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PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 

z XXXII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

Rozpoczęcie: 9.00     Zakończenie: 11.00 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu otworzył obrady XXXII sesji 

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

uczestniczy 14 radnych.  (nieobecny p. J. Sarnowski). Pan Przewodniczący powitał 

przybyłych gości.  

- listy obecności stanowi załączniki do protokołu. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

XXXI sesji z dnia 30 września 2013 r. Nie zgłoszono uwag. Czy są wnioski do 

porządku obrad (zał. do protokołu). 

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski zgłosiła autopoprawki projektów uchwał 

w pkt.  

7.1 Uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2014”  na wniosek Komisji Samorządowo – Społecznej. 

7.2 Uchwalenia „Programu rozwoju sportu i kultury fizycznej w Powiecie 

Nowodworskim na lata    2014 – 2020” na wniosek Komisji Budżetowej, Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz Komisji Oświaty.  

7.7 Zmiany uchwały budżetowej na 2013 r. (środki na przedszkole i na zakup 

serwera wraz z programami dla Wydziału GK) 

Oraz do porządku zgłosiła projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. 

Dotyczy on przeniesienia kwoty 500,00 zł pomiędzy zadaniami.  

Autopoprawki były omawiane na posiedzeniach Komisji.  

Głosowanie dot. wprowadzenia autopoprawek: 14 za, 1 nieobecny. 
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oraz wprowadzeniem do porządku obrad pkt. 7.8 w sprawie zmiany planu 

finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2013 r. Dotyczy on przeniesienia kwoty 500,00 zł. pomiędzy 

zadaniami.  

Głosowanie: 14 za, 1 nieobecny.  

Porządek obrad został przyjęty.   

 

3. Interpelacje i zapytania Radnych.  

Pan Grzegorz Lew, radny złożył oświadczenie i wyjaśnienie w związku z zarzutami 

prokuratorskimi. Podziękowanie za umożliwienie wypowiedzi. Pan Lew uważa, iż 

zarzuty są bezpodstawne. Prowadzi działalność gospodarczą od lat 40 i zgadza się z 

tym iż popełniał błędy, jednak nigdy świadomie. Pan Lew nie miał możliwości 

zapoznania się z aktami sprawy. Niech sąd zajmie stanowisko. Nie będzie tej sprawy 

komentował. Nie może się jednak zgodzić z tym, iż niektórzy samorządowcy wydali 

już wyrok, przed wyrokiem sądu. Pan radny Sobociński, bez zgody Rady, Zarządu 

udzielił wystąpienia telewizyjnego. Czy miał takie upoważnienie? Wypowiadał się w 

słowach kłamliwych, na temat tego, iż Pan Lew wyrokiem sądu stracił mandat. Jest to 

kłamstwo, sam się jego zrzekł. Pan Lew ma nadzieję, iż będzie mógł się spotkać z P. 

Sobocińskim na sali sądowej, gdyż kłamstwo musi być ukarane. Pan Lew oświadcza, 

iż jest niewinny i ma zamiar to udowodnić w procesie. Pan Lew poddaje się decyzji 

Rady w zakresie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Decyzję w tej 

sprawie przyjmie z pokorą i nie będzie się od niej odwoływał.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu sytuacja jest trudna. Nie 

jesteśmy od osądzania spraw i prosi o zachowanie spokoju. Należy wstrzymać się z 

osądami. Znamy tylko sytuację medialną sprawy. Pan Przewodniczący nie stoi po 

niczyjej stronie.  

Pan Andrzej Sobociński, radny – każdy ma prawo się wypowiedzieć. Pan radny 

wydał swoją opinię, jeżeli zarzuty się potwierdzą. Kiedyś padły tu takie słowa, że 

powiat powinien mieć „twarz i kręgosłup”. Pan Sobociński nie wie, czy zarzuty się 

potwierdzą, jednak zarzut, jest zarzutem, nie na małe kwoty, a jak media donosiły na 

bardzo duże pieniądze. Jeżeli nie było by to prawdą, zapewne Pan Lew wytoczyłby 

procesy mediom. Pan radny będzie śledził sytuację. Z wystąpienia Pana radnego 

wynika, iż to Pan Sobociński popełnił jakieś przestępstwo. Pan Sobociński zapytał, 

gdzie powiat ma „twarz i kręgosłup” z takim prezydium. Czeka na decyzję Pana 



3 

 

Przewodniczącego w tej sprawie. Jeżeli to Pan Sobociński miałby postawiony taki 

zarzut, to zrzekł by się funkcji członka Zarządu, gdyż ma taki honor. Nikt się nie chce 

na ten temat wypowiedzieć. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, to jest to patologia. Nie 

wie, co zrobi Pan Przewodniczący. Sprawa się będzie toczyła. Dlaczego Pan Lew się 

zrzekł mandatu w trakcie trwania jednej z kadencji, niech o tym powie? 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu daleki jest od prowadzenia 

osądów. W prasie powiedział, iż Rada spotka się, kiedy atmosfera się trochę 

uspokoi. Stanowisko Pana Lwa przedstawione dziś jest adekwatne do sytuacji. 

