
1 

 

PROTOKÓŁ NR XXVII/2013 

z XXVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 18 marca 2013 r. 

Rozpoczęcie: 9.00     Zakończenie: 13.00 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu otworzył obrady XXVII sesji 

Rady Powiatu IV kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji 

uczestniczy 14 radnych (nieobecna p. Iwona Tyburska). Przywitał zaproszonych 

gości.(zaproszenia i listy obecności stanowią załączniki do protokołu) 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o uwagi do protokołu z 

dnia 31 stycznia 2013 r. Nie zgłoszono uwag.  

 

Głosowanie: 12 za, (12 osób obecnych na sali)  

Protokół został przyjęty.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o wnioski do 

proponowanego porządku obrad. Porządek obrad radni otrzymali wcześniej.  

 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski: po w nioskach komisji, Zarząd Powiatu 

ponownie przeanalizował projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na 

czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. W dniu dzisiejszym zostanie przedstawiona 

autopoprawka.  

 

Porządek obrad został przyjęty. (zał. do protokołu) 
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3. Interpelacje i zapytania Radnych.  

Pan Andrzej Sobociński, radny: mówi o budowie drogi szybkiego ruchu S7, w 

zeszłym roku Pan Radny składał interpelację w sprawie spotkania z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Do tej pory spotkanie się nie odbyło i jest już 

na to czas, aby do tego spotkania doprowadzić. Ukazała się wizualizacja przebiegu 

tej trasy. Pan Radny uważa, iż Powiat Nowodworski może wnieść rzeczy, które będą 

ważne dla mieszkańców i mówi o tym, aby się nie obudzić, iż będziemy skazani na 

coś co zostało nam zaprojektowane, a może nie być funkcjonalne.    

Pan Grzegorz Lew, radny: na jakim etapie jest projektowana droga Stróża – 

Mikoszewo? Miała zostać przedstawiona koncepcja dla Rady. Nie mamy wpływu na 

projektowanie dróg wojewódzkich, krajowych, to powinniśmy mieć na nasze 

powiatowe. Pan Radny zauważył, iż Rada nie ma wpływu na projektowanie dróg i 

chodników powiatowych. Radni nie otrzymali informacji w tym temacie. Pan Radny 

prosi o informacje w sprawie projektowania dróg Stróża – Mikoszewo, chodnika do 

Orłowa.  

Druga sprawa to mosty – dalsza rozbudowa dróg wodnych, jak przedstawia się ta 

sprawa w stosunku do naszych dwóch mostów (jakie będą ewentualne inwestycje) 

oraz mostu na rzece Tuga? 

Pan Janusz Charliński, radny: Pan Radny uważa, iż powinniśmy być 

organizatorem spotkania w sprawie drogi Mikoszewo – Piaski z udziałem 

samorządów Stegna, Sztutowo, Krynica Morska. Na tej drodze nic nie jest robione, 

droga jest w stanie fatalnym. Jest to nasza wizytówka, zbliża się sezon turystyczny. 

Jak Dyrekcja GDDK i A dalej widzi tę sprawę, jest to droga wojewódzka. Chodzi o 

ciąg jezdny, o chodniki także. Wniosek – zorganizować takie spotkanie.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu: prosi Zarząd o: albo 

zaniechanie współpracy z „Gońcem Żuławskim”, albo spowodowanie, aby „Goniec 

Żuławski” doręczał korespondencję w godzinach, w których ludzie pracy mogą ją 

odebrać. Nie wszyscy mogą brać urlop, aby jechać do Nowego Dworu Gdańskiego, 

aby odebrać listy. Inne zakłady, ENERGA, czy nasze „Wodociągi” potrafią być 

elastyczne i odczyty dokonywane są w soboty, gdzie zakład nie pracuje, a 

mieszkańcy są w domu.  
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Pan Stanisław Bobrowicz, radny: chciałby wrócić do interpelacji z roku ubiegłego, 

w sprawie udrożnienia odcinka kolejowego Nowy Dwór Gdański – Kmiecin. Mowa 

była o wycince dziko rosnących drzew, aby udostępnić torowisko dla mieszkańców 

Kmiecina i nie tylko. Następny etap, to utworzyć ciąg pieszo – rowerowy. Starostwo 

podjęło decyzję, przekazało sprawę Miastu i Gminie Nowy Dwór Gdański do 

załatwienia. Z posiadanych informacji jakie posiada Pan Radny wynika, iż dzieją się 

tam różne kontrowersyjne opinie i sprawa ciągnie się długo. Pan Bobrowicz 

proponuje, przekazać sprawę do Sołectwa Kmiecin, mieszkańcy usuną to sami na 

opał.  

4. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe regionu. (zał. do 

protokołu) 

Referat wygłosiła Pani Marzena Sobczak, dyrektor ds. eksploatacji Zarządu 

Melioracji i Gospodarki Wodnej Województwa Pomorskiego w Gdańsku.  

Przez ostatnie 2 lata ZMIGW otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Ministra 

Rolnictwa. Środki te przeznaczone zostaną na:  

- utrzymanie i eksploatacja przepopmowni (na koszty utrzymania pompowni,  energii 

elektrycznej, awarie i przeglądy tych urządzeń),  

- wały przeciwpowodziowe i ich utrzymanie, 

- kanały podstawowe – drożność, odmulanie. 

Na te działania w roku 2011 wydano 5.300.000,00 zł. z czego gro środków 

przeznacza się na utrzymanie stacji pomp. W roku 2012 wyglądało to podobnie. Rok 

2013 – jest przyznana dotacja dla naszego województwa na utrzymanie 

podstawowe. Podobną kwotę ZMIGW będzie miał w roku 2013 na utrzymanie w 

Powiecie Nowodworskim. Pani Dyrektor przedstawiła jak będą wyglądały plany prac 

w poszczególnych gminach. Łącznie dla powiatu na roboty 2.805.000,00 zł. W tym 

roku otrzymane będą środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na 

województwo. Mamy łącznie 1.500.000,00 zł. na usuwanie skutków powodzi. Środki 

zostały podzielone na 2 części: Żuławy Gdańskie i Żuławy Wielkie. Z tego będą 

zabezpieczenia przed bobrami. Jeżeli chodzi o realizację inwestycji, są one 

realizowane w ramach „Kompleksowego Programu Zabezpieczenia 

Przeciwpowodziowego Żuław” i „PROWU”. Tu jest remont stacji Chłodniewo i 

Osłonka. Planowany koszt to ponad 12 mln zł. Prace w toku to: Kanał Panieński, 
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Izbowa Łacha. Natomiast w ramach kompleksowego zabezpieczenia, to: przebudowy 

stacji pomp (Grochowo), budowa nowej stacji pomp Wybicko, na rzece Wiśle – wały 

przeciwpowodziowe (odcinek Czerwone Budy – Drewnica, Palczewo – Czerwone 

Budy). W kwietniu będzie ogłoszony przetarg na odbudowę lewego wału rzeki Tugi 

wraz z zabezpieczeniem przed bobrami. Cały czas trwają prace nad minimalizacją 

szkód spowodowanych przez bobrów. W Powiecie Nowodworskim odstrzelono 21 

sztuk bobrów. Decyzja jest do 31.03.2013 r. Tworzone są plany inwestycyjne do roku 

2020. Jednym z zadań jest zabezpieczenie wałów przed bobrami.  

 

Pan Andrzej Sobociński, radny zapytał o technologię wykonania odnowienia 

kanałów, jak to technicznie będzie wyglądało? Rzeki są obrośnięte, wzdłuż nich 

masa rosnących drzew.  

 

Pani Marzena Sobczak, dyrektor ds. eksploatacji – kanały będą odmulone. 

Drzewa będą musiały być usunięte, również z powodu bobrów.  

 

Pan Sławomir Szymański, kierownik biura regionalnego w Nowym Dworze 

Gdańskim – jest wykonana dokumentacja. W dokumentacji zinwentaryzowane są 

drzewa i krzaki. Odłożenie urobku, to będzie różnie, albo na grunty rolników, 

odcinkami wywożone. Tak jak zakłada projekt. Wał lewy rzeki Tugi  - w tym roku 

będzie rozpoczęcie tej inwestycji.  

 

Pan Jacek Gross, radny zapytał o: 

- Czy kwota zabezpieczona na koszenie wałów wystarczy na jedno, czy kilka 

okoszeń? Jednokrotne jest niewystarczające.  

- Czy obserwuje się działania Państwa, w walce z bobrami jako skuteczne?  

 

Pan Sławomir Szymański, kierownik biura regionalnego w Nowym Dworze 

Gdańskim  

- okoszenie wałów – tam gdzie występują bobry, wały będą okaszane dwukrotnie.  

