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PROTOKÓŁ NR XVII/2016 

z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia  25 maja 2016 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 11.25 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych (2 nieobecnych – Pani                         

I. Tyburska, Pan H. Kuczma), - zał. do protokołu.  

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

- dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR II/10/2014 Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, 

- autopoprawki projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 

- autopoprawki projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2016-2032. 

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

Głosowanie: 12 za (2 nieobecnych – Pani I. Tyburska, Pan H. Kuczma) 

 

Jednocześnie Starosta Nowodworski wnosi o wycofanie z porządku obrad: 

-  pkt. 5.8 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli 

Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” wspólnie z Gminą Nowy Dwór Gdański, 

- 5.10 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym  R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9), wspólnie z gminami: Lichnowy, 

Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański. 

Starosta Nowodworski, poinformował o zasadności wycofania wskazanych projektów uchwał, co 

wiąże się ze wskaźnikami dofinansowania wartości powyższych inwestycji.  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wykreśleniem z porządku obrad 

pkt 5.8:  Głosowanie: 9 za (2 przeciw – Pan R. Pawłowski, Pan A. Sobociński, 1 wstrzymujący – Pani 

B. Ogrodowska, 2 nieobecnych – Pani I. Tyburska, Pan H. Kuczma) 
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Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wykreśleniem z porządku obrad 

pkt 5.8: Głosowanie: 9 za (3 przeciw – Pan R. Pawłowski, Pan A. Sobociński, Pani B. Ogrodowska, 2 

nieobecnych – Pani I. Tyburska, Pan H. Kuczma) 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny – wnosi o wprowadzenie autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2016 r. w zakresie zabezpieczenia środków na remont mostu w Tujsku. 

 Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, poinformował, iż autopoprawkę może wprowadzić tylko 

Zarząd Powiatu. 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, poinformowała, iż nie można wprowadzić 

autopoprawki ze względów formalnych i proceduralnych. 

Pan Lech Kraśniański, radca prawny, poparł powyższe stwierdzenie. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie. 

Głosowanie: 11 za ( 1 wstrzymujący się – Pani B. Ogrodowska, 2 nieobecnych – Pani I. Tyburska, 

Pan H. Kuczma) 

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. 

1.  Pan Andrzej Sobociński, Radny, zgłosił interpelacje w sprawach:  

 

- budowy drogi S7 – od zimy brak zaangażowania w jakiekolwiek prace, odbywające się na odcinku 

budowanym przez firmę Budimex. Powołana została komisja, która miała dopilnować wszystkich prac, 

jednak jak widać lekceważąco podchodzi się do sprawy. Brak w notatkach wskazanych dla firmy 

terminów do realizacji. Notatki spisywane są dopiero po miesiącu czasu. Droga w Rakowiskach uległa 

na tyle degradacji, że osobowym autem nie da się przejechać, a mieszkańcy traktowani są jak intruzi. 

Proszę, by wrócić do rozmów z firmą Budimex, które nie są prowadzone już od dwóch miesięcy. Do 

obecnej chwili brak podpisanego porozumienia dotyczącego zepsutej drogi. Pytanie, jak mieszkańcy 

mają wytrzymać jeszcze trzy lata prac budowlanych. Drogi są niszczone przez setki tirów 

przejeżdżających dzień i noc. Jeśli wspólnie nie będziemy wskazywać problemów i będziemy 

podzieleni głosami, to trzeba będzie temat rozpatrzyć inaczej. Budowa przybiera na intensywności. 

Radnemu zależy na dzieciach i bezpiecznym dowozie ich do szkoły. Zatoka przystankowa została 

wybudowana, jednak autobusy nie zatrzymują się, gdyż nie mają gdzie. Wnoszę o zaangażowanie w 

prace, szybką reakcję i odpowiedź. 

 

 



3 

 

Odpowiedź: 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski udzielił odpowiedzi, iż nie jest na terenie budowy co 

tydzień, jednak został powołany zespół, który intensywnie pracuje, a ostatnie spotkanie zespołu 

odbyło się  w dniu 12 maja br.  

