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PROTOKÓŁ NR XIII/2015 

z XIII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia  17 grudnia 2015 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie:  10.00 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

Pan Marcin Białkowski, Pan Jan Drozd, Pan Janusz Charliński. 

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

- wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 

2016 rok.  

- wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2032 

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

Głosowanie:12 za, 3 – nieobecnych (Pan Z. Bojkowski, Pan M. Białkowski, Pan Janusz Charliński ). 

 

Następnie odczytał porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie. 

Głosowanie: 12 za, 3 – nieobecnych  (Pan Z. Bojkowski, Pan M. Białkowski, Pan Janusz 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.  

3.Interpelacje i zapytania Radnych. 

9.10 – przybył Pan Janusz Charliński 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał o informację w sprawie przebiegu rozmów z firmą Metrostav 

i z GDDKiA w sprawie budowy przez firmę czeską odcinka drogi S „7”. 
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Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż firma Metrostav zgłosiła się do 

rozmów w wyniku interwencji podjętych przez Zarząd Powiatu i GDDKiA. Spotkanie z firmą odbyło się 

z starostwie powiatowym, na które ze strony Metrostavu przybył kierownik budowy. Kierownik 

przedłożył informację jak wykonywane będą prace, jednak nie satysfakcjonowało to strony przybyłych 

samorządowców z powiatu nowodworskiego. Dokonano starań, by doszło do spotkania z GDDKiA w 

Urzędzie Marszałkowskim. Na powyższe spotkanie udali się samorządowcy z terenu powiatu 

nowodworskiego oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i w obecności przedstawicieli z 

Departamentu Infrastruktury zostały przedstawione obawy i „zbulwersowania” przedstawionym przez 

firmę Metrostav  stanowiskiem. Dyrektor Robert Marszałek zobligował się, iż doprowadzi do spotkania, 

na którym omówione zostaną warunki przeprowadzenia inwestycji i powstania organizacji ruchu. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, odniósł się do spotkania grupy wyjazdowej z firmą Budimex i 

niezwłocznym sporządzaniem z wyjazdów notatek, co obecnie nie zostało poczynione. Notatka po 

spotkaniu wyjazdowym powinna zostać sporządzona na kolejny dzień. Współpraca grupy wyjazdowej 

z firmą Budimex podąża w dobrym kierunku. Wolą mieszkańców jest ustawienie dwóch znaków 

zakazu zatrzymywania się i postoju na początku Jazowej (zatoczka dla autobusów), która 

wykorzystywana jest przez samochody ciężarowe. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż porozumienie bazowe zostało 

podpisane. W skład zespołu zostały wytypowane osoby: Pan Stanisław Juszczyk, Pan Andrzej 

Sobociński i Dyrektor ZDP w Nowym Dworze Gdańskim. Natomiast notatka jak najbardziej powinna 

powstać i zebrana jako dokument w sprawie budowy S „7”. 

 

Pan Andrzej Suszek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, 

odpowiedział, iż notatka została już przygotowana, a treść uzgodniona z firmą Budimex i w dniu 

dzisiejszym przygotowana do podpisu. Wszelkie ustalone uzgodnienia zostały już przez firmę 

Budimex wykonane. 

 

Pan Andrzej Sobociński, radny, stwierdził, iż nie wykonany został jeszcze dojazd do dwóch rodzin, 

jest to droga powiatowa wybudowana na wale. 

 

Pan Stanisław Juszczyk, radny, wskazał, iż  nie jest problemem notatka sporządzona później, tylko 

realizacja ustaleń. Ważnym jest, by na kolejnym spotkaniu grupy wyjazdowej, sprawdzić, czy 

wcześniejsze uzgodnienia zostały wykonane.  

 

4. Informacja nt. przygotowania powiatu do sezonu zimowego 2015/2016. (zał. do protokołu). 

Pan Andrzej Suszek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, omówił 

dokument. 

Informacja została przyjęta. 
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5.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1  przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego.(zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Sekretarza Powiatu, Panią Joannę 

Bryk do omówienia dokumentu. 

 

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 – J. Drozd, M. Białkowski, ) 

 

Uchwała została podjęta.  

5.2 rozpatrywania skarg, wniosków i petycji przez Radę Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Sekretarza Powiatu, Panią Joannę 

Bryk do omówienia dokumentu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 13 za, (2 nieobecnych – J. Drozd, M. Białkowski, ) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.3 skargi na przewlekłe załatwienie sprawy przez Starostę. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
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Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Sekretarza Powiatu, Panią Joannę 

Bryk do omówienia dokumentu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

 

Głosowanie: 12 za, (1 wstrzymujący się – Z. Ptak, 2 nieobecnych – J. Drozd, M. Białkowski, ) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.4 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Roman Pawłowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 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 – J. Drozd, M. Białkowski, ) 

Uchwała została podjęta.  

