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PROTOKÓŁ NR XXXI/2013 

z XXXI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 30 września 2013 r. 

Rozpoczęcie: 9.00     Zakończenie: 12.02 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu otworzył obrady XXXI sesji 

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

uczestniczy 15 radnych.   

- listy obecności stanowi załączniki do protokołu. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

XXX sesji z dnia 21 sierpnia 2013 r. Nie zgłoszono uwag. Czy są wnioski do 

porządku obrad (zał. do protokołu). 

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski zgłosiła: 

- Autopoprawkę projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowodworskiemu i podległym powiatowym 

samorządowym jednostkom organizacyjnym. (autopoprawka, po uwzględnieniu 

wniosku Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – 

uszczegółowienie w słowniczku (załącznik § 1 pkt 6) kto jest dłużnikiem) 

- Autopoprawkę projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowodworskiego na 2013 – 2026. (Powiatowa Straż Pożarna 

otrzymała środki finansowe na wypłatę nadgodzin, oraz Wojewoda przekazał kwotę 

10.000,00 zł na szacunki)  

- Autopoprawkę projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.  

- Dodatkowy projekt uchwały w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy 

Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”. – dokument był 

omówiony na komisjach.  
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Głosowanie wprowadzenia do porządku obrad pkt. 5.8 w sprawie zmiany „Rocznego 

programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”.  

 

Głosowanie: 15 za 

 

Porządek obrad został przyjęty.   

 

3. Interpelacje i zapytania Radnych.  

Pani Iwona Tyburska, radna odczytała treść interpelacji, którą kieruje na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu, a skierowana jest ona do Zarządu Powiatu. (zał. 

do protokołu) Kolejne pytania to: 

- Gmina Stegna złożyła wniosek o przekazanie jednej z dróg powiatowych na rzecz 

gminy (droga w m. Jantar). Dlaczego Gmina nie otrzymała odpowiedzi i jaki jest stan 

sprawy? Jakie są przyczyny, że drogi tej nie możemy przekazać?  

- 19.06.2013 r. Pani Tyburska złożyła na sesji wniosek o ankietę dotyczącą 

zadowolenia klienta, petenta z pracy urzędu (starostwa). Pani Radna otrzymała 

odpowiedź podpisaną przez Panią Wicestarostę, że badania są prowadzone i na 

stronie jest ankieta, którą Pani Radna może przeanalizować i zapoznać się z nią. 

Pani Iwona Tyburska uważa, iż do analizy wyników przygotowane są osoby 

zarządzające urzędem i im powinno zależeć na dokonywaniu takich analiz. 

Informacje warte w ankietach są ciekawe i warte przeanalizowania.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, o: 

-  przekazanie drogi w m. Jantar na rzecz gminy Stegna. W tej sprawie do Rady 

Powiatu wpłynęło pismo (zał.). Ustalenie gospodarza na tej drodze pozwoli na rozwój 

miejscowości Jantar i usług przyplażowych. Pan Przewodniczący oczekuje na 

rozmowy z Gminą Stegna i wyjaśnienie.  

- Junoszyno – obiekt jest w bardzo złym stanie. W niedługim czasie będzie to teren, 

bez obiektu. Zarząd podejmuje starania, aby go zbyć. Działania te nie przynoszą 

efektu. Nie czuje się troski, to już trwa długi czas.  

- kolejka wąskotorowa – w dniu 02.10.2013 r. odbędzie się spotkanie ze stroną 

warmińsko – mazurską miedzy innymi będzie poruszony temat kolei.  
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Pan Andrzej Sobociński, radny – poruszony został bardzo ważny temat. Czy 

dyskusja może być w tym momencie?  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – do dyskusji trzeba się 

przygotować, może nie dzisiaj. W sprawie interpelacji Pana Ptaka należy spotkać się 

w władzami Gminy Stegna (droga dla Gminy Stegna).  

Pan Andrzej Sobociński, radny – dziwi się Panu Przewodniczącemu, że tak dba o 

finanse powiatu. Przed remontem tej drogi były rozmowy na temat jej przejęcia. 

