścią Uchwały Nr 111/2015 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie odpłatności
za wyrażenie zgody na dysponowanie do celów budowlanych i wejścia na teren
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nieruchomości będących własnością Powiatu Nowodworskiego, w myśl §2 ust. 2 Zarząd
Powiatu może odstąpić od pobrania opłaty jeżeli inwestycja służy celowi publicznemu.
Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024: obszar priorytetowy Kapitał
przestrzenny
i
infrastrukturalny,
cel
strategiczny
Rozwinięta
infrastruktura
transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny Rozwój i modernizacja infrastruktury
drogowej i rowerowej.
2. Uchwała Nr 3/2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 133/2019
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2019 roku 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. Zmiana uchwały w celu odstąpienia od opłaty za zezwolenie na
dysponowanie gruntem na cele budowlane. Zgodnie z treścią Uchwały Nr 111/2015 Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie odpłatności
za wyrażenie zgody na dysponowanie do celów budowlanych i wejścia na teren
nieruchomości będących własnością Powiatu Nowodworskiego, w myśl §2 ust. 2 Zarząd
Powiatu może odstąpić od pobrania opłaty jeżeli inwestycja służy celowi publicznemu.
Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024: obszar priorytetowy Kapitał
przestrzenny
i
infrastrukturalny,
cel
strategiczny
Rozwinięta
infrastruktura
transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny Rozwój i modernizacja infrastruktury
drogowej i rowerowej.
3. Uchwała Nr 17/2020 z dnia 18.02.2020 r. w sprawie: ogłoszenia, organizacji
i przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej oznaczonej jako działka 254/1 położonej w Junoszynie, gmina Stegna.
Uchwała zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu opublikowano w BIP oraz Monitorze
Urzędowym, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu. Przetarg
zaplanowany na 24.04.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak
wpłaty wadium i oferentów.
Strategia 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 Optymalizacja wydatków. Rodzaje działań: efektywne
gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost poziomu dochodów
samorządów, w tym dochodu Powiatu.
4. Uchwała Nr 18/2020 z dnia 18.02.2020r. w sprawie: ogłoszenia, organizacji
i przeprowadzenia I 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 opublikowano w BIP oraz Monitorze
Urzędowym, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu. Przetarg
zaplanowany na 29.04.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak
wpłaty wadium i oferentów.
Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024: obszar priorytetowy Kapitał
gospodarczy (P1), cel strategiczny CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów
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Powiatu, cel operacyjny Optymalizacja wydatków. Rodzaje działań: efektywne
gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost poziomu dochodów
samorządów, w tym dochodu Powiatu.
5. Uchwała Nr 58/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia, organizacji
i przeprowadzenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej oznaczonej jako działka 254/1 położonej w Junoszynie, gmina Stegna.
Uchwała zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu opublikowano w BIP oraz Monitorze
Urzędowym, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu. Przetarg
zaplanowany na 05.08.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak
wpłaty wadium i oferentów.
Strategia 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 Optymalizacja wydatków. Rodzaje działań: efektywne
gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost poziomu dochodów
samorządów, w tym dochodu Powiatu.
6. Uchwała Nr 59/2020 z dnia 02.06.2020 r. w sprawie: ogłoszenia, organizacji
i przeprowadzenia II 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 opublikowano w BIP oraz Monitorze
Urzędowym, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu. Przetarg
zaplanowany na 06.08.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak
wpłaty wadium i oferentów.
Strategia 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 Optymalizacja wydatków. Rodzaje działań: efektywne
gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost poziomu dochodów
samorządów, w tym dochodu Powiatu.
7. Uchwała Nr 60/2020 z dnia 02.06.2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz
wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego położonej
w Sztutowie przeznaczonej 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.
Strategia 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 Optymalizacja wydatków. Rodzaje działań: efektywne
gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost poziomu dochodów
samorządów, w tym dochodu Powiatu.
