
 
 

Raport o stanie 
Powiatu Nowodworskiego 

za rok 2021 
 

 

 

 

 

Nowy Dwór Gdański, maj 2022 

 



2 
 

Spis treści 
Rozdział I Charakterystyka Powiatu Nowodworskiego oraz głównych kierunków jego działania ................................... 3 

1.1 Podstawowe dane geograficzno - demograficzne ........................................................................ 3 

1.2 Podstawowe dane finansowe ....................................................................................................... 4 

1.3 Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże w 2021 r. ....................................................... 4 

1.4 Bezrobocie, aktywizacja zawodowa .............................................................................................. 4 

1.5 Polityka społeczna ......................................................................................................................... 5 

1.6 Edukacja......................................................................................................................................... 5 

1.7 Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne: .................................................................................... 10 

1.8 Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych ........................................... 11 

1.9 Obowiązujące dokumenty strategiczne ...................................................................................... 27 

1.10 Wyciąg ze Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  2015-2024 ........................... 29 

Rozdział II ............................................................................................................................................................................... 31 
Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ........................................................................................................ 31 
Rozdział III ............................................................................................................................................................................. 51 
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim .................................................................................................. 51 

3.1.Uchwały finansowe: ................................................................................................................ 51 

3.2 Uchwały – Wydział Organizacji i Promocji ............................................................................ 52 

3.3 Uchwały - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych ................................................................. 58 

3.4 Uchwały - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ............................................................. 66 

3.5 Uchwały - Wydział Strategii i Rozwoju ................................................................................... 72 

3.6 Uchwały – Wydział Infrastruktury .......................................................................................... 74 

3.7 Uchwały – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ........................................................... 82 

3.8 Uchwały – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim .............. 83 

3.9 Uchwały - Dom Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie ....................................................... 85 

Rozdział IV ............................................................................................................................................................................. 86 
Dokumenty sprawozdawcze za rok 2021 .............................................................................................................................. 86 
 

 

 

 

 

 



3 
 

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 2022 
poz. 528), 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. 

Raport został przygotowany przez Wydział Organizacji i Promocji na podstawie 
danych otrzymanych od kierowników poszczególnych wydziałów Starostwa 
Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz dyrektorów jednostek 
organizacyjnych Powiatu. 

Rozdział I Charakterystyka Powiatu Nowodworskiego oraz głównych 
kierunków jego działania 

 
1.1 Podstawowe dane geograficzno - demograficzne 
 

Nazwa POWIAT NOWODWORSKI 
Siedziba   Nowy Dwór Gdański 
Okres, którego dotyczy 
raport 

1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. 

Powierzchnia 674 km² 
Liczba osób 
zamieszkujących 
Powiat 

 wg danych GUS             ogółem          kobiety          mężczyźni 
stan na:  
 
              31.12.2019        35 580             17 880           17 700 
              30.06.2020        35 483             17 826           17 657 
              30.06.2021        35 314             17 573           17 741 
 
 
 

Podział 
administracyjny 

1) gmina miejska: Krynica Morska 
2) gmina miejsko - wiejska: Nowy Dwór Gdański 
3) gminy wiejskie: Ostaszewo, Stegna, Sztutowo 

Zmiana granic W 2021 roku nie doszło do zmiany granic powiatu w porównaniu do roku 
poprzedzającego rok sprawozdawczy. 

Krótki opis sytuacji 
demograficznej 

Mieszkańcy miast 31,42% - 11 097 osób 
Mieszkańcy wsi 68,58% - 24 217 osób 
(wg. danych GUS na 30.06.2021 r.) 
 
Liczba urodzeń żywych: 130, a liczba zgonów 220 osób (dane GUS wg stanu na 
30.06.2021 r.) 
Ujemny przyrost naturalny w powiecie. 
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1.2 Podstawowe dane finansowe  
 

Rok 2020 2021 
 

 
 

Budżet 
w zł 

 
dochody 

ogółem 58 188 992,34 61 940 431,38 
środki własne 20 580 342,92 25 976 327,43 
dotacje 15 195 057,42 12 292 474,95 
subwencje 22 413 592,00 23 671 629,00 

wydatki 
 

ogółem 54 762 358,72 56 162 069,96 
inwestycyjne 4 535 274,43 7 333 072,52 

Budżet powiatu w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca w zł 

dochody 1 639,91 1 788,48 
wydatki 1 543,34 1 621,63 

 

1.3 Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże w 2021 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. 

 

1.4 Bezrobocie, aktywizacja zawodowa 
 

Stopa bezrobocia  w powiecie  (wg. danych na 
koniec kwartału) 

I kwartał: 15,7% 
II kwartał: 12,1% 
III kwartał: 13,0% 
IV kwartał: 12,8% 

Ilość bezrobotnych objętych wsparciem  852 osoby 

Formy wsparcia- aktywizacja zawodowa  Prace interwencyjne – 109 osób 
Bony zasiedleniowe – 5 osób 
Bony szkoleniowe – 4 osoby 
Finansowanie dodatków aktyw. – 125 osób 
Szkolenia – 171 osób 
Staże zawodowe – 107 osób 
Dotacje na podjęcie działalności gosp. – 56 osób 
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 
miejsca pracy – 62 osoby 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 184 pracowników 
Prace społecznie użyteczne – 9 osób 
Koszty dojazdów do pracy – 204 osoby 
COVID – 19: 
Pożyczki – 62 podmioty gospodarcze (335 000,00 zł) 
Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – 35 
osób (1 061 545,00 zł) 
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Dofinansowania do prowadzenia działalności gospod. 
– 48 podmiotów gospodarczych (543 760,00 zł) 
Dotacje art. 15zze4 – 1 157 podmiotów gospodarczych 
(5 558 333,00 zł) 

 

1.5 Polityka społeczna 
 

Ilość  miejsc w DPS Mors 130 osób 
Ilość osób korzystających z usług PCPR w 
podziale na usługi:  

1193 osób   

mieszkańcy domu pomocy- objęci wsparciem 
PCPR w roku 2021 

134 osoby 

 osoby niepełnosprawne 618 osób 
 

ośrodek interwencji kryzysowej 146 osób 
 

dzieci w pieczy zastępczej 110 osób 
osoby w Placówce opiekuńczo-wychowawczej 
,,Dom dla Dzieci” w Nowym Dworze Gdańskim 

17 osób 

uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej 66 osób 
 

mieszkańcy mieszkań chronionych 2 osoby 
osoby usamodzielniane 15 osób 
umieszczeni w Młodzieżowych Ośrodkach 
Wychowawczych 

---------- 

rodzice zastępczy ----------- 
rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące RDD 
(Rodzinny Dom Dziecka) 

49 osób 
 

beneficjenci aktywnego samorządu 36 osób 
 

1.6 Edukacja 
 
Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe oraz art. 217 
ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, 
Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwaliła od dnia 1 września 2019 roku plan sieci 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 
Nowodworskiego: 
 Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim, 
 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: 
• 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. 
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Liczebność klas (wg stanu na czerwiec 2021 r.) 

Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej 
Klasy Liceum Liczba uczniów 
I (humanistyczno-lingwistyczna) 19 
I (matematyczno-informatyczna + biologiczno-chemiczna) 23 
II A (humanistyczno-lingwistyczna) 17 
II B (biologiczno-chemiczna + matematyczno-
informatyczna na podbudowie szkoły podstawowej) 

30 

II C (biologiczno-chemiczna + matematyczno-
informatyczna na podbudowie gimnazjum) 

21 

II D (humanistyczno-lingwistyczna na podbudowie 
gimnazjum) 

23 

III (humanistyczna) 23 
III (matematyczno-fizyczna + biologiczno-chemiczna) 23 
Ogółem  179 

 
Zespół Szkół 

Klasy Technikum: Liczba uczniów 
I TI (Technik informatyk) 20 
I TM (Technik mechanik) 15 
I TOT (Technik organizacji turystyki) 21 
I TŻ (Technik żywienia i usług gastronomicznych) 14 
II TI (Technik informatyk) 36 
II TM (Technik mechanik) 38 
II TŻ (Technik żywienia i usług gastronomicznych) 41 
II TOT (Technik organizacji turystyki) 44 
III TŻ (Technik żywienia i usług gastronomicznych) 
 

20 

III TOT (Technik organizacji turystyki) 20 

III TI (Technik informatyk) 
 

18 

III TM (Technik mechanik) 11 

IV TI (Technik informatyk) 
 

14 

IV TM (Technik mechanik) 12 

IV TOT (Technik organizacji turystyki) 
 

13 

IV TŻ (Technik żywienia i usług gastronomicznych) 13 

Ogółem Technikum 350 
Branżowa Szkoła I stopnia 
I W1 (mechanik pojazdów samochodowych) 
 

13 

I W2 (sprzedawca) 15 

I W (wielozawodowa) 27 
II W1 (mechanik pojazdów samochodowych) 11 
II S (sprzedawca) 17 
II W (wielozawodowa) 50 
III W (wielozawodowa) 34 
Ogółem BS I stopnia 167 
Ogółem Zespół Szkół 517 
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej 
Typ szkoły  Klasa  Liczba 

oddziałów 
Ilość uczniów 

Wczesne wspomaganie rozwoju -- -- 17 
Przedszkole  -- 4 13 
Ogółem Prz. + WWR 4 30 
Szkoła Podstawowa  I A 

 
II A 

1 7 

II B/C 2 7 
III A/B 2 6 
IV A 
V B 
VI A 

 
1 

 
8 

VA 1 3 

VIB 1 6 
VIIA 1 6 
VIIB 1 6 
VIIIA 1 5 

Ogółem SP 11 54 
Szkoła Branżowa I st.  I  

II 
III 

1 
1 
1 

8 
10 
5 

Ogółem SB 3 23 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy  I 2 10 

II A/B 2 7 
III 1 3 

Ogółem SPdP 5 20 
Ogółem SOSW 23 127 
Grupy wychowawcze (internat) 4 36 

 

Wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym rok szk. 2020/2021 
 Język polski Matematyka Język 

angielski 
Język 

niemiecki 
Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi 
Żuławskiej 

62 % 51 % 72 % 62 % 

Wyniki w województwie pomorskim 54 % 54 % 77 % 54 % 
Wyniki ogólnopolskie 58 % 62 % 82 % 67 % 
Zespół Szkół - Technikum 47 % 33 % 53 % 46 % 
Wyniki w województwie pomorskim 49 % 44 % 68 % 47 % 
Wyniki ogólnopolskie 50 % 77 % 67 % 48 % 

 

Egzamin ósmoklasistów rok szk. 2020/2021 w SOSW im. Ireny Sendlerowej 

W roku szkolnym 2020/2021 w SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim 
nie przeprowadzono egzaminu dla ósmoklasistów z uwagi na brak klasy VIII dla uczniów  
z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 
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Wyniki egzaminu zawodowego rok szk. 2020/2021 – Zespół Szkół 
 
Część praktyczna 

Nazwa kwalifikacji Gdzie  Przystąpiło 
do 

egzaminu 

Zdało egzamin 

Liczba  % 

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

Zespół Szkół 13 7 53,84 
Woj. Pomorskie * 399 322 80,70 
Kraj * 8651 7159 82,75 

T.14 Technik obsługi turystycznej 
(Prowadzenie informacji turystycznej oraz 
sprzedaż usług turystycznych) 

Zespół Szkół 13 8 61,53 
Woj. Pomorskie * 157 133 84,71 
Kraj * 2353 2001 85,04 

Sesja letnia 2021 
TG.07 Technik żywienia i usług 
gastronomicznych  
(Sporządzanie potraw i napojów) 

Zespół Szkół  20 20 100 
Woj. Pomorskie * 521 514 98,65 

TG.07 Kucharz 
(Sporządzanie potraw i napojów) 

Zespół Szkół 1 1 100 
Woj. Pomorskie * 292 284 97,26 
Kraj * (wynik wspólny 
dla technika żywienia i 
kucharza) 

12442 12280 98,69 

TG14 Technik obsługi turystycznej 
(Planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych) 

Zespół Szkół  20 11 55 
Woj. Pomorskie * 120 72 60 
Kraj * 1723 833 48,35 

EE.08 Technik informatyk  
(Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych i sieci) 

Zespół Szkół  17 11 64,70 
Woj. Pomorskie * 1001 826 82,51 
Kraj * 19698 16284 82,66 

EE.09 Technik informatyk 
(Programowanie, tworzenie i administrowanie 
stronami internetowymi i bazami danych) 

Zespół Szkół 6 2 33,33 
Woj. Pomorskie * 146 72 49,31 
Kraj * 4700 1940 41,27 

MG.20 Technik mechanik 
(Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi) 

Zespół Szkół  11 11 100 
Woj. Pomorskie * 52 52 100 
Kraj * 1680 1603 95,41 

MG.44 Technik mechanik 
(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 
maszyn i urządzeń) 

Zespół Szkół 2 0 0 
Woj. Pomorskie * 17 9 52,94 
Kraj * 912 686 75,21 

AU.20 Sprzedawca  
(Prowadzenie sprzedaży) 

Zespół Szkół  8 7 87,50 
Woj. Pomorskie * 383 352 91,90 
Kraj * 4955 4615 93,13 

Kwalifikacja ogólna ** Zespół Szkół  111 78 70,27 
Woj. Pomorskie * 3088 2636 85,36 
Kraj * 57114 47404 82,99 

* dane OKE i CKE 
**średnia z obu sesji 
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Część pisemna:  

Nazwa kwalifikacji Gdzie  Przystąpiło 
do 

egzaminu 

Zdało egzamin 
Liczba  % 

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

Zespół Szkół 13 8 61,53 
Woj. Pomorskie * 397 357 89,92 
Kraj * 8658 7565 87,37 

T.14 Technik obsługi turystycznej 
(Prowadzenie informacji turystycznej oraz 
sprzedaż usług turystycznych) 

Zespół Szkół 13 13 100 
Woj. Pomorskie * 158 156 98,73 
Kraj * 2350 2319 98,68 

Sesja letnia 2021 
MG.44 Technik mechanik 
(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 
maszyn i urządzeń) 

Zespół Szkół 4 1 25 
Woj. Pomorskie * 21 14 66,66 
Kraj * 741 520 70,17 

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

Zespół Szkół  19 14 73,68 
Woj. Pomorskie * 524 472 90,07 

TG.07 Kucharz 
(Sporządzanie potraw i napojów) 

Zespół Szkół 1 1 100 
Woj. Pomorskie * 303 175 57,75 
Kraj *(wynik wspólny 
dla technika żywienia i 
kucharza) 

12845 10193 79,35 

TG.14 Technik obsługi turystycznej 
(Planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych) 

Zespół Szkół  20 20 100 
Woj. Pomorskie * 121 119 98,34 
Kraj * 1509 1434 95,02 

EE.08 Technik informatyk  
(Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych i sieci) 

Zespół Szkół  18 11 61,11 
Woj. Pomorskie * 1053 913 86,70 
Kraj * 20496 17725 86,48 

EE.09 Technik informatyk 
(Programowanie, tworzenie i administrowanie 
stronami internetowymi i bazami danych) 

Zespół Szkół 8 5 62,50 
Woj. Pomorskie * 163 127 77,91 
Kraj * 3714 2855 76,87 

MG.20 Technik mechanik 
(Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi) 

Zespół Szkół  11 10 90,90 
Woj. Pomorskie * 53 50 94,33 
Kraj * 1748 1567 89,64 

AU.20 Sprzedawca  
(Prowadzenie sprzedaży) 

Zespół Szkół  8 6 75 
Woj. Pomorskie * 387 342 88,37 
Kraj * 5092 4502 88,41 

Kwalifikacja ogólna ** Zespół Szkół  115 89 77,39 
Woj. Pomorskie * 2625 2212 84,26 
Kraj * 57153 48680 85,17 

* dane OKE i CKE 
**średnia z obu sesji 
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Wyniki egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021 w SOSW im. Ireny 
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.  
 