Pan Stanisław Juszczyk, Radny, udzielił odpowiedzi, iż zespół funkcjonuje, natomiast różnica 

dotyczy oceny jego pracy. Zespół pracuje już od pięciu miesięcy i stara się, by problemy, które 

powstają rozwiązywać. Największe kontrowersje powoduje droga w Jazowej, jednak nie jest ona 

dramatyczna. Sprawa zatrzymywania się tirów na zatoce autobusowej jest łamaniem przepisów 

drogowych, wskazaną sprawę kontrolować mogą jedynie tylko służby porządkowe. Radny liczy na 

większe zaangażowanie policji, by wskazana droga była pod ich większym nadzorem. Sprawa drogi w 

Rakowiskach, gdzie żadne postulaty od mieszkańców i sołtysa Rakowisk  nie wpływały. Sołtys miał 

powiadamiać w momencie wystąpienia jakichkolwiek problemów, by móc zareagować. Natomiast jest 

deklaracja firmy Budimex w zakresie dalszej przebudowy i położenia nowej nawierzchni na ciągu drogi 

w Jazowej. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż ważne jest słowo pisane, natomiast jeśli odbywają 

się jakieś spotkania, a nie jestem zapraszany, to wnoszę o usunięcie z zespołu. 

- czy w związku z sytuacją na poprzedniej sesji, gdzie wycofano z projektu uchwały budżetowej środki 

na dokumentację mostu w Tujsku. Pytanie czy pokłosie tego wykonywane są okresowe przeglądy 

mostów. Radny poinformował, iż od wykonujących przeglądy dowiedział się, że most na Powalu jest w 

najgorszym stanie. Do jego naprawy wystarczy tylko nowa nakładka, co nie kosztuje zbyt wiele. 

Należy most wyremontować, zanim jeszcze nie wymaga kompleksowego remontu tylko nowej 

nakładki. Nie wnoszę by most był remontowany w pierwszej kolejności, ale należałoby go 

wyremontować.  

- dlaczego z porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu wycofano dwa projekty uchwał w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli 

Żuławskiej  i Zatoki Gdańskiej” wspólnie z Gminą Nowy Dwór Gdański oraz w sprawie   wyrażenia woli 

przystąpienia do realizacji projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym  R-10 

i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9), wspólnie z gminami: Lichnowy, Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór 

Gdański. Radny prosi o odpowiedź na piśmie co stało się, że tak ważny projekt uchwały jak pętla 

żuławska i ciąg pieszo rowerowy został w dniu dzisiejszym wycofany. 

Odpowiedzi: 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski poinformował, iż wycofanie wskazanych projektów 

uchwał miało swoje uzasadnienie. Obecnie posiadamy dwie wyceny kosztów wykonania mostu i 

czekamy na trzecią, którą przedstawić ma firma Budimex. 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, wskazała, iż ważne by, zostało zajęte 

jednoznaczne stanowisko Rady Powiatu w sprawie wejścia w projekty tras rowerowych, węzły 

integracyjne, pętle żuławską. Natomiast stan mostu potwierdzają dokumenty, jak i ekspertyzy, które 

posiada Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. Pani Wicestarosta nie 



4 

 

wskazuje z jakich środków można pozyskać wsparcie na remont mostu, natomiast bez względu na 

projekty, z których można środki pozyskać, powiat powinien posiadać dokumentację na wskazany cel, 

której wykonanie nie zajmuje dwóch miesięcy. Dokumentacja jest złożonym procesem, gdzie 

potrzebne są pozwolenia na budowę oraz uzgodnienia środowiskowe. Chcąc pozyskać w przyszłości 

środki nie wskazując źródła ich finansowania, potrzebna jest dokumentacja. Sprawa tras rowerowych 

wzbudza kontrowersje, powiat może obecnie brać udział w ostatecznych decyzjach. Pani 

Wicestaroście zależy by radni określili się w jakim kierunku powiat nowodworski będzie podążał, gdyż 

w miesiącu wrześniu br. powiat powinien posiadać studium wykonalności, uzgodnione przebiegi, by 

spełnił kryteria programu i posiadał komplet dokumentów. Pani Wicestarosta wnosi, by w związku z 

wycofaniem na dzisiejszej sesji z porządku obrad wskazanej uchwały, nie czekać do końca czerwca 

br. z zajęciem stanowiska we wskazanej sprawie. Powiat powinien określić się czy wchodzi do 

programów, czy też nie. 

Pan Janusz Charliński, Radny – zapytał o: 

- przetarg na parkingi na strefach nadmorskich, czy rozstał rozstrzygnięty, jeśli tak, to kto będzie 

zarządzał, 

- brak zachowania przez starostwo powiatowe procedury terminowej w sprawie dzierżawy na parkingi. 

Odpowiedzi: 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż obradowała komisja 

przetargowa ds. wyłonienia obsługi miejsc postojowych na strefach nadmorskich. Oferta była tylko 

jedna. Protokół z prac komisji zostanie w dniu dzisiejszym przedstawiony na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu, który podejmie decyzję, natomiast terminy przetargowe zostały zachowane. Pani 

Wicestarosta poinformowała, iż była członkiem komisji, wraz z Panem L. Głowackim, natomiast 

przewodniczącym komisji był Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. W 

obecnej sytuacji brak oficjalnego stanowiska.  

