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PROTOKÓŁ NR VIII/2015 

z VIII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia  24 czerwca 2015 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 13.45 

 

 

 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady otworzył obrady VIII sesji Rady Powiatu V kadencji. Na 

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych (zał. do protokołu). Nieobecni: 

Pan Jan Drozd, Pan Henryk Kuczma. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, poinformował, iż równolegle z obradami VIII sesji Rady 

Powiatu V kadencji, odbywa się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, której przewodniczącym jest 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski. Następnie Przewodniczący Rady przywitał obecnych gości 

(listy - zał. do protokołu) i odczytał proponowany porządek sesji (zał. do protokołu). Zapytał o uwagi. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, wnosi o uzupełnienie porządku obrad o pkt. 5.4 projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem zmian: 

Głosowanie:10 za, 2 przeciw,1 – wstrzymujący się, 2 – nieobecnych.  

 

Następnie zarządził głosowanie nad porządkiem obrad: 13 za, 2 – nieobecnych.               

 

Porządek został przyjęty.  

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady przypomniał, iż zgodnie z zapisami Statutu protokół został 

wyłożony do wglądu w biurze rady. Czy są uwagi? Nie wniesiono. 

Protokół został przyjęty.  

9.10 - Pan Henryk Kuczma, Radny przybył na posiedzenie Rady. 

3.Interpelacje i zapytania Radnych. 

Nie zgłoszono.  
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4. Przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz służb medycznych działających na terenie 

Powiatu Nowodworskiego do sezonu letniego 2015. 

 

Pani Elżbieta Kościńska, Kierownik Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim przedstawiła 

informację w zastępstwie Pana Artura Piotrowicza, Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. 

Malbork. Od miesiąca stycznia 2012 r. szpital w Nowym Dworze Gdańskim połączony został                     

z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z.o.o.w Malborku, którego Prezesem jest Pan Artur Piotrowicz. 

Sprawa przygotowania do sezonu letniego, to jak co roku szpital posiada umowę z NFZ w Gdańsku               

w zakresie lecznictwa stacjonarnego, w skład którego wchodzi szpital, w tym oddział wewnętrzny                

w ilości 30 łóżek i zakład opiekuńczo – leczniczy w ilości 41 łóżek. Funkcjonują w szpitalu poradnie 

specjalistyczne, czynne według harmonogramu oraz czynna całą dobę izba przyjęć. Również całą 

dobę pełni służbę ratownictwo medyczne, w tym dwa zespoły: podstawowy i specjalistyczny w Nowym 

Dworze Gdańskim. Dodatkowo na terenie Powiatu Nowodworskiego funkcjonuje podstawowa opieka 

zdrowotna w tym nocna i świąteczna, od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano w zwykłe dni tygodnia, 

natomiast w dni świąteczne całodobowo. Funkcjonuje również lekarz rodzinny w dniach od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. W sezonie letnim wszyscy lekarze rodzinni są zobowiązani 

do przyjęcia pacjentów z całej Polski, nawet z zagranicy, za co są nagradzani dodatkowymi profitami. 

W ostatnim czasie do wyposażenia szpitalnego dokupiono sprzęt medyczny, natomiast personel 

medyczny funkcjonuje w stałym składzie.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, spodziewałem się, iż zagości na dzisiejszej sesji Pan Prezes 

Piotrowicz, gdyż do funkcjonowania szpitala nie mam zastrzeżeń, jednak niepokojąca jest sytuacja              

funkcjonowania ratownictwa medycznego. Już na wcześniejszych posiedzeniach Rady Powiatu mowa 

była o ratownictwie medycznym, gdzie dwa zespoły medyczne mogą nie sprostać zadaniom                      

w szczególności w okresie letnim. Przykładem może być zdarzenie z 4 czerwca br. (Boże Ciało), gdzie 

do Kmiecina przyleciał helikopter do pacjenta, natomiast karetka przyjechała dopiero po półtorej 

godzinie. Ratownik medyczny był obecny, jednak nie było karetki, aby można było pacjenta przewieźć 

do helikoptera, a stamtąd do szpitala. Jest to niepokojący sygnał, tym bardziej, że w okresie letnim 

nad pas nadmorski przybywa tłum turystów i wówczas może zdarzyć się tragedia. Helikopter przyleci 

do osoby potrzebującej, ale bez karetki nie będzie funkcjonował. Można wystosować pismo do NFZ, 

aby zabezpieczyć środki na zakup karetki na pas nadmorski w okresie letnim. Pytanie, czy 

ratownictwo medyczne będzie funkcjonowało dobrze w momencie, gdy będzie taka potrzeba. 

 

Pani Elżbieta Kościńska, Kierownik Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim, wyjaśniła, iż problem 

dodatkowej karetki jest problemem odwiecznym, w poprzednich latach zabiegano o dodatkową 

karetkę, zabiegania były zarówno ze strony Starosty, jak i Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. 

z.o.o.w Malborku. Jednak starania się nie powiodły, gdyż istnieje wyznaczony odgórnie odpowiedni 

przydział karetek do liczby mieszkańców danego terenu. Odnosząc się do zaistniałego zdarzenia                 

w Kmiecinie, nie posiadając dokładnych informacji w sprawie nie wypowiem się w powyższym 
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temacie. Problemy zaczęły się w momencie, gdy z dniem 10 września 2013 r. przeniesiono 

dyspozytornię do centrum powiadamiania ratunkowego w Gdańsku. W sprawie zaistniałego zdarzenia, 

uważam, iż zakłócenia pojawiły się ze strony dyspozytora, który kierując zdarzeniem, powinien tak 

rozdysponować karetką, aby w krótkim czasie znalazła się na miejscu zdarzenia. Ważna jest również 

informacja, że jeśli karetka opóźnia się to należy wezwać lekarza rodzinnego z danego terenu, który 

nie ma prawa odmówić udzielenia pomocy. Zawiadomić można również ośrodek zdrowia z najbliższej 

miejscowości.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, odniósł się do ilości karetek, gdzie na teren powiatu 

nowodworskiego przyznane zostały dwa zespoły ratownictwa medycznego, a w sezonie letnim ilość 

turystów jest zdecydowanie wyższa. Kolejną sprawą jest źle funkcjonujący numer alarmowy 112, 

szczególnie we wschodniej części powiatu nowodworskiego, gdzie zgłasza się centrala z Olsztyna, 

rozmowa musi być przekierowana, a jak wiadomo czas w tym momencie jest najważniejszy.  

 

Pani Elżbieta Kościńska, Kierownik Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim, poinformowała, iż 

najpewniejszy jest numer alarmowy 999, gdzie przekierowanie następuje do najbliższej jednostki 

ratowniczej. Sytuacja jest najbezpieczniejsza również w momencie, gdy jesteśmy w podróży, a zdarzy 

się wypadek, nie wiedząc, w jakim miejscu dokładnie się znajdujemy, należy wybrać numer alarmowy 

999, gdzie zgłosi się najbliższa jednostka pogotowia.  

 

Pan Janusz Charliński, Radny, podsumował, iż dwie karetki przy tak rozległym powiecie jak nasz, to 

stosunkowo zbyt mało, a w szczególności w sezonie letnim, gdzie ludności przybywa. Natomiast w 

rzeczywistości wezwanie lekarza rodzinnego do nagłego zdarzenia, nie skutkuje. My jako radni jeśli 

jest taka potrzeba będziemy rozmawiać na powyższy temat i apelować. 

 

Pani Elżbieta Kościńska, Kierownik Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim, podkreśliła, iż 

obowiązkiem dyspozytora jest zawiadomienie karetki, natomiast jeśli karetka nie jest w stanie 

dojechać stosunkowo szybko, to lekarz rodzinny powiadomiony o zdarzeniu, powinien udzielić 

pomocy, co zapisane jest w umowie z NFZ. Lekarze rodzinni nie podlegają pod szpital są to jednostki 

samodzielne, jednak lekarz nie może odmówić udzielenia pomocy w nagłym zdarzeniu.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny zgłosił problem braku wystarczającej ilości karetek w Powiecie 

Nowodworskim, szczególnie w okresie sezonu letniego, jak również problem z zasięgiem numeru 

alarmowego 112 w niektórych częściach Powiatu.  

 

Pan Wacław Łokuciewski, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim, 

przedstawił informację. Sprawa przygotowania Policji do sezonu letniego, dzięki decyzji Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Gdańsku zostaniemy wsparci dodatkowymi siłami, łącznie przybędzie                  

26 policjantów w tym: 22 z oddziału prewencji w Gdańsku i 4  z oddziału konwojowo – ochronnego. 