Nazwa 
kwalifikacji 

Gdzie Przystąpiło 
do egzaminu 

Zdało egzamin 
Część 
praktyczna  

% 

Część 
pisemna  

% 

Średnia  
 

% 
Sesja letnia 2021 

Pracownik 
pomocniczy 
obsługi 
hotelowej 

SOSW im. 
Ireny 
Sendlerowej 
w Nowym 
Dworze 
Gdańskim 
 

4 100 100 100 

 
W SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim nie przeprowadzono zimowej 
sesji egzaminacyjnej.  
 
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 wychowawczą i edukacyjną 
funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów dydaktycznych i wychowawczych; 

• Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 
Działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w podziale na usługi: 
 Działalność diagnostyczna – 911 badań + 80 przesiewowych; 
 Wydane opinie – 483;  
 Wydane orzeczenia – 108;  
 Terapia oraz działania o charakterze terapeutycznym – 301 osób; 
 Zajęcia edukacyjno –profilaktyczne dla dzieci i uczniów na terenie placówek – 21 osób; 
 Działalność szkoleniowa dla rodziców – 12 osób; 
 Działalność szkoleniowa dla nauczycieli – 7 osób; 
 Konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli – 1441 osób. 

Z uwagi na sytuację COVID-19 ograniczono pracę Poradni w terenie do niezbędnego 
minimum.  
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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 styczniu 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą zadania dotyczącego budowy 
przystani żeglarskiej przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 
Koszt inwestycji zgodnie z zawartą umową to 2,6 mln zł. 
 
W lutym 2021 roku zostały podpisane umowy z Wykonawcą zadań obejmujących przebudowę 
mostów 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 powstała szkoła 
ćwiczeń, która realizowała zadania w zakresie doskonalenia zawodowego oraz kształcenia 
nauczycieli, także 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). 
W 2021 roku opracowano Modelowe Programy Doskonalenia, odbyły się praktyki dla 
studentów oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu 
zakupionego w ramach projektu.  
Projekt jest realizowany w formule partnerskiej z Fundacją NOVA z Gdańska oraz Akademią 
Nauk Stosowanych z Elbląga. 
Czas trwania projektu: 2020-07-01 do 2022-09-30. 
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III. „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy - partnerstwo Gminy Nowy 
Dwór Gdański”. 
 
Projekt niniejszy jest elementem Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9. Założeniem 
Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe jest stworzenie szlaku R-10 
biegnącego w korytarzu trasy EuroVelo 10 Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-10 
oraz Wiślanej Trasy Rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki Wisły i przebiegającej częściowo przez 
korytarz trasy EuroVelo 9.  
Celem głównym Projektu jest: Stworzenie nowoczesnego produktu turystycznego, 
polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu trasy rowerowej co przyczyni się do poprawy 
atrakcyjności turystycznej obszaru i powiązanie go 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 2023-12-31. 
W 2021 roku składane były wnioski sprawozdawcze do Lidera Projektu oraz wystąpiono do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o zmianę trasy rowerowej, która 
otrzyma dofinansowanie w ramach przedmiotowego projektu.   
 
IV. „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.  
W 2021 roku dokonano modernizacji dźwigu osobowego. Na rok 2022 zaplanowano 
wykonanie remont części balkonów w DPS. 
Czas trwania projektu: 2021-2022 rok  
Wartość projektu: 450 000,00 zł. 
Dofinansowanie – 400 000,00 zł. 
 
V. „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 korzystali 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. 
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Czas trwania projektu: 2016-09-01 do 2022-03-31. 
 
VI. „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. 
 
VII. „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. 

 
W 2021 roku wyłoniono Wykonawcę Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację  
w/w inwestycji. We wrześniu 2021 roku dokumentacja została złożona do Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania opinii.  
 
Dofinansowanie – 100% kosztów. 
Wartość projektu ok. 46 mln zł. 
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VIII. „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. 
Czas trwania projektu: 2020-2022 
Pożyczka rewitalizacyjna z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020: 4 015 424,96 zł. 
W listopadzie 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą w/w inwestycji, która zostanie 
wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
IX. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację 
Włączającą (SCWEW)”. 
 
Wartość projektu: 1 619 805,73 zł – 100% dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. 
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla 
dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, 
w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW 
do praktyki edukacyjnej umożliwi weryfikację opracowanych zasad funkcjonowania, 
a ponadto przyczyni się do wzmocnienia kompetencji kadry pedagogicznej. Wykorzystanie 
środków finansowych zapewni szkołom dostęp do sprzętu specjalistycznego, niezbędnego 
do wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka w rejonie objętym działaniem SCWEW. 
W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu 
do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, 
sieci współpracy itp. zostanie objętych 7 placówek oświatowych tj.: Zespół Szkół w Nowym 
Dworze Gdański, Licem Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze 
Gdańskim, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach, Szkoła 
Podstawowa w Lubieszewie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kmiecinie, Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Marzęcinie oraz Zespół Szkół w Stegnie. 
W 2021 roku Zarząd Powiatu powołał Zespół SCWEW w skład, którego wchodzą nauczyciele 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze 
Gdańskim oraz koordynatorzy ze szkół wspieranych. Zespół jest odpowiedzialny za realizację 
projektu zgodnie z wnioskiem grantowym. 
Czas trwania projektu: 2021-07-28 do 2023-06-30. 
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X. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” 
 
Wartość projektu: 1 502 375,00 zł – 100% dofinansowany przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
  
Głównym celem programu jest utworzenie Ośrodka Wsparcia i Testów w Nowym Dworze 
Gdańskim (OWiT), który zajmuje się: 
1.  Prezentowaniem korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich 
obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, 
zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości  
o zdrowie; 
2. Świadczeniem porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych 
do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja; 
3. Prowadzeniem wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania 
technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnością  
w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie; 
4. Wypożyczaniem sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby  
z niepełnosprawnością poza Ośrodkiem Wsparcia i Testów; 
5. Świadczeniem porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom,  
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii 
asystujących. 
  
Czas trwania projektu: od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.  
 
XI. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej  
w Powiecie Nowodworskim” 
 
Całkowity koszt: 5 000 000,00 zł. 
Dofinansowanie z Programu Polski Ład: 4 500 000,00 zł. 
Środki finansowe własne: 500 000,00 zł. 
Okres realizacji projektu: 2021 - 2024 
 
Prace termomodernizacyjne realizowane będą w obrębie 2 obiektów użyteczności publicznej  
z terenu Powiatu: Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim oraz Urzędu 
Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. Budynki charakteryzują się niską efektywnością 
energetyczną i wymagają przeprowadzenia pilnych prac termomodernizacyjnych. Prace 
obejmą m.in. docieplenie budynków, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł ciepła, itp. Przed przystąpieniem do prac zostanie 
opracowana dokumentacja projektowa. Nad realizacją inwestycji będzie pełniony nadzór 
inwestorski i autorski. 
 
XII. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2334G w miejscowości 
Piaskowiec”. 
 
Całkowity koszt: 95 118,40 zł. 
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 72 894,00 zł. 
Środki finansowe własne: 22 224,40 zł. 
Okres realizacji projektu: 2021 - 2022 
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W ramach projektu wybudowane zostanie tzw. ,,aktywne przejścia dla pieszych"  
tj.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
a) aktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne w osłonie żeliwnej - 12 sztuk; 
b) czujniki ruchu wraz z uchwytami do regulacji zasięgu aktywacji systemu w obrębie 
przejścia; 
c) czujnik ruchu podtrzymujący pracę systemu; 
d) szafa sterownicza ze stojakiem; 
e) akumulator; 
f) lampy ostrzegawcze; 
g) Znaki D6 - 2 szt.;                                                                                                                                    
h) Znaki T27 - 2 szt.; 
i) oznakowanie poziome w formie biało czerwonych pasów; 
j) aktywne doświetlenie ledowymi lampami doświetlającymi. System świeci światłem ciągłym 
po zmroku. 
 
XIII. „Aktywna tablica”. 
 
Całkowity koszt: 64 085,37 zł. 
Środki finansowe z dotacji: 40 972,00 zł. 
Środki finansowe własne: 23 113,37 zł. 
Okres realizacji projektu: listopad – do 31 grudnia 2021 r. 
 
Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz 
Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
latach 2020-2024 “Aktywna tablica”. W ramach projektu wyposażono w sprzęt z zakresu TIK 
2 sale Technikum i 2 sale Branżowej szkoły I st. w Zespole Szkół oraz 2 sale Branżowej Szkoły 
I st. w SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. 
 
XIV. „Za Życiem”. 
 
Całkowity koszt: 134 010,00 zł. 
Środki finansowe z dotacji: 134 010,00 zł. 
Okres realizacji projektu: grudzień 2017 - grudzień 2021 r. 
 
Głównym celem programu „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji 
społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne  
i ekonomiczne ich rodzin. Program realizowany był w zakresie Priorytetu II w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.  
W ramach priorytetu II „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” program  
„Za życiem” realizowano wczesną rehabilitację dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie  
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały  
w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu oraz utworzono ośrodek koordynacyjno-
rehabilitacyjno-opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia 
niepełnosprawnością. 
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XV. „Laboratoria Przyszłości”. 
 
Całkowity koszt: 30 000,00 zł. 
Środki finansowe z dotacji: 30 000,00 zł. 
Środki finansowe własne: 0,00 zł. 
Okres realizacji projektu: grudzień 2021 – sierpień 2022 r. 
 
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji  
i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją 
inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, a jej celem wsparcie szkół podstawowych  
w budowaniu u uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, 
technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) poprzez zakup nowoczesnych urządzeń  
i sprzętu, umożliwiających uczniom eksperymentowanie i zdobywanie praktycznych 
umiejętności. Projekt realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim (szkoła podstawowa). 
 
XVI. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”. 
 
Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 
Gdańskim ze środków PFRON. 
Wartość: 185 732,45 zł. 

 
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. 

 
XVII. „Pomorskie Dzieciom” 
 

W 2021 r. Powiat Nowodworski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych 
rozpoczął realizację grantu otrzymanego w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom" 
służącego przeciwdziałaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19 lub innych chorób 
zakaźnych. W ramach projektu „Pomorskie Dzieciom” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nowym Dworze Gdańskim otrzymało dofinansowanie w wysokości 250.800,00 zł. Okres 
realizacji projektu: 01.09.2021 r. do 31.03.2023 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim wykorzysta grant 
na pomoc i wsparcie w walce z epidemią COVID-19 oraz jej skutkami uczestników projektu 
tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym również 
opuszczających pieczę.  Wsparciem zostaną objęte także osoby prowadzące rodziny zastępcze 
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oraz rodzinne domy dziecka. Ponadto Grantobiorca wsparł pracowników organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, którzy pracują bezpośrednio z rodzinami zastępczymi oraz 
osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka, poprzez wyposażenie ich w sprzęt niezbędny 
do pracy zdalnej oraz zapewnienie im superwizji. Pozyskane środki są przeznaczane na 
realizację następujących działań na: 

• specjalistyczne poradnictwo rodzinne 
• specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne 
• warsztaty edukacyjne 
• bony edukacyjne 
• superwizja 
• doposażenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt niezbędny 

do wykonywania pracy zdalnej. 
 
XVIII. Program pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. 
 
Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 
Gdańskim ze środków PFRON. 
 
Wartość: 261 788,99 zł 
 

W 2021 r. złożono do PFRON Oddział Pomorski w Gdańsku wystąpienie na 3 projekty 
(obszar B - 2 projekty oraz obszar F – 1 projekt). Wszystkie projekty zostały przyjęte  
do realizacji i podpisana została umowa pomiędzy PFRON Oddział Pomorski w Gdańsku  
a Powiatem Nowodworskim. 
 Wobec powyższego pozyskano dofinansowanie na wszystkie złożone projekty na łączną kwotę 
261 788,99 zł z tego:                

Na podstawie zawartej umowy z PFRON, podpisane zostały dwie umowy pomiędzy 
Powiatem Nowodworskim a Gminą Stegna oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze. 

1. Gmina Stegna – obszar B 
 nazwa projektów: 
 „Urząd bez barier”- Gmina Stegna (budowa podjazdu i dojście do budynków urzędu 
oraz przystosowanie jednej łazienki) – 21 620,95 
„ Szkoła bez barier II” – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Drewnicy (remont ciągów 
komunikacyjnych, wymiana stolarki drzwiowej oraz montaż pochwytów) – 82 117,23 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze – obszar F 
nazwa projektu: 
„Remont WTZ” (remont dachu, pracowni, biura oraz przystosowanie pomieszczeń 
higieniczno sanitarnych w budynku warsztatu terapii zajęciowej) - 158 050,81 
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XIX. „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: 608 861,53 zł, 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. 
 
XX. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim 
(IV)". 
 
Całkowity koszt - 8 045 057,28 zł. 
Dofinansowanie - 8 045 057,28 zł. 
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. 
 
XXI. „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. 
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Projekty zrealizowane i będące w trakcie rozliczenia: 
 
I. „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: 2020 - 2021. 
Przedmiotem projektu było stworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej obejmującego plac zabaw 
oraz ścieżkę edukacyjną poświęconą rybackiemu dziedzictwu kulturowemu. Zorganizowano 
również festyn o tematyce rybnej. 
 
Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założeniami. W październiku 2021 roku złożono do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wniosek o płatność mający na celu 
rozliczenie projektu.  
 
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".  
 
II. „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 była przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku 990 metrów. 
 
Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założeniami. W październiku 2021 roku złożono do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wniosek o płatność mający na celu 
rozliczenie projektu.  
 
Projekt był realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
III. „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 2014-
2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.  
Czas trwania projektu: 2017-11-01 do 2020-06-30. 
Dofinansowanie projektu z UE – 170 000,00 zł. 
Projekt jest na etapie rozliczenia przez Lidera projektu. 
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IV. „Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim tj. droga 2334G Ostaszewo, 
droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2344G Lubieszewo-Tuja”. 
 
Celem projektu był remont czterech dróg powiatowych. Projekt otrzymał dofinansowanie  
w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Dróg.  
Całkowity koszt: 3 370 281,00 zł. 
Dofinansowanie: 1 685 140,00 zł. 
Realizacja projektu: 2021 rok. 
Dofinansowanie do wybudowanych odcinków dróg przekazały w wysokości 25% gminy.  
Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założeniami. Rozliczenie zostało złożone w grudniu 
2021 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
V. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. 
 
Projekt realizowany był 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. 
Program został zakończony i jest w trakcie rozliczenia. 
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Projekty zakończone i rozliczone: 
 
I. „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół wraz z zapleczem 
sanitarno – socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim”.  
 
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. 
Projekt został zakończony i rozliczony.  
 