 

6. Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2016 r.   

Procedura: 

 

1. odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2016 r.; (zał. do protokołu). 

Pan Jacek Gross Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Starostę o odczytanie projektu 

uchwały. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski upoważnia Panią Skarbnik do odczytania projektu 

uchwały. 
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Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu poinformowała, iż do projektu uchwały została 

przedstawiona autopoprawka. Wprowadzenie autopoprawki spowodowane jest tym, iż Kolegium RIO 

uznało, że usługi finansowe będące skutkiem zawarcia w dniu 18 sierpnia 2015 r. umowy z Getin 

Noble Bank w przedmiocie finansowania zobowiązań Powiatu Nowodworskiego poprzez przejęcie 

długu, winny być zaplanowane w projekcie budżetu w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z 

tym, że należność główna treści w § 801 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 

publicznego, natomiast odsetki w § 458 – Pozostałe odsetki. 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała treść uchwały budżetowej na 2016 r. 

2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu. (zał. do protokołu). 

Pan Jacek Gross Przewodniczący Rady Powiatu prosi Pana Starostę o odczytanie opinii RIO w 

sprawie projektu uchwały. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski upoważnia Panią Skarbnik do odczytania opinii. 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała treść opinii RIO 256/P120/P/I/15 z dnia                

7 grudnia 2015 r. na temat projektu. 

Pan Roman Pawłowski, radny, zapytał o zmianę kwoty długu publicznego, w otrzymanym projekcie 

uchwały budżetowej na 2016 rok kwota długu wynosi 610.000,00 zł, a w przedstawionej 

autopoprawce wynosi 190.000,00 zł.  

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, wyjaśniła, iż odsetki od rozchodów wchodzą w skład 

obsługi długu publicznego, a pozostałe odsetki nie wchodzą w obsługę długu. 

 

2. odczytanie opinii zawierającej wnioski stałych komisji rady. (zał. do protokołu). 

 

Pan Jacek Gross Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczących Komisji o 

przedstawienie swoich stanowisk. 

 

Komisja Samorządowo – Społeczna 

Pani Iwona Tyburska, Przewodnicząca – Komisja Samorządowo – Społeczna pozytywnie 

zaopiniowała projekt budżetu Powiatu na rok 2016. Ponadto Komisja wnosi, by po pojawieniu się 

środków finansowych m. in. z egzekucji zadłużenia z tytułu umowy na dzierżawę dróg powiatowych pod 

parkingi w 2008 r. (firma SERWIN), dokonać remontu około 300 - metrowego odcinka ul. Polnej                      

w Marzęcinie, w związku z licznymi zabieganiami ze strony zarówno radnych poprzednich kadencji,  jak 

i mieszkańców. 

Głosowanie nad wnioskiem:    (4 za) 

Komisja Oświaty 
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Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący – Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 

 na rok 2016.  

 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

 

Wniosek Komisji: 

„by wstrzymać się ze składaniem wniosków do projektu budżetu. Do tematu należy powrócić, 

gdy okaże się, że wnioski złożone do „schetynówek” nie zakwalifikowały się. Wówczas komisja 

spotka się ponownie, by złożyć wnioski do projektu budżetu.” Głosowanie nad wnioskiem: (4 za) 

Pan Andrzej Sobociński, Przewodniczący – poinformował, iż wniosek Komisji Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji Powiatu złożony został w momencie, gdy nie było wiadome, czy wniosek 

 złożony w ramach „schetynówek” zakwalifikuje się dalej. Komisja nie złożyła wniosków do projektu 

 budżetu na rok 2016, gdyż wniosek złożony przez powiat w ramach „schetynówek” zakwalifikował się. 

 

3. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii zawierającej wnioski komisji;  

(zał. do protokołu). 

 

Pan Jacek Gross Przewodniczący Rady Powiatu prosi Pana Starostę o odczytanie stanowiska 

Zarządu Powiatu w sprawie opinii zawierającej wnioski komisji. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, upoważnia Panią Skarbnik do odczytania stanowiska. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odczytuje stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie 

opinii zawierającej wnioski komisji: 

 

„ W związku z procedurą budżetową Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż na 

posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2015 r. przeanalizował wnioski komisji stałych dotyczące wniosków do 

projektu budżetu powiatu na 2016 r. Do zgłoszonego wniosku Komisji Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji Powiatu Zarząd Powiatu zajął stanowisko, iż w związku z informacją                      

o wstępnej liście rankingowej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej                     

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, wniosek Komisji pozostaje bez 

rozpatrzenia.” 

