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PROTOKÓŁ NR XXIX/2013 

z XXIX sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 19 czerwca 2013 r. 

Rozpoczęcie: 9.00     Zakończenie: 13.15 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu otworzył obrady XXIX sesji 

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

uczestniczy 14 radnych (nieobecni: Pan Grzegorz Lew). 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 21 maja 2013 r. Nie zgłoszono uwag. Czy są wnioski do porządku obrad. 

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski zgłosiła: 

1. Dodatkowy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w Junoszynie stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego.  

2. Dwie autopoprawki, po rozpatrzeniu wniosków komisji.  

- W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego z innymi 

powiatami województwa pomorskiego w celu wspólnego działania na rzecz 

modernizacji Powiatowych Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych poprzez 

pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł, a w szczególności w ramach 

krajowych programów operacyjnych dotyczących rozwoju cyfrowego, regionalnego 

programu operacyjnego oraz środków będących w dyspozycji Głównego Geodety 

Kraju. (na wniosek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu - 

dotyczy zmiany zapisu § 2 uchwały)  
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- W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na 

2013 – 2026.  Zmiana nazwy zadania i  wniosek Komisji Samorządowo – Społecznej 

uzupełnienie objaśnień  do uchwały)  

 

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały (w 

sprawie sprzedaży Junoszyna)   14 za, 1 nieobecny   (14 osób obecnych na sali)  

Porządek został przyjęty z uwzględnieniem zmian.  (zał. do protokołu) 

 

3. Interpelacje i zapytania Radnych.  

Pani Iwona Tyburska: zapytała, kiedy otrzyma odpowiedź na interpelację zgłoszoną 

na ostatniej sesji, termin już mija (chodzi o interpelację w sprawie DPS „MORS”). Co 

jest problematyczne, dlaczego Pani Radna nie otrzymała tej odpowiedzi razem z 

inną, która została już przekazana.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu:  

- jakie są losy porozumienia z miastem partnerskim w Gruzjii.  

- aby samorząd powiatowy, wraz z samorządem Gminy Stegna i Miasta i Gminy 

Nowy Dwór Gdański podjął jedno wspólne działanie, w sprawie aktywizacji rzeki 

Tugi, poprzez remont i przebudowę mostów w: Żelichowie, Nowym Dworze 

Gdańskim. Może należy porozumieć się z innymi samorządami, gdzie są mosty na 

Żuławach i wykonać to jako wspólny „pakiet”.  

4. Informacje jednostek organizacyjnych powiatu z działalności prowadzonej w 

roku 2012. 

4.1 Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. 

Pan Andrzej Suszek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim – jednostka zatrudnia 17 pracowników do tego dołączyli inni pracownicy 

(inna forma zatrudnienia) łącznie z obwodem Drogowo – Mostowym. W roku 2012 

nastąpiły zmiany reorganizacyjne w tej jednostce. Polepszenie jej działania. W pracy 

nie ma zaległości, przebiega ona prawidłowo. Zakończyła się pierwsza umowa dot. 

stref płatnego parkowania.  Współpraca przebiegała dobrze. Osiągnięto wpływy netto 

160.000,00 zł. Zarząd Dróg Powiatowych, to również wydatki na bieżące utrzymanie 

dróg. W zeszłym roku to kwota 2 mln oraz  wpływy (dochody) 480.000,00 zł. W roku 
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2012 zakupiono maszyny, pojazd osobowy, doposażono jednostkę w sprzęt. Zarząd 

Dróg Powiatowych sam przejmuje część zadań do realizacji we własnym zakresie. 

Współpraca z sołtysami, radnymi.  

 

Pan Andrzej Sobociński, radny podziękował Panu Dyrektorowi za zaangażowanie 

w pracę. Widać jej efekty.  

 

4.2 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 

Pani Joanna Zakrzewska, w zastępstwie Pani Dyrektor przedstawiła 

sprawozdanie. Jednostka PCPR koordynuje działania z zakresu pomocy społecznej, 

pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zespół 

pieczy zastępczej – wykonanie budżetu zeszłego roku to 1.124.502 zł. Na terenie 

Powiatu Nowodworskiego funkcjonują 43 rodziny zastępcze, w których 

umieszczonych było 94 dzieci. Na terenie innych powiatów, współpraca jest z 15 

rodzinami, w których umieszczono 20 dzieci (na podstawie postanowienia sądu). 

Ponadto 12 małoletnich umieszczono w placówkach na terenie całego kraju, a 5 

którzy popełnili czyn karalny w placówkach resocjalizacyjnych. Dział rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych – to plan finansowy PFRON na rok 2012 wynosił 

1.507.511 zł. Zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Powiatu, kwota ta została 

rozdysponowana na poszczególne zadania: dofinansowanie WTZ, uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenie w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w likwidację barier 

architektonicznych. Wykonanie tego budżetu było na poziomie 99,72%. W tym dziale 

realizowane jest pozyskiwanie środków pozabudżetowych. W roku 2012 były to 

środki z programu „Aktywny samorząd” i „Wyrównywanie różnic między regionami”. 

PCPR zajmuje się również pomocą instytucjonalną. Jest to nadzór merytoryczny nad 

Domem Pomocy Społecznej „MORS” i trzema warsztatami terapii zajęciowej. W 

strukturach PCPR znajduje się Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Na 

etacie zatrudniony jest jeden pracownik socjalny i dwóch specjalistów na umowę 

zlecenie (prawnik i psycholog). W ubiegłym roku w tym ośrodku udzielono 

jednorazowo 304 porady. W ubiegłym roku 18 grudnia otworzono mieszkania 

chronione. Koszt wyposażenia i adaptacji tych pomieszczeń został współfinansowany 

we środków EFS w ramach projektu systemowego realizowanego od roku 2009 
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„Kariera bez barier”. Z tego projektu w roku ubiegłym pozyskano ponad 500.000,00 

zł. Wsparciem było objętych 52 osoby. Natomiast we wszystkich (4) projektach 

PCPR pozyskał środki pozabudżetowe w kwocie 635.429,55 zł. W roku 2012 PCPR 

zorganizowało konferencje dot. ochrony zdrowia psychicznego i brało udział w wielu 

kampaniach.  