Rozdysponowanie policjantów nastąpi w taki sposób, iż do Krynicy Morskiej zostanie przydzielonych                            
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11 policjantów, do Stegny 7 policjantów, a do Sztutowa 8. Koszty wyżywienia i zakwaterowania 

poniosą samorządy Krynicy Morskiej, Stegny i Sztutowa. Dodatkowo z Nowego Dworu Gdańskiego 

zostanie przydzielonych do Krynicy Morskiej 3 policjantów, których głównym zadaniem będzie obsługa 

zdarzeń, natomiast do Stegny 3 policjantów prewencji, którzy będą pełnili służbę policjanta pierwszego 

kontaktu. Posterunek w Krynicy Morskiej czynny będzie do godz. 22.00, natomiast w Stegnie 

całodobowo. Dodatkowo, jak co roku policjanci z Nowego Dworu Gdańskiego w połączeniu                                

z policjantami z Mierzei Wiślanej będą uczestniczyć w akcji „bezpieczne wakacje”, jest to kontrola 

miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży oraz akcje prewencyjne na terenie całego powiatu. W sprawie 

bezpieczeństwa wodnego służbę pełnić będzie załoga na łodzi motorowej. Obsługa zdarzeń na 

terenie Stegny i Sztutowa będzie prowadzona siłami policjantów z posterunku policji, natomiast do 

poważniejszych przestępstw zgłaszani będą policjanci z wydziału kryminalnego z posterunku w 

Nowym Dworze Gdańskim. Jak co roku policja będzie współpracowała z innymi służbami, aby 

zapewnić bezpieczeństwo np. wspólne patrole ze służbą leśną, wodnym ochotniczym pogotowiem 

ratunkowym, strażą graniczną, lasami państwowymi itp. Policjanci zajmować się będą również 

ochroną masowych imprez na terenie Mierzei Wiślanej, gdzie w bieżącym roku odbędą się dwie takie 

imprezy w Stegnie i w Krynicy Morskiej „Lata z radiem Zet”. 

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, zapytał o ilość podanej liczby funkcjonariuszy w gminie Sztutowo                  

i Stegna, czy jest wystarczająca do zapewnienia bezpieczeństwa oraz w jaki sposób zachowane 

zostały wskazane wcześniej proporcje ilościowe. Czy w związku z tym, iż większość policjantów                     

z Nowego Dworu Gdańskiego zostanie oddelegowana na pas nadmorski, to przełoży się to na 

osłabienie bezpieczeństwa w samym mieście Nowy Dwór Gdański. Sprawa ponownych kradzieży na 

terenie miasta Nowy Dwór Gdański, czy znane są fakty w powyższym. 

 

Pan Wacław Łokuciewski, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim, 

odpowiedział w sprawie zabezpieczenia sezonowego, gdzie w informacji wspomniałem tylko o siłach 

wzmocnienia, czyli o dodatkowych oprócz tych, którzy na stałe pełnią służbę. W Stegnie na stałe 

funkcjonuje 8-9 policjantów oraz 7 dodatkowych, w Sztutowie 12, a w Krynicy Morskiej 11 policjantów 

dodatkowych oraz 4 z posterunku i są to wystarczające siły do wzmocnienia sezonu letniego. 

Natomiast w sprawie bezpieczeństwa miasta Nowy Dwór Gdański, to trzech policjantów z pionu 

kryminalnego zostanie przeniesionych do Krynicy Morskiej, którzy również na co dzień przyjmują 

zgłoszenia w sprawach cywilnych na terenie całego powiatu, więc mając na względzie szybką reakcję 

policji na zdarzenia zabezpieczenia śladów, która byłaby znikoma biorąc pod uwagę dojazd 

dochodzeniowca z Nowego Dworu Gdańskiego do Krynicy Morskiej, gdzie w sezonie letnim 

napotykamy „korki”, jest dobrym rozwiązaniem. Nie generuje to jednak negatywnych skutków, jeśli 

chodzi o zwalczanie przestępczości na terenie miasta Nowy Dwór Gdański. Natomiast do Stegny 

przejdzie trzech policjantów, którzy są funkcjonariuszami pierwszego kontaktu, są to pracownicy 

biurowi, prowadzący na co dzień sprawy wykroczeń i pełniący służbę na stanowisku dyżurnego bądź 

zastępcy. Sprawa kradzieży na terenie Nowego Dworu Gdańskiego, notuje się kradzieże z włamaniem 
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w przeciągu sześciu miesięcy, jednak większość takich zdarzeń została już wykryta. Sprawy są 

wykrywane i kierowane z aktem oskarżenia do sądu w Malborku. 

  

Pan Marek Zienowski, Komendant Posterunku Straży Leśnej, Nadleśnictwa Elbląg, przedstawił 

informację. Nadleśnictwo Elbląg jak co roku organizuje akcję „bezpieczne lato”, która prowadzona jest 

od 1998 r., czyli w tym roku 18 raz. Zapraszani są do współpracy służby takie jak: policja, urząd 

morski, straż pożarna, park krajobrazowy, uczestniczą też w tej akcji leśniczy z terenu Mierzei 

Wiślanej. Charakter akcji jest przede wszystkim prewencyjny, sprawy przeciwpożarowe ale i inne 

szkodnictwo leśne typu: kradzieże węgla, nielegalne wjazdy samochodami do lasu, czy nielegalne 

pozyskiwanie bursztynu. 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, zapytała się w jaki sposób można zainterweniować, widząc nielegalne 

wjazdy do lasu samochodami.  

 

Pan Marek Zienowski, Komendant Posterunku Straży Leśnej, Nadleśnictwa Elbląg, 

odpowiedział, iż należy poinformować straż leśną o zdarzeniu, jeśli będzie na tym terenie obecna to 

zainterweniuje i sprawca zostanie ukarany. 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, zapytała o częstotliwość wskazanych kontroli.  

 

Pan Marek Zienowski, Komendant Posterunku Straży Leśnej, Nadleśnictwa Elbląg, 

odpowiedział, iż we wszystkie weekendy lipca i sierpnia odbędą się patrole łączone ze służbami 

wymienionymi wcześniej oraz dodatkowo w ciągu tygodnia uczestniczyć będzie w patrolowaniu tych 

terenów. Straż leśna dysponuje obecnie jednym samochodem, natomiast strażników jest tylko trzech. 

Jeśli chodzi o interwencję w przyjętym zgłoszeniu, to fizycznie nie będzie możliwy dojazd do każdego 

wezwania lub samochodu zaparkowanego w lesie. Natomiast jeśli zostaną spisane przez świadka 

numery rejestracyjne pojazdu, to sprawa przybiera dłuższego biegu, należy wówczas sporządzić 

wniosek do sądu o ukaranie. 

 

Pan Tomasz Komoszyński, Zastępca Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                  

w Nowym Dworze Gdańskim, przedstawił informację. Odniósł się do numeru alarmowego 112, 

wybierając numer 112, zgłasza się najbliższa stacja bazowa, najbliższy nadajnik, natomiast jeśli 

znajdujemy się na granicach powiatu, to rozmowa przekierowywana jest do innego województwa. 

Wszystkie służby współpracujące z telefonem alarmowym 112 mają obowiązek przekazywania 

pomiędzy sobą zdarzeń. W momencie, gdy wybierając numer 112 dodzwonimy się np. do Olsztyna, 

służby mają obowiązek przekierowania rozmowy do najbliższej placówki, jednak wiąże się to                        

z czasem. Jest to procedura narzucona przez Unię Europejską, którą musimy stosować. Informuję, 

jednak, iż tradycyjne numery 999, 998, 997 nadal funkcjonują i można z nich korzystać. Wybierając 

którykolwiek z numerów rozmowa trafia bezpośrednio do właściwych służb.  
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Sprawa przygotowania do sezonu letniego dzielona jest na dwie części takie jak: działania 

prewencyjne (typowe kontrole w ośrodkach turystycznych, hotelach, pensjonatach). Szczególny 

nacisk kładziony jest na kontrole w miejscach, w których wypoczywają dzieci i młodzież, typu kolonie, 

gdzie takich obiektów jest na terenie powiatu około 80. Problem wynika z tego, iż na obecną chwilę 

takimi czynnościami zajmuje się tylko jedna osoba. Na kontrolę może jechać osoba posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje, jednak jest wspomagana funkcjonariuszami, którym znana jest wskazana 