Mówiono, iż jak wyremontowana to zostanie ona przejęta.  

Pan Grzegorz Lew, radny – na początku kadencji prosiliśmy Gminę Stegna o 

zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Junoszynie na działki 

rekreacyjne. Czy Zarząd wystąpił w tej sprawie, czy skutecznie są prowadzone 

rozmowy? Zacznijmy od tego. Pan Lew uważa, iż wszystkie drogi nad morze winny 

być oddane dla gmin.  Udało się to w Krynicy Morskiej, za Starosty Piórkowskiego.  

Pan Andrzej Sobociński, radny – patrzy i dziwi się. Czy jest świadomość, iż jest to 

cała droga pod jednym numerem.  Biegnie ona przez Stegienkę do Sztutowa. Czy to 

tez Pani Wójt przejmie? Pan radny uważa, iż dobry gospodarz w trudnej sytuacji nie 

wyprzedaje majątku za „grosze”.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – prosi, aby Pan Sobociński 

nie robił podziałów miedzy Radą. Każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie. 

Określone społeczności tworzą powiat. Jest wniosek i rolą Zarządu jest go 

rozpatrzeć. Pan Ptak mówił, iż znalezienie inwestora na cały teren Junoszyna jest 

utopią. Są monity u Pana Marszałka, iż powiat nie umie gospodarować mieniem.  

Pani Iwona Tyburska, radna – zgłosiła formalny wniosek o przeprowadzenie 

dyskusji w odpowiednim punkcie porządku obrad.  

Pan Stanisław Bobrowicz, radny – prosi Zarząd Powiatu o rozmowę z 

Przedstawicielem Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku o spowodowanie 

możliwości wykonywania drobnych zabiegów urazowo – ortopedycznych w dni 

świąteczne i wolne od pracy w nowodworskim szpitalu. Z takimi urazami mieszkańcy 

muszą jechać  do Malborka, Elbląga i długo czekać na przyjęcie.  
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Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu pogratulował organizacji 

Dożynek Powiatowo – Gminnych. Pan Ptak prosi o informację ile one kosztowały i 

listę sponsorów.  

4. Analiza lokalnego rynku pracy na terenie Powiatu Nowodworskiego za 8 

miesięcy 2013 r.  – informacja. 

Pani Wioletta Lewandowska Dyrektor PUP – informacja dotyczy okresu 8 miesięcy 

i analizy na lokalnym rynku pracy. Sytuacja wygląda trochę lepiej niż w zeszłym roku. 

Stopa bezrobocia jest niższa. Pozytywny skutek przyniosłoby wydłużenie sezonu 

turystycznego. To zmniejszyłoby bezrobocie. Brak inwestorów powoduje wysokie 

bezrobocie. PUP walczy z bezrobociem poprzez szkolenia, udzielanie dotacji, ankiety 

wśród pracodawców i wiele innych form. Efektywność przynosi efekty. Część 

bezrobotnych nie chce pracować, bo straci pomoc socjalną. Szereg ofert pracy to 

najniższe wynagrodzenie. Dyrektor prosi o pytania.  

Pan Stanisław Bobrowicz, radny: na temat bezrobocia rozmawiamy często. Coś 

trzeba z tym zrobić, a nie tylko wysłuchiwać informacji. Z tej sesji należy wynieść 

wniosek. Podjąć jakieś działania w gminami, podmiotami gospodarczymi. Zacząć 

działać. Podmioty z naszego terenu prowadzące działalność na naszym terenie nie 

zatrudniają osób z naszego powiatu. Jak temu zaradzić. Może wydłużenie sezonu 

turystycznego jest szansą. Trzeba się nad tym zastanowić. Pana Radnego martwi, iż 

32% (1038) osób bezrobotnych to młodzi ludzie w wykształceniem podstawowym i 

gimnazjalnym.  Co zrobić, aby ci młodzi ludzie znaleźli drogę do szkół średnich?  