- zabezpieczenia – zrobiona jest ścianka PCV na rzece Tudze, powyżej Nowego 

Dworu Gdańskiego i jest ona skuteczna. Na Wiśle Królewieckiej i Zalewie Wiślanym 

jest to skuteczne, ale bobry przenoszą się w inne rejony.  
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Pan Andrzej Sobociński, radny powiedział, iż inwestycja (kanały) powinna być 

przedyskutowana z rolnikami, tam gdzie jest chęć rolnika, aby te drzewa, poldery 

były rozdysponowane przez nich. Czy mogłyby się z wykonawcą odbyć takie 

rozmowy?  

 

Pan Sławomir Szymański, kierownik biura regionalnego w Nowym Dworze 

Gdańskim w praktyce, to się tak odbywa.  

 

Pan Józef Sarnowski, radny – do ewentualnej powodzi musimy się przygotować. 

Potrzebny jest Narodowy Program Przeciwpowodziowy. Należy się zastanowić nad 

meliorację szczegółową, która nie jest robiona. Sami sobie szkodzimy. Do 

wykonywania melioracji, samorządy powinny zachęcać rolników, a tak nie jest.  

 

Pan Janusz Charliński, radny powiedział, iż okoszenia nie są dokładnie 

wykonywane. Co z okaszaniem do lustra wody? Brak specjalistycznego sprzętu. 

Druga sprawa, to bobry. Jaka jest ich populacja i jaki jest przyrost? 

 

Pani Marzena Sobczak, dyrektor ds. eksploatacji poprosiła o współdziałanie w 

sprawie wykorzystanie decyzji o odstrzał bobrów, która jest ważna do dnia 

31.03.2013 r.  Decyzję wykonują koła łowieckie. Zarząd Melioracji występował o 

decyzję na odstrzał 70 sztuk. Inwentaryzacja bobrów jest robiona, po prawej stronie 

Wisły jest 150 sztuk. Prowadzona jest ewidencja wraz z protokołem zabitych bobrów.  

 

Pan Sławomir Szymański, kierownik biura regionalnego w Nowym Dworze 

Gdańskim w bieżącym roku planujemy dwukrotne okoszenie na wałach, tam gdzie 

występują bobry. 

 

Pan Józef Rybicki, radny – ma wątpliwość co do sposobu umacniania wałów, 

poprzez ich przecięcie i wylanie betonu. Po wzmocnień wału nastąpiło podsiąkanie 

wałów. Różne opinie są na ten temat. Czy brane jest pod uwagę poszerzenie lustra 

wody?  
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Pani Dyrektor odpowiedziała, iż jest to skomplikowana sprawa i została zbadana 

przez projektantów. Poldery musiały by być tam gdzie mieszkają ludzie, koszty 

przełożenia wału są horrendalnie wysokie. Zapasowe wały musiałby spełniać 

odpowiednie wymagania.  

 

 Pan Sławomir Szymański, kierownik biura regionalnego w Nowym Dworze 

Gdańskim – Lisewo – przebicie hydrauliczne, jest wykonane tam są luźne piaski pod 

stopą wału. Woda tamtędy przechodziła. Prawdą jest to, iż urządzenia melioracji 

szczegółowej są zaniedbane. Co najmniej co 3 lata powinna być w rowie 

przeprowadzana konserwacja. Tu nie ma żartów.  

 

Pan Andrzej Sobociński, radny: do końca marca ważna jest decyzja w sprawie 

odstrzału bobrów. Wystąpić do kół łowieckich o realizacje tej decyzji. Pan radny 

podziękował Panu Sławomirowi Szymańskiemu za zaangażowanie w swoją pracę.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady – w sprawie bobrów należy opracować 

system współdziałania z kołami myśliwskimi, system motywacji.  

 

Pani Marzena Sobczak, ZMIGW – w zeszłym roku po nieudanym odstrzale, odbyło 

się spotkanie w tej sprawie. Z Elblągiem jest spisane porozumienie. Myśliwi 

zaproponowali stawkę 50 zł i taka obowiązuje. Kwota ta jest przeznaczana dla kół 

łowieckich na odnowę zwierzyny drobnej.  

 

Pan Grzegorz Lew, radny -  zapytał o zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy 

Morskiej. Obecnie jest etap prac projektowych. Krynica została wyznaczona jako 

miejscowość do ewakuacji ludzi w przypadku powodzi. Do sprawy należy podejść 

kompleksowo.    