II. „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 informacyjno-komunikacyjnych 
w latach 2029-2024 “Aktywna tablica”. W ramach projektu zakupiono 3 tablice interaktywne 
do Liceum Ogólnokształcącego w  Nowym Dworze Gdańskim. 
Projekt został zakończony i rozliczony.  
 
III. „Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi” – 
projekt partnerski.  
 
Całkowity koszt inwestycji Powiatu Nowodworskiego: 807 888,80 zł. 
Dofinansowanie: 474 961,04 zł. 
Koszty niekwalifikowalne: 31 744,44 zł (korekta za przetarg Zarząd Dróg) + 126 744,44 zł 
koszty niekwalifikowalne 
Środki finansowe własne: 332 927,76 zł. 
 
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. 
Projekt został zakończony i rozliczony.  
 
IV. „Budowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo  - Tuja w km 0+000-
0+990”. 
 
Całkowity koszt inwestycji: 586 458,37 zł. 
Dofinansowanie: 370 562,00 zł. 
Dotacja z budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański: 141 615,00 zł. 



23 
 

Środki finansowe własne: 74 281,37 zł. 
Projekt był realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Czas trwania projektu: 2020-2021. 
Projekt został zakończony i rozliczony. 
 
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. 
Dofinansowanie do wykonania dróg w wysokości 25% dołożyły gminy: Nowy Dwór Gdański, 
Ostaszewo, Stegna i Sztutowo. 
Realizacja robót budowlanych zakończyła się w listopadzie 2020 roku.  
Projekt został zakończony i rozliczony.  
 
VI. „Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego 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. 
Projekt został zakończony i rozliczony. 
 
VII. „Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Nowodworskiego” w ramach 
programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia 
rozwoju elektromobilności”. 
 
Wartość projektu: 23 493,00 zł – 100% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Realizacja projektu – 2020 – 2021. 
W ramach projektu opracowano i uchwalono Strategię rozwoju elektromobilności Powiatu 
Nowodworskiego. 
Projekt został zakończony i rozliczony. 
 
VIII. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”. 
 
Program został zrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 
Gdańskim ze środków PFRON. 
 
Wartość: 240.239,94 zł. 

 
Celem głównym programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji, poprzez:  
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• 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. 

Program został zakończony. Umowa z PFRON została rozliczona. 

IX. 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 było 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”, 

   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”. 

Projekty zostały zakończone i rozliczone. 
 
X. Program „Sport Wszystkich Dzieci” - zadanie Projekt Lokalny Animator Sportu 
  
Całkowity koszt: 21 600,00 zł. 
Środki finansowe z dotacji: 10 800,00 zł. 
Środki finansowe własne: 10 800 zł. 
Okres realizacji projektu: 1 marca – 30 listopada 2021 r. 
 
Projekt miał być realizowany przez Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Celem 
projektu było upowszechnienie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez 
umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków 
Ministerstwa Sportu. Zajęcia re realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu 
o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Z uwagi 
na rezygnację z udziału w projekcie Animatora Sportu projekt nie został zrealizowany. 
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Projekty złożone do dofinansowania i będące na etapie oceny: 
 
I. „Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim tj. droga 2334G Jeziernik, 
droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo”. 

Celem projektu będzie remont czterech dróg powiatowych.  
Całkowity koszt: 5 075 935,00 zł. 
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 279 374,00 zł 
Wkład własny: 2 796 561,00 zł 
Realizacja projektu: 2022  
 
II. „Rozbudowa miejsca rekreacyjno - turystycznego wraz z montażem plenerowej gry 
edukacyjnej w miejscowości Nowy Dwór Gdański.” 

Celem projektu będzie rozbudowa miejsca rekreacyjno - turystycznego przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze obejmującego 
plac rybaka oraz grę plenerową poświęconą rybackiemu dziedzictwu kulturowemu. 
 
Całkowity koszt: 117 961,88 zł. 
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze: 98 583,00 zł 
Wkład własny: 19 378,88 zł 
Realizacja projektu: 2022  
 

Projekty złożone do dofinansowania, które nie otrzymały dofinansowania: 

I. „Przebudowa dróg na terenie Powiatu Nowodworskiego stanowiących alternatywny 
dojazd do Przekopu”. 
 
Zaplanowana inwestycja obejmowała przebudowę 3 dróg na terenie Powiatu w celu stworzenia 
alternatywnego do drogi wojewódzkiej nr 502 dojazdu do Przekopu Mierzei. W ramach 
inwestycji zaplanowano roboty obejmujące: poszerzenie jezdni, wykonanie podbudowy, 
wykonanie nawierzchni asfaltowej, regulacja rowów odwadniających, budowę chodników  
i ścieżek rowerowych, wykonanie oznakowania, itp.  
 
Całkowity koszt: 30 000 000,00 zł. 
Dofinansowanie z Programu Polski Ład: 28 500 000,00 zł. 
Wkład własny: 1 500 000,00 zł 
Realizacja projektu: 2021 - 2024  
 
II. „Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim”. 
 
Zaplanowana inwestycja obejmowała prace budowlano–remontowe w budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. 
Dzięki realizacji prac wskazanych w projekcie budowlanym oraz kosztorysie inwestorskim 
pozostała część budynku, która jest w fatalnym stanie technicznym miała zostać dostosowana 
do potrzeb osób niepełnosprawnych i umożliwić im bezpieczne korzystanie z budynku. Remont 
miał za zadanie umożliwić korzystanie z pomieszczeń, które w chwili obecnej z uwagi na 
bardzo zły stan są wyłączone z użytkowania.  
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Całkowity koszt: 7 200 000,00 zł. 
Dofinansowanie z Programu Polski Ład: 6 120 000,00 zł. 
Wkład własny: 1 080 000,00 zł 
Realizacja projektu: 2021 - 2023  
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1.9 Obowiązujące dokumenty strategiczne 
 

Lp. Nazwa dokumentu 
Strategicznego  

Numer i data 
uchwały 

Okres 
obowiązywania 

Wydział / 
Jednostka 
odpowiedzialna za 
realizację 

1. Strategia Rozwoju Powiatu 
Nowodworskiego na lata 
2015-2024 

XV/97/2016 z 
dnia 11 lutego 
2016 roku 

2014-2024 Wydział Strategii 
i Rozwoju 

2. Program Opieki nad 
Zabytkami Powiatu 
Nowodworskiego na lata 
2018-2021 

XLVII/311/2018 
z dnia 19 
października 
2018 roku 

2018-2021 Wydział Oświaty 
i Spraw 
Społecznych 
 

3. Strategia Integracji i 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Powiatu 
Nowodworskiego na lata 
2016-2026 

XV/98/2016                 
z dnia 11 lutego 
2016 roku 

2016-2026 Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w 
Nowym Dworze 
Gdańskim 

4. Program Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie 
Nowodworskim na lata 2019-
2021 

VIII/52/2019                   
z dnia 27 czerwca 
2019 roku 

2019-2021 Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w 
Nowym Dworze 
Gdańskim Program Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Powiecie 
Nowodworskim na lata 2021-
2023 

I/1/2021  
z dnia 29 stycznia 
2021 roku 

2021 – 2023 

5. Program Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Nowodworskiego 
na lata 2017-2020 z 
uwzględnieniem perspektywy 
2021-2024 

XXXIX/251/2018 
z dnia 7 lutego 
2018 roku 

2017-2024 Wydział 
Rolnictwa i 
Ochrony 
Środowiska 

6. Program Działań Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych w 
Powiecie Nowodworskim na 
lata 2016-2026 

XVI/107/2016 z 
dnia 29 marca 
2016 roku 

2016-2026 Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w 
Nowym Dworze 
Gdańskim 

7. Powiatowy Program 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w 
Powiecie Nowodworskim na 
rok 2021 

I/2/2021  
z dnia 29 stycznia 
2021 roku 

2021 Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w 
Nowym Dworze 
Gdańskim 

8. Program Pomocy Dziecku i 
Rodzinie Powiatu 
Nowodworskiego na lata 
2016-2021 

XVI/110/2016 z 
dnia 29 marca 
2016 roku 

2016-2021 Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w 
Nowym Dworze 
Gdańskim 

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

I/3/2021  
z dnia 29 stycznia 
2021 roku 

2021 Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w 
Nowym Dworze 
Gdańskim 

10. Program Psychologiczno – 
Terapeutyczny  dla Osób 

I/4/2021  2021 Powiatowe 
Centrum Pomocy 
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Stosujących Przemoc w 
Rodzinie w Powiecie 
Nowodworskim na rok 2021 

z dnia 29 stycznia 
2021 roku 

Rodzinie w 
Nowym Dworze 
Gdańskim 

11. Wieloletnia Prognoza 
Finansowa Powiatu 
Nowodworskiego na lata 
2018-2032  

X/61/2021 z dnia 
29 października 
2021 roku 

2021-2040 Wydział 
Finansowo - 
Księgowy 

12. 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. 
 

IX/42/2020 
 z dnia  
28 października 
2020 roku 

2021 Wydział Oświaty 
i Spraw 
Społecznych 
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1.10 Wyciąg ze Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015-2024   
 

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 
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KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY (P2): 

 CS.2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki 

  - 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 
 
I. Uchwały finansowe. 
 
Uchwały Rady podjęte w 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu 
Nowodworskiego na 2021 rok: 
 
-  Uchwała Nr I/11/2021 z dnia 29-01-2021 r., 

-  Uchwała Nr II/20/2021 z dnia 19-03-2021 r., 

-  Uchwała Nr III/24/2021 z dnia 20-04-2021 r., 

-  Uchwała Nr IV/29/2021 z dnia 25-05-2021 r., 

-  Uchwała Nr V/32/2021 z dnia 18-06-2021 r., 

-  Uchwała Nr VI/36/2021 z dnia 30-06-2021 r., 

-  Uchwała Nr VII/43/2021 z dnia 23-07-2021 r., 

- Uchwała Nr VIII/51/2021 z dnia 31-08-2021 r., 

-  Uchwała Nr IX/58/2021 z dnia 28-09-2021 r., 

-  Uchwała Nr X/60/2021 z dnia 29-10-2021 r., 

-  Uchwała Nr XII/67/2021 z dnia 17-12-2021 r., 

Uchwały zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz 
kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego w celu dostosowania 
planów finansowych. 

 
Uchwały Rady podjęte w 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2032 w trakcie roku na lata 2021-2040: 
- Uchwała Nr I/12/2021 z dnia 29-01-2021 r.; 
- Uchwała Nr II/21/2021 z dnia 19-03-2021 r.; 
- Uchwała Nr III/25/2021  z dnia 20-04-2021 r.; 
- Uchwała Nr IV/30/2021 z dnia 25-05-2021 r.; 
- Uchwała Nr VII/44/2021 z dnia 23-07-2021 r.; 
- Uchwała Nr VIII/52/2021 z dnia 31-08-2021 r.; 
- Uchwała Nr IX/59/2021 z dnia 28-09-2021 r.; 
- Uchwała Nr X/61/2021 z dnia 29-10-2021 r.; 

 
Uchwały zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 
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Wykonanie pozostałych uchwał 
1. Uchwała Nr VI/34/2021 z dnia 18-06-2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2020 r. – uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Gdańsku. 

2. Uchwała Nr VI/33/2021 z dnia 18-06-2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 r. – uchwała została przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku. 

3. Uchwała Nr XI/56/2020 z dnia 29-12-2020 r. w sprawie ustalenia wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 – środki zostały przeniesione na 
wyodrębnione konto i zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2021 r. włącznie. 

4. Uchwała Rady Nr XI/57/2020 z dnia 29-12-2020 r. 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/58/2020 z dnia 29-12-2020 r. w sprawie budżetu Powiatu 
Nowodworskiego na 2021 r. - 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  
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. 
 
II. Uchwały – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
 
1. Uchwała Nr I/6/2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania 
jednorazowego Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych  
i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

 
Ustalono i przyjęto 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 została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  
w Nowym Dworze Gdańskim, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z 2021 r. poz. 662 oraz przekazana do wiadomości dyrektorom podległych 
placówek oświatowych. 

 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015- 2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS2.1 
Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO2.1.5 Rozwój oferty  
i infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej. 
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2. Uchwała Nr I/7/2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu 
Nowodworskiego. 

 
Ustalono i przyjęto zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 
zabytków położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego. 

 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  
w Nowym Dworze Gdańskim oraz ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z 2021 r. poz. 659. 

 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015- 2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny Kapitał 
gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.2 Turystyka katalizatorem dynamicznego rozwoju 
gospodarczego, cel operacyjny: CO.1.2.1 Utworzenie całorocznej oferty turystyczno-
kulturalnej. 
 
3. Uchwała Nr I/13/2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. 
 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  
w Nowym Dworze Gdańskim, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z 2021 r. poz. 658 oraz 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. 
 
4. Uchwała Nr III/23/2021 z dnia 20.04.2021 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 2020 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 2020 r. w ramach realizacji programu ogłoszono otwarty konkurs ofert w wyniku, 
którego dofinansowania udzielono 13 organizacjom pozarządowym i podmiotom 
wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego. Kwota dotacji wyniosła 
32.400,00 zł. 
 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  
w Nowym Dworze Gdańskim. 
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Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015- 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 
Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości 
współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 
 
5. Uchwała Nr V/31/2021 z dnia 18.06.2021 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 5 000,00 zł na zadanie: 

„Prace konserwatorskie przy stropie polichromowanym”. 
 Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie, w kwocie 7 000,00 zł 

na zadanie: „Prace remontowe i konserwatorskie sobót kościoła wraz z wymianą pokrycia 
dachowego sobót”. 

 Eugeniuszowi Żmudzińskiemu, Andrzejowi Żmudzińskiemu i Irenie Kowalskiej w kwocie 
5 000,00 zł na zadanie: „Remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia chaty rybackiej  
w Jantarze”. 

 Gminie Sztutowo w kwocie 3 000,00 zł na zadanie „Wykonanie inwentaryzacji  
i dokumentacji technicznej 2 hal znajdujących się na obszarze byłego obozu 
koncentracyjnego Stutthof”. 

 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  
w Nowym Dworze Gdańskim. 
 
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. 
 
6. Uchwała Nr VII/40/2021 z dnia 23.07.2021 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego 
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

 
Uchwała określiła zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości Nagród 
Sportowych Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 
Została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Gdańskim oraz ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  
z 2021 r. poz. 3083. 
 
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.2.1.3 Wzrost aktywności 
sportowej mieszkańców Powiatu. 
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7. Uchwała Nr VII/41/2021 z dnia 23.07.2021 r. w sprawie zmiany uchwały  
nr V/31/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 2021 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. 
 
Utrzymano wysokość dotacji przyznanej Gminie Sztutowo i wyrażono zgodę na zmianę zadnia 
z „Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji technicznej 2 hal znajdujących się na obszarze 
byłego obozu koncentracyjnego Stutthof” na „Wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku 
hali północnej byłych Niemieckich Zakładów Zbrojeniowych DAW, znajdujących się w strefie 
ochronnej Pomnika Zagłady w Sztutowie”. Została opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 
 
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. 
 
8. Uchwała Nr IX/56/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie: wydelegowania Radnego 
Powiatu Nowodworskiego do prac w Komisji przyznawania Nagrody Starosty 
Nowodworskiego. 
 