tematyka. Dokonywane są również czynności kontrolno – rozpoznawcze na terenie lasów, gdzie                  

w większości są to tereny Nadleśnictwa Elbląg. W bieżącym roku również odbyła się w tym miejscu 

kontrola i pojawiły się nieprawidłowości dotyczące przejezdności w lasach na drogach 

przeciwpożarowych, na co została wydana decyzja nakazująca ich usunięcie. Sprawa działań 

operacyjnych przed rozpoczęciem sezonu polega na tym, iż sprawdzamy stan gotowości jednostek 

ochotniczych straży pożarnych. W sezonie letnim problemem jest mobilność strażaków, która wynika      

z dwóch problemów, ze względu na zdarzenia występujące równocześnie w okresie letnim, jakimi są 

zarówno sezon turystyczny na Mierzei Wiślanej, jak i sezon na żniwa, gdzie pojawiają się różnego 

typu zdarzenia. Strażacy biorą również udział w patrolach organizowanych przez łączone służby                 

w okresie weekendowym. Stan w jednostce ratowniczo – gaśniczej przedstawia się bez zmian. W 

związku z tym, iż nie ma możliwości zwiększenia liczby strażaków, wprowadzane są dyżury domowe, 

gdzie codziennie typowani są dwaj strażacy, będący na dyżurze „pod telefonem” oraz oficer dyżurny. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał się czy w najbliższym czasie dokonano w lasach 

państwowych lustracji głównych dróg leśnych, sprawa dotyczy przede wszystkim gałęzi. 

Sygnalizowany był problem strażaków z naszej jednostki, gdyż zakupione dwa wozy, nie mogły 

wjechać do lasu, ze względu na możliwość ich uszkodzenia.  

 

Pan Tomasz Komoszyński, Zastępca Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 

Nowym Dworze Gdańskim, odpowiedział, iż pod wskazanym kątem została również wydana 

decyzja, jednak ilość dróg na terenie Mierzei Wiślanej jest tak duża, że strażacy nie są w stanie 

sprawdzić wszystkich. Natomiast współpracujemy z ochotniczymi strażami pożarnymi oraz                                         

z leśniczymi, którzy informują na bieżąco jeśli występują sygnały nieprzejezdności dróg i problem jest 

natychmiast likwidowany. 

 

Pan Przemysław Jońca, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, 

przedstawił informację w zastępstwie Pana Janusza Śliwińskiego, Komendanta Placówki Straży 

Granicznej w Krynicy Morskiej. Straż graniczna w zakresie przygotowania do sezonu letniego  

przybiera dwa kierunki działań. Priorytetowy kierunek to ochrona granicy państwa, jest to ponad 800 

metrowy odcinek terenowy z Federacją Rosyjską. Zdarzają się momenty nieświadomego 

przekroczenia granicy państwa, dlatego duży nacisk kładziony jest na ochronę granicy i stały jej 

nadzór. Drugi kierunek to monitorowanie nielegalności pobytu cudzoziemców na naszym terenie typu 

np. zarobkowego, dlatego w sezonie turystycznym kładziemy również duży nacisk na rozpoznanie                  

i prowadzenie tego typu kontroli. Zapewniamy również bezpieczeństwo pobytu turystów, mieszkańców 
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w czasie sezonu letniego, gdzie współpracując z innymi służbami bierzemy udział w akcji ”bezpieczne 

lato” oraz w zabezpieczeniu imprez masowych. Samodzielnie wystawiane są patrole prewencyjne na 

terenie powiatu, jak również kontrolujemy ruch na głównych drogach w powiecie oraz wojewódzkich. 

 

Pan Henryk Pszczoliński, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim, 

przedstawił informację. Szczególnym zadaniem w okresie letniego sezonu turystycznego jest 

zapewnienie bezpieczeństwa i stanu sanitarno – zdrowotnego, dbanie o życie i zdrowie osób 

przebywających w naszym powiecie. Osób chcących prowadzić działalność na terenie powiatu jest 

blisko 60%, co obejmują przede wszystkim „przedstawiciele zagraniczni”, będący spoza powiatu                          

i województwa, którzy często lekceważą obowiązki. Podstawowymi jednostkami działającymi                       

w sezonie letnim są trzy piony: sekcja higieny i żywienia przedmiotów użytku, sekcja higieny 

komunalnej  oraz higiena dzieci i młodzieży. Około 440 decyzji zostało podjętych dla higieny żywności 

i żywienia na prowadzenie punktów sezonowych jak i przekształcających się z punktów sezonowych 

na obiekty całoroczne. Zdarzają się również częste sytuacje egzekwowania od osób spoza powiatu 

prowadzących działalność tylko sezonową, którzy wyjeżdżają i wynika problem ściągnięcia egzekucji 

płatnych. Istnieje około 140 obiektów od Mikoszewa do Piasków, którzy otrzymali pozytywną decyzję. 

Druga sekcja zabezpieczenia higieny komunalnej, przeprowadziła do obecnej chwili 130 kontroli 

basenów i kąpielisk. Wójtowie gmin podają ilość basenów i kąpielisk, w których badamy jakość wody            

i wydajemy decyzje. Trzeci kierunek to higiena dzieci i młodzieży, gdzie jak co roku ośrodki kolonijne             

i obozowe zgłaszane do kuratorium wojewódzkiego, objęte zostają kontrolą. 

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, zapytał się o pion higieny komunalnej, na czyje zgłoszenie odbywa 

się badania czystości wody na kąpieliskach.  

 

Pan Henryk Pszczoliński, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim, 

odpowiedział, iż badania kąpieliska przeprowadzane są w zależności od odległości np. w Krynicy 

Morskiej badanie odbywa się dwa tygodnie przed sezonem, natomiast bliższe tereny tydzień przed, 

natomiast drugie badanie następuje po sezonie turystycznym. Jednocześnie cotygodniowo 

zobligowani są do badania wody w kąpieliskach i basenach, właściciele i organizatorzy tych miejsc. 

 

Pan Janusz Charliński, Radny, zapytał o kąpielisko w Kątach Rybackich i w Sztutowie, których brak 

jest w zestawieniu kąpielisk.  

 

Pan Henryk Pszczoliński, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim, 

odpowiedział, iż zasadą jest że wójtowie wyznaczają i podają do Sanepidu miejsca kąpielisk. 

Następnie Sanepid obliguje do wyznaczenia profilu kąpielisk tj. czystości wody, głębokości                            

i szerokości plaży, po czym wydana zostaje decyzja dotycząca korzystania z wody. Jedynie Wójt 

gminy Sztutowo nie wyznaczył żadnych kąpielisk na terenie gminy Sztutowo, a Sanepid nie ma 

wytycznych, aby wymuszać. Obowiązkiem Sanepidu jest kontrola warunków korzystania publicznego 

z wód w tym kąpielisk, czy basenów, jednak odbywa się to tylko i wyłącznie na zgłoszenie wójta. 
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Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, złożył wniosek o 12 minut przerwy. 

 

10.08 – 10.20 – przerwa. 

 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1 Przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski,  przypomniał, iż starania, aby stworzyć strategię dla   

Powiatu Nowodworskiego zostały podjęte już w poprzedniej kadencji. Projekt strategii został poddany 

licznym konsultacjom, jak również poddany do analizy przez Pana Michała Górskiego, Pełnomocnika 

Izby ds. współpracy z samorządami Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, który w powyższym  

omówi strategię wraz z wskazanymi poprawkami. 

 

Pan Michał Górski, Pełnomocnik Izby ds. współpracy z samorządami Regionalna Izba 

Gospodarcza Pomorza, omówił dokument. Strategia została opracowana przez Agencję Rozwoju 

Pomorza w Gdańsku, następnie przekazana w 2014 r. do Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, 

celem dokonania analizy ewaluacji. Wyniki powyższej analizy przedstawiają się następująco. 

Ewaluacja polega na tym, iż staramy się odpowiedzieć na kilka pytań. Ogólna ocena strategii jest 

pozytywna. Jednym z poważniejszych ujęć, był brak omówienia wszystkich instytucji powiatowych, 

gdzie pominięta została sama ocena tych jednostek. Załącznikiem do strategii był raport z konsultacji 

społecznych, pytanie czy spełnione zostały wymagania do strategii poprzez to, iż proces 

uspołecznienia dokonał się. W pytaniach ujętych do konsultacji społecznych nie pojawiły się pytania 

dotyczące bezpieczeństwa ludności i mienia, rolnictwo, leśnictwo, nadzór budowlany. Wnioski 

wypływające z podsumowania procesu uspołecznienia nie bardzo się pokrywały z wynikiem 

konsultacji. Dokonując ewaluacji strategii należało odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań: 

- czy cele strategii odpowiadają potrzebom – tak cele są odpowiedzią na problemy, problematykę 

powiatu. 