Pan Józef Sarnowski, radny – dwa powiaty sztumski i nowodworski są to powiatu 

rolnicze z największym wskaźnikiem bezrobocia. Nowy Dwór jest powiatem, którego 

my chcieliśmy, mają one specyficzną gospodarkę - rolniczą. Pan Radny zwrócił 

uwagę, iż pracownicy PUP też zatrudniani są na umowy z najniższą krajową. Pracę 

urzędu ocenia bardzo wysoko.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – zastanawiamy się co zrobić. 

Mamy atutowy teren z wieloma atrakcjami. Gospodarka na Mierzei Wiślanej kończy 

się z dniem 25 sierpnia. Nie ma przedłużenia. Turyści przyjeżdżają, a nie mają gdzie 

się udać, bo wszystko jest pozamykane. W dokumencie przedstawionym przez 

dyrektora PUP brakuje inicjatyw. Pan Ptak proponuje, aby Zarząd podjął inicjatywę 

spotkania z lokalnymi organizacjami turystycznymi z całej Mierzei. Ustalić z nimi profil 

działania. Celem spotkania byłoby wydłużenie sezonu od 15.05 do 15.09 i ustalenie 
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pakietów turystycznych. To na początek, później można mówić o wydłużeniu sezonu 

całorocznym.  

Pan Grzegorz Lew, radny – obecnie Mierzeja Wiślana przeżywa bum budowlany. W 

opracowaniu przygotowanym przez PUP są przedstawione oferty pracy najbardziej 

zgłaszane. Jak to się ma do ludzi, którzy chcą pracować. Należy uświadamiać ludzi, 

iż praca jest wyróżnikiem, a nie obowiązkiem. Praca rozwija nas intelektualnie. 

Powinien być utworzony program rządowy.  

Pan Andrzej Sobociński, radny – 27.09 odbyła się Powiatowa Rada Zatrudnienia 

(PRZ). Zostały przedstawione zmiany prawne, które będą funkcjonowały od stycznia 

2014 r. Utworzone będą agencje zatrudnienia. Będzie to twór konkurencyjny dla 

urzędu pracy. Kolejna zmiana, to likwidacja powiatowych rad zatrudnienia. Rada ta 

jest ciałem doradczym, składającym się z różnych środowisk. Proponuje się 

utworzenie grupy 3 osobowej. Pan radny wnosi o wystosowanie pisma do 

Ministerstwa w tym temacie, iż jesteśmy zaniepokojeni takimi zmianami. W sprawie 

agencji wskazać, iż może to być bardzo korupcjogenne. Wniosek o przygotowanie 

takiego pisma podpisanego przez wójtów, burmistrzów naszego powiatu.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – różnorodność członkowstwa 

w PRZ powodowała wiele dobrego. Pan Przewodniczący pyta jakie inicjatywy 

wnieśliśmy my jako powiat na Konwencie Starostów? Jakie inicjatywy zostały dalej 

przeforsowane?  

Pani Iwona Tyburska, radna – proponuje, iż jeżeli PRZ zostanie zlikwidowana, to 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby powołać takie ciało doradcze non profit, aby 

pracować społecznie.  

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski uważa, iż Pani Dyrektor powinna 

przedstawić informacje nt. działań urzędu pracy.  

Pani Wioletta Lewandowska Dyrektor PUP – na przyszłą sesję temat ten zostanie 

przygotowany, na dzisiejszą był temat  o analizie lokalnego rynku pracy. Został on 

przedstawiony. 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – wskazał na problem 

nieznajomości języków obcych wśród pracodawców, młodzieży i osób bezrobotnych. 

Jest to problem w komunikacji.  
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Pan Andrzej Sobociński, radny – wnosi o wystosowanie pism do Ministerstwa 

Pracy, Wójtów Burmistrzów nt. zmiany przepisów prawa w zakresie powiatowych rad 

zatrudnienia. Organu non profit, o którym mówiła Pani Tyburska nie można powołać, 

bo nie będzie on organem statutowym.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – tok postępowania powinien 

być następujący: inicjatywa, zgłoszona na Konwencie Starostów, potem na Konwent 

Marszałków i realizacja. Dopominajmy się tego. Pan Przewodniczący prosi o 

przygotowanie stanowiska Rady Powiatu w tym temacie, o którym mówi P. 

