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PROTOKÓŁ NR IX/2015 

z IX sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia  22 września 2015 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 12.00 

 

 

 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

Pan Janusz Charliński, Pan Henryk Kuczma – przybyli później. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, wnosi do porządku obrad o: 

- wprowadzenie autopoprawki projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego 

szczegółowe zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe”, 

- wycofanie pkt. 5.4 projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

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

Głosowanie:13 za, 2 – nieobecnych (Pan H. Kuczma, Pan J. Charliński). 

 

Następnie odczytał porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie. 

Głosowanie: 13 za, 2 – nieobecnych (Pan H. Kuczma, Pan J. Charliński).      

 

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.  

9.05 – Pan Henryk Kuczma, Wiceprzewodniczący Rady przybył na posiedzenie Rady. 

9.10 - Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady przybył na posiedzenie Rady. 
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3.Interpelacje i zapytania Radnych. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, zgłosił interpelacje w sprawach:  

-   budowy E„7” - czy odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia trasy objazdu przez gminę Nowy 

Dwór Gdański. Firma, która wygrała przetarg, powinna przedstawić umowę  z właścicielem drogi do 

GDDKiA, pytanie jak przedstawia się sprawa, czy są uzgodnienia firm z GDDKiA. 

 

- interpelacja do Zarządu Powiatu oraz do Pani Barbary Ogrodowskiej, Wicestarosty 

Nowodworskiego,  dotycząca udzielenia niekompletnej odpowiedzi w sprawie poruszonego tematu 

na posiedzeniu komisji rolniczej, dotyczącego urządzeń melioracyjnych do nawadniania i odwadniania 

rowów. Prośba o pomoc w innym zakresie, jak np. wybudowanie polderu, uzgodnienie budowy 

urządzeń typu  zastawki.  

 

- wydania pozwoleń na przejazd drogami powiatowymi, gdzie obowiązują ograniczenia nośności                  

-  (Jazowo). Zarząd powinien monitorować jak wygląda droga, wydając pozwolenia na przejazd 

ponadgabarytowych samochodów. Droga przez ostatni rok bardzo się zniszczyła. Radny uważa, iż 

dzierżawca lub właściciel powinien partycypować w kosztach remontu drogi. Pytanie, czy ze strony 

Zarządu Powiatu były wystąpienia w celu partycypacji w kosztach remontu drogi - prośba o odpowiedź 

na piśmie, 

 

- remontu częściowego odcinka Lubieszewo – Nowy Staw, należącego do Powiatu Nowodworskiego. 

Władze Starostwa Powiatowego w Malborku uzgodniły z firmą, która budowała wiatraki, iż w bieżącym 

roku wyremontuje drogę na odcinku Lubieszewo – Nowy Staw. Jest to również droga częściowo 

należącą do Powiatu Nowodworskiego. Gmina Nowy Staw wyremontuje do granic swojego powiatu 

drogę, natomiast część drogi należąca do Powiatu Nowodworskiego pozostanie w złym stanie, po 

przejazdach samochodów przewożących części do wiatraków. Pytanie: czy od firmy wykonawczej były  

jakieś uzgodnienia dotyczące drogi Lubieszewo – Nowy Staw? 

 

- przedstawienia planu budowy i remontu powiatowych dróg lokalnych (np.: ul. Polna w Marzęcinie, 

chodnik w Orłowie) – odpowiedź na piśmie, 

 

- zabezpieczenia środków finansowych na wybudowanie wiaty dla historycznego traktora w Zespole 

Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, chroniącego go od czynników atmosferycznych. 

 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, zgłosił interpelacje w sprawach: 

 

- uprzątnięcia, w ramach możliwości, „padłych” zwierząt z dróg powiatowych np. Chełmek – 

Marzęcino, Drewnica – Mikoszewo, Junoszyno, Rybina – Sztutowo, Sztutowo – Krynica Morska, 
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- uwzględnienia propozycji zorganizowania debaty lub spotkania z  Wójtami, Burmistrzami, przed 

ogłoszeniem nowego przetargu na obsługę parkingów nad morzem (Stegna, Sztutowo, Kąty 

Rybackie), 

 

- okoszenia terenu wokół wiaduktu w Kmiecinie oraz w Drewnicy – most; 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, zgłosiła interpelację w sprawie: 

- udzielenia informacji dotyczącej oficjalnie złożonych skarg w zakresie parkowania na drogach do 

morza. ( temat skargi, adresat, ilość skarg). 