Pytań nie zadano.  

 

4.3 Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. 

Pani Ewelina Szymborska, zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Nowym Dworze Gdańskim – na dzień 31.12.2012 r. liczba zatrudnionych 

pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosiła 36 osób, w tym 10 

pracowników zajmujących stanowiska kluczowe. Dla 5 osób z tych kluczowych 

pracowników, urząd (od roku 2008) pozyskuje środki na wynagrodzenia. Możliwość 

takiego dofinansowania kończy się wraz z końcem 2013 r. Obsługa osób 

bezrobotnych: PUP w ciągu roku 2012 wydał: około 10.000 decyzji 

administracyjnych, 15.000 zaświadczeń i wysłano 2 tyś. inf. o dochodach. Na zasiłki 

dla osób bezrobotnych wydano kwotę około 6 mln zł. Dodatki aktywizacyjne 

240.000,00 zł. w celu zmniejszenia bezrobocia na terenie naszego powiatu, PUP w 

roku 2012 pozyskał 5 mln zł. Środki te były wyższe o 1 mln zł w stosunku do roku 

2011. Dzięki nim zaktywizowano 850 osób w ramach 10 programów, na co uzyskano 

dofinansowania z różnych źródeł. Z tych 850 osób zaktywizowanych udało się 

uzyskać efektywność 70%. Powiatowy Urząd Pracy dokonywał wizyt u pracodawców. 

Propagowano usługi poradnictwa oraz promowano aktywizowanie osób powyżej 50 

roku życia. Były organizowane giełdy pracy dla pracodawców. Od wielu lat 

świadczone jest mobilne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy na terenie gmin 

naszego powiatu. W ciągu roku 2012 cyklicznie odbywały się spotkania z 

kierownikami ośrodków pomocy społecznej oraz młodzieżą. Jak co roku PUP jest 

organizatorem „Dnia Przedsiębiorczości”. Urząd pracy bierze czynny udział jako 

partner dla współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, czy organizacjami 

pozarządowymi. Stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 31%, podobna sytuacja była 

w pierwszych miesiącach 2012 roku i 2007 r. Sytuacja PUP w roku 2012 była trudna 

– rosnące bezrobocie, jednak urząd czynił działania i starał się aktywizować osoby 

bezrobotne.  
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Pan Józef Sarnowski, radny – zapytał ile osób pozostaje w pracy po stażach, 

pracach interwencyjnych. Chodzi o okres nie wymagany ustawowo. Prośba na 

przyszłość  o taką informację w formie wykresu.  

Pani Ewelina Szymborska, PUP – na staże organizowane w roku 2012 zostało 

przeznaczone 40% środków. Z tego efektywność wyniosła 71%. Pracodawcy 

wyrażają wolę zatrudnienia stażysty po odbytym stażu na okres 3-góra 6 miesięcy. 

Wniosek Pana Radnego zostanie przeanalizowany. Jednak większość osób powraca 

do statystyk urzędu.  

Pan Stanisław Bobrowicz, radny zapytał o: 

-  czy pracownicy urzędu są doświadczeni i nie ma problemów? 

- ile z wydanych decyzji zostało uchylonych? 

- jak nasz powiat kształtuje się na tle województwa i kraju pod względem bezrobocia? 

- ile osób rejestruje się w PUP tylko, aby mieć świadczenia zdrowotne? 

Pani Ewelina Szymborska, PUP odpowiedziała: 

- ilość wydawanych decyzji i kompetencje pracowników – są to pracownicy z 

kilkuletnim stażem. Wydanie decyzji przebiega etapowo, jest ona sprawdzana. 

Pracownicy sami nie wydają decyzji, bez wiedzy dyrektora. Odwołania od nich 

pojawiają się. Najwięcej dotyczy wyrejestrowania za niestawiennictwo w danym 

terminie (około 30-40). Do tych odwołań nie ma konkretnego usprawiedliwienia.  

- ile osób pozostaje w rejestrach dla uzyskania świadczenia zdrowotnego, została 

przeprowadzona analiza, z której wynika, iż 2/3 osób nie szuka pracy, a korzysta ze 

świadczeń PUP, 1/3 aktywnie poszukuje pracy.  

- w województwie – 1 miejsce, województwo – 14.5%, nasza końcowa pozycja. 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – pracodawcy z terenu 

Gdańska wypowiadają się, iż nasi absolwenci nie są dobrze przygotowani do 

zawodu. Może znajdzie się czas, aby zrobić  debatę nt. jak to jest z tym rynkiem 

pracy i bezrobociem.  
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Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – nie jest tak, że nie kształcimy do 

zawodu. Bezrobocie to wynik tego, że nie mamy na naszym terenie pracodawców.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – nie zgadza się z tym.  

Komunikacja z Gdańskiem jest dobra, urząd pracy pokrywa koszty dojazdu. Czy 

uczeń, który zdobył zawód jest w  stanie np. pójść i podłączyć prąd w domu, czy 

instalację sanitarno – kanalizacyjną.    

Pani Iwona Tyburska, radna – zgadza się z Panią Starostą, dużo osób wśród osób 

bezrobotnych ma wyższe wykształcenie. Pani Radna przypomina, iż Powiat 

Nowodworski jest powiatem turystycznym. Osoby nas odwiedzające zastanawiają się 

dlaczego jest takie duże bezrobocie i dlatego ta turystyka jest na takim, a nie innym 

poziomie. To powinno być analizowane i dyskutowane przy współpracy z lokalnymi 

samorządami. Jesteśmy pięknym miejscem i szkoda, że nie rozwijamy się w tym 

kierunku, aby bezrobocie było mniejsze, chociaż w miesiącach letnich.  