Wyraził wolę poddania się decyzji Rady. Łatwo jest kogoś skrzywdzić. Słowa 

wypowiedziane o braku twarzy, dotyczyły braku aktywności. Pan Ptak prosi o 

wytonowanie sytuacji. Pracujmy dalej.  

Pan Janusz Charliński, radny – jest to niezręczna sytuacja. Prosi o uszanowanie 

Konstytucji RP. Póki wyrok nie zapadł, nie osądzajmy.  

Pani Iwona Tyburska, radna prosi o powrócenie do porządku obrad i go 

kontynuowanie. Oświadczenia radnych, to jeden z ostatnich punktów.  

Pan Andrzej Sobociński, radny – dziwi się wypowiedzi Pana Charlińskiego. Chodzi 

o etyczne, moralne zachowanie. Pan radny nie powiedział, że ktoś jest winny, czy 

niewinny. Są natomiast postawione poważne zarzuty.  

Pan Lech Czarnobaj, Senator RP poprosił o spotkanie, gdyż chciał przekazać 

informacje nt. swojej pracy. Jest Senatora z Żuław i Powiśla. Pan Senator pracuje na 

trzech płaszczyznach: 

- jako parlamentarzysta, 

- praca dot. funkcjonowania samorządów, 

- funkcjonowanie biur w 4 miastach powiatowych.  

Pan Senator przez cały czas czuje się samorządowcem, nie odcina się od tego . 

Przykładem jest spotkanie w sprawie funkcjonowania służby zdrowia. Pan Senator 

jest do dyspozycji w czasie swoich dyżurów. Samorządy to najlepsze projekty 

Rzeczpospolitej. Pan Senator prosi o rozważenie tego, iż lata 2014-2020 to ostatnie 

w aplikowanie środków zewnętrznych. Jest to ostatni projekt spójności dla naszego 

kraju, wyrównanie szans w stosunku co całego województwa pomorskiego. Praca 

parlamentarna – jest przewodniczącym zespołu, który ma za zadanie przygotować 
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nowy projekt ustawy o finansach publicznych. Plan jest taki, aby na 25 - lecie 

samorządów, był nowy projekt finansów. Ponadto jest członkiem 2 komisji tzw. 

„polonijnej” oraz „Komisji Budżetu i Finansów Państwa. W ciągu dwóch lat był 

sprawozdawcą 8 ustaw. Pan Senator mówił o projektach rządowych.  

Pan Stanisław Bobrowicz, radny – zwrócił się do Pana L. Czarnobaja Senatora RP 

z próbą o pomoc w sprawie modernizacji mostu na rzece Wisła w Tczewie. Obecnie 

mieszkańcy okolic oraz osoby chcące dojechać do Tczewa mają ten dojazd 

utrudniony. Kolejne interpelacje: 

- jak mają się losy wniosków dot. realizacji ścieżki rowerowej na podkładzie torów 

Nowy Dwór - Kmiecin ? Na jakim etapie jest realizacja? 

- jak wygląda sprawa ścieżki Orłowo – Nowy Dwór?  

- obserwuje się występowanie strasznej biedy na naszym terenie. Do MOPSÓW, 

GOPSÓW przybywają o pomoc kolejni ludzie, tych osób przybywa. W oddziale PCK 

Nowy Dwór Gdański z pomocy (żywności) korzysta 2200 osób z Nowego Dworu 

Gdańskiego. Pięciokrotnie w ciągu roku otrzymują pomoc (żywność, w skali roku jest 

to kwota 100.000,00 zł.) Miasto i Gmina Nowy Dwór za każdy transport daje 400,00 

zł dofinansowania. Tak robi Stegna i Nowy Dworze. Dlaczego. Tego nie ma w 

pozostałych gminach. Prośba do Pani Starosty o omówienie na spotkaniach z 

wójtami i burmistrzami tego tematu.  

Pani Iwona Tyburska, radna: 

- jaki jest etap postępowania w sprawie Powiat, a P. Serwin? 