Do prac w Komisji przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego została wydelegowana 
Radna Powiatu Nowodworskiego Pani Dorota Chojna. Uchwała została opublikowana  
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015- 2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 
Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości 
współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 
 
9. Uchwała Nr XI/62/2021 z dnia 30.11.2021 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 2022 rok” 
 
Uchwalono Roczny program współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który 
obowiązuje od 1 stycznia 2022 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 
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III. Uchwały – Wydział Finansowy. 
 
1. Uchwała Nr I/14/2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie  
i parkowanie pojazdu. 
Uchwała została zrealizowana. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) rada powiatu biorąc pod 
uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań związanych z usuwaniem z drogi pojazdu oraz 
kosztów usuwania i przechowywania pojazdu na obszarze powiatu, ustala corocznie w drodze 
uchwały wysokość opłat i kosztów usunięcia i przechowywania pojazdu. Art. 130a ust. 6c 
cytowanej wyżej ustawy stanowi, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, 
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski” maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady 
określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych. Niniejsze stawki na 2021 rok 
zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 
23 lipca 2020 r., poz. 670. Stawki opłat przyjęte w w/w uchwale są wyższe od obowiązujących 
w 2020 roku. Postanowiono o podwyższeniu stawek opłat w stosunku do roku 2020 r., z uwagi 
na zwiększenie stawek maksymalnych przedstawionych w Obwieszczeniu Ministra Finansów 
oraz biorąc pod uwagę realia rynkowe. Dodatkowo została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 16 lutego 2021 r. pod poz. 661. 

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. Mniejsze 
negatywne oddziaływanie transportu na środowisko i wyższy poziom bezpieczeństwa  
i komfortu użytkowania dróg na terenie powiatu. 

2. Uchwała Nr XI/63/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  
30.11.2021 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu. 

Uchwała realizowana jest przez pracownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.  
Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) rada powiatu biorąc pod uwagę konieczność sprawnej 
realizacji zadań związanych z usuwaniem z drogi pojazdu oraz kosztów usuwania 
i przechowywania pojazdu na obszarze powiatu, ustala corocznie w drodze uchwały wysokość 
opłat i kosztów usunięcia i przechowywania pojazdu. Art. 130a ust. 6c cytowanej wyżej ustawy 
stanowi, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, 
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski” maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady 
określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych. Niniejsze stawki na 2022 rok 
zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 
05 sierpnia 2021 r., poz. 721. Stawki opłat przyjęte w w/w uchwale są wyższe  
od obowiązujących w 2021 roku. Postanowiono o podwyższeniu stawek opłat w stosunku do 
roku 2021 r., z uwagi na zwiększenie stawek maksymalnych przedstawionych 
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w Obwieszczeniu Ministra Finansów oraz biorąc pod uwagę realia rynkowe. Przedmiotowa 
uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 
08.12.2021 r. pod poz. 4676. 
 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał Przestrzenny i Infrastruktury (P3); 
cel strategiczny CS.3.1 Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna 
i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury 
drogowej i rowerowej. Mniejsze negatywne oddziaływanie transportu na środowisko 
i wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dróg na terenie powiatu. 
 
IV. Uchwały – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. 
 
1. Uchwała Nr VIII/45/2021 z dnia 31.08.2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  
w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Nowodworskiego i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 
 
Uchwała w trakcie realizacji. Oczekiwanie na potencjalnego nabywcę w celu podpisania 
protokołu. 
 
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: optymalizacja wydatków. 
Rodzaje działań: efektywne gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost 
poziomu dochodów samorządów, w tym dochodu Powiatu. 
 
2. Uchwała nr VIII/46/2021 z dnia 31.08.2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
w drodze zakupu nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego. 
 
Uchwała zrealizowana. Działki nr 159/1 i 195/1 w Kępkach przeszły na własność Powiatu 
Nowodworskiego w drodze zakupu dnia 06.10.2021 r. na podstawie aktu notarialnego   
nr 8753/2021. 
 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024, obszar priorytetowy: kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, cel strategiczny: 
rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa, cel operacyjny: rozwój i modernizacja 
infrastruktury drogowej i rowerowej. 
 
3. Uchwała nr VIII/47/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  
w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Nowodworskiego. 
 
Uchwała zrealizowana. Działki 240/7, 240/8, 240/10 w Kmiecinie zostały sprzedane dnia 
02.03.2022 r. na podstawie aktu notarialnego 1635/2022 
 
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: optymalizacja wydatków. 
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Rodzaje działań: efektywne gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost 
poziomu dochodów samorządów, w tym dochodu Powiatu. 
 
4. Uchwała nr VIII/53/2021 z dnia 31.08.2021 r.  w sprawie zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego. 
 
Uchwała zrealizowana. Działki 240/6, 240/9, 348/3 w Kmiecinie zostały sprzedane dnia 
14.01.2022 r. na podstawie aktu notarialnego 301/2022. 
 
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: optymalizacja wydatków. 
Rodzaje działań: efektywne gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost 
poziomu dochodów samorządów, w tym dochodu Powiatu. 
 
V. Uchwały – Wydział Infrastruktury 
 
1. Uchwała Nr VIII/49/2021 z dnia 31.08.2021 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 zlokalizowanych 
przy drogach powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego. Wydział Infrastruktury 
zapewnił właściwe oznakowanie poziome i pionowe wszystkich przystanków objętych 
uchwałą. 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3): cel 
strategiczny: CS.3.1 Rozwinięta infrastruktura transportowa / drogowa, techniczna  
i przeciwpowodziowa: cel operacyjny: CO.3.1.2 Rozwój systemu transportowego zbiorowego 
i poprawa jego bezpieczeństwa. 

2. Uchwała Nr IX/55/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej                 
nr 177014G o przebiegu od drogi powiatowej nr 2301G w miejscowości Rakowo do drogi 
powiatowej nr 2345G w miejscowości Jazowa w całości do kategorii dróg powiatowych. 

Przedmiotowa droga została zaliczona do kategorii dróg powiatowych z dniem 1 stycznia 2022 
r. Jednocześnie otrzymała numer 2371G. 

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. 
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VI. Uchwały – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
 
1. Uchwała Nr VII/37/2021 z dnia 23.07.2021 r. w sprawie raportu z realizacji w latach  
2019-2020 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2020  
z perspektywą na lata 2021-2024. 
Uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przyjęto raport Zarządu Powiatu  
w Nowym Dworze Gdańskim z realizacji w latach 2019-2020 „Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. Tym 
samym spełniono wymóg art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –  Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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): 1. Cel 
strategiczny CS.3.1 – Rozwinięta infrastruktura transportowa (drogowa, techniczna  
i przeciwpowodziowa) Cel operacyjny CO.3.1.3 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
przestrzennej i antropogenicznej, 2. Cel strategiczny CS.3.2 – Zrównoważony rozwój 
(energetyczny) powiatu nowodworskiego, Cel operacyjny CO.3.2.1. – Poprawa bilansu 
energetycznego powiatu, Cel operacyjny CO.3.2.2. – Poprawa stanu środowiska oraz wzrost 
produkcji energetycznej ze źródeł odnawialnych.  

2. Uchwała Nr VII/38/2021 z dnia 23.07.2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.” 

Uchwałą podjętą przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przyjęto „Program 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 
2025-2028”. Tym samym spełniono wymóg art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –     
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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): 1. Cel 
strategiczny CS.3.1 – Rozwinięta infrastruktura transportowa (drogowa, techniczna   
 i przeciwpowodziowa), Cel operacyjny CO.3.1.3 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
przestrzennej i antropogenicznej, 2. Cel strategiczny CS.3.2 – Zrównoważony rozwój 
(energetyczny) powiatu nowodworskiego, Cel operacyjny CO.3.2.1. – Poprawa bilansu 
energetycznego powiatu, Cel operacyjny CO.3.2.2. – Poprawa stanu środowiska oraz wzrost 
produkcji energetycznej ze źródeł odnawialnych.  

 
VII. Uchwały – Wydział Strategii i Rozwoju  

1. Uchwała nr VII/39/2021 z dnia 23.07.2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii 
rozwoju elektromobilności dla Powiatu Nowodworskiego do roku 2035. 
 
Uchwała obowiązująca. 

 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015-2024, CS.3.2 Zrównoważony rozwój (energetyczny) powiatu nowodworskiego, CO.3.2.2 
Poprawa stanu środowiska oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
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VIII. Uchwały Wydziału Organizacji i Promocji 

1. Uchwała Nr I/8/2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2021 r. 

Uchwała została zrealizowana. Plan pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na  
2021 r. został przyjęty i zrealizowany. 

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/9/2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji 
Budżetowo – Samorządowej z działalności w 2020 r. 

Uchwała została zrealizowana. Komisja Budżetowo – Samorządowa zrealizowała plan pracy 
w 2020 r., w związku z czym przedstawiła Radzie Powiatu do zatwierdzenia sprawozdanie  
z działalności w 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. 
 

3. Uchwała Nr I/10/2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji 
Oświatowo – Społecznej z działalności w 2020 r. 

Uchwała została zrealizowana. Komisja Oświatowo – Społeczna zrealizowała plan pracy  
w 2020 r., w związku z czym przedstawiła Radzie Powiatu do zatwierdzenia sprawozdanie  
z działalności w 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. 
 

4. Uchwała Nr II/16/2021 z dnia 19.03.2021 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. 

Uchwała została zrealizowana. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie zlecone 
uchwałą Nr VIII/38/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 września 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 w dniu 12 sierpnia 2020 r. Wniosek dotyczył 
procesu likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim oraz wypłaty 
odprawy dla byłego Starosty, Pani Ewy Dąbskiej pomimo przedawnienia roszczenia.  
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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 II/22/2021 z dnia 19.03.2021 r. w sprawie przyjęcia apelu Rady Powiatu  
w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie sprawiedliwego i transparentnego podziału 
funduszy europejskich na lata 2021-27. 

Uchwała została zrealizowana i przekazana Prezesowi Rady Ministrów oraz 
Parlamentarzystom z terenu Województwa Pomorskiego. 
 
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 III/26/2021 z dnia 20.04.2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu 
Nowodworskiego. 

 
Uchwała obowiązująca. Na Skarbnika powołano Panią Barbarę Kamińską.  
 
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.  
 
7. Uchwała nr V/33/2021 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  
w Nowym Dworze wotum zaufania. 

 
Uchwała obowiązująca. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim udzieliła Zarządowi 
powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wotum zaufania za 2020 r.  

 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego  
na lata 2015 - 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: 
CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej 
przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie.  
 
8. Uchwała Nr VIII/50/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisje Rewizyjną  
za I półrocze 2021 r. 

Uchwała została zrealizowana. Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie Powiatu sprawozdanie 
z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 
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  
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i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi. 
 
9. Uchwała Nr VIII/54/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
nienależyte wykonywanie zadań przez pracownika podległego Staroście 
Nowodworskiemu. 
 
Uchwała została zrealizowana. Skargę złożono na Kierownika Wydziału Geodezji i Kartografii 
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w przedmiocie poświadczenia 
nieprawdy. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uznała skargę za bezzasadną, 
udzielając odpowiedzi skarżącemu. 

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 XIII/68/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Budżetowo – Samorządowej na 2022 r. 

Uchwała w realizacji. Rada Powiatu zatwierdziła plan pracy Komisji Budżetowo – 
Samorządowej na rok 2022, który obecnie jest realizowany. 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 - 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. 
Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1. Poprawa poziomu  
i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi.  
 
11. Uchwała Nr XIII/69/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Oświatowo – Społecznej na 2022 r. 

Uchwała w realizacji. Rada Powiatu zatwierdziła plan pracy Komisji Oświatowo – Społecznej 
na rok 2022, który obecnie jest realizowany. 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 - 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. 
Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1. Poprawa poziomu  
i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi.  
 
12. Uchwała Nr XIII/70/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2022 r. 

Uchwała w realizacji. Rada Powiatu zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 
2022, który obecnie jest realizowany. 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 - 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. 
Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1. Poprawa poziomu  
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i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi.  
 
13. Uchwała Nr XIII/71/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za II 
półrocze 2021 r. 

Uchwała została zrealizowana. Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie Powiatu sprawozdanie 
z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za II półrocze 
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.  
 

14. Uchwała Nr XIII/73/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet  
i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Powiatu Nowodworskiego 

Uchwała zrealizowana. Regulacja wysokości diet radnych była wynikiem przyjętej przez Sejm 
i podpisanej przez Prezydenta RP ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustaw  
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834), w której dokonano zwiększenia przelicznika kwoty 
bazowej, stanowiącej podstawę do ustalenia maksymalnej wysokości diety przysługującej 
radnym w ciągu miesiąca. Zgodnie z uchwałą dokonano wyrównania wysokości diet na 
podstawie nowego przelicznika, co do pełnionej funkcji radnego, począwszy od dnia 1 sierpnia 
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.  
                                                                                                                                                                                                            
15. Uchwała nr XIII/74/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Starosty Powiatu Nowodworskiego. 
 
Uchwała obowiązująca. 

 
  Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  

2015-2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 
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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IX. Uchwały – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 
 

1. Uchwała Nr I/1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji 
„Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Nowodworskim na lata 2021 – 2023”. 

 
Podjęcie uchwały wynikało bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.   
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednym z zadań własnych powiatu jest 
opracowanie i realizacja    3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 
zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. 
Dokument systematyzuje działania mające na celu rozwój pieczy zastępczej w Powiecie 
Nowodworskim. „Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Nowodworskim na lata 2021 
– 2023” jest na bieżąco realizowany. 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 - 2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.1. 
Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki oraz CS.2.2. Wartościowy kapitał społeczny. 

2. Uchwała Nr I/2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  
w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na rok 2021 r.”. 
 

Zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do zadań powiatu należy 
opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych  
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, których celem jest integracja 
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Natomiast ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu przemocy stanowi, że do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja 
powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy   
w rodzinie. „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy   w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na rok 2021”, stanowi realizację kierunków 
pomocy rodzinie, określonych w „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych 
Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2026” i jest narzędziem wspierającym rozwój 
systemu pomocy i wsparcia osób i rodzin znajdujących się w obszarze przemocy. Program jest 
na bieżąco realizowany w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej 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.2.1.2. Aktywizacja 
wykluczonych społecznie. 

3. Uchwała Nr I/3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie           
w Powiecie Nowodworskim na rok 2021”. 
 

„Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  
w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na rok 2021” został opracowany zgodnie z ustawą        
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Głównymi założeniami 
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programu jest realizacja działań psychoedukacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań 
osób stosujących przemoc a także edukacja sprawców przemocy. Dokument przyjęty przez 
Radę Powiatu jest na bieżąco realizowany przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
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.2.1.2. Aktywizacja 
wykluczonych społecznie. 

4. Uchwała Nr I/4/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
psychologiczno – terapeutycznego 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” z założenia służy m. in. na utrwalaniu zmiany osiągniętej  
w wyniku udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, tak więc jest realizowany  
w stosunku do osób stosujących przemoc, u których istnieje konieczność realizacji 
pogłębionych działań terapeutycznych lub psychologicznych i jest uzupełnieniem a także 
następnym etapem działań po udziale w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 
„Program psychologiczno - terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie 
Nowodworskim na rok 2021” realizowany jest na bieżąco przez Powiatowy Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej 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.2.1.2. Aktywizacja 
wykluczonych społecznie. 