Pan Janusz Charliński, radny wskazał, iż nasz powiat to tereny popegeerowskie, 

gdzie mentalność ludzi nie ulega zmianie. Nie poszukają oni pracy. Może ludzie 

młodzi mają inne podejście, natomiast ci po 50-tce nie maja potrzeby. W rolnictwie 

nastąpiły duże zmiany technologicznie, zatrudnianie dużej ilości osób do pracy jest 

niepotrzebne.  

Pan Stanisław Juszczyk, radny – stwierdzenie Pana Przewodniczącego w 

stosunku do Zespołu Szkół nr 2 jest krzywdzące. Egzaminy zawodowe zdawane są 

bardzo dobrze. Poziom kształcenia jest wysoki. Poziom bezrobocia nie dotyczy ludzi 

młodych, a pomiędzy 30-50 lat. Absolwenci naszych szkół znajdują się na rynku 

pracy. Również z tym co powiedział Pan Charliński,  Pan Juszczyk także się nie 

zgadza. Jest to opinia stereotypowa.  

Pan Andrzej Sobociński, radny – należałoby  spojrzeć na statystyki PUP jako osób 

trwale bezrobotni, te osoby pracy nie podejmą. Wymagana jest zmiana systemu 

prawnego.   

Pan Stanisław Bobrowicz, radny – nikt nie odbiera ludziom prawa świadczeń 

medycznych, chodzi o inne rozwiązanie i stwierdzenie, że obecny system rejestracji 

bezrobotnych zamazuje rzeczywisty obraz. Ministerstwo pracuje nad innym 
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rozwiązaniem w tej sprawie. Pan Bobrowicz przedstawił rozważania z posiedzenia 

Komisji Samorządowo – Społecznej.  

Pan Marcin Głowacki, radny – popiera stanowiska Pani Tyburskiej, Pani Starosty i 

Pana Juszczyka. Egzamin zawodowy w ZS nr 2 zdany został na poziomie 80%. 

Badane są losy absolwentów.  

4.4 Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie. 

Pani Maria Pawłowska, Dyrektor DPS „MOSRS” w Stegnie – przedstawiła 

sprawozdanie. Stan na 01.01.2012 r. – 121 osób, stan na 31.12.2013 r. – 122, stan 

na jutro 130 osób. W ciągu roku średni odchodzi 30 osób. Pani Pawłowska zwraca 

się do radnych o pomoc, gdyż mało osób z powiatu przychodzi do DPS „MORS”. 

Dzięki współpracy z dyrektorem PCPR został złożony wniosek do PFRON o zakup 

samochodu. Zakup został dokonany. W tym roku udało się zakończyć remont 

wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej. Dodatkowo należał przy tym dokonać 

wymiany tzw. białej instalacji (koszt to 50.000,00 zł).  Pani Dyrektor jest w trakcie 

opracowania wniosku do Funduszy Norweskich na wymianę łazienek, odnowy parku 

zieleni, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i wykonanie podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych.  

Pan Józef Sarnowski, radny widać rozwój placówki. W sprawozdaniu została 

wykazana kwota przekazana do Powiatu w wysokości 2.917.000,00 zł, Pan Radny  

zapytał czy fizycznie te środki przechodzą, czy tylko jest to zapis księgowy? 

Pani Skarbnik – tak i fizycznie też. Do banku nie odprowadzamy od tego prowizji.  

 

4.5 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim. 

Pani Izabela Narewska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 

wszystkie zadania Poradni są wykonywane. Rzeczą ważną jest innowacja 

pedagogiczne „Logopedia na wesoło”. Od wielu lat przesiewowo badane są dzieci 

coraz to młodsze i stwierdzamy, iż mają problemy z mową. Mają one wady wymowy. 

Zajęcia dotyczyły również rodziców i nauczycieli. Kolejna ważna rzecz to „Zdolni z 

Pomorza”. Do tego programu nominowano ponad 90 osób, Poradnia przebadała te 

dzieci i młodzież i wytypowała 40 najzdolniejszych (20 z gimnazjalnych szkół i 20 z 

ponadgimnazjalnych). Dzieci otrzymały dodatkowe zajęcia, stypendia, wyjazdy, 

nagrody za aktywność oraz prawo zgłoszenia najzdolniejszego ucznia, który  
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otrzymał opiekę mentora. Podsumowaniem tego jest duża konferencja w Gdańsku na 

800 osób, na która zostaliśmy zaproszeni jaki prelegenci. Kolejny program dotyczy 

doskonalenia nauczycieli. Jest to program konkursowy. Program przeszedł na ogólną 

sumę 600 tyś. zł. Celem programu jest zdiagnozowanie szkoły na potrzeby 

doskonalenia nauczycieli.  

Pytań nie zadano.  

4.6 Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. 

 
Pani Dorota Chojna, Dyrektor ZS Nr 1 poinformowała o zbliżających się obchodach 

65 - lecia szkoły (11.10,2013 r.). w szkole uczy się 353 uczniów, kształci ich 40 

nauczycieli w tym 19 dyplomowanych. Administracja i obsługa to 8 osób. Analiza 

wykazała tendencje wzrostową w stosunku do wyników, frekwencji itd. Szkoła 

prowadzi zajęcia pozalekcyjne,  wyrównawcze, koła zainteresować, programy 

edukacyjne, w tym program wymiany młodzieży polsko – niemieckiej i współpracę 

np. z Uniwersytetem Gdańskim.  

Pytań nie zadano.  

 

4.7 Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. 

Pani Wioletta Przyborowska, Dyrektor ZS nr 2 – priorytetem dla szkoły jest 

efektywne przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych i do podjęcia pracy. 

Jest to zadanie podstawowe. Wyniki są bardzo dobre, są to egzaminy zewnętrzne. 