- prosi o szczegółową informację nt. Gali 15 - lecia Powiatu Nowodworskiego, z 

rozbiciem na koszty: wybicia medali, konsumpcji, oprawy muzycznej i pozostałych. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego 

w roku szkolnym 2012/2013. (zał. do protokołu) 

Pani Agnieszka Glazer, inspektor ds. oświaty przedstawiła prezentację.  – 
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Pan Stanisław Bobrowicz, radny: powiedział, iż uczniowie z ZS  Nr 1 w Nowym 

Dworze Gdańskim biorą udział w turniejach, konkursach z zakresu pożarnictwa. 

Jeden z nich przeszedł do szczebla wojewódzkiego.  

5. Informacja na temat przygotowania Zarządu Dróg Powiatowych do sezonu 

zimowego 2013/2014. (zał. do protokołu) 

Pan Andrzej Suszek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim poprosił o pytania.  

Pani Iwona Tyburska, radna zapytała o harmonogram prac na drodze Stróża – 

Żuławki. 

Pan Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o organizację ruchu.  

Pan Andrzej Suszek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim – przetarg został rozstrzygnięty, wykonawca na plac robót został 

wprowadzony w poniedziałek. Czas realizacji – do końca roku. Firma TUGA wygrała 

przetarg. Obecnie trwają prace ziemne, odsłaniana jest nawierzchnia. 

Technologicznie – po lewej stronie od węzła Kiezmark będzie ułożony na około 2 km 

krawężnik. Powierzchniowe odprowadzenie wód na prawą stronę do rowu. 
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Przewidziane jest skarpowanie prawej strony. Wykonanie jednej zatoki autobusowej i 

wszystkich zjazdów w ciągu tej drogi (1,8 m). Wizualnie zakończenie przy budynku 

mleczarni przy zakręcie. Jednocześnie pracują trzy brygady. Najpierw układanie 

krawężnika, potem warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca asfaltu, betonu, 

warstwa ścieralna 3 cm. Dwa pierwsze punkty, odbywać się będą „pod ruchem”. Na 

około tydzień ruch będzie wstrzymany, puszczony objazd przez Żuławy Książęce - 

Bronowo, aby położyć masę. O tej sytuacji mieszkańcy zostaną poinformowani. 

Pan Grzegorz Lew, radny zapytał czy będą wycinane drzewa?  

Pan Andrzej Suszek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim – realizujemy projekt zapoczątkowany 3 lata temu. Tam nie było założeń, 

że będzie ścieżka pieszo – rowerowa, usuwane drzewa. Pojawiły się możliwości 

zdobycia środków, i jest to robione przed tym projektem. Jest robiona dokumentacja 

projektowa na całą tą drogę, tam jest to przewidziane (wycinka, ścieżki). Ten odcinek 

robiony, będzie ostatnim nowego.  

 

6. Informacja o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim od 1 stycznia do 30 

września 2013 r. (zał. do protokołu) 

 

Pytań nie zadano.  

7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 

7.1  Uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2014”. (zał. do protokołu) 

 

Pan Przewodniczący poprosił Starostę Nowodworskiego o omówienie projektu 

uchwały.  

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski przedstawiła projekt uchwały.  

 

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały. Zapytał o stanowiska Komisji.  

Komisje opowiedziały się pozytywnie za projektem. 

Głosowanie: 13 za, 1 nieobecny, 1 nie brał udziału w głosowaniu – uchwała została 

podjęta.  
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7.2 Uchwalenia „Programu rozwoju sportu i kultury fizycznej w Powiecie 

Nowodworskim na lata    2014 – 2020”. (zał. do protokołu) 

 

Pan Przewodniczący poprosił Starostę Nowodworskiego o omówienie projektu 

uchwały.  

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski omówiła autopoprawkę. Komisje zgłosiły 

uwagi do projektu, Zarząd je przyjął.  

 

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały. Zapytał o stanowiska Komisji.  

Komisje opowiedziały się pozytywnie za projektem. 

Głosowanie: 13 za, 1 nieobecny, 1 nie brał udziału w głosowaniu – uchwała została 

podjęta.  

 

7.3 Wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu. (zał. do protokołu) 

Pan Przewodniczący poprosił Starostę Nowodworskiego o omówienie projektu 

uchwały.  

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski  omówiła projekt uchwały.  

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały. Zapytał o stanowiska Komisji.  

Komisje opowiedziały się pozytywnie za projektem. 

Głosowanie: 13 za, 1 nieobecny, 1 nie brał udziału w głosowaniu – uchwała została 

podjęta.  

 

7.4 Rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. (zał. do protokołu) 

 

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

uchwały oraz poprosił o stanowiska Komisji.  

Komisje opowiedziały się pozytywnie za projektem. 