8. Uchwała Nr 66/2020 z dnia 23.06.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla
Geodety Powiatowego, Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
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Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim dotyczącego złożenia wniosków
celem regulacji zapisów EGiB.
Uchwała zrealizowana. Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim podpisał i złożył w imieniu
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wnioski o ujawnienie w Ewidencji Gruntów i
Budynków zmian poprzez wykreślenie trwałego Zarządu Dróg Powiatowych.
Strategia 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.
9. Uchwała Nr 77/2020 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie
na cele budowlane i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nowodworskiego
w
celu
posadowienia
projektowanej
infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Orange Polska S.A. na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.1.2020.AB z dnia 28.07.2020 r.
Zgoda nastąpiła odpłatnie.
Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024: obszar priorytetowy kapitał
przestrzenny
i
infrastrukturalny,
cel
strategiczny
rozwinięta
infrastruktura
transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej.
10. Uchwała 86/2020 z dnia 25.08.2020 r. w sprawie: ogłoszenia, organizacji
i przeprowadzenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej oznaczonej jako działka 254/1 położonej w Junoszynie, gmina Stegna.
Uchwała zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu opublikowano w BIP oraz Monitorze
Urzędowym, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu. Przetarg
zaplanowany na 29.10.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Strategia 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 Optymalizacja wydatków. Rodzaje działań: efektywne
gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost poziomu dochodów
samorządów, w tym dochodu Powiatu.
11. Uchwała Nr 87/2020 z dnia 25.08.2020 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 opublikowano w BIP oraz Monitorze
Urzędowym, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu. Przetarg
zaplanowany na 30.10.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Strategia 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 Optymalizacja wydatków. Rodzaje działań: efektywne
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gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost poziomu dochodów
samorządów, w tym dochodu Powiatu.
12. Uchwała Nr 88/2020 z dnia 25.08.2020 r. w sprawie: ogłoszenia, organizacji
i przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości
niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 231/19, 231/20 i 231/21 położonej
w Sztutowie, gmina Sztutowo.
Uchwała zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu opublikowano w BIP oraz Monitorze
Urzędowym, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu. Przetarg
zaplanowany na 29.09.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Strategia 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 Optymalizacja wydatków. Rodzaje działań: efektywne
gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost poziomu dochodów
samorządów, w tym dochodu Powiatu.
13. Uchwała Nr 98/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego położonej w Kmiecinie
przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat.
Uchwała zrealizowana. Wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń,
opublikowano w BIP, a także w Dzienniku Bałtyckim.
Strategia 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 Optymalizacja wydatków. Rodzaje działań: efektywne
gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost poziomu dochodów
samorządów, w tym dochodu Powiatu.
14. Uchwała Nr 99/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
dysponowanie na cele budowlane i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Nowodworskiego w celu posadowienia projektowanej infrastruktury
przesyłowej.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Orange Polska S.A. na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.2.2020.AB z dnia 30.09.2020 r.
Zgoda nastąpiła odpłatnie.
Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024: obszar priorytetowy Kapitał
przestrzenny
i
infrastrukturalny,
cel
strategiczny
Rozwinięta
infrastruktura
transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej.
15. Uchwała Nr 104/2020 z dnia 06.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
dysponowanie na cele budowlane i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Nowodworskiego w celu posadowienia projektowanej linii elektroenergetycznej
kablowej nn -0,4 kV.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Orange Polska S.A. na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.3.2020.AB z dnia 15.10.2020 r.
Zgoda nastąpiła odpłatnie.
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Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024: obszar priorytetowy Kapitał
przestrzenny
i
infrastrukturalny,
cel
strategiczny
Rozwinięta
infrastruktura
transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej.
16. Uchwała Nr 119/2020 z dnia 03.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
dysponowanie na cele budowlane i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Nowodworskiego w celu posadowienia projektowanej infrastruktury
przesyłowej.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.4.2020.AB z dnia
04.11.2020 r. Zgoda nastąpiła odpłatnie.
Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024: obszar priorytetowy Kapitał
przestrzenny
i
infrastrukturalny,
cel
strategiczny
Rozwinięta
infrastruktura
transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej.
17. Uchwała Nr 120/2020 z dnia 03.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
dysponowanie na cele budowlane i wejście 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 w celu realizacji celu publicznego tj.
remontu przejazdu kolejowego. Zgoda nastąpiła nieodpłatnie, została udzielona pismem
nr GK.6853.5.2020.AB z dnia 04.11.2020 r.
Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024: obszar priorytetowy Kapitał
przestrzenny
i
infrastrukturalny,
cel
strategiczny
Rozwinięta
infrastruktura
transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej.
18. Uchwała Nr 121/2020 z dnia 03.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
dysponowanie na cele budowlane i wejście na teren nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Nowodworskiego w celu wykonania remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej
nr 502 wraz z remontem przejazdu kolejowo – drogowego.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w celu realizacji celu publicznego tj.
remontu przejazdu kolejowego. Zgoda nastąpiła nieodpłatnie, została udzielona pismem
nr GK.6853.6.2020.AB z dnia 04.11.2020 r.
Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024: obszar priorytetowy Kapitał
przestrzenny
i
infrastrukturalny,
cel
strategiczny
Rozwinięta
infrastruktura
transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej.
19. Uchwała Nr 138/2020 z dnia 01.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji
i przeprowadzenia IV ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej oznaczonej jako działka nr 254/1 położonej w Junoszynie, gmina Stegna.
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Uchwała zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu opublikowano w BIP oraz Monitorze
Urzędowym, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu. Przetarg
zaplanowany na 08.02.2021 r. zakończył się wynikiem pozytywnym.
Strategia 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 Optymalizacja wydatków. Rodzaje działań: efektywne
gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost poziomu dochodów
samorządów, w tym dochodu Powiatu.
20. Uchwała Nr 139/2020 z dnia 01.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji
przeprowadzenia IV 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, 254/17, położonej
w Junoszynie, gmina Stegna.
Uchwała zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu opublikowano w BIP oraz Monitorze
Urzędowym, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu. Przetarg
zaplanowany na 10.02.2021 r. zakończył się wynikiem pozytywnym.
Strategia 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 optymalizacja wydatków. Rodzaje działań: efektywne
gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost poziomu dochodów
samorządów, w tym dochodu Powiatu.
21. Uchwała Nr 142/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
dysponowanie na cele budowlane i wejście na teren nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Nowodworskiego w celu budowy sieci wodociągowej.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Centralnemu Wodociągowi Żuławskiemu na
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.7.2020.AB z dnia
31.12.2020 r. Zgoda nastąpiła odpłatnie.
Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024: obszar priorytetowy Kapitał
przestrzenny
i
infrastrukturalny,
cel
strategiczny
Rozwinięta
infrastruktura
transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej.

3.5 Uchwały - Wydział Strategii i Rozwoju
1. Uchwała Nr 24/2020 z dnia 10.03.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

dla Kierownika Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdańskim do podejmowania wiążących decyzji związanych z realizacją
projektu pn. „Żuławska Szkoła Ćwiczeń” 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; Nr
konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń
– II edycja; Nr wniosku: POWR.02.10.00-3010/20.
Zgodnie z podjętą uchwałą wykonanie uchwały powierzono Kierownikowi Wydziału
Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, Pani Magdzie
Woźniak.
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Z uwagi na wprowadzone obostrzenia w związku z pandemią COVID – 19, negocjacje nie
odbyły się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, natomiast odbyły się w formie pisemnej.
Negocjacje zakończyły się złożeniem podpisu pod ustaleniami wiążącymi dla projektu przez
osoby upoważnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Powiatu
Nowodworskiego.
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 jakości oraz dostosowanie oferty edukacyjnej dla potrzeb rynku pracy.
2. Uchwała Nr 33/2020 z dnia 24.03.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w
Nowym Dworze Gdańskim.