Pan Roman Pawłowski, Radny – wnosi o: 

- zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji mostu w Tujsku, pytanie w 

jakim terminie zostanie przedstawiona stosowana uchwała, natomiast w przypadku braku 

przedstawienia takiej uchwały proszę o  uzasadnienie odmowy, 

- opracowanie, w przypadku braku zabezpieczenia środków finansowych na remont mostu w Tujsku 

wspólnie z gminą Stegna zasad obsługi komunikacyjnej dowozu dzieci do szkół, dojazdu karetek, 

policji, straży pożarnej w związku z ewentualnym zamknięciem mostu w Tujsku. 

4. Sprawozdanie z działalności za 2015 r. Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie. (zał. do 

protokołu) 

 

Pani Maria Pawłowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie, omówiła 

dokument. 
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Pan Andrzej Sobociński, Radny, zapytał o przedstawienie w związku z wnioskiem Komisji Budżetu, 

Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu sprawozdania z prowadzonej działalności dodatkowej 

(przychody, koszty) DPS „MORS” w Stegnie w powyższym zakresie oraz rozliczeń funkcjonującej w 

placówce kuchni w zakresie prowadzonej działalności - (dzierżawa kuchni). Radny dodał, iż sprawa 

dotyczy środków finansowych, które wpływają do powiatu i są przekazywane do jednostki. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż odpowiedź na 

powyższy wniosek została przedstawiona przez Dyrektora placówki, jednakże najpierw zostanie 

przedłożona na posiedzenie Zarządu Powiatu.  

 

Pani Maria Pawłowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie, przedstawiła 

wyjaśnienie w zakresie środków nieznaczonych. Jednocześnie poinformowała, iż przychody z 

działalności dodatkowej w kwocie 200 tys. zł zostały przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na 

termomodernizację budynku, co spłacane jest co roku. Pozostałe środki zostały przekazane na remont  

i przebudowę węzła żywienia. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie poinformowała 

również, iż placówka w 2015 r. poniosła koszty 901.946,21 zł na wyżywienie mieszkańców i osób na 

turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytach czasowych. Natomiast firma Dukat, która świadczyła 

powyższą usługę opłaciła dzierżawę w wysokości 35.985,45 zł, co w całości zostało przekazane do 

budżetu starostwa.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, poinformował, iż informacja została przyjęta. 

 

5.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Gdańskim za  2015 r. (zał. do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pani Dorota Betkier, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim, omówiła dokument. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie: 12 za (2 nieobecnych – Pani I. Tyburska, Pan H. Kuczma) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.2  przyjęcia Sprawozdania rocznego z działalności Komendanta Powiatowego Policji w 

Nowym Dworze Gdańskim  oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na 

terenie Powiatu Nowodworskiego za rok 2015. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Tomasz Pawlak, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim, omówił 

dokument. 
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Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał o kwestię narkotyków czy w informacji dotyczącej 

wykrywalności wskazanych substancji ujęte zostały również dopalacze oraz czy na terenie powiatu 

nowodworskiego stwierdzono próby sprzedaży wskazanych środków odurzających? 

 

Pan Tomasz Pawlak, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim, odpowiedział, 

iż dopalacze również zaliczone są do kategorii narkotyków, natomiast nie stwierdzono punktów 

sprzedaży wskazanych substancji na terenie powiatu nowodworskiego, zakup odbywa się przede 

wszystkim internetowo, gdzie odbiorcami są indywidualne osoby. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, zapytała o zabezpieczenie tegorocznego 

sezonu na Mierzei. 

 

Pan Tomasz Pawlak, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim, poinformował, 

iż środki przeznaczone przez gminy na powyższy cel oraz wsparcie osób są na podobnym poziomie 

jak w roku ubiegłym. Komendant dodał, iż udało się dodatkowo zaangażować dwie osoby więcej, które 

skierowane zostaną do Krynicy Morskiej. Komendant poinformował, iż Krynica Morska zabezpieczona 

będzie z zewnątrz dodatkowo 13-ma osobami. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał o tendencję w kraju w zakresie likwidacji straży gminnej 

pytanie o zasadność funkcjonowania straży gminnej w powiecie nowodworskim? 

 

Pan Tomasz Pawlak, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim, odpowiedział, 

iż konflikty dotyczące straży gminnej, czy miejskiej ściśle związane były z funkcjonowaniem 

fotoradarów. Natomiast działalność straży miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim była funkcją 

dodatkową, epizodyczną, natomiast straż gminna w Stegnie nie zajmowała się sprawami fotoradarów. 