Świadczy to o jakości, która jest certyfikowana przez zewnętrzne komisje. O tym 

świadczą również egzaminy praktyczne. Zdawalność ogółem – w ubiegłym roku w 

ZSZ i tech. wzrosła ona od kilkunastu do 20%. Losy absolwentów są znane. 

Bezrobocie dotyczy w najbliższym stopniu osób ZSZ i tech. Szkoła realizuje 

zatwierdzone innowacje pedagogiczne: turniej wiedzy technicznej o zasięgu 

wojewódzkim, warsztaty dla samorządów uczniowskich, klub młodego europejczyka. 

Szkoła otrzymała certyfikat :bezpieczna szkoła i bezpieczny uczeń”.  Szkoła należy 

do pomorskiej sieci szkół promujących zdrowie (Politechnika Gdańska, Gdańska 

Szkoła Wyższa, Akademia Isso). Nowa reforma szkolnictwa zawodowego. 

Przygotowania do 50 lecia szkoły, przygotowania w roku 2012 oraz remonty – 

utworzenie pracowni TOT.  
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4.8 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

Pani Joanna Dudek, Dyrektor SOSW – w sprawozdaniu nie przedstawiła informacji 

nt. dzieci autystycznych. Teraz to uczyni. W roku 2012 pracowano nad utworzeniem 

przedszkola dla tych dzieci. Rodzice zawiązali stowarzyszenie i zbierane są środki 

finansowe na pomoc. Utworzono punkt konsultacyjno – doradczy dla rodziców. 

Dzieci osiągają uznanie na polu sportowym, plastycznym, muzycznym. Dzieci 

autystycznych jest coraz więcej. Chętnych do przedszkola jest więcej, niż miejsc. 

Dlatego tez Pani Dyrektor wystąpi o środki do Urzędu Marszałkowskiego o 

dodatkowe środki dla istniejących przedszkoli.  Szkoła zawodowa przy SOSW 

kształci, uczniowie nie są bezrobotni. Nowe kierunki również powstały (kierunek 

montera). Zwiększono ofertę zajęć terapeutycznych. Szkoła ma nadane imię. Kadra 

bardzo dobrze przygotowana. Zorganizowano „Europejski Tydzień Autyzmu”, 

realizowano programy i projekty edukacyjne. Podziękowanie za współpracę 

dyrektorom jednostek podległych.  

 

Pan Józef Sarnowski, radny – poprosił, aby pomagać naszym szkołom i innym 

również.  

 

4.9 Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.  

Pani Joanna Bryk, Sekretarz Powiatu – sprawozdanie zostało przedłożone po raz 

pierwszy. Intencją Zarządu Powiatu było pokazanie pracy starostwa. Kadra w 2012 – 

54,5 etatu i nie zmieniła się od roku 2009. W roku 2012 obsadzonych było 52 etaty. 

Starostwo wspomagało się poprzez PUP. Pracownicy starostwa podnoszą swoje 

kwalifikacje zawodowe. Praca merytoryczna w sprawozdaniu została przedstawiona 

w kilku wydziałach. Nie są to wszystkie, te co mają kontakt z petentem. Praca 

merytoryczna, to są przedstawione cyfry oraz  wychodzenie na zewnątrz, do ludzi. W 

roku 2012 zorganizowane zostały różnego rodzaju imprezy, bardzo aktywnie 

uczestniczą uczniowie szkół (Demo Tour, Wigilia Powiatowa, szkolenia dla 

organizacji pozarządowych, oraz inne działania.) Praca merytoryczna to również 

obsługa rady, zarządu. Jest to ujęte w tym sprawozdaniu, gdyż pomagamy Państwu 

w tych obowiązkach.  
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Pani Iwona Tyburska, radna – jest to coś nowego, sprawozdanie to wybiega poza 

zakres rady. Jest to decyzja Pana Przewodniczącego i Zarządu, którzy chcieli 

przedstawić to sprawozdanie. Zapytała, czy z pracy starostwa są zadowoleni 

mieszkańcy, to wykazała by ankieta, jeżeli taka jest, to Pani Radna prosi o jej wyniki i 

pokazanie jak to wygląda.   

Pani Bryk, ankieta jest.  

Pani Iwona Tyburska, radna – informacja dot. pracy rady, wg Pani Radnej nie 

powinna się znaleźć, chyba że życzył tego sobie Pan Przewodniczący, który jest 

odpowiedzialny za pracę Rady. Pani Radna nie wie, czemu ta informacja ma służyć, 

w jakim celu została przygotowana.   

Pan Stanisław Bobrowicz, radny – ma inne zdanie niż Pani Radna Iwona 

Tyburska. Uważa, iż dobrze, że informacja nt. pracy starostwa została przygotowana. 

Każde nowum zawiera element niedoskonałości. Inicjatywa jest dobra.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu obserwuje pracę Zarządu, 

przebiega ona sprawnie. Zmiany w wizerunku Powiatu są dostrzegane na zewnątrz.  

Pan Andrzej Sobociński, radny – dlaczego nie ma być oceny pracy rady, komisji, 

zarządu. Te informacje są ważne. Być radnym, to znaczy być zaangażowanym, takie 

sprawozdanie powinno być przygotowywane co roku. 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – nie było intencją Zarządu ani urażenie 

ani poróżnienie kogokolwiek. Na funkcjonowanie starostwa wpływa zarówno praca 

dyrektorów jednostek, jak i pracowników starosta. Były też sugestie radnych, którzy 

wnosili o pokazanie pracy urzędu. Jeżeli Państwo Radni nie życzą sobie takiego 

sprawozdania, nie będzie ono przedstawiane. Pani Starosta uważa, iż nasze 

placówki oświatowe pracują bardzo dobrze, dyrektorzy się bardzo starają. Nasz 

Powiat będzie promował program „Zdolni z Pomorza” na konferencji „Na Ołowiance” 

w Gdańsku.   