Zgodnie z podjętą uchwałą udzielono upoważnienia, Pani Joannie Dudek, do rozliczenia w
imieniu Powiatu Nowodworskiego projektu pn. ,,Windą po wiedzę" w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, w tym w szczególności do
dokonania czynności rozliczeniowych i złożenia oświadczeń określonych w umowie nr
WRR/000287/11/D.
Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024,
wpisując się w cel operacyjny CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno –
dydaktycznej.
3. Uchwała Nr 63/2020 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu
Szkół w Nowym Dworze Gdańskim do podpisania w imieniu Powiatu Nowodworskiego
umowy na realizację projektu Lokalny Animator Sportu oraz jego realizacji
i rozliczenia w imieniu Powiatu Nowodworskiego.
Zgodnie z podjęta uchwałą umowa o przyznaniu dofinansowania w ramach Projektu
„Lokalny Animator Sportu” numer 389/06/20/LAS/JST – AO została podpisana w dniu 25
czerwca 2020 r. przez Panią Wiolettę Przyborowską.
Uchwala jest zgodna ze Strategią Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024,
wpisując się w cel operacyjny CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno –
dydaktycznej.
4. Uchwała Nr 74/2020 z dnia 10.07.2020 r. w sprawie powołania Zespołu
Zarządzającego projektem „Żuławska Szkoła Ćwiczeń”.
Zgodnie z podjętą uchwałą powołany został zespół zarządzający projektem.
Był to niezbędny element, aby projekt był właściwie i poprawnie realizowany oraz
rozliczony. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie skład Zespołu Zarządzającego powinni
tworzyć: Koordynator Projektu, Koordynatorzy Partnerów, obsługa księgowo – kadrowa
Lidera oraz Dyrektor SOSW 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.2.1.5 Rozwój oferty i
infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej.
5. Uchwała Nr 91/2020 z dnia 03.09.2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym
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Dworze Gdańskim do realizacji w imieniu Powiatu Nowodworskiego projektu
„Żuławska Szkoła Ćwiczeń”.
Zgodnie z podjętą uchwałą udzielono stosownego upoważnienia dla Pani Joanny Dudek,
w szczególności do podpisywania umów cywilno – prawnych, zatwierdzania środków do
wypłaty, współpracy z Instytucją Zarządzającą i partnerami 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.2.1.5 Rozwój oferty i
infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej.

3.6 Uchwały – Wydział Infrastruktury
1. Uchwała Nr 9/2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac

projektowych.
Odebrano dokumentację projektową w ramach umowy z dnia 07.05.2019 r. zawartej
pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Stocznią Żuławy na realizację robót pn. Zadanie –
Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa
dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności
walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przedsięwzięcia
strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
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.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni
antropogenicznej.
2. Uchwała Nr 23/2020 z dnia 03.03.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru
końcowego robót.
Powołano komisję odbiorową do przeprowadzenia końcowego odbioru robót dla inwestycji,
pn. „Przebudowa i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, dla niezależnego etapu obejmującego budowę
windy”.
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.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni
antropogenicznej.
3. Uchwała Nr 31/2020 z dnia 17.03.2020 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 postój w tej strefie, opłaty
dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
Uchwałę przesłano do Gminy Sztutowo 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
4. Uchwała Nr 34/2020 z dnia 24.03.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru
końcowego robót.
Powołano komisję odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2326G Port Rybacki – Sztutowo w zakresie budowy zatok parkingowych w
miejscowości Sztutowo, ul. Morska, gmina Sztutowo.”
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.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni
antropogenicznej.
5. Uchwała Nr 56/2020 z dnia 26.05.2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
Rady Gminy Sztutowo w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
Uchwałę przesłano 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.
6. Uchwała Nr 57/2020 z dnia 26.05.2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
Rady Gminy Sztutowo w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Uchwałę przesłano 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.