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady – problem jest również z tym, iż tereny 

kiedyś zalewowe obecnie przekształcane są na budowlane. 

 

Pani Marzena Sobczak, ZMIGW – w Krynicy wał nie jest urządzeniem melioracji 

wodnej podstawowej. W planach zagospodarowania przestrzennego krynicy morskiej 
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nie ma ani kawałka ziemi rolnej i stąd zostało to zdjęte z ewidencji urządzeń. 

Starosta został o tym poinformowana, najprawdopodobniej Urząd Morski w Gdyni 

przejmie wał do swojego utrzymania.  

 

Pan Andrzej Ryński zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku przedstawił prezentację.  
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Wyjaśnienie - obecnie jest realizowany I etap Programu Żuławskiego, tj. 650 mln zł 

na terenie całych Żuław.  Program Żuławski nie jest rządowym, a resortowym 

(Ministerstwa Środowiska). Procedura trwa mimo, iż programy zostały wstrzymane 

przez Unię Europejską. Na przyszłoroczną perspektywę będzie to około 1 miliarda 

złotych do realizacji. Polska musi poprawić plan gospodarowania wodami. Jest 

przygotowany plan poprawiający. Z punktu widzenia RZGW w Gdańsku najbardziej 

potrzebne jest przebudowa ujścia Wisły. Udowodniono, iż najbardziej niebezpieczne 

jest zatokowanie rzeki. Największe zagrożenie będzie występowało w wyniku 

powodzi zatorowej, stąd tak ważne jest zabezpieczenie ujścia Wisły. Wały są 

prawidłowo wykonane (przepony). Może się tak zdarzać, iż woda migruje pod 

wałami. Był plan remontu 30 ostróg, jednak organizacje ekologiczne zablokowały te 

zadanie i trwają procedury sądowe. Pan Dyrektor przedstawił prezentację. (zał.). Pan 

Dyrektor przedstawił działania dokonane w roku 2012 oraz przedstawił mapę ryzyka 

powodziowego dla Żuław (wersja elektroniczna). Będą także czynione działania 

edukacyjne, stworzony zostanie GEOPORTAL.  
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Pan Jacek Gross, radny – zapytał, czy taki jeden egzemplarz mapy powiat 

otrzyma? W naszym powiecie środki w kwocie 20-30 tyś. zł na zadania w roku 2012 

jest wysoko niewystarczająca. Pan radny prosi o przekazanie egzemplarza mapy.  

 

Pan Andrzej Ryński zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku – mapa - będzie to zrobione. Odbudowa ujścia Wiły, ostrogi, to 

inwestycje na kilka milionów złotych. Obecnie jest dobra sytuacja, środki na 

inwestycje są przekazywane (rezerwa celowa z Ministerstwa Administracji i 

Cyfryzacji). W latach najbliższych będą widoczne działania ze strony RZGW. Komisja 

Europejska sprawdza, czy posiadane są dokumenty strategiczne, przy staraniu się o 

środki powodziowe. Do II etapu Programu Żuławskiego mają wejść zadania Urzędu 

Morskiego. Miedzy innymi też wały wokół Zalewu Wiślanego.  

Pan Stanisław Bobrowicz, radny – zgłosił trzy pytania: 

 

1. Ul. Chrobrego w Nowym Dworze Gdańskim jaka będzie technologia prac i jaki 

odcinek będzie wykonany? 

2. Czy naprawa brzegowa w okolicach starostwa, wpłynie korzystnie na ten 

obiekt? 

3. Co z obniżeniem dna (odmulenie)  rzeki Tugi? Czy jest plan takich działań? 

 

Pan Andrzej Ryński zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku – na utrzymanie są ograniczone środki, nie rozwiązują 

problemu rzeki Tugi? Takim działaniem będzie analiza, która pokarze, co należy 

zrobić.  

 

Pan Janusz Charliński, radny zapytał, kiedy  Wisła Królewiecka będzie miała status 

żeglowny, który kiedyś miała. W zeszłym roku było 206 przejść pod mostem w 

Sztutowie. Żeglarze się o to pytają.  