 

4.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.  (zał. do protokołu). 

4.1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2015 r.  

4.2 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskie za 

I półrocze 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie informacji.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Skarbnika Powiatu do omówienia informacji. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła dokument. 

 

Skarbnik Powiatu dodała, iż Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 

z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, poinformował, iż wykonanie dochodów w 52% i 

wydatków w 46%, stanowi, iż budżetu Powiatu Nowodworskiego nie jest w złym stanie, wobec 

powyższego należy pochwalić Zarząd Powiatu za prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki 

finansowej. 

 

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

 

Informacja została przyjęta. 

 

5.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1 raportu realizacji w latach 2013-2014 „Programu Ochrony Środowiska Powiatu 

Nowodworskiego na  lata 2013-2016  z uwzględnieniem perspektywy 2017 – 2020” .(zał. do 

protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
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Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska do omówienia dokumentu.  

 

Pani Krystyna Damszel – Podsiadły, Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

poinformowała, iż raport dotyczy okresu dwuletniego tj. lata 2013-2014 jest zestawieniem zadań 

wynikających z programu ochrony środowiska, który opracowywany został na okres czterech lat,               

z uwzględnieniem perspektywy na kolejne cztery lata. Program ochrony środowiska opracowywany 

jest przez pracowników starostwa przy udziale gmin i instytucji z terenu powiatu nowodworskiego. W 

programie wyodrębnione zostały cztery cele długookresowe i jedenaście celów średniookresowych. Z 

powyższego zauważa się tendencję wzrostową. Sprawa finansów przeznaczonych na ochronę 

środowiska, w okresie ostatniego dwulecia jest to kwota 117 mln wydanych na ochronę środowiska, 

natomiast poprzednie dwulecie to kwota 74 mln zł. Zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska 

dotyczą przede wszystkim wsparcia, natomiast fizyczną kwestię rozstrzygają gminy instytucje, które 

realizują w sposób fizyczny zadania ochrony środowiska. Opracowane w programie zadania i cele 

wynikają z programu krajowego i wojewódzkiego.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, złożył wniosek do senatora L. Czarnobaja w sprawie 

interwencji dotyczącej utrzymania ochrony środowiska na terenie obszaru „Natura 2000”, przy drodze 

nr 501 na odcinku Kątów Rybackich, w kierunku Skowronek w Krynicy Morskiej, gdzie wywożone są 

odpady gruzów betonowych. Podjęto działania interwencyjne powiadamiając Wojewódzki Inspektorat, 

NIK, jednak  brak jest jakiejkolwiek skuteczności. Prośba o interwencję senatora w powyższej sprawie. 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, ponowiła wniosek Komisji Samorządowo – Społecznej w sprawie 

przedstawienia informacji np. naukowej, dotyczącej potwierdzenia braku szkodliwości wpływu na 

zdrowie  i  ochronę środowiska, wywożonych osadów na pola rolników. W szczególności sprawa  

dotyczy gmin Sztutowo i Stegny. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, poinformował, iż sprawą gospodarki osadami zajmuje 

się spółka „Mierzeja” w Stegnie, jak również oczyszczalnie, które prowadzą działania, celem 

kompleksowego rozwiązania problemu. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny Powiatu Nowodworskiego, poinformował, iż trzy, cztery lata temu 

podobna kwestia dotyczyła miasta Nowy Dwór Gdański i z pewnością jest to bardzo szkodliwe. 

Powinniśmy wskazać w jaki sposób rozwiązać problem, gdyż osad wywożony na pola, jest szkodliwy 

w bardzo dużym stopniu, posiada zawartość metali ciężkich. Osady powinny być wywożone na pola 

około 20 ton na ha, natomiast w formie oszczędności wywożone jest zdecydowanie więcej. Istnieją 

oczyszczalnie, które pozostawiają osad do wyschnięcia do dwóch, trzech lat, następnie wywożą na 

pola, jednak  przedstawiona wersja jest zdecydowanie droższa. Powinny zostać zlokalizowane 

miejsca, gdzie można byłoby składować osad.  

 



 

5 

 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, dodał, iż 

oczyszczalnia ścieków w Stegnie jest związkiem komunalnym dwóch gmin: Stegny i Sztutowa. 

Krynica Morska poradziła sobie z tematem osadów, gdyż miasto nie dopuściło do tego, aby w okresie 

letnim, gdzie przybywają turyści czuć było „smród”. Nie możemy być obojętni na wskazany problem. 