Komendant jest zdania, iż straż gminna, czy miejska jest potrzebna, kwestia zwiększenia ich ilości. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie: 13 za (2 nieobecnych – Pani I. Tyburska, Pan H. Kuczma) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.3 przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym 

Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa  w Powiecie Nowodworskim, w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. (zał. do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Krzysztof Ostasz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze 

Gdańskim, omówił dokument. 
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Pan Roman Pawłowski, Radny, zwrócił uwagę, iż w informacji brak jest uwzględnienia ważnej daty 

obchodów  60-lecia OSP w Mikoszewie. 

 

Pan Krzysztof Ostasz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze 

Gdańskim, poinformował, iż informacja o obchodach 60-lecia OSP w Mikoszewie zostanie zawarta w 

kolejnym biuletynie. 

 

Pan Janusz Charliński, Radny, zapytał, czy planowany samochód operacyjny będzie jeszcze do 

dyspozycji przed sezonem. 

 

Pan Krzysztof Ostasz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze 

Gdańskim, poinformował, iż jednostka otrzyma samochód operacyjny w przeciągu 4-5 miesięcy.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie: 12 za (2 nieobecnych – Pani I. Tyburska, Pan H. Kuczma) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.4 rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym 

Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 

2015. (zał. do protokołu) 

10.20 – Pan A. Sobociński opuścił obrady. 

Pan Henryk Pszczoliński, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze 

Gdańskim, omówił dokument. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

Głosowanie: 11 za (1 – nie brał udziału w głosowaniu – Pan A. Sobociński, 2 nieobecnych – Pani I. 

Tyburska, Pan H. Kuczma) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.5 przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2015 

rok. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, poinformował, iż wskazany temat omawiany był 

szczegółowo na komisjach, w związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 11 za (1 – nie brał udziału w głosowaniu – Pan A. Sobociński, 2 nieobecnych – Pani I. 

Tyburska, Pan H. Kuczma) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.6  przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2015 rok”. 

(zał. do protokołu) 
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, poinformował, iż wskazany temat omawiany był 

szczegółowo na komisjach, w związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

Głosowanie: 11 za (1 – nie brał udziału w głosowaniu – Pan A. Sobociński, 2 nieobecnych – Pani I. 

Tyburska, Pan H. Kuczma) 

Uchwała została podjęta.  

 

Pan Janusz Charliński, Radny, złożył wniosek o przerwę w obradach. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę 10 minutową. 

10.27 – 10.37 – przerwa 

 

10.37 – wrócił Pan A. Sobociński. 

10.37 – opuścił obrady Pan L. Głowacki. 

 

5.7 zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od 

obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Starostę o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pani Agnieszka Glazer, Inspektor ds. oświaty, omówiła projekt uchwały.  

 

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

 

Głosowanie: 11 za (1 – nie brał udziału w głosowaniu – Pan A. Sobociński, 2 nieobecnych – Pani I. 

Tyburska, Pan H. Kuczma) 

Uchwała została podjęta.  

 

 5.8 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Budowa węzła integracyjnego Nowy 

Dwór Gdański wraz z  trasami dojazdowymi” wspólnie z Gminą Nowy Dwór Gdański. (zał. do 

protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, omówiła projekt uchwały. 

 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
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Głosowanie: 10 za (1 wstrzymujący się – Pan A. Sobociński, 1  nie brał udziału w głosowaniu – Pan L. 

Głowacki, 2 nieobecnych – Pani I. Tyburska, Pan H. Kuczma) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.9 przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w zakresie skargi na działalność 

Starosty Nowodworskiego. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Roman Pawłowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, omówił dokument. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż jest to któraś z kolei skarga, której 

tytuł konkretnie odnosi się do Starosty Nowodworskiego, pytanie czy jest możliwość zmiany tytułu 

uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, poinformował, iż pracownicy starostwa kierują się 

zapisami ustawy o samorządzie powiatowym. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, wskazał, iż na Staroście Nowodworskim ciąży odpowiedzialność 

podejmowanych przez pracowników decyzji. Niebywały jest jednak fakt, iż na każdej sesji 

rozpatrywana jest skarga.  

 

Pan Roman Pawłowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował, iż niektóre skargi 

dotyczą jeszcze  poprzedniej kadencji Rady Powiatu. 

 

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

 

Głosowanie: 11 za (1  nie brał udziału w głosowaniu – Pan L. Głowacki, 2 nieobecnych – Pani I. 