5 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji uchwał Rady i Zarządu 

Powiatu za rok 2012 – przedstawione na sesji w dniu 21.05.2013 r.  
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Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady przypomniał, iż informacja ta została na 

ostatniej sesji przyjęta.  

 

6 Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawach: 

6.4.1 Rozpatrzenia informacji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Gdańsku.  

Pan Jarosław Stańczyk. Przedstawiciel WIOŚ w Gdańsku przedstawił 

prezentację. 
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Pytania: 

Pani Iwona Tyburska, radna zapytała co oznacza  „pasywny pomiar powietrz”  i czy 

to nie wymaga zmian oraz zapytała  o stan Zalewu  Wiślanego i czy coś w tej sprawie 

jest robione.   

Pan Jarosław Stańczyk, jest to urządzenie które mierzy jakość powietrza. Jeżeli 

poziom jest mniejszy niż dopuszczalny, na tym obszarze nie prowadzi się badań. W 

sprawie Zalewu, jest to nagromadzenie substancji biogennych i nie ma możliwości 

zmiany. Kąpieliska Sanepid dopuszcza.  

Pan Eugeniusz Jaremba, radny – zapytał o sytuację brzydkiego zapachu w 

okolicach Gdyni oraz zagrożenie fałdy fosforanu.  

Pan Stańczyk wyjaśnił sprawę wysypiska śmieci na Szadółkach i składu w Wiślince. 

Jest to badane, również Martwa Wisła na tym odcinku.  

Pan Stanisław Bobrowicz, radny – w informacji brak jest wiedzy nt. stanu gleby, 

prosi aby w przyszłości te informacje ujmować. Pan Radny zapytał o stan gleby.  

Pan Jarosław Stańczyk – badania gleby są dokonywane jednak na innej zasadzie.  
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Pan Andrzej Sobociński, radny – powiedział o trudnej sytuacji występowania wód 

gruntowych. W rowach nie ma wody lub występuje jej bardzo niski poziom.  

Pan Jarosław Stańczyk – jest to pytanie do ZMIGW i RZGW. 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały, 

zapytał o stanowiska Komisji.  

Komisje przedstawiły swoje stanowiska, i zarządzono głosowanie: 

14 za, 1 nieobecny – G. Lew.  

Uchwała została podjęta.  

6.4.2 Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego 

położonej w obrębie Żelichowo, gmina Nowy Dwór Gdański.  

 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski omówiła projekt uchwały. Firma 

NOWOTNA zwróciła się z wnioskiem o ustanowienie służebności przejazdu i 

przechodu (do działki 13/4 w Żelichowie). Prawo służebności będzie dotyczyć dz. 26 

obręb Żelichowo.  

Uwag nie wniesiono.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały, 

zapytał o stanowiska Komisji.  

Komisje przedstawiły swoje stanowiska i zarządzono głosowanie: 

14 za, 1 nieobecny – G. Lew.  

 

6.4.3 Wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego z innymi 

powiatami województwa pomorskiego w celu wspólnego działania na rzecz 

modernizacji Powiatowych Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych poprzez 

pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł, a w szczególności w 

ramach krajowych programów operacyjnych dotyczących rozwoju cyfrowego, 

regionalnego programu operacyjnego oraz środków będących w dyspozycji 

Głównego Geodety Kraju.  

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski omówiła projekt uchwały. Wojewoda 

Pomorski wspólnie z Głównym Geodeta Kraju wyrazili wolę stworzenia porozumienia 

partnerskiego dot. powiatowych zasobów geodezyjnych. Partnerem wiodącym jest 
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Miasto Gdynia. Zawarte porozumienie da możliwość ubieganie się miedzy innymi o 

środki pomocowe.  

Uwag nie wniesiono.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały, 

zapytał o stanowiska Komisji.  

Komisje przedstawiły swoje stanowiska i zarządzono głosowanie: 

14 za, 1 nieobecny – G. Lew.  

 

6.4.4 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na 

2013 – 2026 

Pani Starosta upoważniła Panią Skarbnik do przedstawienia projektu uchwały.  

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu  odczytała projekt i przedstawiła 

zmiany.  

Pytań nie wniesiono.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał o stanowiska Komisji.  

Komisje przedstawiły swoje stanowiska i zarządzono głosowanie: 

14 za, 1 nieobecny – G. Lew.  

 

6.4.5 Zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.  

Pani Starosta upoważniła Panią Skarbnik do przedstawienia projektu uchwały.  

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała treść uchwały. 

Pytań nie wniesiono.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu i zapytał o stanowiska Komisji.  

Komisje przedstawiły swoje stanowisk i zarządzono głosowanie: 

14 za, 1 nieobecny – G. Lew.  

 

6.4.6 Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Junoszynie stanowiącej 

własność Powiatu Nowodworskiego.  

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski omówiła projekt uchwały. Uchwała 

dotyczy działki w Junoszynie, która została podzielona na dwie. Zgodnie z decyzją 

Rady Powiatu chcemy ją przygotować do zbycia. Wyceny jeszcze nie ma, ale nie 

należy wstrzymywać procedury i stąd taki projekt.  
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Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał projekt uchwały 

zapytał o stanowiska Komisji.  

Komisje przedstawiły swoje stanowiska, i zarządzono głosowanie: 

13 za, 1 – wstrzymujący się (p. Sobociński) 1 nieobecny – G. Lew.  

 

6.1 Procedura absolutoryjna. 

6.1.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. wraz z 

informacją o stanie mienia oraz opinią Regionalną Izby Obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu.  (zał. do protokołu) 

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski powiedziała, iż dla każdego samorządu 

sesja absolutoryjna oprócz budżetowej jest najważniejszą z sesji w roku. Praca 

zarządu była poparta ogromną pracą i wysiłkiem jednostek organizacyjnych. Pani 

Starosta upoważniła Skarbnika do przedstawienia sprawozdania wraz z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.  