7. Uchwała Nr 61/2020 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie ustalenia obsługi Strefy Płatnego
Parkowania wzdłuż drogi powiatowej nr 2326G w miejscowości Sztutowo.
Uchwałę przesłano 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.
8. Uchwała Nr 62/2020 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi
Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
pełnomocnictwa dotyczącego zawarcia umowy z Głównym Inspektorem Transportu
Drogowego dotyczącej opłat elektronicznych za przejazd samochodu ciężarowego marki
Renault będącego własnością Powiatu Nowodworskiego (VIATOLL).
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Udzielono pełnomocnictwa Kierownikowi Wydziału Infrastruktury.
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.
9. Uchwała Nr 68/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej
pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Juliusza Słowackiego w Pruszczu Gdańskim
(droga powiatowa nr 2243G).
Uchwałę przesłano do Zarząd 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.
10. Uchwała Nr 75/2020 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej
pozbawienia dróg powiatowych nr 2154N ul. Osińskiego i 2157N ul. Staszica
w Młynarach kategorii drogi powiatowej.
Uchwałę przesłano 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.
11. Uchwała Nr 76/2020 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi
do kategorii dróg gminnych ul. Północnej w miejscowości Stegna.
Uchwałę przesłano 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.
12. Uchwała Nr 78/2020 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej
pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 177014G Wierciny – Rakowo celem zaliczenia
jej do kategorii drogi powiatowej.
Uchwałę przesłano do Gminy Nowy Dwór Gdański 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.
13. Uchwała Nr 82/2020 z dnia 04.08.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru
końcowego robót.
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Powołano komisję odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg
powiatowych nr 2312G i 2313G w zakresie remontu chodnika na długości 115 m w
miejscowość Marzęcino”.
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.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni
antropogenicznej.
14. Uchwała Nr 92/2020 z dnia 03.09.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru
końcowego robót.
Powołano się komisję odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Remont dróg
powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka – Groszkowo oraz w
Ostaszewie”, Część nr I - droga powiatowa nr 2345G na długości 750 m, w miejscowości
Kępki.
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.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni
antropogenicznej.
15. Uchwała nr 103/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru
końcowego robót.
Przedmiotowa uchwała została zmieniona uchwałą nr 107/2020 z dnia 29.09.2020 r. ze
względu na zmianę Kierownika Wydziału Infrastruktury. Powołano komisję do odbioru
końcowego robót dla inwestycji pn. Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego dla projektu pn.
Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania
8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej
8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój oferty
turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.
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.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni
antropogenicznej.
16. Uchwała nr 107/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 103/2020
z dnia 29.09.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót.
Powołano komisję do odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. Tujsk – przebudowa mostu
zwodzonego dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu
Gdańskiego drogą wodną działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa
przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przedsięwzięcia strategicznego
Województwa Pomorskiego Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej
i Zatoki Gdańskiej.
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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.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni
antropogenicznej.
17. Uchwała nr 109/2020 z dnia 20.10.2020 r. w sprawie podziału na standardy
zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021.
Uchwała jest realizowana w sezonie zimowym 2021. Drogi utrzymywane są w standardach
zgodnie z zatwierdzonym podziałem.
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.
18. Uchwała nr 115/2020 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru
końcowego robót.
Powołano komisję do odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Remont dróg
powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka – Groszkowo oraz w
Ostaszewie”, Część nr II - droga powiatowa nr 2316G na długości 990 m, w miejscowości
Łaszka.
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.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni
antropogenicznej.
19. Uchwała nr 116/2020 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru
końcowego robót.
Powołano komisję do odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Remont dróg
powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka – Groszkowo oraz w
Ostaszewie”, Część nr III - droga powiatowa nr 2336G na długości 990 m, w miejscowości
Ostaszewo.
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.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni
antropogenicznej.
20. Uchwała nr 117/2020 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru
końcowego robót.