Sobociński. Starosta pojedzie z nim na konwent i to przedstawi. To pokaże jaka jest 

skuteczność działania.  

Pan Stanisław Bobrowicz, radny – materiał przygotowany przez PUP jest dobrze 

wykonany.  

Pan Józef Rybicki, radny – na początku kadencji wskaźniki mówiły o dużym 

bezrobociu wśród osób w wyższym wykształceniem. Obecnie tendencja jest 

odwrotna. Jest to pocieszające.  

Przerwa 7 minut.  

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1  Przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców 

przemocy w rodzinie”. (zał. do protokołu) 

Pan Przewodniczący poprosił Starostę Nowodworskiego o omówienie projektu 

uchwały.  

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski przedstawiła projekt uchwały. Dotyczy on 

przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców 

przemocy w rodzinie” na lata 2013-2015.  

 

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały. Zapytał o stanowiska Komisji.  

Komisje opowiedziały się pozytywnie za projektem. 

Głosowanie: 14 za, 1 nieobecny – uchwała została podjęta.  

 

Pan Grzegorz Lew wyszedł na 3 min.  
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5.2 Zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2013 roku. (zał. do protokołu) 

 

Pan Przewodniczący poprosił Starostę Nowodworskiego o omówienie projektu 

uchwały.  

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski - Rada Powiatu określiła zadania 

finansowe z PFRON do realizacji. Środki zostają przesunięte na zadania 

najpotrzebniejsze, zgodnie z wnioskami.  

 

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały. Zapytał o stanowiska Komisji.  

Komisje opowiedziały się pozytywnie za projektem. 

Głosowanie: 15 za -  uchwała została podjęta.  

 

5.3 Przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 

2013-2017”. (zał. do protokołu) 

 

Pan Przewodniczący poprosił Starostę Nowodworskiego o omówienie projektu 

uchwały.  

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski  - ustawa w roku 2003 nałożyła na 

samorządy opracowanie takiego dokumentu. Pani Starosta poprosiła autora 

dokumentu o jego przedstawienie. 

 

Pani Iwona Gołembiewska – program ten ma na celu zarządzanie zmianami. 

Narzędzie to służy do tego, aby jak najmniej zaszkodzić zabytkom. Dokument składa 

się z trzech części: 

- rozpoznanie zasobów,  

- wartościowanie zasobów,  

- określenie działań, które powiat chce przyjąć.  

W jednym z rozdziałów są określone cele do realizacji.  Zabytki mogą służyć do 

tworzenia miejsc pracy. Rozwijają turystykę. Bez nich turystyka byłaby martwa. 

Uatrakcyjniają pobyt turysty. Powiat Nowodworski ma ogromne złoża zabytków.  
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Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady – jest to materiał na spotkanie z 

władzami województwa warmińsko – mazurskiego. Pan Przewodniczący zabiega, 

aby niektóre enklawy naszego terenu były wpisane na listę UNESCO.  

 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – program jest opracowany, jest to 

podstawa działań również dla osób indywidualnych, w celu pozyskiwania środków 

finansowych. W tym opracowaniu są ujęte obiekty rejestrowe.  

 

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały. Zapytał o stanowiska Komisji.  

Komisje opowiedziały się pozytywnie za projektem. 

Głosowanie: 15 za – uchwała została podjęta.  

 

5.4 Szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi 

Nowodworskiemu i podległym powiatowym samorządowym jednostkom 

organizacyjnym. (zał. do protokołu) 

 

Pan Przewodniczący poprosił Starostę Nowodworskiego o omówienie projektu 

uchwały.  

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski została zaproponowana autopoprawka, 

po uwzględnieniu wniosku Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Powiatu  polegająca na uszczegółowieniu w słowniczku (załącznik § 1 pkt 6) kto jest 

dłużnikiem 

 

Pan Przewodniczący zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie odczytał treść 

uchwały oraz poprosił o stanowiska Komisji.  

Komisje opowiedziały się pozytywnie za projektem. 

Głosowanie: 15 za -  uchwała została podjęta.  