 

Pan Andrzej Ryński zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku – trwają prace nad zmianą rozporządzenia w tym zakresie. Jest 
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kilka takich miejsc, których trzeba uporządkować stan prawny. Czas pracy śluz 

zostaje wydłużony. Zakupiono sondy do sondowania dróg wodnych.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – Wisła Królewiecka będzie 

miała formalne zaznaczenie boi w pływaniu. Trwają rozmowy nt. klasy dla tej rzeki. 

 

Pan Andrzej Sobociński, radny – poruszył temat cofki i braku działań ze strony 

RZGW w przypadku jej wystąpienia. RZGW powinno być zaangażowane w działania 

i czy jest rezerwa w tej jednostce. Samorządy same się borykają z tak ogromnym 

problemem jakim jest powódź i zalania. RZGW powinno także uczestniczyć w komisji 

bezpieczeństwa.  

Pan Andrzej Ryński zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku – oczekuje zaproszenia i osoby będą uczestniczyć w 

spotkaniach. Działania w terenie, to nie są kompetencje tej jednostki. Pracownicy 

RZGW codziennie pracują w terenie, sprawdzają stan wód i sytuację z lodami.   

 

Pan Edmund Łabieniec, radny – z raportu otrzymanego od Komendanta PSP 

wynika, iż działania przy obecny ewentualnym zagrożeniu wynikają ze zdarzeń z 

roku 2009 i 2011. RZGW ma również wiedzę teoretyczną, czy następuje wymiana 

informacji? Czy można liczyć na systematyczny przepływ informacji. O mapach rada 

słyszała już w zeszłym roku. 

 

Pan Andrzej Ryński zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku – po otrzymaniu map jesteśmy ustawowo zobowiązani do ich 

przekazania.  

 

Pan Krzysztof Ostasz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 

Nowym Dworze Gdańskim  przedstawił prezentację.  
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15 minut przerwy  

 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1 Określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku. (zał. do 

protokołu) 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski, omówiła projekt uchwały. Środków jest 

mnij niż rok wcześniej. Podział ich zostaje przedstawiony.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść uchwały. 

Następnie  zapytał się o stanowiska Komisji Stałych Rady, które przedstawiły swoje 

stanowiska.  

Głosowanie: 13 za, 1 nieobecny (p. Tyburska), 1 nieobecny w czasie głosowania (p. 

Lew).  

Uchwała została podjęta. 

 

5.2 Przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji pilotażowego 

programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. 

„Aktywny Samorząd”. (zał. do protokołu) 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski, omówiła projekt uchwały.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść uchwały. 

Następnie  zapytał się o stanowiska Komisji Stałych Rady, które przedstawiły swoje 

stanowiska.  

Głosowanie: 14 za, 1 nieobecny (p. Tyburska) 

Uchwała została podjęta. 

 

5.3 Przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji programu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program 

wyrównywania różnić między regionami II” w 2013 r. (zał. do protokołu) 
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Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski, omówiła projekt uchwały.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść uchwały. 

Następnie  zapytał się o stanowiska Komisji Stałych Rady, które przedstawiły swoje 

stanowiska.  

Głosowanie: 14 za, 1 nieobecny (p. Tyburska) 

Uchwała została podjęta. 

 

5.4 Określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz 

ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

(zał. do protokołu) 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski, omówiła projekt uchwały. Przedstawiła 

autopoprawkę. Jest to uchwała porządkująca, która dostosowuje treść uchwały do 

obowiązujących przepisów. Głównie dotyczy to służebności przesyłu. W uchwale z 

roku 2009 nie było to uregulowane. Na wnioski Komisji Rady zmieniony został § 15. 

Zapis został doprecyzowany.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał obsługę prawną, czy 

projekt w całości musi być odczytany. 

Pan Tadeusz Landowski, radca prawny wyjaśnił, iż jeżeli radni pracowali nad 

projektem na komisjach i nie ma wątpliwości co do treści projektu, można przyjąć iż 

nie ma takiej potrzeby.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy musi odczytać 

projekt.  

Glosowanie: Rada Powiatu większością opowiedziała się, że nie ma potrzeby 

odczytywania projektu, jest on znany.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o stanowiska Komisji 

Stałych Rady. Stanowiska zostały przedstawione. Następnie zarządzone zostało 

głosowanie.  
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Głosowanie : 14 za, 1 nieobecny (p. Tyburska) 

Uchwała została podjęta. 