5. Uchwała Nr I/5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 
 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. zobowiązuje radę powiatu lub radę gminy w drodze uchwały 
do ustalenia, w zakresie zadań własnych, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia. Do zadań własnych powiatu należy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób  
z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W przypadku braku możliwości samodzielnego 
wykonania tego zadania powiat może zlecać podmiotowi niepublicznemu realizację zadania 
polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Podjęta 
uchwała reguluje zasady odpłatności kierowanych osób będących mieszkańcami Powiatu 
Nowodworskiego za pobyt w ośrodku wsparcia. 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 - 2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.1. 
Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.2. Aktywizacja 
wykluczonych społecznie. 
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6. Uchwała Nr II/17/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      
w 2021 roku.  

 
W dniu 19 marca 2021 r. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwaliła wysokość 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
realizację zadań w 2021 r. Uchwała określa jednocześnie zadania, jakie będą finansowane       
z ww. środków w Powiecie Nowodworskim w 2021 r. 
 

L.p. Zobowiązania z lat poprzednich realizowane w 2021 r. Wysokość 
środków w 

PLN 

1. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii 
zajęciowej  

1.431.936 

L.p. Środki przeznaczone na realizację zadań w 2021 r. 624.469 

1. Rehabilitacja społeczna 554.469 

dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

208.709 

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

220.000 

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

120.000 

 

 

 

 

2. 

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych 

5.460 

dofinansowanie usług tłumacza języka migowego - 
przewodnika  

300 

Rehabilitacja zawodowa 70.000 

zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 70.000 

                                                                 Razem 2.056.405 

 



47 
 

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. 

7. Uchwała Nr IV/27/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania              
z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 rok. 

 
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym  
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zadania powiatu w zakresie pieczy 
zastępczej wykonuje starosta za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz 
organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zarządzeniem Nr 44/2011 Starosty 
Nowodworskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zostało 
wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Do zadań organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej należy w szczególności przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego 
sprawozdania z efektów pracy, co wykonano w terminie ustalonym w planie pracy Rady 
Powiatu na 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.2.1. 
Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.2. Aktywizacja 
wykluczonych społecznie. 

8. Uchwała Nr IV/28/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów 
pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2020 rok”. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu 
Nowodworskiego za 2020 rok” wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej. Zgodnie z zapisami ww. ustawy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nowym Dworze Gdańskim przygotowało dokument - ocena zasobów pomocy społecznej, 
sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Opracowana 
informacja w szczególności obejmowała infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe   
i nakłady finansowe na zadania. Dokument został przekazany Radzie Powiatu w Nowym 
Dworze Gdańskim, po czym sejmikowi województwa. 

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. 

9. Uchwała Nr VII/42/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr II/17/2021 z dnia 19.03.2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

 
Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przyjęła zmiany planu finansowego Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Zmiany dotyczyły: 

1) zmniejszenia o kwotę 35.000 zł dofinansowania zwrotu wyposażenia stanowisk pracy; 
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2) zwiększenia o kwotę 35.000 zł 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. 

10. Uchwała Nr VIII/48/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z realizacji w 2020 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. Do realizacji założeń określonych w dokumencie przyczyniają się również lokalne 
(gminne) programy i strategie. 

Sprawozdanie z realizacji "Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych 
Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2026" w 2021 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. 

11. Uchwała Nr IX/57/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały                
Nr II/17/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 
 
Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przyjęła zmiany planu finansowego Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Zmiany dotyczyły: 

1) zwiększenia o kwotę 15.000 zł dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 

2) zmniejszenia o kwotę 15.000 zł dofinansowania likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych. 

 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 - 2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cele strategiczne: CS.2.1 
Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki oraz CS.2.2 Wartościowy Kapitał Ludzki. 
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12. Uchwała Nr IX/65/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały                
Nr II/17/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 
 
Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przyjęła zmiany planu finansowego Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Zmiany dotyczyły: 

1) zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł dofinansowania na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym; 
2) zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł dofinansowania likwidacji barier architektonicznych,                       
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych. 
 
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. 

13. Uchwała Nr XII/66/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały                 
Nr XI/65/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 
 
Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przyjęła zmiany planu finansowego Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Zmiany dotyczyły: 

1) zmniejszenia o kwotę 5 932,00 zł dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych  
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 
2) zwiększenia o kwotę 6 232,00 zł dofinansowania na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym; 
3) zmniejszenia o kwotę 300,00 zł 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. 

X. Uchwały – Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. 

1. Uchwała Nr XI/64/2021 z dnia 30.11.2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji 
„Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie 
nowodworskim na lata 2021-2030.” 

W związku z podjętą Uchwałą Nr XI/64/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 
niezbędne było przyjęcie do realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy w powiecie nowodworskim na lata 2021-2030”, zgodnie  
z postanowieniami art. 9 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym opracowuje się i realizuje program promocji 
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiący integralną część strategii 
rozwiązywania problemów społecznych. Przedsięwzięcia założone i podjęte do realizacji  
w 2021 roku ukierunkowane są głównie na ograniczanie poziomu bezrobocia przede wszystkim 
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poprzez działania mające na celu utrzymanie istniejących miejsc pracy, wspieranie tworzenia 
nowych miejsc pracy i podejmowania działalności na własny rachunek oraz rozwój zasobów 
ludzkich. Efektywność to podstawowy wskaźnik, który obrazuje jakość świadczonych usług   
i instrumentów rynku pracy. 

XI. Uchwały – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim. 

1. Uchwała Nr XIII/75/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 
Powiatu Nowodworskiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Wszyscy mamy równy 
start – wyrównanie szans dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 
planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Uchwała dotyczy wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej 
realizacji projektu pn. „Wszyscy mamy równy start – wyrównanie szans dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  Realizacja zadań Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia się następująco: 

1. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wszyscy mamy równy start 
- wyrównanie szans dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
(RPO WP  2014-2020 lub Program) oraz wzór pełnomocnictwa do reprezentowania 
partnera został zaakceptowany przez Prawnika naszego Starostwa. 

2. Powyższa umowa zostanie podpisana z Urzędem Marszałkowskim prawdopodobnie    
w czerwcu 2022 roku. Warunkiem podpisania tej umowy jest utworzenie przez Partnera 
Wiodącego (Calineczka) założonych w Projekcie miejsc przedszkolnych w Gdyni  
i Nowym Dworze Gdańskim.  

3. Zadanie PPP – Akademia Rodzica zostanie zrealizowane w I półroczu roku szkolnego 
2022/23. 
 

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. 
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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 2021 r. oraz zmian planu 
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 
Powiatu w 2021 r.: 

1. Uchwała Nr 10/2021 z dnia 02.02.2021 r.  
2. Uchwała Nr 13/2021 z dnia 16.02.2021 r.  
3. Uchwała Nr 32/2021 z dnia 23.03.2021 r.  
4. Uchwała Nr 40/2021 z dnia 20.04.2021 r.  
 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2021 r.: 

1. Uchwała Nr 48/2021 z dnia 11.05.2021 r.  
2. Uchwała Nr 54/2021 z dnia 01.06.2021 r.  
3. Uchwała Nr 61/2021 z dnia 22.06.2021 r.  
4. Uchwała Nr 67/2021 z dnia 29.06.2021 r.  
5. Uchwała Nr 76/2021 z dnia 27.07.2021 r.  
6. Uchwała Nr 85/2021 z dnia 20.08.2021 r.  
7. Uchwała Nr 92/2021 z dnia 07.09.2021 r.  
8. Uchwała Nr 98/2021 z dnia 20.09.2021 r.  
9. Uchwała Nr 104/2021 z dnia 30.09.2021 r.  
10. Uchwała Nr 110/2021 z dnia 12.10.2021 r.  
11. Uchwała Nr 111/2021 z dnia 15.10.2021 r.  
12. Uchwała Nr 117/2021 z dnia 26.10.2021 r.  
13. Uchwała Nr 118/2021 z dnia 29.10.2021 r.  
14. Uchwała Nr 121/2021 z dnia 09.11.2021 r.  
15. Uchwała Nr 125/2021 z dnia 16.11.2021 r.  
16. Uchwała Nr 128/2021 z dnia 23.11.2021 r.  
17. Uchwała Nr 133/2021 z dnia 07.12.2021 r.  
18. Uchwała Nr 134/2021 z dnia 14.12.2021 r.  
19. Uchwała Nr 143/2021 z dnia 21.12.2021 r.  
20. Uchwała Nr 144/2021 z dnia 28.12.2021 r.  
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata  
2021 – 2040: 
 
1. Uchwała Nr 62/2021 z dnia 22.06.2021 r.  

Pozostałe uchwały: 

1. Uchwała Nr 4/2021 z dnia 07.01.2021 r.  w sprawie ustalenia planu finansowego zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Nowodworski  
w 2021 r. 
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2. Uchwała Nr 5/2021 z dnia 12.01.2021 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania 
zobowiązań. 
 
3. Uchwała Nr 31/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 136/2020 Zarządu 
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem  
COVID-19. 
 
4. Uchwała Nr 33/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2020 rok. 
 
5. Uchwała Nr 38/2021 z dnia 06.04.2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania 
sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 
 
6. Uchwała Nr 79/2021 z dnia 03.08.2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego. 
 
7. Uchwała Nr 86/2021 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu spłaty 
zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sygn. akt I C514/10 oraz 
wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Sygn. akt I ACa97/11. 
 
8. Uchwała Nr 123/2021 z dnia 12.11.2021 r.  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu 
na 2022 r. 
 
9. Uchwała Nr 124/2021 z dnia 12.11.2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2022 -2040. 
 
Wszystkie uchwały, które podlegały sprawdzeniu przez nadzór zostały przekazane do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Pozostałe kierownikom jednostek 
organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego w celu dostosowania planów finansowych. 
Uchwały są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 
2024: obszar priorytetowy Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS.1.3 Wzrost dochodów 
mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 
lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 
 
3.2 Uchwały – Wydział Organizacji i Promocji 
 
1. Uchwała Nr 9/2021 z dnia 29.01.2021 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  
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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 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, 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 oraz uchwałą Nr 102/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 
Gdańskim z dnia 29 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. 
 
Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Gdańskim została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 29 
stycznia 2021 r. Pracownicy Starostwa zostali zapoznani i zobligowani do stosowania 
wytycznych zawartych w regulaminie organizacyjnym. 
 
Uchwała obowiązująca, zmieniona uchwałami: 
- Uchwała Nr 27/2021 z dnia 16.03.2021 r. 
- Uchwała Nr 45/2021 z dnia 27.04.2021 r. 
- Uchwała Nr 84/2021 z dnia 17.08.2021 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 14/2021 z dnia 16.02.2021 r. w sprawie podjęcia decyzji w zakresie 
głosowania w postępowaniu sanacyjnym „GREEN” S.A. w restrukturyzacji. 
 
Uchwała została zrealizowana. W związku z postępowaniem sanacyjnym GREEN S.A.  
we Wrocławiu, w toczącym się w Sadzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział 
VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w dniu 26 lutego 2021 r. 
odbyło się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Propozycje układowe 
dla Powiatu Nowodworskiego, który znajduje się w III grupie wierzycieli posiadających 
wierzytelności przekraczające kwotę 10.000,00 zł (dla Powiatu Nowodworskiego kwota 
wierzytelności wynosi 15.326,36 zł) dotyczą spłaty wierzytelności głównych w 70%. 
Podejmując uchwałę Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wypowiedział się za 
wskazanym układem. Stosowna uchwała została wysłana.  
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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3. Uchwała Nr 15/2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kierownicze 
stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie,  
ul. Morska 11 i powołania komisji konkursowej Uchwała Nr 27/2021 z dnia 16.03.2021 r. 
 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 lutego 2021 r. 
Wyboru Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie, ul. Morska 11 dokonała 
komisja konkursowa powołana na mocy przedmiotowej uchwały. Uchwała zrealizowana.  
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.2 
Wartościowy kapitał ludzki i społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1 Zapewnienie pełnej 
przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie. 
 
4. Uchwała Nr 27/2021 z dnia 16.03.2021 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 , 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, 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, uchwałą Nr 102/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 
z dnia 29 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 oraz uchwałą  
Nr 9/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 stycznia 2021 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. 
 
Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Gdańskim została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu  
29 stycznia 2021 r. Pracownicy Starostwa zostali zapoznani i zobligowani do stosowania 
wytycznych zawartych w regulaminie organizacyjnym. 
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Uchwała obowiązująca, zmieniona uchwałami: 
- Uchwała Nr 45/2021 z dnia 27.04.2021 r. 
- Uchwała Nr 84/2021 z dnia 17.08.2021 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 28/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie. 
 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23 marca 2021 r. 
Umowa z wybranym przez komisję konkursową Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej 
„MORS” w Stegnie, ul. Morska 11 została zawarta w dniu 30.03.2021 r. z datą obowiązywania 
od 01.06.2021 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 ludzki i społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1 Zapewnienie pełnej 
przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie. 
 
6. Uchwała Nr 29/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie. 
 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23 marca 2021 r.  
W związku z przejściem na emeryturę w dniu 27 marca 2021 r. Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej „MORS” w Stegnie, do czasu objęcia stanowiska dyrektora przez kandydatkę 
wyłonioną w drodze konkursu, stanowisko dyrektora zostało powierzone Panu Jarosławowi 
Stando (Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie). 
Uchwała zrealizowana. 
 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.2 
Wartościowy kapitał ludzki i społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1 Zapewnienie pełnej 
przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie. 
 
7. Uchwała Nr 30/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 537/2018 
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie 
upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń 
woli, zmienionej Uchwałą Nr 58/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z 
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 537/2018 Zarządu Powiatu w 
Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli. 
 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23 marca 2021 r.  
W związku z powierzeniem przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Panu 
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Jarosławowi Stando, Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie 
stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie, upoważniono  
go również do składania oświadczeń woli do czasu objęcia stanowiska dyrektora przez 
kandydatkę wyłonioną w drodze konkursu. 
 
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 ludzki i społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1 Zapewnienie pełnej 
przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie. 
 
8. Uchwała Nr 39/2021 z dnia 13.04.2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika 
Wydziału Infrastruktury. 
 
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 kwietnia 
2021 r. 
Uchwała zrealizowana.  
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 
– 2024: obszar priorytetowy Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny 
CS.3.1 Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny CO.3.1.1 
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 
 
9. Uchwała Nr 45/2021 z dnia 27.04.2021 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 z późniejszymi zmianami. 
 
Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Gdańskim został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30 kwietnia 
2021 r. Pracownicy Starostwa zostali zapoznani i zobligowani do stosowania wytycznych 
zawartych w regulaminie organizacyjnym. 
 
Uchwała obowiązująca, zmieniona uchwałą Nr 84/2021 z dnia 17.08.2021 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. 
 
10. Uchwała Nr 52/2021 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie 
Powiatu Nowodworskiego za 2020 rok. 
 
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu  
27 maja 2021 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 
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Wartościowy kapitał ludzki i społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości 
współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.  
 