Jednak z pewnością chodzi o koszty. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny Powiatu Nowodworskiego, powiedział, iż wywożone osady 

posiadają wszystkie zgody według przepisów. Wskazane sytuacje są jak najbardziej zrozumiałe. 

Gminy mogą rozwiązać problem wywożonych osadów, jednak wiązać się to będzie z kosztami, a 

zapłacą za to wszyscy. Koszt utylizacji osadów wyniósłby około 100 tys. zł. rocznie.  

 

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

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

 

Głosowanie: 15 za,  

Uchwała została podjęta.  

 

5.2 zmiany planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          

w 2015 roku”.(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: 15 za 

Uchwała została podjęta.  

 

5.3 uchwalenia „Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania nagród za 

wysokie wyniki sportowe”.(zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski odczytał projekt uchwały i przedstawił uzasadnienie.  
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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 wstrzymujących się (Pan A. Sobociński, Pan I. Stolarz) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.4 udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Powiatu 

Nowodworskiego.(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: 15 za 

Uchwała została podjęta.  

 

5.5 wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej realizacji projektu                              

pn. „Zdolni z Pomorza” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.(zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, zobligował Panią Izabellę Narewską, Dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim do przedstawienia informacji w sprawie 

projektu „Zdolni z Pomorza”. 

 

Pani Izabella Narewska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze 

Gdańskim, przedstawiła informację. 

 

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

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 
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Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

 

Głosowanie: 15 za 

Uchwała została podjęta. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, złożył wniosek o 10 minut przerwy. 

 

10.00 – 10.10 – przerwa. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, oddał głos obecnemu na sesji Rady Powiatu Senatorowi, 

Panu Leszkowi Czarnobaj. 

 

Senator, Pan Leszek Czarnobaj, przedstawił, iż na element pracy parlamentarnej składa się  praca     

w samym senacie, jak i w jego komisjach. Senator poinformował, iż jest członkiem komisji budżetu                

i finansów publicznych, gdzie poruszane są tematy budżetu, jak również  zmiany w obowiązujących 

przepisach prawa związanych z finansami. Następnie druga komisja tzw. „polonijna”, na której 

poruszane są sprawy związane z zapisami w konstytucji RP, czyli dotyczące „polonii”. Senator jest 

również członkiem wielu zespołów m.in. przewodniczącym zespołu ds. finansów samorządów. 

Senator poinformował, iż w ciągu czterech lat był sprawozdawcą 25 projektów ustaw były to projekty  

ustaw m. in.: dotyczące podatków, „Skoków”. Senator podejmował również temat dotyczący ustaw, 

które ważne są dla każdej społeczności lokalnej m. in. ustawa o petycjach, która wchodząc w życie z 

dniem 6 września br. w sposób ustawowy reguluje sprawę petycji jest to inicjatywa senatu, nad którą 

prace trwały pięć lat, ustawa reguluje sposób postępowania i procedurę. Kolejną ustawą jest ustawa o 

odnawialnych źródłach energii. Senator poruszył wątek konsumencki ustawy, który mówi o tym, że 

istnieje możliwość produkcji energii. Następnie senator poinformował, iż prowadzi wraz z ministrem 

Kozdroniem biura senatorsko - poselskie w czterech miastach: Kwidzyn, Malbork, Nowy Dwór 

Gdański, Sztum. 

Senator dodał, iż współpracuje z samorządami w kwestii  poprawy jakości dróg wojewódzkich. 

Ważnym efektem złożonych wniosków było zwiększenie w 2014 i 2015 roku kwoty na „schetynówki”    

z 250 mln. zł. na 1 mld zł.  

Senator przekazał, że jeśli pojawi się ważny problem dla społeczności lokalnej, dla którego władza 

publiczna, rządowa nie ma zrozumienia, to będzie reagował na powyższe. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu, zaproponował, aby senator wspierał działania 

dotyczące remontu lub budowy nowych dwóch dróg wojewódzkich 501 i 502, gdyż są one strategiczne 

i ważne dla Pomorza i dla  powiatu nowodworskiego. 