- czy mieszkańcy będą znać i utożsamiać się ze strategią rozwoju – odpowiedź negatywna dotyczy 

efektu uspołecznienia samej strategii, ważne jest aby również mieszkańcy mieli świadomość istnienia 

dokumentu. Obecna analiza znajomości strategii jest bardzo niska. Należy przeprowadzić proces 

uświadamiania mieszkańców powiatu o istnieniu strategii rozwoju i jej zapisach. 

- czy struktura logiczna strategii rozwoju powiatu jest poprawna - jest poprawna, składa się                             

z priorytetów, celów strategicznych i operacyjnych oraz działań 

- czy osiągnięto by cele innymi metodami i narzędziami – przytoczone narzędzia i metody są 

prawidłowe.  
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- czy to co będzie osiągnięte jest tym co planowano – działania czyli cele strategiczne i operacyjne są 

poprawne, natomiast szansa realizacji wynosi 60 % przy uwzględnieniu również trudnych sytuacji 

finansowych. 

- czy realizacja strategii spełni oczekiwania adresatów – w większości powinna spełnić oczekiwania, 

natomiast wymagane są pewne zapisy lub ich uzupełnienia np. „kryzys ekonomiczny będzie mocno 

oddziaływał na sytuację powiatu”, jednak okazuje się, że jest to nietrafione spostrzeżenie; 

- czy efekty realizacji strategii będą korzystne dla różnych grup odbiorców – w większości tak, jednak 

mniej korzystne dla bezrobotnych, osób starszych, ubogich, niepełnosprawnych, które zostały w 

sposób słabszy potraktowane. 

- czy efekty realizacji strategii będą długie, długookresowe i trwałe – tak jednak pod pewnymi 

warunkami, należy ukształtować nową markę wizerunku powiatu, który obecnie jest trochę negatywny, 

co powiązane jest z wysokim bezrobociem, które ciąży na ocenie powiatu. 

 

Podsumowując, wykonany przez Agencję Rozwoju Pomorza projekt oceniony jest na mocną „trójkę”. 

Po naniesieniu poprawek rekomendowany jest do przyjęcia w formie uchwały przez Radę Powiatu               

w Nowym Dworze Gdańskim. Zarząd Powiatu przyjął poprawki do projektu strategii na bazie ewaluacji 

przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, co zostało przedstawione. Natomiast głównym 

obszarem, na którym należałoby się wspólnie skupić jest misja powiatu, co stanowi „esencję” strategii, 

wskazuje czym powiat będzie się zajmował w najbliższych dziesięciu latach.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, poinformował, iż komisja samorządowo – społeczna 

przedstawiła kilka wniosków do strategii. 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, wskazała brak dwóch ważnych spraw, nad którymi wspólnie 

należałoby się zastanowić, czy należy wprowadzić: 

- bazowanie i koncentracja powiatu powinna opierać się również na informacji dotyczącej Stutthofu, 

której jest bardzo mało, jednak nie można zapomnieć, iż jest to miejsce pamięci, które daje powiatowi 

dużą rozpoznawalność. Powiat powinien więcej wykazać inicjatywy, by się z nim utożsamiać. 

Aktualizacja dokumentu w oparciu o muzeum  Stutthof w zakresie w jakim mogłaby wypromować 

powiat rozwinąć. 

- plan niektórych miejscowości czy gmin z naszego powiatu dotyczących utworzenia uzdrowiska, co 

jest sprawą bezpośrednio związaną z turystyką, natomiast brak jest tego kierunku w strategii. W jakim 

stopniu strategia powiatu a gminy powinna być spójna. 

- sprawa przedstawienia w strategii zabezpieczenia przeciwpowodziowego nie jest taka zła w 

rzeczywistości, jak ukazane zostało to w dokumencie, gdzie większość pomp i stacji na terenie Żuław 

została zaktualizowana. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny – w misji powiatu wskazanej do akceptacji brak jest głównego 

czynnika, jakim jest infrastruktura np. drogowa we wszelakim pojęciu oraz baza placówek 

oświatowych. Jest to główny cel, w jakim kierunku powiat powinien podążać. Ważną również sprawą 
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jest nie tyle odwodnienie Żuław, jak potrzeba ich nawodnienia, spoglądając na dzisiejsze czasy                      

i susze jakie występują w glebie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, strategia jaką przyjmiemy będzie dokumentem 

bazowym, na którym pracować będzie zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. Uważam, iż powinna być dopracowana i doprecyzowana, natomiast za mało jest miejsca 

poświęconego zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, przedstawił zmiany. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zadał pytanie czy potrzeba jest więcej czasu, aby    

wprowadzić wskazane uwagi i przyjąć je na kolejnej sesji, czy należy zrobić przerwę i sprecyzować 

dokładnie proponowane zmiany. 

 

     Pan Andrzej Sobociński, Radny, stwierdził, iż wskazane na dzisiejszej sesji uwagi są ważnym 

elementem i nie należałoby pochopnie ich wprowadzić, podejmując dziś uchwałę. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, wskazał, iż odwlekanie podjęcia uchwały do niczego nie prowadzi i 

zaproponował, aby podjąć uchwałę bez wnoszenia poprawek, następnie na sesji w miesiącu wrześniu 

wprowadzić zmiany do uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, stwierdził, iż propozycja radnego jest nie do przyjęcia, 

ze względu na radykalny zakaz, gdyż przyjmiemy dokument, który będzie zawierał błędy, które już 

dziś zostały stwierdzone. Natomiast podjęcie uchwały w sprawie strategii w miesiącu wrześniu, 

niczego nie zmieni. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu zaapelował, aby radni w terminie do 31.08.2015 

r. zgłosili na piśmie wnioski do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015-2024. Po zgłoszonych wnioskach, Zarząd Powiatu ponownie 

przeanalizuje dokument i zaproponuje go Radzie Powiatu.  

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu, złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt.  

 

Głosowanie wniosku: 13 za, (13 obecnych na sesji)  

 

Pan Janusz Charliński i Iwona Tyburska (radni) wnieśli, aby projekt Strategii przesłać do gmin 

Powiatu Nowodworskiego do analizy i sprawdzenia, czy jest zgodny z ich Strategiami. 
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5.2 Ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.(zał. do 

protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski odczytał projekt uchwały i przedstawił uzasadnienie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący 

Rady Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

 

Głosowanie: 14 za, 1 nieobecny.  

Uchwała została podjęta.  

 

5.3 Zmiany uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 08 

grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim, ustalenia przedmiotu ich działania  i składów osobowych.              

(zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross odczytał projekt uchwały i przedstawił 

uzasadnienie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący 

Rady Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

 

Głosowanie: 12 za, 2 wstrzymujących się, 1 nieobecny.  

Uchwała została podjęta.  

 

5.4 zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.(zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Skarbnika Powiatu do omówienia 

projektu uchwały. 
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Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odczytała projekt uchwały i przedstawiła 

uzasadnienie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, wyraził, zrozumienie potrzeb jednostek powiatowych zarówno 

dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, jak i Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej, jednak wydatkowanie zaoszczędzonych własnych środków nie jest racjonalnym 

rozwiązaniem. Istnieją możliwości pozyskania środków z zewnątrz na wskazane cele. Uważa, iż 

kwota 130 tys. zł., która zostanie przeznaczona na remont odgrzybieniowy i osuszanie przy 

ziemiach budynku w poradni, jest kwotą dość wysoką, tymbardziej, iż brak jest gwarancji na 

wykonane zadanie. Należałoby rozeznać się po innych firmach, które może zagwarantowałyby 

mniejszą kwotę. Przykładem może być remont zabytkowego kościoła w Kmiecinie, na którego 

remont została wydana kwota 60 tys. zł.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał się na jakiej podstawie znane są koszty 

remontu w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym, jak i w Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż koszty znane są z wykonanych 

ekspertyz i kosztorysów. Poprosiłem prof. Bolta o zweryfikowanie tych kosztów, co okazało się, iż 

drogie cenowo są chemikalia, które muszą zostać użyte. Również zwróciłem się o wydanie opinii 

w sprawie ekspertyzy poradni Pana Ciszewskiego, który wskazał, iż ciężko będzie znaleźć 

chętnych na remont wskazanego odgrzybienia. Dyrektor Poradni Pani Narewska wystosowała 

zapytanie do 8 firm, z których zgłosiła się jedna, która gotowa jest wykonać remont. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny podtrzymuje swoje stanowisko, iż kwota 130 tys. zł. jest wysoką 

kwotą i należałoby wyjść z szerszą ofertą cenową do innych firm. 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, wyraziła, iż remonty w placówkach należy wykonać bez żadnych 

wątpliwości, natomiast sprawa znalezienia firmy, która wykona remont  tańszym kosztem, nie jest 

dobrym rozwiązaniem, z pewnością prace nie będą sobie równe. Uważam również, iż 

sugerowanie, iż koszty są za drogie, są stwierdzeniem nie popartym żadnymi dokumentami, 

dowodami. 