11. Uchwała Nr 55/2021 z dnia 01.06.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 537/2018 
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie 
upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń 
woli, zmienionej Uchwałą Nr 58/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 537/2018 Zarządu Powiatu  
w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli oraz 
Uchwałą Nr 30/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 
2018 r. w sprawie zmiany upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
do składania oświadczeń woli, zmienionej Uchwałą Nr 58/2019 Zarządu Powiatu  
w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 537/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 2018 r.  
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania 
oświadczeń woli. 
 
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 1 czerwca 
2021 r. 
Uchwała zrealizowana.  
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 
– 2024: obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.2 
Wartościowy kapitał ludzki, cel operacyjny CO.2.2.1 Zapewnienie pełnej przejrzystości działań 
instytucji publicznych w Powiecie. 
 
12. Uchwała Nr 75/2021 z dnia 20.07.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 537/2018 
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie 
upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń 
woli, zmienionej Uchwałą Nr 58/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 537/2018 Zarządu Powiatu  
w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli, Uchwałą 
Nr 30/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 marca 2021 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr 537/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 
z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli, Uchwałą Nr 55/2021 Zarządu 
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 01 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 537/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 
2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do 
składania oświadczeń woli. 
 
Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu  
20 lipca 2021 r. 
Uchwała zrealizowana.  
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.2 
Wartościowy kapitał ludzki, cel operacyjny CO.2.2.1 Zapewnienie pełnej przejrzystości działań 
instytucji publicznych w Powiecie. 
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13. Uchwała Nr 84/2021 z dnia 17.08.2021 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 z późniejszymi zmianami. 
 
Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Gdańskim została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 19 sierpnia 
2021 r. Pracownicy Starostwa zostali zapoznani i zobligowani do stosowania wytycznych 
zawartych w regulaminie organizacyjnym. 
 
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 ludzki i społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1 Zapewnienie pełnej 
przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie. 
 
3.3 Uchwały - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
 
1. Uchwała Nr 1/2021 z dnia 07.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony  
i promocji zdrowia oraz turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku. 
 
Termin składania ofert ustalono od dnia 7.01.2021 r. do dnia 28.01.2021 r., termin rozpatrzenia 
ofert do dnia 9.02.2021 roku. 
Wysokość środków na zadania z zakresu:  
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10.000,00 zł;  
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 35.000,00 zł;  
- ochrony i promocji zdrowia – 5.000,00  zł;  
- turystyki i krajoznawstwa – 4.000,00  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. 
 
2. Uchwała Nr 2/2021 z dnia 07.01.2021 r. w sprawie naboru członków komisji 
konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadań publicznych w 2021 roku. 
 
Nabór przeprowadzono w terminie od dnia 7.01.2021 r. do dnia 14.01.2021 r. Żadna 
organizacja pozarządowa nie zgłosiła kandydata do komisji. 
 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.2 
Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości 
współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 
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3. Uchwała Nr 3/2021 z dnia 07.01.2021 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 2021 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 2021. 
 
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. 
 
4. Uchwała Nr 8/2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowych 
do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie 
turystyki i krajoznawstwa. 
 
Skład komisji: 
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. Iwona Sawicka - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim – członek 
Komisji, 
4. Małgorzata Wereszczyńska- Łukasiak - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 
Gdańskim – członek Komisji. 
 
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. 
 
5. Uchwała Nr 11/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie przyznania Nagród Sportowych 
Powiatu Nowodworskiego. 
 
Nagrody Sportowe Powiatu Nowodworskiego przyznano 9 sportowcom w łącznej wysokości  
4 500,00 zł. 
 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii 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. 
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6. Uchwała Nr 12/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
ochrony i promocji zdrowia oraz turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku. 
 
Udzielono dotacji następującym podmiotom: 
1. Ludowy Klub Sportowy "Żuławy", Nowy Dwór Gdański, zadanie: „Organizacja sportowych 
zajęć pozalekcyjnych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży Powiatu 
Nowodworskiego” - 9.000,00 zł 
2. Żuławskie Towarzystwo Sportowe, Nowy Dwór Gdański, zadanie: „Aktywizacja ruchowa 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez organizację zajęć i imprez sportowych dla 
mieszkańców Powiatu Nowodworskiego” – 8.000,00 zł 
3. Uczniowski Klub Sportowy "Ogólniak", Nowy Dwór Gdański, zadanie: „Od Smyka  
do Zawodnika – Siatkówka z UKS Ogólniak” - 3.000,00 zł. 
4. Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej, Sztutowo, zadanie: „Beach soccer, sport 
regionalny - popularyzacja poprzez szkolenie młodzieży oraz udział w zawodach” - 3.000,00 
zł. 
5. Powiatowy Szkolny Klub Sportowy, Nowy Dwór Gdański, zadanie: Organizacja Mistrzostw 
Powiatu w ramach „Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej” dla dzieci i młodzieży ze szkół 
Powiatu Nowodworskiego” - 4.000,00 zł. 
6. Stowarzyszenie „Czarni Przemysław”, Przemysław, zadanie: „Żyj zdrowo na sportowo” - 
2.500,00 zł. 
7. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 6, Nowy Dwór Gdański, zadanie:  
„IV Grand Prix w wędkarstwie spławikowym” - 2.000,00 zł. 
8. Stowarzyszenie „Kulturalni”, Stegna, zadanie: „Widowisko - warsztaty słowno- muzyczne” 
- 2.500,00 zł. 
9. Z przyczyn formalnych odrzucono ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „GD” z Gdańska 
oraz Klub Sportowy Mady Ostaszewo z Ostaszewa. W zakresie ochrony i promocji zdrowia 
oraz turystyki i krajoznawstwa nie złożono żadnych ofert. 
 
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. 
 
7. Uchwała Nr 17/2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wysokości dotacji dla placówki 
rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczej w roku 2021. 
 
Ustalono kwotę miesięcznej dotacji w wysokości 4.871,08 zł na jednego wychowanka oraz 
kwotę 430,71 zł na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w roku 2021 
przebywającym  
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Jezierniku – niepublicznej 
placówce oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Fundacja WRÓĆ w Jantarze. 
 
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. 
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8. Uchwała Nr 25/2021 z dnia 09.03.2021 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów 
związanych z procedurą udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu 
Nowodworskiego. 
 
Przyjęto wzór umowy o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej i wzór 
sprawozdania z wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej 
ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego. 
 
Uchwała 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. 
 
9. Uchwała Nr 34/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium  
w roku 2021. 
 
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 2021 w budżecie zaplanowano środki finansowe 
na ten cel w wysokości 25 000,00 zł. 
 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.1 
Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO.2.1.5 Rozwój oferty  
i infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej. 
 
10. Uchwała Nr 35/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 
do opiniowania wniosków o przyznanie jednorazowego Stypendium Starosty 
Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  
i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 
Nowodworskiego. 
 
Powołano czteroosobową Komisję Stypendialną, która zaopiniowała wnioski o przyznanie 
Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 
Powiatu Nowodworskiego w składzie: 
 
1. Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski – przewodniczący komisji; 
2. Dorota Chojna – Przewodnicząca Komisji Oświatowo-Społecznej – członek komisji; 
3. Iwona Sawicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – członek komisji; 
4. Beata Zawadzka – Inspektor ds. oświaty – członek komisji. 
 
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. 
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11. Uchwała Nr 36/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
otwartych konkursów ofert w zakresie działalności pożytku publicznego w 2020 roku. 
 
Kwota wysokości wykorzystanej dotacji na zadania publiczne wynosiła 32.400,00 zł. Dotacji 
udzielono na realizację 13 zadań publicznych. 
 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.2 
Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości 
współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 
 
12. Uchwała Nr 46/2021 z dnia 11.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji  
do zaopiniowania złożonych w 2021 r. wniosków o udzielanie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  
do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu 
Nowodworskiego. 
 
Skład komisji: 
1. Tomasz Szczepański - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim – 
Przewodniczący Komisji, 
2. Barbara Ogrodowska - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 
Gdańskim, 
3. Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Gdańskim. 
 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.2 
Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości 
współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 
 
13. Uchwała Nr 51/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
przyznawania honorowego patronatu Starosty Nowodworskiego. 
 
Przyjęto Regulamin przyznawania honorowego patronatu Starosty Nowodworskiego. 
Regulamin stanowi załącznik do uchwały. 
 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS.1.2. Turystyka 
katalizatorem dynamicznego rozwoju gospodarczego, cel operacyjny CO.1.2.2 Stworzenie  
i promocja spójnej marki turystyczno-kulturalnej powiatu nowodworskiego. 
 
14. Uchwała Nr 56/2021 z dnia 08.06.2021 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat 
nowodworski”. 
 
Zmiana uchwały związana była z koniecznością zaktualizowania informacji w kwestii 
rekrutacji uczestników 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. 
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Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO.2.1.5 Rozwój oferty  
i infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej. 
 
15. Uchwała Nr 69/2021 z dnia 13.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej  
w Nowym Dworze Gdańskim. 
 
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 jaki 
stanowisko zostało powierzone tj. do 31 sierpnia 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 2.1 
Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO 2.1.6 Podniesienie 
poziomu i jakości edukacji oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.  
 
16. Uchwała Nr 71/2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej  
w Nowym Dworze Gdańskim. 
 
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora placówki, dla której organem prowadzącym jest 
Powiat Nowodworski tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny 
Sendlerowej, z wydłużonym terminem składania ofert konkursowych. Konieczność 
przeprowadzenia konkursu wynikała z upływu terminu, na jaki stanowisko zostało powierzone 
tj. do 31 sierpnia 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 2.1 
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 74/2021 z dnia 20.07.2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 
Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim Pani Ewie Pichola. 
 
W związku z upływającą z dniem 31 sierpnia 2021 roku kadencją Dyrektora Zespołu Szkół  
w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański, zostało 
powierzone pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim 
Pani Ewie Picholi - wicedyrektorowi szkoły, na okres od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 
2022 roku. 
 
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.  
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18. Uchwała Nr 89/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze 
Gdańskim. 
 
W związku z brakiem ofert konkursowych w ogłoszonym konkursie na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze 
Gdańskim, powierzono Panu Tomaszowi Szczotce stanowisko Dyrektora w/w placówki,  
od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2023 roku. 
 
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. 
 
19. Uchwała Nr  90/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 537/2018 
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie 
upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń 
woli, zmienionej Uchwałą Nr 58/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 537/2018 Zarządu Powiatu  
w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli, Uchwałą 
Nr 30/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 marca 2021 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr 537/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 
z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli, Uchwałą Nr 55/2021 Zarządu 
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 01 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 537/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 
2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do 
składania oświadczeń woli, Uchwałą Nr 75/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 
Gdańskim z dnia 20 lipca 2021 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli. 
 
W związku ze zmianą na stanowiskach dyrektorów Zespołu Szkół w Nowym Dworze 
Gdańskim oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej  
w Nowym Dworze Gdańskim wydano upoważnienia dla nowo powołanych dyrektorów  
do wydawania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.  
 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.2.  
Wartościowy kapitał ludzki, cel operacyjny CO.2.2.1.  Zapewnienie pełnej przejrzystości 
działań instytucji publicznych w Powiecie. 
 
20. Uchwała Nr 109/2021 z dnia 12.10.2021 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały 
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie uchwalenia „Rocznego programu 
współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2022 rok”. 
 
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 13.10.2021 r. do 19.10.2021 r. 
Nie złożono uwag do dokumentu. 



65 
 

 
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. 
 
21. Uchwała Nr 112/2021 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego. 
 
Ogłoszono konkurs. Wysokość dotacji na 2022 r. dla organizacji pozarządowej wyniosła 
64.020,00 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. 
 
22. Uchwała Nr 113/2021 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów 
na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie 
ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego. 
 
Termin naboru od dnia 26 października 2021 r. do dnia 2 listopada 2021 r. 
 
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. 
 
23. Uchwała Nr 120/2021 z dnia 09.11.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 
w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 
2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 
Powiatu Nowodworskiego. 
 
Skład komisji: 
1. Barbara Ogrodowska – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim – 
Przewodnicząca komisji;  
2. Magda Woźniak – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim – członek 
komisji;  
3. Iwona Sawicka – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim - członek 
komisji. 
 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.2 
Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości 
współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 
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24. Uchwała Nr 126/2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 
konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego. 
 
W konkursie złożono pięć ofert, jedna z ofert została odrzucona z przyczyn formalnych.  
 
Do realizacji zadania wybrane zostało Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach. 
 
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. 
 
25. Uchwała Nr 142/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania 
pomocy dydaktycznych – środków trwałych. 
 
Przekazano nieodpłatnie, na podstawie protokołu przekazania – przyjęcia pomoce dydaktyczne 
– środki trwałe o łącznej wartości brutto 21.000,00 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 
00/100) na rzecz Liceum Ogólnokształcącemu im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze 
Gdańskim, zakupione w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”. 
 
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. 
 
3.4 Uchwały - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 
 
1. Uchwała Nr 6/2021 z dnia 18.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji  
i przeprowadzenia II 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 26.02.2021 r. zakończył się wynikiem pozytywnym.  
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 optymalizacja wydatków. 
Rodzaje działań: efektywne gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost 
poziomu dochodów samorządów, w tym dochodu Powiatu. 
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2. Uchwała Nr 7/2021 z dnia 26.01.2021 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.6853.1.2021.AB z dnia 27.01.2021 r. Zgoda nastąpiła 
odpłatnie. 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, cel strategiczny 
rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny rozbudowa  
i modernizacja infrastruktury technicznej.  
 
3. Uchwała Nr 18/2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie stawek czynszu dla gruntów  
i budynków stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego. 
 
Uchwała w realizacji. 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2014 – 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. Rodzaje 
działań: efektywne gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost poziomu 
dochodów samorządów, w tym dochodów Powiatu. 
 
4. Uchwała Nr 19/2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie stawek czynszu za najem 
pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 
Gdańskim, stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego. 
 
Uchwała w realizacji. 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2014 – 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. Rodzaje 
działań: efektywne gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost poziomu 
dochodów samorządów, w tym dochodów Powiatu. 
 
5. Uchwała Nr 37/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie 
mienia Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2020 r. 
 
Uchwała zrealizowana.  
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 optymalizacja wydatków. 
Rodzaje działań: efektywne gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost 
poziomu dochodów samorządów, w tym dochodu Powiatu. 
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6. Uchwała Nr 44/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 
na cele budowlane i wejście na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Nowodworskiego w celu budowy gazociągu ś/c. 
 
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na 
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.5.2021.AB z dnia 
04.05.2021 r. Zgoda nastąpiła odpłatnie. 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, cel strategiczny 
rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny rozbudowa  
i modernizacja infrastruktury technicznej.  
 
7. Uchwała Nr 47/2021 z dnia 11.05.2021 r.  w sprawie zmiany 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. 
 
Uchwała zrealizowana.  
Uchwała została przygotowana zgodnie ze „Strategią Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na 
lata 2014-2024” z częścią informującą o kapitale gospodarczym opisującą 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 50/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 
na cele budowlane i wejście na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Nowodworskiego w celu budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego. 
 
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Energa Operator S.A. na dysponowanie 
nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.4.2021.AB z dnia 27.05.2021 r. Zgoda 
nastąpiła odpłatnie. 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, cel strategiczny 
rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny rozbudowa  
i modernizacja infrastruktury technicznej.  
 