 

Pan Leszek Czarnobaj, Senator, poinformował, iż tematyka dróg 501 i 502 jest poruszana, natomiast 

decyzja w sprawie konkretnych poczynań powinna zapaść w następnym roku, o czym oczywiście 
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poinformujemy. Zapewnił, iż sprawa jest lobbowana na rzecz realizacji w planie sieci rozwoju dróg na 

Pomorzu. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poruszył sprawy spółdzielczych banków i złożył wniosek do 

senatora L. Czarnobaja w sprawie zmiany klasyfikacji drogi powiatowej Stróża – Mikoszewo na drogę 

wojewódzką. 

 

Pan Leszek Czarnobaj, Senator, odpowiedział, że jeśli decyzją Zarządu, Rady jest, aby którakolwiek  

droga została przekwalifikowana według nośności, rodzaju, to jak najbardziej będzie lobbował. 

Senator odniósł się również do sprawy sprawie banków spółdzielczych. Jednym z elementów rozwoju 

jest kapitał w postaci pieniądza. Instytucją, która w imieniu RP sprawuje nadzór nad całym systemem 

nie tylko banków spółdzielczych jest KNF. Senator zaproponował, aby Radny przygotował konkretny 

wniosek wraz z bankiem zrzeszającym i przesłał, celem zorganizowania spotkania z szefem KNF. 

Senator uważa, iż należy znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonowało banki spółdzielcze 

zrzeszone, jak i tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo systemu bankowego.  

 

10.40 – wyszedł Pan A. Sobociński 

 

5.6 wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu.(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 nie brał udziału w głosowaniu – Pan A. Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.7 zmiany Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 lutego                          

2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim .(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. 
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Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

 

Głosowanie: 14 za, (1 nie brał udziału w głosowaniu – Pan A. Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.8 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: 14 za, (1 nie brał udziału w głosowaniu – Pan A. Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.9 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. (zał. do 

protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

10.55 – wrócił Pan A. Sobociński 

 

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: 15 za 

Uchwała została podjęta.  

 

5.10 rozpatrzenia skargi na zachowanie Starosty Nowodworskiego. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski odczytał projekt uchwały i przedstawił uzasadnienie.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi.  

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, ponowiła wniosek komisji Samorządowo – Społecznej w sprawie 

opracowania procedury umawiania petentów do Starosty (intencja – unikanie skarg na działanie 

Starosty). 

 

Pani Joanna Bryk, Sekretarz Powiatu, poinformowała, iż z regulaminu organizacyjnego starostwa 

powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wynika wprost, iż Starosta ma wyznaczony dzień na 

przyjmowanie petentów w sprawach skarg i wniosków, tym dniem jest środa od godz. 13.00 do 16.30, 

natomiast w pozostałych sprawach, jeśli nie koliduje ze spotkaniami Starosty bądź Wicestarosty, 

petenci są przyjmowani  od razu. 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, zapytała się o tryb postępowania, procedurę umawiania petentów. 

 

Pani Joanna Bryk, Sekretarz Powiatu, poinformowała, iż procedura jest realizowana w starostwie, 

jednak brak jest wpływu na niektórych petentów. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał się jak wygląda proces umówienia do Starosty bądź 

Wicestarosty, tryb postępowania w przypadku petenta, co powinien zrobić, aby umówić się na wizytę. 

 

Pani Joanna Bryk, Sekretarz Powiatu, odpowiedziała, iż w sekretariacie odpowiedzialny za 

umawianie petentów jest pracownik, który informuje petenta kiedy jest możliwość umówienia danej 

wizyty, natomiast formalnie brak jest takiego zapisu, jest to wewnętrzne uregulowanie. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, dodał, iż nie widzi problemu w poruszonym temacie,                          

a funkcjonowanie procedury umawiania petentów do Starosty bądź Wicestarosty jest prawidłowe. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 13 za, (1 przeciw – Pan S. Juszczyk, 1 wstrzymujący się – Pan Z. Ptak) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.11 rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. .(zał. do 

protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski odczytał projekt uchwały i przedstawił uzasadnienie.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 15 za 

Uchwała została podjęta.  

 

5.12 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. 

 

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

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: 15 za 

Uchwała została podjęta.  

 

6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. (zał. do protokołu). 

 

Informacja została przyjęta.  

 

7.  Wnioski i oświadczenia Radnych. 

 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, złożył wniosek dotyczący wydłużenia okresu 

otwarcia mostów powiatowych ( do końca września tj. w okresie od 1 maja do 30 września). 