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie z 

wykonania budżetu łącznie ze sprawozdaniem finansowym za rok poprzedni oraz 

odczytała uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (Nr 

079/p120/R/I/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.) o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 

2012 r.  

 

6.1.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2012 r.  (zał. do protokołu) 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu omówiła w pkt. 6.1.1  sprawozdanie  

finansowe za 2012 r.  

 

 6.1.3 Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim w sprawie udzielenia absolutorium za 2012 r. dla Zarządu Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim  wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

tym wniosku. .  (zał. do protokołu) 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim odczytał Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu w Nowym 
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Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia absolutorium za 2012 r. dla Zarządu Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim  wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 

wniosku (Nr 125/p120/A/I/13 z 10 czerwca 2013 r.) 

 

6.1.4 Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi 

Powiatu absolutorium. 

 

Pan Jacek Gross, radny zapytał o wydatki w dziale 71014 i wykonanie w 18,4%, 

przy wysokim wykonaniu dochodów w tym dziale. Czym jest to spowodowane? 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu – spowodowane to jest tym, iż w tym 

rozdziale zaplanowany był wydatek inwestycyjny, modernizacja budynku przy ul. 

Bałtyckiej. Z uwagi na wysokie koszty nie doszło do realizacji,  budynek został 

zwrócony darczyńcy i głównie to niewykonanie wpływa na niski wskaźnik wykonania 

wydatków.  

 

Pani Iwona Tyburska, radna – dla Pani Radnej sytuacja ta jest delikatna, ponieważ 

przepisy prawa zobowiązują Radę Powiatu, aby dokonała oceny wykonania budżetu, 

wraz z pozostałymi dokumentami.  Te wszystkie dokumenty wskazują, iż 

absolutorium powinno zostać zarządowi udzielone. Są to zasady wynikające z 

przepisów prawa. Są też takie, które wynikają z postępowania Rady przy ocenie 

pracy Zarządu. Pani Radna w tym głosowaniu się wstrzyma dlatego, iż: z jednej 

strony budżet został wykonany, z drugiej działania nie przynoszą spodziewanych 

efektów. W trakcie całego roku uwagi przez Panią Tyburską były zgłaszane (z 

różnym skutkiem), ale były działania nieefektywne, np. próby sprzedaży ośrodka w 

Junoszynie.  Pani Radna nie uznaje za pozytywne działania dotyczące budynku przy 

ul. Bałtyckiej (argumentacja zwrotu go do Skarbu Państwa).  Budynku nie mamy, 

dochodów też nie mamy, budynek niszczeje. Działania były trochę uciekające przed 

odpowiedzialnością. Kolejna rzecz, to niedokończenie sprawy przy DPS „MORS”. 

Pani Rada uważa, iż powinna być przygotowana ocena, przeznaczenie tego terenu. 

Dlatego Pani Iwona Tyburska zagłosuje jako „wstrzymujący się”.  
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Pan Andrzej Sobociński, radny – Zarząd był w procedurze sprzedaży Junoszyna. 

Procedury zostały przeprowadzone do końca.  Oddanie Junoszyna i Bałtyckiej, to nie 

jest argument. Nikogo nie można przymusić do kupna, rynek nieruchomości jest 

bardzo trudny.  Zarząd nie ma sobie w tej sprawie nic do zarzucenia.  

 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – ul. Bałtycka, obiekt został zwrócony do 

Skarbu Państwa. Z tego tytułu budżet powiatu ponosił koszty (ochrona). Przetarg 

został ogłoszony, jednak sytuacja gospodarcza jest trudna. W sprawie nieruchomości 

w Junoszynie, radni historię znają. Poprzedni Zarząd odzyskał ten budynek. Był 

wniosek o zmianę plany, został on zmieniony. Procedura trwa, możemy wydzielić 

fragment terenu.  Nie jest tak, iż Zarząd się o to nie stara. Zarząd zdaje sobie 

sprawę, iż finanse powiatu są trudne. Zbyć nieruchomość, to nie jest łatwa sprawa. 

W sprawie DPS „MORS”, nie jest problem w udzieleniu odpowiedzi dla Pani Radnej. 

Zarząd poprosił dyrektora, aby przygotowała odpowiedź, aby przedstawić ja jako 

kompleksową, wyjaśnić co zamierzamy tam zrobić. Jutro na posiedzeniu Zarządu 

będzie ta sprawa omawiana. Jako Zarząd zrobione jest dużo: ocena majątku całego 

powiatu, porządkowanie trwałych zarządów,  uporządkowanie miejsc postojowych, 

oraz inne czynności.  Można zawsze więcej i inaczej.  

 

Pan Józef Sarnowski, radny – całe szczęście, że obiekt na Bałtyckiej został 

oddany.  Pan Radny wskazywał już w poprzedniej kadencji, aby nie zajmować się 

tym tematem. Junoszyno, jest to nasze „okno na świat”. Od paru lat czekamy na te 

środki finansowe i nie możemy się tego doczekać.  W sprawie budżetu, Rada go 

układała, zatwierdzała i w ciągu roku zmieniała.  Pan Radny widzi staranność, też 

chciałby, aby to było lepiej.  Pan Sarnowski nigdy nie był przeciwko budżetowi., 

dlatego aby pomóc Zarządowi w tej działalności. Będzie głosował „za”. 

 

Pan Andrzej Sobociński, radny – wielką sztuką jest działać z ograniczonymi 

finansami. Prawdą jest to, o czym mówił Pan Sarnowski. Nie zdarzyło się, aby Rada 

nie pozwoliła zmienić budżetu. Zarząd nie zadłużył powiatu do maksimum. Ciężko 

będzie skonstruować przyszły budżet, z uwagi na wskaźniki. Powiat musi podpierać 

się zewnętrznymi środkami. Sprzedaż Junoszyna i pozyskanie z tego środków musi 

być przemyślane, na co je wydać. np. w przypadku zainwestowania w drogę Stróża – 
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Żuławki, musi być to poparte środkami zewnętrznymi. Była dziś propozycja Pana 

Przewodniczącego, aby domowić się w sprawie mostów na rzece Tuga. Pan 

Przewodniczący mówi, iż w Urzędzie Marszałkowim są środki, ale u nas ich nie ma. 