5.5 Wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu dla części 

nieruchomości zabudowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. (zał. do 

protokołu) 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski, omówiła projekt uchwały. W ubiegłym 

roku pozyskano środki na utworzenie mieszkań chronionych. Mieszkania te zostały 

przygotowane przy SOSW. Aby móc wydzielić  lokale mieszkalne należy przekazać 

fragment obiektu wraz z ułamkową częścią gruntu dla PCPR.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść uchwały. 

Następnie  zapytał się o stanowiska Komisji Stałych Rady, które przedstawiły swoje 

stanowiska.  

Głosowanie: 14 za, 1 nieobecny (p. Tyburska)  

Uchwała została podjęta. 

 

5.6 Przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy 

Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r.” (zał. do protokołu) 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski, omówiła projekt uchwały. 

Sprawozdanie dotyczy roku 2012. Dokument ten podsumowuje współprace 

samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść uchwały. 

Następnie  zapytał się o stanowiska Komisji Stałych Rady, które przedstawiły swoje 

stanowiska.  

Głosowanie: 14 za, 1 nieobecny (p. Tyburska) 

Uchwała została podjęta. 
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5.7 Zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.  (zał. do protokołu) 

 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski, upoważniła P. Skarbnik Powiatu do 

przedstawienia projektu uchwały.  

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała projekt i uzasadnienie do 

uchwały.   

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał się o stanowiska 

Komisji Stałych Rady, które przedstawiły swoje opinie.  

Głosowanie: 13 za, 1 przeciw (p. Sobociński), 1 nieobecny (p. Tyburska) 

Uchwała została podjęta. 

 

5.8 Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego. (zał. do 

protokołu) 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski, omówiła projekt uchwały.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał treść uchwały. 

Następnie  zapytał się o stanowiska Komisji Stałych Rady, które przedstawiły swoje 

opinie.  

Głosowanie: 14 za, 1 nieobecny (p. Tyburska) 

Uchwała została podjęta. 

 

6. Sprawozdanie z realizacji średnich wynagrodzeń nauczycieli. (zał. do 

protokołu) 

Pani Agnieszka Glazer, inspektor ds. oświaty omówiła sprawozdanie. W 

wszystkich szczeblach średnie zostały zachowane.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał o uwagi. Nie 

zgłoszono. Informacja została przyjęta.  
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7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (zał. do 

protokołu) 

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał o uwagi. Nie 

zgłoszono. Informacja została przyjęta.  

 

8.  Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Pan Józef Sarnowski, radny zapytał, dlaczego samorząd sztumski wycofał się ze 

Stowarzyszenia „Żuławy”.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu udzielił odpowiedzi. Zamysł 

był taki, aby zarządcą inwestora (Pętla Żuławska) zostało Stowarzyszenie „Żuławy”. 

Niektóre samorządy, które nie były członkami tego stowarzyszenia, a były 

inwestorami w Pętli Żuławskiej musiały do niego przystąpić.  Postanowiono zrobić 

inne działania, inwestorzy (gminy, powiaty) powołują spółkę, będącą zarządcą. To 

spowodowało, iż potrzeba uczestniczenia samorządu sztumskiego w Stowarzyszeniu 

„Żuławy” nie była konieczna. Dlatego też z niego wystąpili. Projektem będzie 

zarządzać spółka i do niej przystąpią. Problem jest z Krynicą Morską. Otrzymała 

środki jako uczestnik programu sieciowego, a waha się z przystąpieniem do spółki. 

Może to mieć znaczne konsekwencje finansowe dla tego samorządu.  

Pan Grzegorz Lew, radny: czy zostały wykorzystane wszystkie środki, aby urząd 

(starostwo) było dostępne dla osób niepełnosprawnych?  Jeżeli nie ma zgody na 

podjazd, to czy był wniosek o zamontowanie platformy zewnętrznej (koszty 40.000 - 

60.000,00 zł netto)?  Pan Lew bardzo prosi o wstępną orientacje w tej sprawie? Są 

na to środki, w Powiatowym Centrum, na samorządy.  

9.  Sprawy różne. 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał o obowiązku 

złożenia oświadczeń majątkowych radnych, termin do 30.04.2013 r.  

 

10.  Zakończenie obrad. 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady sesji w dniu 18 marca 

2013 r.  

Protokołowała         podpisał 
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D. Fila                Przewodniczący Rady 

           Zbigniew Ptak  

            (...................) 

 