9. Uchwała Nr 57/2021 z dnia 08.06.2021 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.6853.8.2021.AB z dnia 14.06.2021 r. Zgoda nastąpiła 
odpłatnie. 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, cel strategiczny 
rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny rozbudowa  
i modernizacja infrastruktury technicznej.  
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10. Uchwała Nr 59/2021 z dnia 15.06.2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 44/2021 
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane i wejścia na teren nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego w celu budowy gazociągu ś/c. 
 
Uchwała zrealizowana. W związku z niewniesieniem opłaty za wyrażenie zgody na 
dysponowanie nieruchomością pismem GK.6853.5.2021.AB z dnia 17.06.2021 r. zgoda na 
wejście nieruchomości Powiatu Nowodworskiego zostaje wycofana.  
 
11. Uchwała Nr 63/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 
do celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Nowodworskiego w celu budowy sieci wodociągowej Ø110PE przebiegającej przez 
działkę nr 225/1 położonej w obrębie 0010 Mikoszewo, gmina Stegna. 
 
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę spółce Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. na 
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.7.2021.AB z dnia 
21.07.2021 r. Zgoda nastąpiła odpłatnie. 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 
– 2024: obszar priorytetowy kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, cel strategiczny rozwinięta 
infrastruktura transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury technicznej.  
 
12. Uchwała Nr 78/2021 z dnia 03.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 
do celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Nowodworskiego, w celu budowy linii kablowej przebiegającej przez działkę nr 89 
położonej w obrębie 0003 M. Nowy Dwór Gdański, gmina Nowy Dwór Gdański. 
 
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę spółce Energa Operator S.A. na dysponowanie 
nieruchomością na cele budowlane pismem nr GK.6853.9.2021.AB.AW z dnia 17.08.2021 r. 
Zgoda nastąpiła odpłatnie. 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, cel strategiczny 
rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny rozbudowa  
i modernizacja infrastruktury technicznej.  
 
13. Uchwała Nr 82/2021 z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 
do celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy 
użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla Powiatu 
Nowodworskiego, w celu budowy przyłącza gazowego na dz. nr 20/3 obręb 0004 M. Nowy 
Dwór Gdański, przy ulicy Warszawskiej 28b. 
 
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na 
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Zgoda nastąpiła odpłatnie. 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, cel strategiczny 
rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny rozbudowa  
i modernizacja infrastruktury technicznej.  
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14. Uchwała Nr 103/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie przejęcia części nieruchomości  
w formie protokołu zdawczo odbiorczego. 
 
Uchwała Zrealizowana. Przejęcie części nieruchomości w formie Protokołu z dnia  
28.09.2021 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. 
 
15. Uchwała Nr 105/2021 z dnia 05.10.2021 r. w sprawie: ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego położonej w Kmiecinie 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z udzieleniem bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
 
Uchwała zrealizowana. Wykaz nieruchomości, wywieszono na tablicy ogłoszeń, opublikowano  
w BIP, a także w Dzienniku Bałtyckim.  
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS.1.3 Wzrost 
dochodów mieszkańców i samorządów Powiatu, cel operacyjny optymalizacja wydatków. 
Rodzaje działań: efektywne gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost 
poziomu dochodów samorządów, w tym dochodu Powiatu. 
 
16. Uchwała Nr 106/2021 z dnia 05.10.2021 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej oraz 
wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego położonych  
w Kmiecinie przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego. 
 
Uchwała zrealizowana. Wykaz nieruchomości, wywieszono na tablicy ogłoszeń, opublikowano  
w BIP, a także w Dzienniku Bałtyckim.  
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS.1.3 Wzrost 
dochodów mieszkańców i samorządów Powiatu, cel operacyjny optymalizacja wydatków. 
Rodzaje działań: efektywne gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost 
poziomu dochodów samorządów, w tym dochodu Powiatu. 
 
17. Uchwała Nr 107/2021 z dnia 05.10.2021 r. w sprawie: ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego położonych w Kmiecinie 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 
Uchwała zrealizowana. Wykaz nieruchomości, wywieszono na tablicy ogłoszeń, opublikowano  
w BIP, a także w Dzienniku Bałtyckim.  
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS.1.3 Wzrost 
dochodów mieszkańców i samorządów Powiatu, cel operacyjny optymalizacja wydatków. 
Rodzaje działań: efektywne gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost 
poziomu dochodów samorządów, w tym dochodu Powiatu. 
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18. Uchwała Nr 114/2021 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej oraz 
wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego położonej  
w Junoszynie przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 
 
Uchwała zrealizowana. Wykaz nieruchomości, wywieszono na tablicy ogłoszeń, opublikowano  
w BIP, a także w Dzienniku Bałtyckim.  
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS.1.3 Wzrost 
dochodów mieszkańców i samorządów Powiatu, cel operacyjny optymalizacja wydatków. 
Rodzaje działań: efektywne gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost 
poziomu dochodów samorządów, w tym dochodu Powiatu. 
 
19. Uchwała Nr 115/2021 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego położonej w Junoszynie przeznaczonej  
do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 
 
Uchwała zrealizowana. Wykaz nieruchomości, wywieszono na tablicy ogłoszeń, opublikowano  
w BIP, a także w Dzienniku Bałtyckim.  
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS.1.3 Wzrost 
dochodów mieszkańców i samorządów Powiatu, cel operacyjny optymalizacja wydatków. 
Rodzaje działań: efektywne gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost 
poziomu dochodów samorządów, w tym dochodu Powiatu. 
 
20. Uchwała Nr 119/2021 z dnia 02.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
dysponowanie na cele budowlane i wejście na teren nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Nowodworskiego w celu przebudowy drogi wewnętrznej jako ciągu pieszo-
jezdnego w Sztutowie. 
 
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Gminie Sztutowo na dysponowanie nieruchomością 
na cele budowlane pismem nr GK.6853.12.2021.AW z dnia 17.01.2022 r. Zgoda nastąpiła 
odpłatnie. 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, cel strategiczny 
rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny rozbudowa  
i modernizacja infrastruktury technicznej.  
 
21. Uchwała Nr 129/2021 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
dysponowanie do celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Nowodworskiego, w celu budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 
nn 0,4 kV przebiegającej przez działkę nr 188 położonej w obrębie 0002 m. Jazowa. 
 
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę Gminie Sztutowo na dysponowanie nieruchomością 
na cele budowlane pismem nr GK.6853.14.2021.AW z dnia 01.12.2021 r. Zgoda nastąpiła 
odpłatnie. 
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał przestrzenny i infrastrukturalny, cel strategiczny 
rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa i techniczna, cel operacyjny rozbudowa  
i modernizacja infrastruktury technicznej.  
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22. Uchwała Nr 135/2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie: ogłoszenia, organizacji  
i przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej jako działka 254/4 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 04.02.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium  
i oferentów.  
Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS.1.3 Wzrost 
dochodów mieszkańców i samorządów Powiatu, cel operacyjny optymalizacja wydatków. 
Rodzaje działań: efektywne gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost 
poziomu dochodów samorządów, w tym dochodu Powiatu. 
 
23. Uchwała Nr 136/2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie: ogłoszenia, organizacji  
i przeprowadzenia I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej jako działki 240/7, 240/8 i 240/10 położone w Kmiecinie, 
gmina Nowy Dwór Gdański. 
 
Uchwała zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu opublikowano w BIP oraz Monitorze 
Urzędowym,  
a także wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu. Przetarg zaplanowany na 
04.02.2022 r. zakończył się wynikiem pozytywnym.  
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 optymalizacja wydatków. 
Rodzaje działań: efektywne gospodarowanie majątkiem Powiatu. Oczekiwane efekty: wzrost 
poziomu dochodów samorządów, w tym dochodu Powiatu. 
 
3.5 Uchwały - Wydział Strategii i Rozwoju 
 
1. Uchwała Nr 21/2021 z dnia 03.03.2021 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu 
Szkół w Nowym Dworze Gdańskim do podpisania w imieniu Powiatu Nowodworskiego 
umowy na realizację Projektu „Lokalny Animator Sportu 2021” oraz jego realizacji  
i rozliczenia w imieniu Powiatu Nowodworskiego. 
 
Uchwała została zrealizowana. Upoważnienie zostało nadanie osobie wymienionej w § 1 
niniejszej uchwały. Przedmiotowa uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 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.2.1.3 Wzrost aktywności sportowej 
mieszkańców Powiatu. 
 
2. Uchwała Nr 70/2021 z dnia 13.07.2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
Kierownikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 
Gdańskim do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
 
Uchwała została zrealizowana. Przedmiotowa uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 
Gdańskim jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 
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2015-2024: Obszar priorytetowy KAPITAŁ GOSPODARCZY (P1)), Cel strategiczny CS.1.1 
Konkurencyjna gospodarka, cel operacyjny CO.1.1.1 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej 
Powiatu Nowodworskiego. 
 
3. Uchwała Nr 72/2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
Wicestaroście Nowodworskiemu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu  
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
 
Uchwała została zrealizowana. Przedmiotowa uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 
Gdańskim jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 
2015-2024: Obszar priorytetowy KAPITAŁ GOSPODARCZY (P1)), Cel strategiczny CS.1.1 
Konkurencyjna gospodarka, cel operacyjny CO.1.1.1 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej 
Powiatu Nowodworskiego. 
 
4. Uchwała Nr 80/2021 z dnia 10.08.2021 r. w sprawie powołania Specjalistycznego 
Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) działającego przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno –Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. 
 
Uchwała została zrealizowana. Powołano Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację 
Włączającą (SCWEW). Przedmiotowa uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 
Gdańskim 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 81/2021 z dnia 10.08.2021 r. w sprawie powołania Zespołu zarządzającego 
projektem „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających 
Edukację Włączającą (SCWEW)”. 
 
Uchwała została zrealizowana poprzez powołanie zespołu zarządzającego projektem  
w składzie wymienionym w §2 niniejszej uchwały. Przedmiotowa uchwała Zarządu Powiatu w 
Nowym Dworze Gdańskim 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 93/2021 z dnia 14.09.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/2021 
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 10.08.2021 r. w sprawie powołania 
Zespołu zarządzającego projektem „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych 
Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. 
 
Uchwała została zrealizowana poprzez wprowadzenie zmian wymienionych w § 1 niniejszej 
uchwały. 
Przedmiotowa 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. 
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3.6 Uchwały – Wydział Infrastruktury 
 
1. Uchwała Nr 16/2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania  
w zakresie prowadzenia gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przydrożnych. 
 
Wycinka przydrożnych drzew realizowana jest na zlecenie przez firmę zewnętrzną. W innych 
przypadkach realizowany jest regulamin gospodarki drewnem. Brak założeń Strategii  
i Rozwoju Powiatu Nowodworskiego. 
 
2. Uchwała Nr 22/2021 z dnia 03.03.2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej 
pozbawienia dróg nr 2197N ul. Kilińskiego, nr 2207Nul. Przechodnia oraz 2208N ul. 
Przybytowska w Tolkmicku kategorii dróg powiatowych. 
 
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. 
 
3. Uchwała Nr 23/2021 z dnia 03.03.2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej 
pozbawienia drogi powiatowej nr 2181N ul. Bankowa w Pasłęku kategorii drogi 
powiatowej. 
 
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. 
 
4. Uchwała Nr 24/2021 z dnia 03.03.2021 r. w sprawie udzielenia p.o. Kierownika 
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). 
 
Udzielono pełnomocnictwa Pani Paulinie Ciszek oraz podpisano umowę. 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. 
 
5. Uchwała Nr 26/2021 z dnia 16.03.2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia 
drogi oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 71/2 obręb Krynica Morska do kategorii 
dróg gminnych. 
 
Uchwałę przesłano do Burmistrza Krynicy Morskiej 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. 
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6. Uchwała Nr 41/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia 
niewykorzystanych blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego 
kategorii I. 
 
Dnia 06.05.2021 r. powołana komisja dokonała zniszczenia niewykorzystanych blankietów 
zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I. 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.3.1.2 Rozwój 
systemu transportowego zbiorowego i poprawa jego bezpieczeństwa. 
 
7. Uchwała Nr 42/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 
Rady Gminy Sztutowo w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drodze 
publicznej na terenie Gminy Sztutowo, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty 
dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat. 
 
Uchwałę przesłano do Wójta 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 43/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru 
końcowego robót. 
 
Powołano komisję odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 2344G Lubieszewo - Tuja w km 0+000- 0+990 Gmina Nowy Dwór Gdański, dz. nr 197, 202, 
obręb Lubieszewo, dz. nr 54, obręb Tuja” oraz odebrano przedmiotowe prace. 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.   
 
9. Uchwała Nr 49/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 
Rady Gminy Stegna w sprawie zmiany Uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna  
z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach 
publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty 
dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat. 
 
Uchwałę przesłano do Wójta 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. 
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10. Uchwała Nr 53/2021 z dnia 01.06.2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej 
zaliczenia drogi gminnej (ul. Świętego Wojciecha) do kategorii dróg powiatowych 
zlokalizowanej na działce nr 38 obręb Rębielcz oraz pozbawienia drogi nr 2221G kategorii 
drogi powiatowej w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych zlokalizowanej na 
działkach nr 160/3, 160/1, 160/2, 104 obręb Ulkowy oraz nr 459/1, 459/2, 499 obręb 
Pszczółki. 
 
Uchwałę przesłano do Zarząd Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim 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 58/2021 z dnia 08.06.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru 
końcowego robót. 
 
Powołano komisję odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2324G w zakresie budowy zatok parkingowych wzdłuż drogi powiatowej nr 2324G Port 
Rybacki – Jantar w m. Jantar, ul. Morska. Gmina Stegna” oraz odebrano przedmiotowe prace. 
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. 
 
12. Uchwała Nr 64/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi do 
kategorii dróg gminnych ul. Kwiatowej w miejscowości Ostaszewo. 
 
Uchwałę przesłano do Wójta Gminy Ostaszewo 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 65/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie prowadzenia kontroli Strefy 
Płatnego Parkowania wzdłuż drogi powiatowej nr 2326G w miejscowości Sztutowo. 
 
Prowadzono kontrolę w Strefie Płatnego Parkowania wzdłuż drogi powiatowej nr 2326G 
w miejscowości Sztutowo w sezonie letnim 2021. 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. 
 
14. Uchwała Nr 66/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie prowadzenia kontroli Strefy 
Płatnego Parkowania wzdłuż drogi powiatowej nr 2324G w miejscowości Jantar. 
 
Prowadzono kontrolę w Strefie Płatnego Parkowania wzdłuż drogi powiatowej nr 2324G 
w miejscowości Jantar w sezonie letnim 2021. Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii 
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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. 
 
15. Uchwała Nr 68/2021 z dnia 13.07.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru 
końcowego robót. 
 
Powołano komisję odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Stworzenie miejsca 
rekreacyjno – turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjno w miejscowości Nowy Dwór Gdański.”  
oraz odebrano przedmiotowe prace. 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 73/2021 z dnia 20.07.2021 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych ul. Marii Konopnickiej w miejscowości Sztutowo  
i ul. Bursztynowej w miejscowości Kąty Rybackie oraz zmiany przebiegu tych dróg. 
 
Uchwałę przesłano do Wójta 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. 
 