 

4. dyskusja nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie;  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu 

budżetu  

na 2016 rok. 

 

Nie zgłoszono uwag. 
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Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, poinformował, iż po stronie dochodów planowana jest kwota                

41 mln 338,382 zł. Do Zarządu Powiatu wpłynęły wnioski jednostek powiatowych o kwotę większą o 

ponad 25 mln zł. od pozyskanych dochodów. Zarząd Powiatu przygotował budżet w taki sposób, by 

zaspokoić najbardziej niezbędne potrzeby i zabezpieczyć środki na inwestycje w ramach „schetynówek”, 

termomodernizację ZS Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Środki finansowe są „szczupłe”, a możliwości 

muszą zostać do tego dostosowane. 

 

Ponadto Przewodniczący Rady podziękował  Zarządowi Powiatu za przygotowanie budżetu na rok 2016, 

życząc jego realizacji w 100%. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał o paragraf 1 uchwały, w którym ustala się dochody w 

wysokości 41.338,382,00 zł, dochody bieżące w wysokości 39.578,365 zł, a dochody majątkowe 

1.760,017,00 zł. Natomiast w załączniku nr 1 uchwały, dochody bieżące zostały wykazane w kwocie 

40.259.132,00 z, a dochody majątkowe 1.079.250,00 zł. Pytanie o różnicę w dochodach bieżących i 

majątkowych, pomiędzy kwotami zawartymi w treści uchwały, a załącznikiem uchwały.  

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, wyjaśniła, iż kwota dochodów majątkowych i bieżących 

przedstawiona w załączniku uchwały budżetowej powinna być taka sama, jak w treści głównej uchwały 

budżetowej. Według opinii RIO do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dochody z odszkodowania za 

zajęcie gruntów pod budowę S „7”, traktowane są jako dochody ze sprzedaży majątku. 

 

5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2016. 

 

 Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad budżetem na rok 2016 uwzględniając zmianę w 

załączniku uchwały budżetowej: 13 za, 2 nieobecnych   (M. Białkowski, J. Drozd).  

 

Uchwała została podjęta. 

 

6.1 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-

2032. (zał. do protokołu). 

 

Pan Jacek Gross Przewodniczący Rady Powiatu prosi Pana Starostę o odczytanie projektu 

uchwały. 

9.50 – Pan L. Głowacki, opuścił obrady. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski upoważnia Panią Skarbnik do odczytania projektu 

uchwały. 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu odczytała treść projektu uchwały.  
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Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Następnie 

poprosił o stanowiska Komisji. 

Komisja Samorządowo – Społeczna – za 

Komisja Oświaty – za 

Komisja Budżetu Powiatu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – za  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie: 

12 za, 2 nieobecnych (M. Białkowski, J. Drozd), 1 nie brał udziału w głosowaniu (L. Głowacki). 

 

Uchwała została podjęta.  

 

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w zakresie „Funkcjonowanie Domu 

Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.” (zał. do protokołu)      

Pan Roman Pawłowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał sprawozdanie. 

Informacja została przyjęta. 

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

 

Informacja została przyjęta.  

 

9.  Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Brak. 

 

10. Sprawy różne. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował i zaprosił w dniu 5 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 na 

spotkanie, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Jazowej z przedstawicielami Urzędu 

Wojewódzkiego m.in. Dyrektor Rulewską w sprawie odszkodowań za grunty zajęte pod budowę S „7”. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, poinformował, iż do Rady Powiatu wpłynęło pismo 

informujące o podjęciu w dniu 4 listopada 2015 r. przez Radę Powiatu Lęborskiego uchwały w sprawie 

inicjatywy utworzenia województwa koszalińskiego / środkowopomorskiego.  

Przewodniczący Rady poinformował i zaprosił na Wigilię, która odbędzie się na placu przed ŻOK                

w dniu 18 grudnia o godz. 14.00. 

Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia świąteczne i podziękował Radnym,  zawodnikom za 

udział w Turnieju Halowej Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu, 

który odbył się w dniu 7 listopada 2015 r. 
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Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, iż w Biurze Rady do wglądu jest protokół z kontroli NIK, 

dotyczący funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. 

11. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Gdańskim. 

Protokołowała: R. Kamińska 