 

8. Sprawy różne. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, udzielił odpowiedzi w sprawie: 

 

- budowy „E7” – poinformował, iż w przetargu wygrała firma Metrostav i Budimex. Firma Metrostav 

odpowiedzialna jest za wykonanie odcinka drogi od Koszwał do Nowego Dworu Gdańskiego, 
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natomiast firma Budimex od Nowego Dworu Gdańskiego do Kazimierzowa. Firmy nie podpisały 

jeszcze oficjalnie umowy, co ma nastąpić do końca miesiąca września br. Następnie odbędą się  

spotkania z firmami. Poprzednio wykonawca, który wygrał przetarg, odpowiedzialny był za wykonanie 

określonej drogi, natomiast koszty zewnętrzne typu objazdy, przejmowała GDDKiA. W obecnej chwili 

sprawa wykonania drogi, przedstawia się w taki sposób, iż wszystkie koszty poniesione na budowę 

drogi, zostały wpisane w „pakiet kosztów.” Wobec powyższego partnerem do negocjacji jest 

bezpośredni wykonawca, czyli w sytuacji powiatu firmy: Budimex i Metrostav. W najbliższym czasie 

odbędą się rozmowy z firmami, na powyższy temat. 

 

- sprawa remontu drogi na odcinku od  Lubieszewa do granic powiatu – zainteresujemy się tematem. 

 

- plan remontu powiatowych dróg lokalnych poprzez np. nakładki – staramy się na bieżąco łatać 

remonterem, natomiast na większe inwestycje w obecnej chwili powiat nie posiada środków. 

 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, udzieliła odpowiedzi w sprawie: 

 

- urządzeń melioracyjnych (nawadnianie i odwadnianie rowów) – w kwestii tematów, które nie zostały 

poruszone na posiedzeniu komisji rolniczej lub nie została udzielona wystarczająca odpowiedź, można 

byłoby ustalić spotkanie i uzgodnić, co byłoby pomocne w przedsięwzięciach dotyczących 

nawadniania i odwadniania rowów. Natomiast należy przeanalizować temat pod kątem wybudowania 

polderów. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, wspomniał o drodze Stróża – Mikoszewo, gdyż 

rozmawiał z Marszałkiem w sprawie przejęcia drogi, która łączy drogę wojewódzką, jednak Marszałek 

nie chciał wyrazić zgody. Natomiast na drogę 501 zostanie przygotowywana dokumentacja w optyce 

transgraniczności. Może należałoby wystosować oficjalne wystąpienie, wówczas droga miałaby 

szanse zaistnienia. Starosta dodał, iż przez poprzedni zarząd zostało podpisane zezwolenie ZRID, 

jest to wielomilionowa inwestycja, dalszy ciąg budowy.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż razem z Panem S. Juszczykiem i Panem J. 

Rybickim, będącymi w poprzedniej kadencji członkami Zarządu, nie mają żadnego pojęcia na temat 

wydania decyzji ZRID, dotyczącej drogi Stróża – Żuławki. W powyższym temacie nie było 

przeprowadzonych rozmów, jedną z nie załatwionych spraw jest objazd przez Starocin – Powale - 

Marzęcino – Stobno – Kępki, gdzie nie załatwiona jest sprawa wykupu kilku działek. 

  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, dodał, iż z wielkim trudem znaleziono finanse na 

opracowanie dokumentacji na ścieżkę i drogę powiatową Stróża – Mikoszewo. Między pierwszą, a 

drugą turą wyborów zostało podpisane zezwolenie ZRID. Dziś każdy samorząd czy prywatny 
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właściciel, któremu zabiera się grunt pod drogę, domaga się wymiaru, wypisu i oddzielenia. Powiat 

jest dziś właścicielem działek między Mikoszewem, gdzie podpisanych zostało ponad 150 aktów 

notarialnych.  W obecnym momencie brakuje  środków na wkład własny w budowę ścieżek.  Nawet 

jeśli wybudujemy ścieżkę Stróża – Mikoszewo, która jest bardzo potrzebna, to pytanie co jest ważne 

czy ścieżka rowerowa, która jest dobrym produktem turystycznym, czy remont i utrzymanie w dobrym 

stanie dróg powiatowych. Skąd takie pochopne podjęcie decyzji przez ówczesny Zarząd. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, powiedziała, iż w związku z tym, że 

zostały poruszone decyzje, które zapadły na posiedzeniach poprzednich zarządów, odniesie się do 

przedstawionego tematu. Pani Wicestarosta odczytała stanowisko Zarządu Powiatu z posiedzenia,          

z dnia 13 lutego 2014 r., w którego porządku obrad w tematyce drogowej znajduje się protokół 

konieczności wykonania zamówienia dodatkowego na opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej drogi Mikoszewo – Żuławki, który decyzją Zarządu Powiatu został zatwierdzony. 