 

Pani Izabella Narewska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym 

Dworze Gdańskim, poinformowała, iż prośby o zabezpieczenie środków na remont 

sygnalizowane były co roku. Radni widzieli jak wygląda sytuacja w poradni, wykonana została 

również ekspertyza ekologiczna, w której zawarto informację, że funkcjonowanie dzieci w tym 

budynku jest szkodliwe. Natomiast sprawa czasowa remontu wygląda tak, iż planowane 
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rozpoczęcie remontu odbyłoby się w miesiącu sierpniu, jednak są to prace zewnętrzne, co nie 

koliduje z wykonywaniem zadań osób pracujących w poradni. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, uważa, iż Radna Pani Iwona Tyburska bardzo dobrze 

wypowiedziała się w sprawie remontów. Pojęcie cenowe wykonania środków tanio, drogo jest w 

dzisiejszym czasie pojęciem względnym. Nie można dłużej zwlekać, remont musi być wykonalny, 

tym bardziej w okresie wakacji. 

 

Pan Janusz Charliński, Radny, powiedział, iż nie mając wiedzy w sprawie metod remontu, 

trudno jest zagłosować za czymś, czego nie znam. Radny zwrócił się o możliwość wglądu                 

do dokumentów (ekspertyzy). 

 

Pan Marcin Białkowski, Radny, stwierdził, iż kilka miesięcy temu radni obecni na sali obdarzyli 

zaufaniem ludzi będących dziś w Zarządzie, prośba, aby pozwolić Zarządowi zarządzać                          

i wykonywać zadania. Dyrektor Poradni Pani Izabela Narewska ubiegała się o remont przez okres 

ośmiu lat. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Głosowanie: 11 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 nieobecny.  

Uchwała została podjęta.  

 

11.35 – 11.45 – przerwa w obradach. 

 

6.Sprawozdania z działalności powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu: 

 

6.1 Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.(zał. do protokołu). 

 

Pan Andrzej Suszek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim, omówił dokument. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 

jest powołany do tego, aby w należytym stanie utrzymywać obiekty mostowe i drogi 

powiatowe. Dróg powiatowych jest w powiecie 277,5 km, natomiast obiektów mostowych 

35, w tym dwa duże. Zadania zarządu dróg podzielić można na trzy grupy: bieżące 

utrzymanie, inwestycje i działania administracyjne, w tym nadzorowanie pasami 

drogowymi. Działania bieżące, w tym naprawa nawierzchni, podcinanie krzaków, wycinka 

drzew, malowanie oznakowania wykonywane są w obrębie możliwości, z czego 90% 

zadań wykonywanych jest siłami ludzi zatrudnionych w jednostce, natomiast 10 % jest 

zlecanych, tylko dlatego, iż brak jest odpowiedniego sprzętu. Sprawa inwestycji, 

wykonano trzy duże zadania na łączną kwotę ponad 2 mln. zł. – utrwalenie nawierzchni 
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dróg powiatowych na odcinku około 17 km., metodą nakładka na zimno. Ponadto 

wybudowano chodnik na odcinku od Nowego Dworu Gdańskiego do Kmiecina oraz 

inwestycja drogowa między Żuławami a Żuławkami Książęcymi na odcinku 1,17 m. 

Zadania zostały zakończone i rozliczone w ubiegłym roku. Sprawa działań 

administracyjnych, w których zarząd dróg zarządza pasem dróg powiatowych, wydając 

decyzje na lokalizacje, zajęcie pasa drogowego oraz pod handel, z których do powiatu 

zostały wygospodarowane środki w kwocie 530 tys. zł. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał na skutek interwencji 

mieszkańców Marzęcina o możliwość wymalowania linii osiowych nie tylko na łukach, ale 

na całości dróg powiatowych, czym spowodowane jest nie zrealizowanie tego zadania. 

 

Pan Andrzej Suszek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim, odpowiedział, iż zostały wytypowane drogi o większym znaczeniu 

strategicznym (największe natężenie ruchu) do wymalowania oznakowania osiowego. 

Decyzją Zarządu Powiatu ustalono, iż należy wymalować łuki, niebezpieczne miejsca                

i przejścia dla pieszych. Natomiast wymalowanie na całości dróg powiatowych wiąże się 

ze środkami finansowymi, których brak. 

 

6.2 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim.(zał. do protokołu). 

 

Pani Izabela Narewska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Nowym Dworze Gdańskim, omówiła dokument. Zwróciła uwagę na ogromną pracę              

w 2014 r. z dziećmi młodszymi, co związane było z wcześniejszym obowiązkiem 

szkolnym. Praca dotyczyła głównie dzieci. W 2014 r. złożono 49  wniosków o odroczenie 

dziecka, gdzie po badaniach zostało odroczonych 36 dzieci. We wskazanym roku była to 

już wysoka liczba, jednak obecnie złożonych zostało około 100 wniosków. Co roku                   

w poradni staramy wprowadzać się nowe programy, które zatwierdzone przez kuratorium 

mogą zostać wprowadzone. W 2014 r. był to program „Innowacja pedagogiczna - dam 

radę” dla dzieci młodszych, które mają problemy z nieśmiałością, emocjonalne oraz 

deficyty rozwojowe oraz kontynuacja programu „Zdolni z Pomorza”. Otwarty został punkt 

konsultacyjny dzięki współpracy z Pomorską Fundacją Psychotraumatologii, dzięki 

czemu młodzież po przejściach pomiędzy 15-30 rokiem życia, mogła uzyskać wsparcie, 

pomoc  w formie konsultacji, porad i terapii.  
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Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał się o problem uzależnień na terenie placówek 

oświatowych występuje, czy występuje, a jeśli tak to w jaki sposób jest rozwiązywany. 

  

Pani Izabela Narewska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Nowym Dworze Gdańskim, odpowiedziała, iż zadaniem poradni jest również 

profilaktyka szerokopojęta. Uzależnienie nie pojawia się od razu, najpierw występują inne 

sytuacje typu agresja, przemoc. Prowadzone w poradni zajęcia ukierunkowane są 

również w kontekście profilaktyki uzależnień. W 2014 r. pracownicy poradni zostali 

również przeszkoleni w zakresie uzależnień od komputerów, co jest nowym 

uzależnieniem. Kwestia typowych uzależnień dotyczy przed wszystkim młodzieży poza 

szkołą. Jeśli rodzic zauważy we wczesnym etapie, że dziecko ma problem np.                                  

z używkami i zgłosi się do poradni, to wówczas otrzyma wsparcie zarówno dziecko, jak              

i rodzic. Natomiast jeśli uzależnienie jest już długotrwałe, to wówczas jedynym 

rozwiązaniem jest umieszczenie tej osoby w specjalistycznym ośrodku.     

 

6.3 Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.(zał. do protokołu). 

 

Pani Dorota Chojna, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, 

omówiła dokument. Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim składa się z liceum 

oraz gimnazjum sportowego, gdzie szkoli się 349 uczniów w 14 oddziałach oraz pracuje 

41 nauczycieli. Podstawowym zadaniem jest wszechstronny rozwój ucznia, edukacja                      

i sukcesy. Sukcesem oraz wynikiem naszej pracy są wyniki egzaminów zewnętrznych. 

Uczniowie 3-ich klas gimnazjum swoimi wynikami zajęli 7 oraz 8 stopień, co jest 

wynikiem bardzo wysokim. Jesteśmy bardzo zadowoleni, a co dumą jest to, iż uczniowie 

ci mają oprócz zajęć także 10 godzin treningów, gdzie skupić się muszą głównie na 

sporcie. Specjalizujemy się głównie w angażowaniu na rzecz lokalnej społeczności w tym 

organizujemy i bierzemy udział w akcjach charytatywnych, piknikach rodzinnych, czy               

w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Co roku bierzemy udział w wymianie 

młodzieży niemiecko – polskiej oraz w debatach oksfordzkich. Współpracujemy również                            

z uczelniami wyższymi.  