 

Pan Ptak zapytał, dlaczego uchwały są przygotowywane w różnej formie pisemnej? 

Powinna być stosowana równa kultura pisemna.  

 

5.5 Przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji projektu i wniesienia wkładu 

własnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój 
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wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.2 „Podniesienie jakości i 

atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”. (zał. do protokołu) 

 

Pan Przewodniczący poprosił Starostę Nowodworskiego o omówienie projektu 

uchwały.  

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski – jest to uchwała dotycząca 

przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji projektu i wniesienia wkładu 

własnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.2 „Podniesienie jakości i 

atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”. Obecnie trwa faza negocjacji. Środki w 

kwocie ponad milion złotych, będą wykorzystane na potrzeby ZS nr 2 (dodatkowe 

godziny, doposażenie jednostki itd.).  

 

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały oraz poprosił o stanowiska Komisji.  

Komisje opowiedziały się pozytywnie za projektem. 

Głosowanie: 15 za -  uchwała została podjęta.  

 

5.6  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na 2013 – 

2026. (zał. do protokołu) 

 

Pan Przewodniczący poprosił Starostę Nowodworskiego o omówienie projektu 

uchwały.  

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski prosi o uwagi. Odpowie na nie Pani 

Skarbnik. Nie zgłoszono. 

 

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały oraz poprosił o stanowiska Komisji.  

Komisje opowiedziały się pozytywnie za projektem. 

Głosowanie: 15 za -  uchwała została podjęta.  

 

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

Pan Przewodniczący poprosił Starostę Nowodworskiego o omówienie projektu 

uchwały.  
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Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski prosi o uwagi. Odpowie na nie Pani 

Skarbnik.  

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytuje projekt uchwały.  

 

Pan Przewodniczący zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Komisje opowiedziały się 

pozytywnie za projektem. 

Głosowanie: 15 za -  uchwała została podjęta.  

 

5.8 Zmiany Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2013 roku”. (zał. do protokołu) 

 

Pan Przewodniczący poprosił Starostę Nowodworskiego o omówienie projektu 

uchwały.  

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski – wpłynął wniosek dotyczący 

prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej całodobowej typu 

socjalizacyjnego. Aby realizować taki konkurs potrzebna jest zgoda Rady Powiatu.  

 

Pani Joanna Zakrzewska, Pracownik PCPR – omówiła projekt. Nasi 

wychowankowie są w placówkach poza powiatem. Powiat płaci środki finansowe na 

ich utrzymanie w tych placówkach. Stowarzyszenia i fundacje zwracają  się do nas z 

propozycją utworzenia takiej jednostki w Powiecie Nowodworskim.  Utworzenie 

jednostki na naszym terenie, przyczyni się do możliwości umieszczenia 14 dzieci i 

zmniejszeniu kosztów. Taka sytuacja zwiększy możliwość współpracy z rodzinami 

biologicznymi. Jest to słuszne we względu na realizację pieczy zastępczej.  

 

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały oraz poprosił o stanowiska Komisji.  

Komisje opowiedziały się pozytywnie za projektem. 

Głosowanie: 15 za -  uchwała została podjęta.  

 

Pan Andrzej Sobociński wyszedł na 2 min.  

 



11 

 

6 Informacja Komisji Rewizyjnej  o wynikach kontroli w zakresie „Zapoznanie 

się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez służby Starostwa w 

jednostkach organizacyjnych powiatu.” (zał. do protokołu) 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Komisji rewizyjnej odczytał sprawozdanie. 

Uwag nie wniesiono. Informacja została przyjęta. 

 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I 

półrocze 2013 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2013.  (zał. do protokołu) 

 

Uwag nie wniesiono. Informacja została przyjęta. 

 

8. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. – 

pytania. (zał. do protokołu) 

Pani Iwona Tyburska, radna zapytała o informacje nt: 

- posiedzenia w dniu 21.08.2013  r. i negatywnej decyzji w sprawie sprzedania działki 

dla związku ZHR. Pani Radna prosi o informację na dziś, bądź na piśmie.  