Powołano komisję do odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Remont dróg
powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka – Groszkowo oraz w
Ostaszewie”, Część nr IV - droga powiatowa nr 2334G na długości 780 m, w miejscowości
Niedźwiedzica.
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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.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni
antropogenicznej.
21. Uchwała nr 118/2020 z dnia 03.11.2020 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej
oferty na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego w
sezonie zimowym 2020/2021 r.
Powołano komisję, która rozpatrzyła oferty na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na
terenie powiatu nowodworskiego w sezonie zimowym 2020/2021 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 Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa,
cel operacyjny CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.
22. Uchwała nr 131/2020 z dnia 24.11.2020 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej
pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu ul. Pokładowej leżącej w granicach
administracyjnych Miasta Gdańska.
Uchwałę przesłano do Prezydenta Miasta Gdańsk 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.
23. Uchwała nr 132/2020 z dnia 24.11.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru
końcowego robót.
Powołano komisję do odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa
budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym
Dworze Gdańskim - II etap".
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.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni
antropogenicznej.
24. Uchwała nr 143/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru
końcowego robót.
Powołano komisję do odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni
drogi powiatowej nr 2309G, na długości 550 m, w miejscowości Starocin”.
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.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni
antropogenicznej.
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25. Uchwała nr 144/2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru
końcowego robót.
Powołano komisję do odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Dostawa i montaż
platformy przyschodowej o torze krzywoliniowym dla osób niepełnosprawnych w Liceum
Ogólnokształcącym
w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3-go Maja 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański”.
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.3.1.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni
antropogenicznej.

3.7 Uchwały – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Uchwała Nr 11/2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2020-2023
z perspektywą na lata 2024-2027”.
Uchwałą zaopiniowano projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Dwór
Gdański na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z późn. zm.).
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015
– 2024: obszar priorytetowy 6.3 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 przestrzennej i
antropogenicznej; 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.

3.8 Uchwały – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim
1. Uchwała Nr 5/2020 z dnia 21.01.2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim do realizacji
w imieniu Powiatu Nowodworskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic
między regionami III”.
Powiat Nowodworski przystąpił do realizacji programu dofinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania
różnic między regionami III”. Pełnomocnicy Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Oddziale Pomorskim przyznali dofinansowanie na realizację
projektów złożonych przez: Powiat Nowodworski („Przyjazna szkoła” Zespół Szkół w
Nowym Dworze Gdańskim oraz „Windą po wiedzę” Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim), Gminę Stegna
(„Pokonuj bariery” Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drewnicy oraz „Z niepełnosprawnością
bez dyskomfortu” Zespół Szkół w Stegnie) a także przez Stowarzyszenie Przyjaciół
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Niepełnosprawnych DAR w Jantarze („Zakup samochodu o przewozu osób
niepełnosprawnych”).
„Program wyrównywania różnic między regionami III” realizowany był przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zatem zasadnym było udzielenie
upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim do kontroli oraz do końcowego i ostatecznego rozliczenia w imieniu Powiatu
Nowodworskiego zawartych z umów.
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. Uchwała Nr 48/2020 z dnia 05.05.2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu
Nowodworskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Powiat Nowodworski przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem programu było zapewnienie osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom wzmożonej ochrony życia, zdrowia lub mienia ze względu
na ich ograniczone możliwości samodzielnej egzystencji w wyniku działania żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.
Realizacja programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” związana była z
wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenieniem się
koronowirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę covid-19.
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.
3. Uchwała Nr 85/2020 z dnia 18.08.2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim do realizacji w
imieniu Powiatu Nowodworskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic
między regionami III”.
W związku z przystąpieniem przez Powiat Nowodworski do realizacji programu
dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, Pełnomocnicy Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oddziale Pomorskim w
ramach posiadanych środków finansowych przyznali dofinansowanie na realizację projektów
przedstawionych przez: Powiat Nowodworski („Przyjazna szkoła bez barier” Liceum
Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim), Fundację „WRÓĆ”
w Jantarze („Przyjazna przestrzeń” oraz „Przyjazna przestrzeń – dowóz”) a także przez
Stowarzyszenie dla Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Marzęcinie („Zakup
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”).
