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PROTOKÓŁ NR X/2015 

z X sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia  30 października 2015 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 9.30 

 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych (zał. do protokołu). Nieobecni: 

Pan Jan Drozd, Pan Marcin Białkowski, Pan Andrzej Sobociński. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zapytał o uwagi. 

Pani Iwona Tyburska, Radna, wniosła o wykreślenie z porządku obrad: 
 
- pkt 3 - Interpelacje i zapytania Radnych. 

-pkt 5 - Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami                                 
(informacja w posiadaniu radnych w materiałach na sesję zwołaną na dzień 04.11.2015r.) 
 
- pkt 6 -  Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Pani Iwony 

Tyburskiej, Radnej i wprowadzeniem powyższych zmian: 

 

Głosowanie: 8 za, 3 przeciw - Z. Bojkowski, H. Ząbek, H. Kuczma, 1 wstrzymujący się – J. Gross,             

3 – nieobecnych (Pan Jan Drozd, Pan Marcin Białkowski, Pan Andrzej Sobociński) 

 

Następnie odczytał porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie nad nowym porządkiem 

obrad: 

 

Głosowanie: 9 za, 3 przeciw - Z. Bojkowski, H. Ząbek, H. Kuczma, 3 – nieobecnych (Pan Jan Drozd, 

Pan Marcin Białkowski, Pan Andrzej Sobociński) 

 

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.  
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3.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

3.1 wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Stegna na wydatki związane z 

realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z ul. Morską (przy DPS 

„MORS”) w miejscowości Stegna.” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.”(dokument stanowi załącznik do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski odczytał projekt uchwały. Poinformował, iż mija okres 

składania wniosków do NPPDL „schetynówki”, rozbudowa gminnych i powiatowych dróg. Starosta 

dodał, iż w ramach konkursu ocenia się różne uwarunkowania inwestycji, między innymi sprawę 

pozyskania partnera do jej realizacji, wobec powyższego przygotowane zostały projekty uchwał.             

W powyższej uchwale powiat deklaruje gminie Stegna partnerstwo oraz kwotę 300 tys. zł., zgodnie z 

uchwałą zawarta zostanie oddzielna umowa, w ramach której gmina Stegna deklaruje adekwatną 

kwotę na realizację zadania powiatowego. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż w dniu wczorajszym            

tj. 29 października br., gmina Stegna podjęła uchwałę o przyznaniu pomocy dla powiatu, do kwoty          

610 tys. zł. Gmina Stegna ubiega się o dofinansowanie na remont łącznika ul. Lipowej z ul. Morską, 

natomiast powiat ubiega się o dofinansowanie na odcinek drogi w Stegience i w Ostaszewie. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady zapytał się o partycypację dla gminy Ostaszewo. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż również w dniu 

wczorajszym gmina Ostaszewo podjęła uchwałę w sprawie partnerstwa dla powiatu do kwoty 300 tys. 

zł., jest to pomoc bezzwrotna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zadał pytanie co będzie, jeśli powiat nowodworski 

otrzyma dofinansowanie, a gmina Stegna nie otrzyma, bądź odwrotnie? 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż w punkcie trzecim projektu uchwały 

zawarty jest zapis, iż zostanie podpisane porozumienie, w którym wskazany będzie inny cel, na który 

gmina Stegna zwróci środki. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, poinformował, iż na ostatniej sesji Rady Miejskiej               

w Nowym Dworze Gdańskim, poruszony został temat braku współpracy między powiatem 

nowodworskim, a miastem Nowy Dwór Gdański, który jest również przedmiotem artykułu prasowego 

dzisiejszej gazety. Zarzut dotyczył tego, iż Miasto Nowy Dwór Gdański musi podpisać umowę 

partnerską  z gminą Nowy Staw, a nie z powiatem nowodworskim. 
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Pani Iwona Tyburska, Radna, zapytała się z czyjej strony był taki oddźwięk. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, odpowiedział, iż jest to społeczny oddźwięk 

mieszkańców miasta Nowy Dwór Gdański. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż z burmistrzem Nowego Dworu 

Gdańskiego rozmawiał w sprawie „schetynówek”, gmina wówczas miała zamiar zgłosić do 

„schetynówek” ul. Dworcową i Dąbrowskiego. Jednak przy kolejnej rozmowie burmistrz poinformował, 

iż gmina Nowy Dwór Gdański weszła już we współpracę z gminą Nowy Staw. Starosta dodał,                     

iż podczas rozmowy z burmistrzem skoncentrowano się przede wszystkim na zadaniu transportu 

zbiorowego. Nie oznacza to braku niechęci, a wręcz przeciwnie, wiele rzeczy próbujemy wspólnie 

działać, między innymi transport zbiorowy. Starosta wskazał, iż prawdopodobnie uwarunkowania               

w ramach wspólnego obszaru funkcjonalnego Żuławy, zadecydowały o partycypacji z gminą Nowy 

Staw. 