Jeżeli się nie uda sprzedać majątku, będzie problem. Nie wykonany żadnych 

inwestycji, jeżeli nie sprzedamy tego majątku.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – jest promotorem tego, aby 

środki ujmować jako wkład własny w projekty. inwestować w takie inwestycje które 

mają ranking. Pan Przewodniczący zadowolony jest z tego, że słyszy głosy 

krytyczne, one też pomagają. Pan Ptak przypomniał, jak ostrzegał przed oddaniem 

Junoszyna dla Akademii Bursztynu. Pan Ptak mówił również o tym, aby analizować 

gospodarkę rynkową i dzielić działkę w Junoszynie.  

 

Pan Józef Rybicki, radny – wszyscy pamiętają w jakich okolicznościach został 

wybrany nowy Zarząd. Na początku pracy Pan Radny był trochę przerażony tym, co 

zastał. Bardzo dobrym posunięciem Pani Starosty było spotkanie z wszystkimi 

dyrektorami placówek i określenie zasad współpracy. Podjęta została trudna decyzja 

o zakończeniu współpracy z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Decyzja ta była 

korzystna. Obecny dyrektor pracuje dobrze, dziś były pochwały. Dyrektorzy jednostek 

zrozumieli intencję Zarządu i współpraca przebiega bardzo dobrze. coś się ruszyło i 

drgnęło.  

 

Pani Iwona Tyburska, radna – nie zgadza się z tym, że nowy Zarząd zastał prawie 

„pustynię” i nie może się z tym zgodzić. Pan Starosta Piórkowski zwracał uwagę na 

potrzeby.  Spotkania starosty z: dyrektorami, wójtami, uczestniczenie w spotkaniach, 

to nie jest nowością, jest to sprawa oczywista. Pani Starosta Dąbska i Pan Starosta 

Piórkowski mieli inny styl pracy. Nie można powiedzieć, że się w powiecie nic nie 

działo i że tu była „pustynia”. Jest to nieuprawnione stwierdzenie.  

 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – to nie było intencją Pana Radnego. 

Starosta ma inny styl pracy i stąd taka polityka pracy tego Zarządu. Nikt nie 

powiedział, iż zastał „pustynię”. Inwestycje były realizowane. Ta kadencja dla 

wszystkich samorządów jest bardzo trudna.  
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Pani Iwona Tyburska, radna – bardzo się cieszy, że to wyraźnie zostało 

stwierdzone.  

 

Pan Józef Rybicki, radny – nie było w zamyśle to, iż Pan Starosta Piórkowski 

zostawiła „pustynię”. Za takie zrozumienie przeprasza. Nie było takiej intencji. 

Zamysłem były trudne początki, po roku czasu praca przebiega bardzo dobrze.  

 

Pan Andrzej Sobociński, radny – poprzedni Zarząd zostawił temu Zarządowi do 

trudnych decyzji kwotę 2.800,000 zł. Czekała nas piecza zastępcza, trudne 

zobowiązanie, daliśmy radę. Co roku w samorządzie jest trudniej, przybywa zadań. 

Środki finansowe za tym nie idą. Wypowiedź Pana Radnego Rybickiego dotyczyła 

stwierdzenia ogromu pracy w Zarządzie.  

 

6.2 Uchwały Rady Powiatu w sprawach: 

6.2.4 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały. 

Zapytał o stanowiska Komisji. 

 

Komisja Oświaty – decyzja do sesji. 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za. 

Komisja Samorządowo – Społeczna – decyzja do sesji . 

 

Głosowanie: 14 za, 1 nieobecny. 

Uchwała została podjęta.  

6.2.5  Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały wraz 

z uzasadnieniem. Zapytał o stanowiska Komisji. 

 

Komisja Oświaty – decyzja do sesji. 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 5 za. 

Komisja Samorządowo – Społeczna – decyzja do sesji. 
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Głosowanie: 13 za, 1 wstrzymujący się, 1 nieobecny. 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski podziękowała za udzielone 

absolutorium. Podziękowania również dla dyrektorów jednostek, Pani Skarbnik, Pani 

Sekretarz i pozostałych pracowników.  

Pani Dorota Chojna, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  złożyła podziękowania w 

imieniu dyrektorów jednostek organizacyjnych.  

 

7.   Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.  

Pytań nie zgłoszono.  

8.   Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Pan Andrzej Sobociński, radny: poinformował, iż do Rady Miejskiej w Nowym 

Dworze Gdańskim skierował wniosek o nadanie imienia Starosty Zbigniewa 

Piórkowskiego nowowybudowanemu rondu (ul. Tczewska, Warszawska i 

Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim). 

 

Pan Stanisław Bobrowicz, radny – podczas ostatniej sesji wypowiadał się nt. kolei 

wąskotorowej i kradzieży torów w m. Rakowiska. Wypowiedź dotyczył wyjaśnienia tej 

sytuacji, gdyż po to został radnym, aby dbać o majątek i zapobiegać próbom 

dewastacji. Pokłosiem tych wypowiedzi była reakcja przedstawiciela PTMKŻ (p. 

Bebenow). Jako radny Pan Bobrowicz interesował się stanem mienia powiatu. Pan 

Bobrowicz nie zarzucał nikomu rzeczy nieprawdziwych. Odniósł się do konkretów, 

którym był fakt kradzieży torów. Z tego tytułu nie wskazywał winnego, prosił o 

wyjaśnienie. Intencją było to, aby wyciągnąć wnioski co dalej. Jak zapobiec dalszym 

dewastacjom. Straty poniósł zarządzający jak i powiat. Zgodnie z umowa zwracający 

obiekt musi go podać w stanie niepogorszonym. Obecnie brakuje 500 m. w związku z 

tym jakie jest z tego wyjście. Pan Bobrowicz wnosi o to, aby sprawa kolei znalazła 

rozwiązanie.  