 

6.4 Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.(zał. do protokołu). 

 

Pani Wioletta Przyborowska, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze 

Gdańskim, omówiła dokument. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim to 

placówka o typie kształcenia zawodowego, która składa się z dwóch szkół: zasadniczej 
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szkoły zawodowej oraz technikum. Od dwóch lat wprowadzane są nowe egzaminy                  

w zawodzie, co wiąże się z egzaminami z nowych kwalifikacji dla poszczególnych 

zawodów oraz zwiększeniem ilości godzin kształcenia praktycznego. Poziom nauczania 

weryfikuje zdawalność egzaminów zewnętrznych zawodowych. Wyniki uczniów są 

porównywalne, a nawet wyższe w stosunku do pozostałych w województwie. Wyniki 

egzaminu maturalnego są różnorodne w zależności od poziomu ustnego czy pisemnego. 

Uczniowie rozwijają umiejętności zawodowe w kontekście różnorodnych programów 

edukacyjnych lub wszelkich nowatorskich rozwiązań. Wyróżniamy trzy innowacje 

pedagogiczne, które realizowane są o zasięgu wojewódzkim „Wojewódzki turniej wiedzy 

rysunku technicznego”, ponadto współpraca z muzeum Stutthof i projekt edukacyjny 

„Mapa pamięci” oraz warsztaty dla samorządów uczniowskich. Uczniowie z naszej szkoły 

bardzo chętnie włączają się do współpracy w zakresie różnorodnych imprez na terenie 

gminy i powiatu. Hasło szkoły brzmi „Szkoła zawodowa to szkoła pozytywnego wyboru”. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, zadał pytanie w kontekście strategii 

rozwoju powiatu, gdyż w ciągu ostatniego roku pojawiło się prawie 700 ofert pracy                    

w Powiatowym Urzędzie Pracy, a tylko 90 ofert związanych było z zawodami 

wykładanymi w Zespole Szkół Nr 2, co przełoży się w przyszłości na brak pracy 

absolwenta w wyuczonym zawodzie. 

 

Pani Wioletta Przyborowska, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze 

Gdańskim, odpowiedziała, iż absolwenci mający odpowiedni zawód nie szukają ofert 

pracy tylko na terenie powiatu, ale na terenie całej Polski, a także zagranicą.  

 

6.5 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze 

Gdańskim.(zał. do protokołu). 

 

Pani Joanna Dudek, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. 

Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, omówiła dokument. Specjalny 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy umożliwia realizację obowiązku szkolnego dzieciom i 

młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz 

dzieciom i młodzieży z autyzmem. Od 01.09.2013 r. funkcjonuje przedszkole dla dzieci z 

autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Głównym zadaniem naszej 

placówki jest przygotowanie wychowanków w miarę możliwości do samodzielnego 

udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. W placówce funkcjonują: 

przedszkole specjalne dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
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szkoła podstawowa dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, 

umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem, gimnazjum dla wymienionych 

dzieci, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy, internat oraz 

zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Włączyliśmy się w szereg akcji m in.: 

„Europejski Dzień Autyzmu”, „Zły dotyk”, „Bezpieczne wakacje” itp. Rok 2014 był 

szczególny, ze względu na uroczystość nadania imienia placówce połączona z 

jubileuszem 40-lecia placówki oraz przekazania sztandaru. 

 

6.6 Domu Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie.(zał. do protokołu). 

 

Pan Jarosław Stando, omówił dokument w zastępstwie Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Mors” w Stegnie. Dom Pomocy Społecznej prowadzi działalność w zakresie 

pomocy społecznej, działając w oparciu o stałe zezwolenie Wojewody Gdańskiego oraz 

obowiązujące przepisy. Jest przeznaczony dla 130 osób w podeszłym wieku oraz 

przewlekle somatycznie chorych. W ramach aktywizacji mieszkańców organizowane są 

zajęcia terapeutyczne m. in.: arteterapia,  muzykoterapia, biblioterapia, poezjoterapia, 

czy choreoterapia. Utrzymanie mieszkańców w dobrej kondycji i sprawności ruchowej 

wydawane są stałe i doraźne zlecenia na zabiegi rehabilitacyjne. Na dzień 1 stycznia 

2014 r. stan mieszkańców wynosił 130 osób. Na przestrzeni 2014 r. w Domu Pomocy 

Społecznej umieszczono 31 nowych mieszkańców, jednak jest problem z pozyskaniem 

mieszkańców z terenu powiatu.  

 

6.7 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.(zał. do protokołu). 

 

Pani Dorota Betkier, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Gdańskim, omówiła dokument. Głównym zadaniem Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim jest pomoc w trudnych sytuacjach 

życiowych, w jakich znajdują się ludzie. Działamy w oparciu o pięć ustaw. Osobami, 

którym udzielamy pomocy są to: osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze i osoby 

starsze znajdujące się w domach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczych oraz 

usamodzielnieni wychowankowie z rodzin zastępczych. Działamy na zasadzie świadczeń 

dla tych rodzin oraz świadczymy specjalistyczne usługi obejmujące działanie prawne, 

psychologiczne i socjalne. Dzieci w rodzinach zastępczych przybywa, gdyż problemy 

rodzin poszerzają się. Jednak mamy również sukcesy, poprzez zatrudnienie asystentów             

i koordynatorów, dzięki którym w ubiegłym roku dziesięcioro dzieci z rodzin zastępczych 

powróciło do rodzin biologicznych, co uważamy za główny sukces. Działamy również              
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w grupie osób niepełnosprawnych, uczestniczymy w różnych programach np. w 2014 r. 

przystąpiliśmy jako powiat do „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami” oraz 

„Aktywny samorząd”. Posiadamy również 3 warsztaty terapii zajęciowych, gdzie łącznie 

aktywuje się społecznie 66 uczestników w Nowym Dworze Gdańskim, Jantarze                          

i Marzęcinie, działające na zasadzie środków algorytmu, które przekazywane są                      

z PFRON-u. 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, zapytała, czy zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy 

chcieliby stworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, czy jest to zadanie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.   

 

Pani Dorota Betkier, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Gdańskim, odpowiedziała, iż zadanie stworzenia miejsca pracy dla osoby 

niepełnosprawnej, czyli rehabilitacja zawodowa od 2006 r., została przejęta przez 

Powiatowy Urząd Pracy.  

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał się o współpracę z Fundacją „Rodzina Nadziei”, 

gdyż w ostatnim czasie pojawiły się w prasie niepokojące informacje. 

 

Pani Dorota Betkier, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Gdańskim, odpowiedziała, iż z fundacją „Rodzina Nadziei” w Liniewku została 

podpisana umowa, która w grudniu 2015 r. się zakończy, na realizację zadań 

umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej czwórki dzieci, które obecnie się 

tam znajdują. Faktem jest, iż ukazał się niepokojący artykuł w prasie, jednak po odbytej 

kontroli brak jest niepokojących sygnałów. Brak stwierdzonych nieprawidłowości                        

w zarzuconym zakresie, a dotyczących dzieci z terenu naszego powiatu tam 

umieszczonych. Zarzut nie został potwierdzony przez prokuraturę.  

 

6.8 Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.(zał. do protokołu). 

  

Przewodniczący Rady, Jacek Gross, poprosił o przedstawienie informacji w zakresie ilości 

osób bezrobotnych, osób, które utraciły pracę oraz ją uzyskały, dzięki pomocy jednostki. 

 

Pani Wioletta Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Gdańskim, odpowiedziała, iż osób bezrobotnych w 2014 r. było 1457, z czego 22 %                     

z prawem do zasiłku, natomiast za pozostałe zarejestrowane osoby bezrobotne 
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odprowadzane były składki zdrowotne, skąd na koniec 2014 r. takich osób było 3600, a 

stopa bezrobocia wyniosła około 30%. Na zarejestrowanych bezrobotnych przypada więcej 

kobiet około 60%, gdyż trudniej jest im znaleźć pracę, są mniej dyspozycyjne czasowo ze 

względu na wychowywanie dzieci. Około 3909 osób zostało wyrejestrowanych z różnych 

względów, z czego 53% to były podjęcia pracy, natomiast około 1231 osób stanowi problem 

w kwestii gotowości do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Osoby, które nie potwierdzą swojej 

gotowości do pracy zostają wyrejestrowane na okres czterech miesięcy, a dopiero po ich 

upływie mogą ponownie się zarejestrować. W 2014 r. urząd pracy pozyskał kwotę ponad               

7 mln zł. na aktywizację osób bezrobotnych, z czego 76% stanowiła kwota pozyskana                   

z projektów. Prawie 70% osób, które zostaje zaktywizowanych otrzymuje umowę o pracę. 