- posiedzenia w dniu 21.08.2013 r. i negatywnej decyzji w sprawie zmniejszenia 

czynszu dzierżawnego dla jednego z dzierżawców (działka DPS „MORS”).  

- jakie płyty promujące powiat zostały zakupione? Czy można je zobaczyć na stronie 

internetowej? Czy można się z nimi zapoznać? 

- spotkanie 19.08. 2013 Pani Wicestarosty w Pucku nt „Programu ożywienia pasa 

nadmorskiego”. Radna prosi o informację z tego spotkania, jakie tematy były 

poruszane, może jest protokół z tego spotkania, wnioski?  

- Wicestarosta reprezentowała Powiat Nowodworski w spotkaniu członków 

Stowarzyszenia GOM i Forum NORDA. Tematem spotkania członków Zespołu 

Negocjacyjnego Wspólnej Reprezentacji Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta było 

przygotowanie listy metropolitalnych zadań w ramach formuły Zintegrowanych 

Porozumień Terytorialnych. Ze spotkania nie ma informacji na stronie. Pani Tyburska 

prosi o informację.  

- do Pani Starosty prośba o informację nt. realizacji programu „Aktywny samorząd”.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady ponowił pytanie o informację nt. 

spotkania w Pucku.  
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Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski udzieliła odpowiedzi. 

- w Nowej Karczmie posiadamy działkę zabudowaną (ok. 10 arów). Działka nie ma 

drogi i należy ustanowić służebność. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej i 

zwrócił się z wnioskiem o jej sprzedaż za 1 % wartości (zastosowanie bonifikaty 

99%).  Zarząd wniosku nie przyjął. Szukamy nieruchomości do zbycia, aby wspomóc 

nasz budżet. Związek chciał działkę na swoje cele.  

- Zarząd również nie wyraził zgody na renegocjację warunków najmu działki DPS 

‘MORS” w Stegnie. Inwestor po raz pierwszy uruchomił tam działalność, i tłumaczył 

się tym, iż nie pozyskał środków finansowych, nie miał dochodów.  

- płyta promująca Powiat – w ramach projektu i otrzymanego dofinansowania przez 

osobę fizyczną, została opracowana płyta promująca powiat. Sprawdzimy, czy 

można ją umieścić na stronie internetowej. 

- „Aktywny samorząd” – było to spotkanie z dyrektorem Majorek z PFRON. Powiat 

Nowodworski na wszystkie wnioski, które złożył otrzymał dofinansowanie. To było 

tematem rozmów. Otrzymaliśmy dofinansowanie na likwidację barier 

architektonicznych (w SOSW, Poradni), samochód dla SOSW.  

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta odpowiedziała: 

- spotkanie w Pucku. Było to spotkanie robocze, na nim były omawiane wcześniejsze 

zagadnienia. Jednym z tematów było ożywienie pasa nadmorskiego, również przez 

nasze gminy. Celem spotkania było doprecyzowanie, co jest przez to rozumiane 

(poprzez ożywienie). W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Sztutowo. Było omawiane 

to, z jakich zadań gminy mogą ubiegać się o środki. Spotkania te odbywają się w 

ramach GOM. Nie we wszystkie proponowane zadania powiat może „wejść”. Jeżeli 

chodzi o edukację, czy ścieżki rowerowe mamy możliwość pokazania swojego 

udziału. Było omawiane 19 projektów. Są przygotowywane fiszki wniosków. Są one 

przedkładane Marszałkowi do oceny.  

 

Pani Iwona Tyburska, radna prosi o informację pisemną, może być na emaila. 

Dobrze, abyśmy wiedzieli, gdyż spotykamy się z różnymi osobami i wiedza ta jest 

potrzebna. Czy z tego spotkania były wyciągnięte wnioski? Kto to organizował, i czy 

wszystkie gminy uczestniczyły? 
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Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta zwracamy uwagę na to, iż w 

wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego jest ujęta tylko jedna gmina 

– Stegna. Stowarzyszenie GOM chce, abyśmy działali aktywnie. Stąd takie działania. 

W Pucku były poruszane tematy: i ścieżek rowerowych, tramwajów wodnych, ruchu 

turystycznego. Gminy, które wyraziły wolę uczestnictwa, brały w nim udział. 