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, odniósł się do poruszonego tematu. Radny poinformował, iż na sesji 

Rady Miejskiej nie wywoływał tematu burmistrz, ani przewodniczący rady, tylko Pan Andrzej 

Sobociński, który był niezadowolony brakiem współpracy powiatu z gminą. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, dodała, iż współpraca powiatu 

nowodworskiego z gminą Nowy Dwór Gdański jest i zakładamy, że dalej będzie. 

 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, powiedział, iż temat udzielenia partnerstwa 

gminom został przedstawiony zbyt późno, nie dając możliwości zapoznania się, a jednak dotyczy to 

pieniędzy. Pomoc finansowa udzielana gminom może być zwrotna lub bezzwrotna. Pan Charliński 

uważa, iż nie dano szansy zorganizowania debaty w tej kwestii. 

 

Pan Stanisław Juszczyk, Radny, zaproponował, aby w sprawach różnych lub w interpelacjach na 

kolejnej sesji Rady Powiatu,  w obecności Pana Sobocińskiego powrócić do poruszonego tematu. Pan 

Juszczyk poinformował, iż był obecny przy rozmowach z burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego, 

który wskazał, iż zainteresowany jest realizacją inwestycji na ul. Dworcowej i Dąbrowskiego, co 

wewnętrznie w gminie nie zostało konkretnie określone. Burmistrz zapytał się, czy byłaby możliwość 

ewentualnej pomocy ze strony powiatu oraz jakie zadanie zostałoby wyodrębnione do dofinansowania 

w ramach „schetynówek”. Pan Juszczyk poinformował wówczas burmistrza, iż powiat jest na etapie 

przygotowania dokumentacji na trzy drogi. Radny uważa, iż współpraca w ramach partycypacji                  

w kosztach, powinna odbywać się na terenie tej gminy, od której pomoc się uzyskuje. Więcej gmina 

Nowy Dwór Gdański w powyższym temacie nie zwracała się, więc można przypuszczać, że nie była 

zainteresowana współpracą z powiatem. 
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Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, oburzony jest brakiem współpracy powiatu z gminą Nowy Dwór 

Gdański. Na zarządzie nie padła kwestia rozmów Pana Starosty z burmistrzem, iż obydwie strony nie 

chcą współpracy. Jestem zdziwiony, iż gmina Nowy Dwór Gdański współpracuje z gminą Nowy Staw, 

a nie z powiatem. Mam niedosyt tej sprawy. Tak być nie może. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, dodał, iż złożenie gotowości do wystąpienia w ramach NPPDL musi 

zawierać pełną dokumentację, zgodną z prawem budowlanym. Współpraca z gminą Nowy Staw                     

i gminą Nowy Dwór Gdański stanęła na konieczności uzyskania zgłoszenia, bądź pozwolenia na 

budowę, na drogę Rychnowo – Myszewko – Myszewo, gdzie powiat, w chwili obecnej,  nie jest gotowy                  

z realizacją tej inwestycji. Radny stwierdził, iż to co powiat mógłby zaproponować miastu, nie byłoby 

możliwe do zrealizowania, więc nie ma co się dziwić, iż miasto Nowy Dwór Gdański partycypuje               

z gminą Nowy Staw, która gotowa jest z projektem. Radny uważa, iż wobec powyższego nie ma się co 

dziwić Radzie Miejskiej, która podjęła taką decyzję, wynikło to z przyczyn formalnych. 

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, uważa, iż powyższy temat należałoby poruszyć na spotkaniu z 

włodarzami  z terenu powiatu, które ma się odbyć w następnym tygodniu. Na powyższym spotkaniu  

należałoby poruszyć temat udzielania wypowiedzi przez burmistrza, czy wójta, gdyż jej brak, ma 

przełożenie na to, co dziennikarze opisują w prasie. Radny ma prawo pytać, a burmistrz gdyby odniósł 

się i odpowiedział, iż była prowadzona rozmowa miasta z powiatem, który na obecną chwilę nie jest 

przygotowany, to nie byłoby tematu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, uważa, iż współpraca pomiędzy starostwem 

powiatowym, a gminą Nowy Dwór Gdański nie jest taka, jak być powinna, jest to zarówno współpraca 

na najwyższym szczeblu, jak i kierowników, a wystarczy do tego rozmowa. 

 

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

 

Głosowanie: 12 za, (3 nieobecnych - Pan Jan Drozd, Pan Marcin Białkowski, Pan Andrzej Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

3.2 wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Ostaszewo na wydatki związane 

z realizacją inwestycji pn. „ Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej do terenów 

inwestycyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej poprzez remont drogi na ul. Słonecznej 

w Ostaszewie – Etap I.” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016 – 2019.” (dokument stanowi załącznik 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.  

 

Głosowanie: 12 za (3 nieobecnych - Pan Jan Drozd, Pan Marcin Białkowski, Pan Andrzej Sobociński) 

 

Uchwała została podjęta.  

 

4. Sprawy różne. 

Brak. 

 

5. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Gdańskim. 

Protokołowała: R. Kamińska 