Unia Europejska chcąc uniknąć zatrudniania ludzi na umowy zlecenia, zawarła wytyczne                  

w projektach, dotyczące zatrudnienia osób po zakończeniu projektu na umowę o pracę, na 

cały etat bądź pół etatu. Urząd pracy współpracuje z partnerami rynku pracy takimi jak 

ochotniczy hufiec pracy czy szkoły zawodowe ponadgimnazjalne, czynnie również 

uczestniczy w targach pracy. Organizowane są wizyty u pracodawców oraz przedsięwzięcia 

takie jak „Pomorski dzień przedsiębiorczości” organizowany na terenie Nowego Dworu 

Gdańskiego, jak również szkolenia dla pracodawców, celem przedstawienia nowej formy 

szkoleniowej, dotyczącej przeszkolenia ze środków urzędu pracy pracowników 45+. 

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny zapytał się o główne zadanie Powiatowego Urzędu Pracy, 

którym jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy lub w uzyskaniu odpowiednich 

kwalifikacji. Okres zatrudniania pracowników na sezon rozpoczyna się od miesiąca kwietnia, 

jednak bezrobotny nie pójdzie wcześniej do pracy, póki nie otrzyma zaświadczenia od 

lekarza medycyny pracy.  Termin wizyty u lekarza medycyny pracy w naszym powiecie                 

po rozmowie z pracodawcą, jest to okres 2-3 tygodni. Następuje taka sytuacja, że lekarz 

medycyny pracy wystawi zaświadczenie po odbyciu badań, gdzie jest to okres kolejnych 

dwóch tygodni, wówczas na miejsce tej osoby pracę otrzymuje inna, która zaświadczenie od 

lekarz medycyny pracy zdobyła nie na terenie powiatu. Czy nie można usprawnić pracy                 

w taki sposób, aby w momencie niedyspozycyjności lekarza medycyny pracy na terenie 

naszego powiatu, bezrobotny mógł takie zaświadczenie zdobyć u lekarza z innego terenu. 

 

Pani Wioletta Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Gdańskim, odpowiedziała, iż urząd pracy ma podpisaną umowę z ośrodkiem zdrowia  „Twój 

lekarz”. Była taka sytuacja, iż lekarz medycyny pracy był na zwolnieniu lekarskim, wówczas 

przekazaliśmy informację bezrobotnym, że mogą znaleźć innego lekarza, który wyda im 
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zaświadczenie, jednak pojawiła się taka sytuacja, iż inny lekarz medycy pracy nie przyjął 

bezrobotnego, gdyż nie miał podpisanej umowy z urzędem pracy. 

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny zapytał się w jaki sposób można taką sytuację usprawnić. 

 

Pani Wioletta Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Gdańskim, odpowiedziała, iż urząd pracy ma podpisaną umowę tylko z jednym ośrodkiem 

zdrowia w Nowym Dworze Gdańskim, natomiast inny lekarz medycyny pracy z tego terenu 

bez umowy nie chce przyjąć.  

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, nie rozumie dlaczego lekarz nie chce przyjąć bezrobotnego, 

pytanie czy lekarz medycyny pracy ma obowiązek przyjęcia bezrobotnych tylko na umowę.  

 

Pani Wioletta Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Gdańskim, odpowiedziała, iż skierowanie do lekarza medycy pracy wystawia pracodawca. 

Urząd pracy ma zawartą umowę z lekarzem, który przyjmuje bezrobotnych, gdyż zdarzają 

się takie sytuacje, że bezrobotny odmawia udziału w szkoleniu lub nie podejmie pracy                   

z uwagi na stan zdrowia, wówczas urząd kieruje taką osobę do lekarza medycy pracy,                     

z którym ma podpisaną umowę, celem weryfikacji. Natomiast jeśli to pracodawca skierował 

osobę do lekarza medycy pracy, to uważam, iż osoba może pójść do któregokolwiek lekarza                                     

po zaświadczenie. 

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, zapytał się czy w związku z tym, iż pracodawca ma 

obowiązek podpisania umowy z lekarzem medycyny pracy, to jak wygląda sprawa wizyty 

bezrobotnego u lekarza medycyny pracy z innego terenu, celem otrzymania zaświadczenia, 

czy istnieje taka możliwość. 

 

Pani Wioletta Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Gdańskim, odpowiedziała, iż dokładnie nie wie z czego to wynika, każdy pracodawca 

inaczej podchodzi do tematu, myślę, iż pracodawca prywatny nie ma podpisanej umowy, 

natomiast jednostki publiczne posiadają takie umowy. 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, zapytała o sytuację w urzędzie pracy, w którym tylko kilka 

osób delegowanych jest do pracy z klientem, w związku z tym, iż pracownicy przebywają na 

urlopach, zwolnieniach lekarskich, dlaczego nie ma możliwości przesunięcia pracowników do 

pełnienia roli doradcy klienta indywidualnego z pozostałej ilości pracowników. Jeśli wynika to 
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z posiadanych kwalifikacji, to z pewnością istnieje możliwość przeszkolenia, przygotowania 

tych osób. Pytanie czy istnieje możliwość zwiększenia osób współpracujących z klientem. 

Następnie Radna zadała kilka pytań dotyczących sprawozdania: 

- kto korzysta z robót publicznych, jak wygląda pomoc przedsiębiorcom w tym zakresie                   

oraz jakich okresów dotyczy, 

- sprawa wizyt pracowników w siedzibach pracodawców, jak wyglądają i czemu służą, 

- jak wygląda inicjatywa propagowania możliwości korzystania z wyjazdów do aglomeracji, 

celem obycia z dużym miastem i pozytywnego nastawienia do pracy poza miejscem 

zamieszkania. 

 

Pani Wioletta Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Gdańskim, odpowiedziała, iż obowiązuje nowa funkcja narzucona na urząd pracy od maja 

2014 r. doradca klienta, którym może być specyficzna grupa ludzi tj. pośrednik pracy, 

doradca zawodowy, specjalista ds. programów i specjalista ds. rozwoju zawodowego, co  

naznaczone jest ustawą. Problem wynika z tego, iż osoba nie pracująca wcześniej jako 

pośrednik pracy, nie może zostać doradcą klienta. Kwestia przesunięcia osoby                      

z księgowości polega na tym, iż najpierw otrzymuje ona statut  pośrednika pracy, następnie 

musi przepracować na danym stanowisku 12 miesięcy, aby zostać doradcą klienta, takie są 

wymogi ustawy. W obecnej chwili na stanowisku doradcy klienta są trzy osoby, które 

przebywają na urlopach macierzyńskich. W poprzednim tygodniu wystosowaliśmy pismo do 

ministerstwa, co we wskazanych sytuacjach czynić, gdyż nie jest to tylko problem Urzędu 

Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, tylko całej Polski. W odpowiedzi na pismo informacja  

jest taka, iż brak jest innej możliwości, gdyż doradcą klienta może zostać osoba pełniąca 

jedną z czterech wskazanych wcześniej funkcji. Jednak w obecnym momencie nie widzę 

większego problemu, gdyż stażysta pośrednik pracy nie może tylko profilować osób, 

natomiast pozostałe obowiązki jak najbardziej wykonuje, w związku z czym żaden standard 

usług w tym zakresie nie jest obniżony.  

Sprawa robót publicznych, które przeznaczone są tylko dla jednostek samorządu 

terytorialnego, w związku z tym korzystają z tych usług samorządy, gminy. Roboty publiczne 

polegają na tym, iż przez okres 6 miesięcy refundowane są organizatorowi robót publicznych 

najniższe wynagrodzenie oraz składka ZUS za danego pracownika. Jednak w związku z tym, 

iż na jednego pracownika ponoszona jest kwota 2,500 zł., co jest wysokim kosztem, podjęto 

decyzję o zaprzestaniu tej formy pomocy.  

Sprawa nowej inicjatywy pojawiła się w związku z tym, iż w większości osobami 

bezrobotnymi są kobiety, które boją się pojechać do większego miasta, wobec powyższego 

zamysłem była organizacja wyjazdów do takich miejsc. Podpisane zostało porozumienie                  
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z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, gdzie znajduje się  centrum kariery zawodowej, 

w którym osoby uczą się rozmowy z doradcą zawodowym. Organizujemy takie wyjazdy dla 

osób, refundując koszty dojazdu.  