Wobec powyższego w dniu 23 lipca 2020 r. zostały podpisane dwie umowy pomiędzy
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem
Nowodworskim. W związku z tym, iż powyższy program realizowany był przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zasadnym było udzielenie
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upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim do kontroli oraz do końcowego i ostatecznego rozliczenia w imieniu Powiatu
Nowodworskiego podpisanych umów.
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.

3.9 Uchwały - Dom Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie
1. Uchwała Nr 79/2020 z dnia 28.07.2020 r. w sprawie likwidacji majątku trwałego

będącego na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.
Uchwała została zrealizowana poprzez likwidację wyposażenia Domu Pomocy Społecznej
w formie utylizacji.
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.

3.10. Uchwały – Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
1. Uchwała Nr 44/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla

Partnera Wiodącego – Powiatu Malborskiego
do reprezentowania Powiatu
Nowodworskiego w sprawach związanych z realizacją projektu pn.: „Podejmij
inicjatywę - postaw na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.5.
„Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19.
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Powiatowi Malborskiemu do reprezentowania
Powiatu Nowodworskiego w zakresie podejmowania wszelkich działań związanych
z realizacją projektu.
Uchwała w trakcie realizacji, planowany okres realizacji na lata 2020-2023.
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 oraz CO.2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji
oraz dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
2. Uchwała Nr 45/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
do jednoosobowej reprezentacji oraz składania w imieniu Powiatu Nowodworskiego
oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Podejmij inicjatywę –
postaw na rozwój”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.5 „Kształcenie
ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020.
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Wioletcie Lewandowskiej dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, a w razie jej nieobecności Pani
Ewelinie Szymborskiej zastępcy dyrektora, do jednoosobowej reprezentacji oraz składania

74

w imieniu Powiatu Nowodworskiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia ww.
projektu.
Uchwała w trakcie realizacji, planowany okres realizacji na lata 2020-2023.
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 oraz CO.2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji
oraz dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
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Rozdział IV
Dokumenty sprawozdawcze za rok 2020
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku
szkolnym 2019/2020 wraz z informacją nt. działalności powiatowych jednostek oświatowych.
Dokument przyjęty został przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na IX sesji Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r. w dniu 28 października 2020 r.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2020 r.
Przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 33/2021 z dnia 30 marca 2021 r.
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,15961,uchwala-nr-33-2021-zarzadu-powiatu-w-nowymdworze-gdanskim-z-dnia-30-marca-2021r-w-sprawie-przedstawienia-sprawozdania-z-wykonaniabudzetu-powiatu-nowodworskiego-za-2020-rok.pdf
- Informacja o stanie mienia Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2020 r.
Przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 37/2021 z dnia 30 marca 2021 r.
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,15962,uchwala-nr-37-2021-zarzadu-powiatu-w-nowymdworze-gdanskim-z-dnia-30-marca-2021-r-w-sprawie-przedstawienia-informacji-o-stanie-mieniapowiatu-nowodworskiego-na-dzien-31-12-2020-r.pdf
Sprawozdanie
finansowe
Powiatu
Nowodworskiego
za
2020
r.
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w miesiącu czerwiec - lipiec 2021 r.
- Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Dokument proponowany jest do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na III
sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r. w dniu 20 kwietnia 2021 r.
- Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2020 rok
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w miesiącu maju 2021 r.
- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim za 2020 rok
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w miesiącu maju 2021 r.
- 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 2020.
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w miesiącu maj - czerwiec 2021 r.
- Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Nowodworskim,
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
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Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w miesiącu maj - czerwiec 2021 r.
- Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze
Gdańskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 2020.
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w miesiącu maj - czerwiec 2021 r.
- Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r.
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w miesiącu czerwcu 2021 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 2021 r.
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