Organizatorem była komisja w ramach GOM.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu – spotkania są ciekawe, ale 

czy efektywne? Powinien być wniosek, fiszka koncepcja i realizacja. Ze spotkań 

powinny wynikać wnioski. Pan Ptak poinformował o przyznanych dotacjach z  

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

- w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania np. 

Tuja, kościół p.w św. Jakuba (XIII-XIX w.): remont dachu prezbiterium – etap. I,  

-w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania np. 

Orłowo, dom podcieniowy (1802 r.): prace konserwatorskie i roboty budowlane,  

- w wysokości 34.330,82 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania np. 

Kmiecin, kościół p.w. św. Jadwigi Królowej (XIV w): wykonanie izolacji wodochronnej 

średniowiecznych murów fundamentowych,  

- w wysokości 37.740,64 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania np. 

Lubieszewo, kościół gotycki p.w. św. Elżbiety: montaż instalacji systemów 

wykrywania pożaru, w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów zadania np. Żuławki, dom podcieniowy (1803): konserwacja i 

zabezpieczenie – podcień – etap I.  

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta opracowano 19 fiszek wniosków i 

wyznaczono je do ubiegania się o dofinansowanie.  

 

Pan Zbigniew Ptak Przewodniczący Rady, prosi o informację na piśmie do 

wszystkich radnych.  

 

9. Wnioski i oświadczenia Radnych. 

brak 

 

10. Sprawy różne.  

Odpowiedzi na interpelacje.  
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Pan Zbigniew Ptak Przewodniczący Rady, zapytał obecną młodzież, czy ma 

pytania. Nie zgłoszono. Następnie poprosił  o odpowiedzi na swoje interpelacje na 

piśmie. 

 

Pani Iwona Tyburska, radna – prosi o udzielenie odpowiedzi na piśmie na  

interpelację złożoną na ręce p. Przewodniczącego (też forma pisemna). Na sali 

obecny jest p. Bebenow, Dyrektor PTMKŻ. Pani Radna prosi o wstępną decyzję w 

sprawie przedłużenia umowy dzierżawy kolei.  

 

Pan Zbigniew Ptak Przewodniczący Rady – obecnie Zarząd ma dyskomfort w 

sprawie kolei. Kończy się ona w złym okresie, przed sezonem.  

 

Pan Grzegorz Lew, radny – umowa kończy się przed sezonem. Są dwa podmioty, 

które chcą gospodarować kolejką. Czy nie trzeba ogłosić przetargu, czy istnieje inna 

możliwość przedłużenia umowy? Jakiś czas temu został nam przedstawiony pomysł 

na rozwój kolejki. W sprawie kolei musimy się skupić nad minimum, muszą być 

przedstawiane sprawozdania,  plany działania.  

 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – temat wraca pod obrady sesji. Zarząd 

Powiatu pracuje nad tematem kolejki. Wystąpiono do wójtów, burmistrzów, czy są 

zainteresowani przejęciem zbędnych terenów. Są tereny nieużytkowane i trzeba 

zająć się fragmentem, który będzie promował powiat. Tereny zbędne, 

przygotowywane są do zbycia. To nie są sprawy do załatwienia szybko. Jest to długa 

procedura. Kolej jest ważna, była inicjatywa skierowana do Pana Marszałka o 

uruchomienie przejazdów go Grudziądza. Była prezentacja kolei na Jarmarku 

Dominikańskim w Gdańsku. Działania trwają. Obecnie trzy podmioty zwróciły się do 

nas w sprawie prowadzenia działalność na kolejce. Zarząd przygotowuje się do 

przetargu, jeszcze w tym roku. Może rada podejmie inna decyzję. Informacja 

zostanie przygotowana dla radnych. 