Sprawa wizyt u pracodawców, wyznaczony jest pośrednik ds. wizyt u pracodawców, podczas 

których promuje nasze usługi, z jakich pracodawca może skorzystać oraz możliwość 

pozyskania środków na aktywizację bezrobotnych. Zbiera również informację o potrzebach 

kadrowych pracodawcy, pozyskując w tym oferty pracy. 

 

7. Procedura absolutoryjna. 

7.1.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. wraz z informacją                

o stanie mienia oraz opinią Regionalną Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.  

(zał. do protokołu). 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Skarbnika Powiatu do 

przedstawienia sprawozdania. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odczytała sprawozdanie z wykonania budżetu za 

2014 r. wraz z informacją o stanie mienia oraz opinią Regionalną Izby Obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu. 

 

7.1.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 r.(zał. do protokołu). 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Skarbnika Powiatu do 

przedstawienia sprawozdania. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odczytała sprawozdanie finansowe za 2014 r.   

 

7.1.3 Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w 

sprawie udzielenia absolutorium za 2014 r. dla Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.                  

(zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Roman Pawłowski  odczytał dokument. 

 

7.1.4 Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Powiatu 

absolutorium.  
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Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, wypowiedziała się, iż za 

realizację budżetu w 2014 r. w głównej mierze odpowiada poprzedni skład Zarządu przy 

wsparciu ówczesnej Rady Powiatu. Wynik ostateczny jaki uzyskaliśmy zaczynał się od 

deficytu, który zakładany był pierwotnie w wysokości 193 tys. zł., a ostatecznie przełożył się 

na nadwyżkę budżetową w wysokości 324 tys. zł. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 

racjonalna i oszczędna polityka prowadzona przez Zarząd przy pełnej aprobacie Rady 

Powiatu, jak i pełnym zdyscyplinowaniu i zaangażowaniu dyrektorów naszych jednostek 

organizacyjnych. Wynik jest na plus na około 0,5 mln. zł. Przy tak dużych potrzebach wynik 

ostateczny jest dobry. Spłacane były również zobowiązania finansowe zaciągnięte w latach 

2005-2012. 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, powiedziała, iż obecny Zarząd, któremu będziemy udzielać 

absolutorium, pracował dość krótko. Chcąc się odnieść do wypowiedzi Wicestarosty, należy 

pamiętać, iż zadłużenie samorządu nie jest katastrofą, tak naprawdę dzięki zaciągniętym 

środkom cokolwiek się dzieje, wyremontowano drogi, a budynki placówek oświatowych 

wyglądają lepiej. Zadłużenie nie jest powodem do dumy, ale również nie do przesadnej 

krytyki, jest to zwykłe działanie samorządu. Będę głosowała za absolutorium dla Zarządu 

Powiatu, gdyż budżet został wykonany.  

 

Pan Janusz Charliński, Radny, oświadczył, iż wynik ostateczny cieszy, jednak należy być 

świadomym, iż wiele rzeczy nie udało się wykonać np. drogi oraz wiele różnych ważnych 

spraw, które latami czekają na realizację. Musimy być świadomi, że przed nami do 

załatwienia jest wiele priorytetowych spraw, które czekają na rozwiązanie. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, potwierdził, iż poprzedni Zarząd, który 

funkcjonował był bardzo gospodarny, co może stwierdzić również znaczna liczba obecnych 

na sali radnych będących w poprzedniej kadencji, co przełożyło się na podejmowanie 

stosownych uchwał. W obecnej chwili zawieszono spłatę kredytu, celem skorzystania                   

z kredytu konsolidacyjnego. Wobec powyższego kroku nie można byłoby podejmować 

żadnych inwestycji. Należy pogratulować również poprzednim członkom Zarządu, iż działali 

roztropnie. Nie jest łatwo zarządzać i decydować, wie ten kto tego doświadczył.                           

W bieżącym roku zaplanowano dwie inwestycje, a myśląc pozytywnie o sprzedaży majątku 

w roku następnym pierwotnie należałoby zabezpieczyć bieżącą egzystencję powiatu. 

 

7.2 Uchwały Rady Powiatu w sprawach: 
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7.2.1 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.  (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski odczytał projekt uchwały i przedstawił uzasadnienie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący 

Rady Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

 

Głosowanie: 13 za, 2 nieobecnych  

Uchwała została podjęta.  

 

7.2.2 Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.  (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski odczytał projekt uchwały i przedstawił uzasadnienie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący 

Rady Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 13 za, 2 nieobecnych  

Uchwała została podjęta.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, pogratulował obecnemu Zarządowi oraz 

poprzedniemu, który wykonał pracę z pełnym zaangażowaniem. Natomiast obecnemu życzę 

pozyskania większych środków unijnych i tak sprawnego zarządzania jak dotychczas. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, złożyła podziękowania Radzie za 

udzielenie absolutorium, jak również Skarbnikowi Powiatu, Sekretarzowi Powiatu oraz 

kierownikom jednostek powiatowych, dzięki którym praca i dyscyplina pomogła wykonać budżet. 

 

8. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (zał. do protokołu). 
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zapytał się o spotkanie w dniu 15.05.2015 r. z panem 

Kamilem Czyżewskim z firmy Budimex, w jakim charakterze występowała wskazana firma oraz co 

było przedmiotem tego spotkania. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski odpowiedział, iż przedstawiciel firmy Budimex zwrócił 

się telefonicznie z prośbą o spotkanie. Zgłosił się w sprawie omówienia potencjalnego objazdu, 

rekomendując chęć rozpoznania oczekiwań społecznych przedstawionych przez powiat. W związku                 

z tym przekazałem informację członkom Zarządu, którzy zadecydowali, aby zaprosić przedstawiciela 

firmy Budimex na posiedzenie Zarządu. Firma Budimex uczestnicząc w przetargu chce zdiagnozować 

potencjalne koszty. Następne spotkanie odbyło się z udziałem samorządowców z  gmin powiatu, 

którego tematem był przebieg trasy objazdu jeśli firma Budimex wygra przetarg. Wskazana firma musi 

dostosować drogę do standardu krajowego. Na chwilę obecną nie ma żadnej wiążącej odpowiedzi ze 

strony firmy Budimex. 

 

Informacja została przyjęta.  

 

9.  Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Brak wniosków. 

 

10. Sprawy różne. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż uczestniczył wraz z dwójką radnych w 

wyjeździe do Niemiec -  Meklemburgi, do powiatu o podobnej problematyce funkcjonowania jak powiat 

nowodworski. Poznaliśmy funkcjonowanie powiatu, sesji rady oraz strefy nadmorskiej - sprawa opłat 

klimatycznych. Stwierdzenie jest jedno dużo pracy przed nami, aby w jakimś stopniu dorównać. 

 

Pan Andrzej Zakrzewski, mieszkaniec Nowego Dworu Gdańskiego zgodnie z art. 63 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej wnosi o: 

1. Powołanie rzetelnej komisji w celu sprawdzenie stanu mienia przejętego przez stowarzyszenie 

(PTMKŻ) – składany w imieniu P. Zakrzewskiego.  

2. Przedstawienie nowej umowy (pomiędzy starostwem, a PTMKŻ) i członków, którzy 

negocjowali warunki tej I umowy. 

3. Sprawdzenie jaki czynsz ponosi PTMKŻ, a jakie osiąga zysk i jaka to jest kwota?  

4. Jak to się stało, że po dwóch latach działania stowarzyszenia przestała działać umowa 

dzierżawy rozwiązana z dniem 27.03.2006 r. (umowa z czerwca 2004 r.). i jak była 

przedłużana?  

5. Jak wygląda zatrudnienie przez PTMKŻ i jak to się ma do zatrudnienia poprzez PUP. Czy jest 

to zatrudnienie poprzez urząd pracy? 

6. Przedstawienie wykazu elementów bezużytecznych dla kolei, i czy były przekazane do 

starostwa. 
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7. Czy jest komórka organizacyjna w starostwie kontrolująca PTMKŻ? Czy są do ich wykazów? 

8. Na jakich zasadach została przedłużona umowa z PTMKŻ, czy nie powinien być przetarg? 

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

 

11. Zakończenie obrad Sesji. 

Pan Jacek Gross Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

Protokołowała: D. Fila i R. Kamińska 