Pani Wicestarosta odczytała również stanowisko Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2014 r. 

dotyczący przeniesienia środków z rezerwy ogólnej kwoty 3.995 zł. na opłacenie faktury zadania 

„Przebudowa drogi Mikoszewo – Żuławki”, na którym Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek. 

Pani Wicestarosta dodała, iż według spisanego protokołu Zarządu Powiatu, protokół konieczności 

wykonania zamówienia został omówiony na wskazanym posiedzeniu Zarządu, na którym obecny był 

również Pan Andrzej Suszek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. 

Pani Wicestarosta przytoczyła również wypowiedź z posiedzenia ówczesnego Zarządu Powiatu, Pani 

Ewy Dąbskiej, wówczas Starosty Nowodworskiego w powyższej sprawie. 

 

Pan Stanisław Juszczyk, Radny, odniósł się do powyższego, informując, iż nie neguje podjętych 

wówczas decyzji, jednak nikt nie wyjaśnił, iż z chwilą wykonania dokumentacji powiat będzie musiał 

natychmiast wypłacić środki. Uważałem, iż jest to etap przygotowania do inwestycji, która zostanie w 

przyszłości zrealizowana. Zarząd nie był doinformowany o poczynionych późniejszych krokach. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, dodał, iż był wnioskodawcą wymienionej dokumentacji, jednak 

środki miały zostać pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego. Finansowo nie uczestniczyliśmy do 

wkładu własnego do dokumentacji, nie byliśmy wówczas doinformowani, że powiat decyzją ZRID 

zostanie zobowiązany do wykupu działek przyległych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poinformował, iż Radni twierdzą, że nie mieli 

świadomości, iż pochodną pozyskania środków od Marszałka na wykonanie dokumentacji, będzie 

obowiązkowa wypłata odszkodowań dla właścicieli gruntów przyległych, a zajętych w projekcie pod 

budowę ścieżki rowerowej. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, powiedziała, iż 18 lipca 2013 r. Zarząd 

Powiatu zadeklarował współudział przy realizacji projektu Wiślana Trasa Rowerowa R-9 odcinek 1                   

i projektu Nadmorska trasa rowerowa R-10 odcinek 3, współfinansowanego ze środków RPO. Projekt 
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będzie realizowany z samorządami lokalnymi w latach 2014 -2020. Poszczególne etapy w związku z 

realizacją dokumentacji były konsekwencją podjętych decyzji. Trasy są projektami strategicznymi, 

kwestią jest czy powiat będzie uczestniczył, czy na wkład własny pozyskamy środki od gmin czy od 

Marszałka, aby „udźwignąć” wkład własny, gdyż do projektu zostaliśmy zgłoszeni. Pani Wicestarosta 

dodała, że aby trasa spełniała wszystkie normy dotyczące tras rowerowych to nie „zmieścimy się” 

miejscami w pasie drogowym. Pani Wicestarosta poinformowała o powyższym, przekazując pod 

rozwagę, co robić dalej. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, dodał, iż na spotkaniu w sierpniu 2014 r. dotyczącym tras 

rowerowych była informacja, iż samorządy lokalne nie mają  środków na ewentualne inwestowanie.  

 

Dyskusja 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, poinformował, iż nie poruszamy spraw związanych z 

tematyką porządku obrad sesji, sprawa ulicy Morskiej w Stegnie powinna zostać rozwiązana poprzez 

porozumienie z gminą Stegna. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, powiedział, iż radni mają prawo wiedzieć, jak przedstawia się 

sprawa, natomiast gmina powinna współpracować z powiatem. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, wypowiedział się w sprawie uregulowania ul. Morskiej w Stegnie, 

czekamy na odpowiedź i decyzję Rady Gminy Stegna. Współpraca między gminami, a powiatem musi 

być, gdyż cel jest wspólny. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, dodał, iż taka jest ciągłość władzy, pewne sprawy nie załatwi się od 

razu, toczą się długo, ze względu na ich rodzaj. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, powiedział, iż nie były to słowa krytyki, wszyscy 

powinniśmy rozmawiać dla dobra powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady 

Powiatu. 

9. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Gdańskim. 

Protokołowała: R. Kamińska 