Głosowanie: 13 za, 1 nieobecny, 1 nie brał udziału w głosowaniu – uchwała została 

podjęta.  
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7.5 Rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. (zał. do protokołu) 

Pan Przewodniczący poprosił Starostę Nowodworskiego o omówienie projektu 

uchwały.  

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski omówiła projekt uchwały.  

 

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały oraz poprosił o stanowiska Komisji.  

Komisje opowiedziały się pozytywnie za projektem. 

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

 

7.6 Udzielenia pomocy finansowej Gminie Stegna. (zał. do protokołu) 

 

Pan Przewodniczący poprosił Starostę Nowodworskiego o omówienie projektu 

uchwały.  

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski przedstawiła projekt.  

 

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały oraz poprosił o stanowiska Komisji.  

Komisje opowiedziały się pozytywnie za projektem. 

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

 

7.7 Zmiany uchwały budżetowej na 2013 r. (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.  

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytuje projekt uchwały.  

 

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

pozytywnie za projektem. 

Głosowanie: 14 za, 1 nieobecny -  uchwała została podjęta.  
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7.8 zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. (zał. do protokołu) 

Pan Przewodniczący poprosił Starostę Nowodworskiego o omówienie projektu 

uchwały.  

 

Pani Ewa Dąbska Starosta Nowodworski omówiła projekt.   

 

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie: 

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

 

8 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z kontroli w zakresie „Kontrola przygotowania placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego 2013/2014 (zał. do protokołu) 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Komisji rewizyjnej odczytał sprawozdanie z 

kontroli w zakresie „Kontrola przygotowania placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2013/2014. Uwag nie wniesiono. Informacja została przyjęta. 

 

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

pytania. (zał. do protokołu) 

Pan Marcin Głowacki, radny zapytał o spotkanie w dniu 07.11.2013 r. z GDDK i A 

w Gdańsku. Czego ono dotyczyło? 

Pani Ewa Dąbska, Starosta Nowodworski spotkanie dotyczyło projektu trasy S – 7, 

lokalizacji terenów związanych z siódemką w powiązaniu z drogami powiatowymi. 

Zarząd wynegocjował budowę miejsc postojowych pod zatokę autobusową w m. 

Kmiecin (południowa obwodnica). 

- wykazu gruntów przez które GDDK i A będzie musiała przejść, w tym tereny kolei 

wąskotorowej. Tereny do wykupu od Powiatu Nowodworskiego.  

- przewidziany termin wykupów gruntów, to koniec przyszłego roku, a przetarg na 

realizację zadania na początku roku 2014.  

 

10. Informacja Starosty Nowodworskiego o złożonych oświadczeniach 

majątkowych.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, iż Starosta 

Nowodworski złożył informację nt. oświadczeń majątkowych, które zgodnie z 
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przepisami prawa zostały złożone do analizy. Wszystkie zobowiązane osoby złożyły 

je w terminie, uwagi wyjaśniły.  

 

11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o 

złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Powiatu Nowodworskiego.  

Pani Iwona Tyburska, radna zapytała czy oświadczenia są na bieżąco 

umieszczane w BIP, gdyż miała problem z odnalezieniem swojego, celem dokonania 

jego poprawy. Pani Radna  prosi o możliwe lepsze ich oznaczenie, aby łatwiej można 

było odnaleźć oświadczenia majątkowe.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, iż radni złożyli 

oświadczenia w terminie. Podlegały one analizie zarówno  Przewodniczącemu jak i 

Urzędowi Skarbowemu.  Wszystkie zobowiązane osoby złożyły je w terminie, uwagi 

wyjaśniły.  

 

12. Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Pani Iwona Tyburska, radna zwróciła uwagę, na treść udzielonej odpowiedzi w 

sprawie przekazania drogi powiatowej na rzecz Gminy Stegna, iż Zarząd Powiatu nie 

przekazuje drogę powiatową, a czyni to samorząd powiatowy. Uwaga na przyszłość, 

aby dokładniej, staranniej przygotowywać odpowiedzi.  

 

13. Sprawy różne.  

Pan Zbigniew Ptak, Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, iż wpłynęło pismo 

od samorządu m. Częstochowa o poparcie jednomandatowych okręgów wyborczych. 

Pismo radni otrzymali. Ponadto prosi o poparcie akcji dot. „rzeki Wisły” i oddanie  

swojego głosu w tej sprawie. Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Zbigniewowi 

Bojkowskiemu. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski powiedział, iż sprawę już załatwił.  

 

11.   Zakończenie obrad. 

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

dniu 29 listopada  2013 r.  
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Protokołowała 

D. Fila 