 

Pan Józef Sarnowski, radny uważa, iż informacja w sprawozdaniu dot. Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim nt. nieobecności radnych nie było dobrym 

pomysłem.  
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Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – nie było intencją Zarządu urażenie 

kogokolwiek. Jeżeli Państwo Radni nie życzą sobie takiej informacji, to jej nie będzie, 

nie będzie to pokazywane.  

 

Pan Jacek Gross, radny – wniosek do Zarządu Powiatu. Do Pana Radnego dotarła 

informacja, iż NFZ Gdańsk nie podpisał umów z wieloma przychodniami 

specjalistycznymi na terenie naszego powiatu. Jest to niepokojące. Spowoduje to 

ogromny problem dla mieszkańców, aby skorzystać z usług medycznych. Wniosek 

brzmi: żeby wystąpić do Prezesa NFZ w Gdańsku z prośbą o ponowne rozpatrzenie 

ofert.  

 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – temat jest znany, wystąpimy w tej 

sprawie kompleksowo.  

 

Pan Janusz Charliński, radny – wnosi o więcej swobody dla pracy komisji i 

przewodniczących komisji w stwierdzaniu nieobecności, czy jest ona 

usprawiedliwiona, czy nie.  

 

9.   Sprawy różne. 

Pan Jarosław Lipiński. Prezes Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei 

Żelaznych  - skradzione elementy torów w Sztutowie zostały już uzupełnione, linia 

jest już drożna. Linie kolejowe w kierunku na Malbork, Ostaszewo, Lisewo - trwają 

rozmowy z Zarządem jak to zlikwidować i sprzedać na złom. Na ten majątek jest 

osobna umowa, zawarta na prośbę starosty, gdyż starostwo nie ma możliwości 

zarządzania koleją i mogłoby być obciążone podatkiem od nieruchomości. Umowę 

można rozwiązać, jednak problem pozostanie. W sprawie rozbiórki tej linii kolejowej, 

dwa lata temu były przekazane inf. jak Towarzystwo by to widziało.  Wnioskowano, 

aby linia została sprzedana za złom, a środki przekazane na część kolei, która 

funkcjonuje (szczególnie szyny). Zarząd rozmawia jak tą sprawę załatwić. 

Zabezpieczenie linii kolejowej jest niemożliwe. Jedynym działaniem 

zabezpieczającym są działania policji i osób postronnych. Dobrym przykładem są 

mieszkańcy Ostaszewo, którzy dzwonią jak cos się dzieje. PTMKŻ odbudowało te 

linie bez kosztów poprzez swój profesjonalizm i pracę społeczną ludzi). W sprawie 
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rozwiązania umowy – należy pochwalić powiat nowodworski, takie są założenia 

Kodeksu Cywilnego, że jedna strona nie jest słabsza od drugie, a są na równym 

poziomie.  Potrzebna jest pilna decyzja co z umową na przyszłość. Jest to ważne, 

aby zdobywać środki finansowe na działalność w dalszych latach, zgłaszać się do 

programów strategicznych województwa.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż most w 

Kępkach będzie przebudowywany na koszt RZGW. Most obrotowy jest własnością 

powiatu i w opłakanym stanie.  

Pan Filip Bebenow, Dyrektor PTMKŻ – wspólnie z Zarządem czynione są starania, 

aby kolej znalazła się w jak największej ilości programów strategicznych. Działania 

Towarzystwa czynione są w ramach pasji, aby ten zabytek, którym jest kolej działał. 

Powiat ma działającą atrakcję turystyczną i środek transportu odciążający ruch na 

drogach. Bez pomocy organizacyjnej powiatu Towarzystwo nie będzie w stanie 

działać, z drugiej strony nie będzie atrakcji turystycznej. Za kilka lat zderzymy się ze 

smutną rzeczywistością, że transport zużywa się i trzeba będzie go wymieniać i 

remontować. Obecnie jest moment na sukcesywne działania. Bez tego Powiat straci 

atrakcję turystyczną. Decyzji nie można odwlekać. Jesteśmy u progu nowego 

finansowania z Unii Europejskiej, jeżeli nie zaczną być rozpoczęte działania, później 

kolei nie da się odtworzyć.  

Pan Józef Rybicki, radny -   jest zdziwiony tymi wypowiedziami, niedawno były 

prowadzone rozmowy nt. kolei (Zarząd Powiatu i PTMKŻ). Zarząd wyraził swoją 

opinię.  

Pan Filip Bebenow, Dyrektor PTMKŻ – jest to podyktowane wypowiedzią Pana 

Radnego Bobrowicza oraz przedstawienie radzie oglądu sprawy. 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – jest inicjatywa tramwaju 

wodnego pomiędzy Mikoszewem, a centrum Gdańska, Towarzystwo powinni rozwiać 

z organizacjami na Mierzei, jako wzmocnienie produktu turystycznego, którym jest 

kolej.   

Pan Andrzej Sobociński, rady – Pan Bebenow miał wykonać biznesplan 

funkcjonowania kolei i wystąpić o środki. Obecnie ruch należy do Towarzystwa.  
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Pan Przewodniczący, poinformował, iż Rada Powiatu otrzymała zaproszenie na 

dzień 21 czerwca w ŻOK na godz. 18 na  Przegląd Grup Twórczych w ŻOK.  

10.   Zakończenie obrad. 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady sesji w dniu 19 

czerwca  2013 r.  

 

Protokołowała 

D. Fila 

(podpis nieczytelny)       podpisał 

        Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                               (-) 

Zbigniew Ptak 