 

Pani Iwona Tyburska, radna – To członkowie Miłośników Kolei podjęli działania, 

aby ta kolej reaktywować. Czy Zarząd jest w stanie tak rozpisać założenia do 

przetargu, aby wygrała firma, która będzie to najlepiej prowadzić? Ma to być umowa 

długoterminowa. Czy przetarg to jest właściwa droga? Czy wiadomo jakie te 

podmioty mają doświadczenie, efekty pracy? 
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Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – Zarząd to analizował. W ubiegłym 

roku, Zarząd rozmawiał często z Panem Bebenow i poruszany był temat 

podniesienia ważności kolei. W jaki sposób to uczynić. Przez 10 lat, oprócz 

przewozów, nic innego się nie działo. Na ten majątek składały się samorządy. Nie 

jest niczyją intencją, aby niszczyć to co jest i dobrze funkcjonuje. Trzeba się 

zastanowić nad drogą i jej kierunkiem. Zamysłem Zarządu jest przygotowanie 

przetargu, uczciwej formy dla innych podmiotów.  

 

Pan Andrzej Sobociński, radny – wcześniejsza historia jest taka, iż jedno ze 

stowarzyszeń prowadziło kolej. Decyzją sądu trzeba to było zmienić i przywrócić 

umowę z PTMKŻ. Pan Bebenow zwrócił się z wnioskiem, aby „za” i „przeciw” 

dogłębnie przeanalizować. Należy uszanować także inne podmioty. Obecne 

stowarzyszenie ma za zadanie przedłożyć propozycję funkcjonowania kolejki, ale nie 

w takiej formie jak obecnie. Zarząd musi znać również sprawy finansowe.  Przetarg 

prawdopodobnie będzie dotyczył linii na Mierzeję.  

 

Pani Iwona Tyburska, radna – zanim poznamy decyzję o przetargu musimy znać 

założenia. Co będzie jak przestanie to funkcjonować? Ze sprzedaży majątku kolei do 

dochodów wpłynęło 23 tysiące zł. Uczciwie byłoby przekazanie tej kwoty na remont 

hali kolejki. Pani Radna prosi o wskazanie konkretnych decyzji. Nie ma decyzji, nic 

się nie dzieje w formie finalnej.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady – proponuje: zaprosić 

zainteresowanych radnych na posiedzenie Zarządu Powiatu poświęconego tematowi 

kolei wąskotorowej. Słowa „przedłużenie umowy” nie powinno tutaj paść, niech wygra 

najlepszy, może tan sam.  

 

Pan Grzegorz Lew, radny – powiat jest właścicielem kolejki. Działania były czynione 

w I kadencji. Czasy są inne, co dalej z tymi terenami to porozmawiamy. Pan Lew 

powiedział o inicjatywie Prezydenta RP w sprawie ścieżek rowerowych na wałach 

przeciwpowodziowych. Pan Lew wnosi, aby Powiat był liderem w tej sprawie. należy 

porozumieć się z samorządami ościennymi w tym temacie i upoważnić Zarząd, aby 

tym liderem być. Podpisać stosowne porozumienie z tymi samorządami.  
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Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – temat jest rozpoczęty.  

 

Pani Iwona Tyburska, radna – kiedy Zarząd będzie gotowy z przetargiem, prosi o 

podanie daty? 

 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski – termin do końca roku.  

 

Pani Iwona Tyburska, radna – dlaczego tak długo? 

 

Pan Józef Rybicki, radny – to jest szybko. Umowa kończy się w połowie przyszłego 

roku. Zobowiązują nas terminy. Przetarg jest wcześniej, aby przyszły dzierżawca 

mógł ubiegać się o dofinansowanie do przewozów.  

 

Pan Andrzej Sobociński, radny – nie można zrobić tego „na wariackich papierach”, 

aby odbiło się takie działanie później. Mieliśmy sytuację, w której był spór sądowy i 

tego konsekwencje. Pan Sobociński dziwi się stanowisku Pani Tyburskiej.  

 

Pani Iwona Tyburska, radna –chce, aby decyzje były podejmowane.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady – dobrze by było to przyspieszyć.  

 

11.   Zakończenie obrad. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XXXI sesji w 

dniu 30 września  2013 r.  

Protokołowała 

D. Fila 

(-II-) 

                podpisał 

        Przewodniczący Rady  

              Zbigniew Ptak 

     (-II-) 

 