17. Uchwała Nr 77/2021 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie zaopiniowania pozbawienia dróg 
powiatowych nr 2176N ul. Limanowskiego i nr 2188N ul. Gdańskiej w Pasłęku, kategorii 
dróg powiatowych z jednoczesnym zaliczeniem ich do kategorii dróg gminnych. 
 
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. 
 
18. Uchwała Nr 83/2021 z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej 
pozbawienia drogi nr 2158N ul. Słowackiego w Młynarach kategorii drogi powiatowej  
w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 
 
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. 
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19. Uchwała Nr 88/2021 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej 
pozbawienia części drogi powiatowej nr 2902G (od skrzyżowania w m. Miłoradz do 
granicy administracyjnej Gminy Miłoradz z Gminą Malbork), kategorii drogi 
powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg gminnych. 
 
Uchwałę przesłano do Zarządu Powiatu w Malborku 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. 
 
20. Uchwała Nr 94/2021 z dnia 20.09.2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej 
pozbawienia części drogi powiatowej nr 2928G (od km 0+000 do granicy z Gminą Nowy 
Staw) i części drogi powiatowej 2902G (od granicy z Gminą Miłoradz do m. Kraśniewo), 
kategorii dróg powiatowych z jednoczesnym zaliczeniem ich do kategorii dróg gminnych 
Gminy Malbork. 
 
Uchwałę przesłano do Zarządu Powiatu w Malborku 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. 
 
21. Uchwała Nr 95/2021 z dnia 20.09.2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej 
pozbawienia części drogi powiatowej nr 2928G (od granicy z Gminą Malborku do wału  
w m. Półmieście), kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii 
dróg gminnych Gminy Nowy Staw. 
 
Uchwałę przesłano do Zarządu Powiatu w Malborku 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. 
 
22. Uchwała Nr 96/2021 z dnia 20.09.2021 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Wydziału 
Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim pełnomocnictwa  
w zakresie dokonania rejestracji w systemie ETOLL, którego administratorem jest Szef 
Krajowej Administracji Skarbowej, dotyczącej opłat elektronicznych za przejazd 
samochodu ciężarowego marki Renault będącego własnością Powiatu Nowodworskiego 
(ETOLL). 
 
Udzielono pełnomocnictwa Pani Paulinie Ciszek oraz dokonano rejestracji w systemie ETOLL. 
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. 
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23. Uchwała Nr 99/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej 
pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych nr 2930G Królewo – Janówka 
– Kaczynos i nr 2933G Letniki – Stare Pole, przebiegających na terenie Powiatu 
Malborskiego w gminie Stare Pole. 
 
Uchwałę przesłano do Zarządu Powiatu w Malborku 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. 
 
24. Uchwała Nr 100/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej 
pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej nr 2915G rz. Wisła – Boręty, 
przebiegającej na terenie Powiatu Malborskiego w gminie Lichnowy. 
 
Uchwałę przesłano do Zarządu Powiatu w Malborku 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. 
 
25. Uchwała Nr 101/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru 
końcowego robót. 
 
Powołano komisję odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Przebudowa czterech dróg  
w Powiecie Nowodworskim tj. droga 2334G Ostaszewo, droga 2329G Broniewo, droga 2316G 
Łaszka, droga 2344G Lubieszewo – Tuja”. Część nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 
2329G na długości 990mb w miejscowości Broniewo” oraz odebrano przedmiotowe prace. 
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. 
 
26. Uchwała Nr 102/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie podziału na standardy zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022. 
 
Uchwała jest realizowana w sezonie zimowym 2021/2022. 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. 
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27. Uchwała Nr 127/2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru 
końcowego robót. 
 
Powołano komisję odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Przebudowa czterech dróg 
w Powiecie Nowodworskim tj. droga 2334G Ostaszewo, droga 2329G Broniewo, droga 2316G 
Łaszka, droga 2344G Lubieszewo – Tuja”. Część nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 
2344G na odcinku 650 m od miejscowości Lubieszewo w kierunku miejscowości Tuja oraz 
odebrano przedmiotowe prace. 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. 
 
28. Uchwała Nr 130/2021 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 
 
Powołano komisję przetargową do rozpatrzenia ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego 
Gazela o numerze rejestracyjnym GND W080. W dniu 20.12.2021 r. komisja rozpatrzyła oferty. 
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. 
 
29. Uchwała Nr 131/2021 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru 
końcowego robót. 
 
Powołano komisję odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Przebudowa czterech dróg 
w Powiecie Nowodworskim tj. droga 2334G Ostaszewo, droga 2329G Broniewo, droga 2316G 
Łaszka, droga 2344G Lubieszewo – Tuja”. Część nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej  
nr 2334G w zakresie zagospodarowania terenu w centrum Ostaszewa oraz odebrano 
przedmiotowe prace. 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. 
 
30. Uchwała Nr 132/2021 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru 
końcowego robót. 
 
Powołano komisję odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej w miejscowości Marzęcino (od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Polną do sklepu 
Dino).”  oraz odebrano przedmiotowe prace. 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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31. Uchwała Nr 137/2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie ustalenia procedury składania 
oraz rozpatrywania wniosków na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności dróg 
powiatowych prowadzących do plaży na sezon letni 2022 w celu ustawienia stoiska 
handlowego. 
 
Uchwała realizowana jest w bieżącym roku. 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. 
 
32. Uchwała Nr 138/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru 
końcowego robót. 
 
Powołano komisję odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2341G w m. Stawiec” oraz odebrano przedmiotowe prace. 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. 
 
33. Uchwała Nr 139/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru 
końcowego robót. 
 
Powołano komisję odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Przebudowa czterech dróg 
w Powiecie Nowodworskim tj. droga 2334G Ostaszewo, droga 2329G Broniewo, droga 2316G 
Łaszka, droga 2344G Lubieszewo – Tuja”. Część nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej  
nr 2316G na długości 990 m w miejscowości Łaszka oraz odebrano przedmiotowe prace. 
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. 
 
34. Uchwała Nr 140/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru 
końcowego robót. 
 
Powołano komisję odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2304G (ul. Kwiatowa) w Kmiecinie na odcinku 160 m” oraz odebrano przedmiotowe prace. 
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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35. Uchwała Nr 141/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru 
końcowego robót. 
 
Powołano komisję odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Przebudowa dźwigu 
osobowego w Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie” oraz odebrano przedmiotowe 
prace. 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 60/2021 z dnia 22.06.2021 r. zaopiniowania projektu „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Ostaszewo na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.  
 
Uchwałą zaopiniowano projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostaszewo na lata 
2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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. 
 
2. Uchwała Nr 108/2021 z dnia 05.10.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu 
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2021–2024 z perspektywą  
do roku 2028”. 
 
Uchwałą zaopiniowano projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 
2021-2024 z perspektywą do roku 2028” zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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. 
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3.8 Uchwały – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim 
 
1. Uchwała Nr 87/2021 z dnia 30.08.2021 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 
31.12.2025 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 
prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego  
dla 14 wychowanków z terenu powiatu nowodworskiego.  
 
Uchwała dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na 
realizację w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2025 r. zadań z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu nowodworskiego. Funkcjonowanie 
placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego jest niezbędne w celu 
zabezpieczenia miejsca pobytu dla dzieci z terenu powiatu nowodworskiego w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej. Priorytetem działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie 
powiatu nowodworskiego jest umieszczanie dzieci jak najbliżej miejsca zamieszkania rodziców 
biologicznych w celu umożliwienia im podtrzymywania kontaktów, dlatego też zasadne jest, 
aby na terenie powiatu funkcjonowała placówka opiekuńczo – wychowawcza.  
Uchwała zgodna jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015-2024: obszar priorytetowy Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.1 
Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO.2.1.2 Aktywizacja 
wykluczonych społecznie. 
 
2. Uchwała Nr 91/2021 z dnia 07.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na 
członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie 
ofert na realizację w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2025 r. zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu 
nowodworskiego. 
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert, Zarząd 
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim powołał komisję konkursową do opiniowania 
założonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 
dnia 31.12.2025 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 
prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla  
14 wychowanków z terenu powiatu nowodworskiego. 
Uchwała zgodna jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015 – 2024: obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.2 
Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości 
współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 
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3. Uchwała Nr 97/2021 z dnia 20.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów 
uprawnionych na realizację w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2025 r. zadań  
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu 
nowodworskiego. 
 
Uchwała powołała skład Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego 
konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 
dnia 31.12.2025 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 
prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego  
dla 14 wychowanków z terenu powiatu nowodworskiego oraz określenia zasad pracy Komisji 
podczas oceny złożonych w konkursie ofert. Zadaniem powołanej Komisji konkursowej było 
ocena złożonych ofert oraz wyłonienie najlepszej oferty złożonej  
w konkursie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla  
14 wychowanków z terenu powiatu nowodworskiego.  
Uchwała zgodna jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015-2024: obszar priorytetowy Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.1 
Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO.2.1.2 Aktywizacja 
wykluczonych społecznie. 
 
4. Uchwała Nr 116/2021 z dnia 20.09.2021 r. w sprawie wyboru oferty na realizację  
w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2025 r. zadań z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu nowodworskiego. 
 
W dniu 30 września 2021 r. Komisja Konkursowa, której skład określiła Uchwała Nr 97/2017 
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 września 2021 roku, dokonała oceny 
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację 
w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2025 r. zadań z zakresu wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej. Wpłynęła jedna oferta Fundacji „Rodzinny Gdańsk” z siedzibą  
ul. Pusta 5, 80-735 Gdańsk. Komisja Konkursowa dokonała analizy zgodności oferty  
z wymogami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Komisja jednogłośnie 
stwierdziła, że złożona oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu  
i pozytywnie zaopiniowała ofertę Fundacji „Rodzinny Gdańsk” z siedzibą w Gdańsku, na 
prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego  
dla 14 wychowanków z terenu powiatu nowodworskiego. 
Uchwała zgodna jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata  
2015-2024: obszar priorytetowy Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.1 
Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO.2.1.2 Aktywizacja 
wykluczonych społecznie. 
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5. Uchwała Nr 122/2021 z dnia 09.11.2021 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 Oddział Pomorski w ramach 
posiadanych środków finansowych przyznali dofinansowanie na realizację poniżej 
przedstawionych projektów: 
1)  obszar B  – Gmina Stegna, nazwa projektów: 
a)  „Urząd bez barier”- Gmina Stegna, 
b)  „ Szkoła bez barier II” – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Drewnicy 
2)  obszar F – Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze nazwa 
projektu: 
a)  „Remont WTZ” 
Na tej podstawie została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Nowodworskim. W związku z tym, iż powyższy 
„Program wyrównywania różnic między regionami III” realizowany jest przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zasadnym było powierzenie uchwały 
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim do 
kontroli oraz do końcowego i ostatecznego rozliczenia w imieniu Powiatu Nowodworskiego 
umowy nr WRR/000349/11/D. 
Uchwała zgodna jest 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 20/2021 z dnia 03.03.2021 r.  w sprawie: likwidacji majątku trwałego 
będącego na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.  
 
Uchwała zrealizowana. Dokonano likwidacji majątku trwałego, będącego na wyposażeniu 
Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie w postaci pralki Whirpool model 
AWG1212/PRO-S/N:881707000026 o numerze ewidencyjnym 1-6/22, poprzez oddanie do 
utylizacji oraz zdjęcie ze stanu wyposażenia. Uchwała została przygotowana zgodnie z przyjętą 
przez Powiat „Strategią Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024: Obszar 
priorytetowy Kapitał gospodarczy (P1), Cel strategiczny CS.1.3 Wzrost dochodów 
mieszkańców i samorządów powiatu. Zgodnie z przyjętym celem operacyjnym CO.1.3.2 
Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja 
wydatków wpływa na efektywne gospodarowanie majątkiem powiatu. 
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Rozdział IV 

Dokumenty sprawozdawcze za rok 2021 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 
2020/2021 wraz z informacją nt. działalności powiatowych jednostek oświatowych. 
Dokument przyjęty został przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na X sesji Rady Powiatu 
w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r. w dniu 29 października 2021 r. (pkt 5). 
  
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2021 r. 
Przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 40/2022 z dnia 29 marca 2022 r. 
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,17062,uchwala-nr-40-2022-zarzadu-powiatu-w-nowym-
dworze-gdanskim-z-dnia-29-marca-2022-r-w-sprawie-przedstawienia-sprawozdania-z-wykonania-
budzetu-powiatu-nowodworskiego-za-2021-rok.pdf 
  
Informacja o stanie mienia Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2021 r. 
Przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 41/2022 z dnia 29 marca 2022 r. 
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,17061,uchwala-nr-41-2022-zarzadu-powiatu-w-nowym-
dworze-gdanskim-z-dnia-29-marca-2022-r-w-sprawie-przedstawienia-informacji-o-stanie-mienia-
powiatu-nowodworskiego-na-dzien-31-12-2021-roku.pdf 
  
Sprawozdanie finansowe Powiatu Nowodworskiego za 2021 r. 
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  
w miesiącu czerwiec - lipiec 2022 r.  
 
Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
Przyjęte uchwałą nr  IV/15/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca 2022 r. 
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,17053,uchwala-nr-iv-15-2022-rady-powiatu-w-nowym-
dworze-gdanskim-z-dnia-29-marca-2022-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-realizacji-rocznego-
programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-
wymienionymi-w.pdf 
  
Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok 
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w maju 
2022 r. 
  
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 
Gdańskim za 2021 rok 
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w maju 
2022 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 2021. 
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim    
w maju 2022 r. 
  
Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej    w Nowym Dworze 
Gdańskim o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Nowodworskim, w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim   
w maju 2022 r. 
  

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,17062,uchwala-nr-40-2022-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-29-marca-2022-r-w-sprawie-przedstawienia-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-powiatu-nowodworskiego-za-2021-rok.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,17062,uchwala-nr-40-2022-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-29-marca-2022-r-w-sprawie-przedstawienia-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-powiatu-nowodworskiego-za-2021-rok.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,17062,uchwala-nr-40-2022-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-29-marca-2022-r-w-sprawie-przedstawienia-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-powiatu-nowodworskiego-za-2021-rok.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,17061,uchwala-nr-41-2022-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-29-marca-2022-r-w-sprawie-przedstawienia-informacji-o-stanie-mienia-powiatu-nowodworskiego-na-dzien-31-12-2021-roku.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,17061,uchwala-nr-41-2022-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-29-marca-2022-r-w-sprawie-przedstawienia-informacji-o-stanie-mienia-powiatu-nowodworskiego-na-dzien-31-12-2021-roku.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,17061,uchwala-nr-41-2022-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-29-marca-2022-r-w-sprawie-przedstawienia-informacji-o-stanie-mienia-powiatu-nowodworskiego-na-dzien-31-12-2021-roku.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,17053,uchwala-nr-iv-15-2022-rady-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-29-marca-2022-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,17053,uchwala-nr-iv-15-2022-rady-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-29-marca-2022-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,17053,uchwala-nr-iv-15-2022-rady-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-29-marca-2022-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,17053,uchwala-nr-iv-15-2022-rady-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-29-marca-2022-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w.pdf
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Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze 
Gdańskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 2021. 
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w maju 
2022 r. 
  
Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2021 r. 
Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  
w czerwcu 2022 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 2022 r. 
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