Tyburska, Pan H. Kuczma) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.10 zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odczytała dokument. Jednocześnie Skarbnik Powiatu 

odczytała poprawnie zapis § 3 wskazanej uchwały, który powinien brzmieć następująco: „Deficyt 

budżetu Powiatu w wysokości: 25.000 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie: 25.000 zł. 

 

Pan Roman Pawłowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował, iż z przedstawionego 

projektu uchwały wynika, że po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie w kwocie 325.752 zł -  

subwencji ogólnej oraz zmniejszenie po stronie wydatków w kwocie 170.099 zł - dotacja dla OREW w 

Jezierniku. Radny zapytał o pozostałe zmniejszenie po stronie wydatków w kwocie 150 tys. zł. 
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Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, iż wprowadzono do budżetu dochody 

ze środków niewykorzystanych. Skarbnik Powiatu poinformowała, iż  funkcjonował odrębny rachunek, 

na który co roku wpłacane były środki na utrzymanie projektu „Termomodernizacji DPS w Stegnie”, co 

wymagane było umową. W bieżącym roku zakończyła się trwałość projektu, w związku z czym 

niewykorzystane środki można było z powrotem wykorzystać. W związku z powyższym brakująca 

kwota subwencji została pokryta z w/w dochodów. Środki, które odkładane były co roku zgodnie z 

umową na odrębny rachunek, pochodziły z budżetu powiatu. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż w ramach środków  

odkładanych na ciągłość projektu pokryty został wydatek naprawy kolektorów słonecznych w DPS 

„MORS” w Stegnie. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, dodała, iż środki przeznaczone były na trwałość 

projektu, więc jeśli jakieś urządzenie popsuło się i wymagało naprawy pokrywane było właśnie ze 

wskazanych środków. 

 

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

Głosowanie: 11 za (1  nie brał udziału w głosowaniu – Pan L. Głowacki, 2 nieobecnych – Pani I. 

Tyburska, Pan H. Kuczma) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.11 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2032. 

(zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

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

Głosowanie: 11 za (1  nie brał udziału w głosowaniu – Pan L. Głowacki, 2 nieobecnych – Pani I. 

Tyburska, Pan H. Kuczma) 

Uchwała została podjęta.  

 

5.12 zmiany uchwały NR II/10/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 08 

grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. (zał. do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross przedstawił projekt uchwały.  

 

Pan Roman Pawłowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował, iż zgodnie z planem 

pracy na 2016 r. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do złożenia wniosku o udzielenie absolutorium 

dla Zarządu Powiatu. Zgodnie ze Statutem Powiatu Nowodworskiego skład komisji powinien być 3-

osobowy, natomiast w związku z rezygnacją Pana Jana Drozd, skład komisji należy uzupełnić. 

Przewodniczący komisji poinformował, iż jest propozycja, by Pan M. Białkowski uzupełnił skład 

komisji. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał Radnego Pana Marcina Białkowskiego, czy 

wyraża zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Marcin Białkowski, Radny, wyraził zgodę na kandydowanie do uzupełnienia składu Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, zapytał jaka jest pewność czy skład 3-osobowy komisji będzie 

funkcjonował, skoro w większości prac pozostałych komisji Pan M. Białkowski nie uczestniczy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poinformował, iż zgodnie ze Statutem Powiatu 

Nowodworskiego skład Komisji Rewizyjnej liczy co najmniej trzech członków. Sprawa obecności 

członków na posiedzeniach komisji jest indywidualną sprawą każdego radnego.  

 

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

Głosowanie: 11 za (1  nie brał udziału w głosowaniu – Pan L. Głowacki, 2 nieobecnych – Pani I. 

Tyburska, Pan H. Kuczma) 

Uchwała została podjęta.  

 

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

Informacja została przyjęta. 

7.  Wnioski i oświadczenia Radnych 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poprosił, by w związku z odwołaniem z funkcji Prezesa PCZ w 

Malborku Pana Piotrowicza, zaprosić na sesję Rady Powiatu  nowego prezesa, celem poznania 

stanowiska nowego włodarza w sprawie ograniczenia funkcjonalności usług w szpitalu w Nowym 

Dworze Gdańskim. 

 

Pani Joanna Bryk, Sekretarz Powiatu, poinformowała, iż zgodnie z planem pracy na 2016 r. Rada 

Powiatu w miesiącu czerwcu rozpatrzy informację dotyczącą przygotowania służb i jednostek do 

sezonu letniego. W związku z czym prezes również będzie gościem zaproszonym. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, wskazał, by zgłaszać interpelacje krótko i precyzyjne. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poinformował, iż zgodnie ze Statutem Powiatu 

Nowodworskiego interpelację składa się w sprawach zasadniczych dla powiatu (§ 14 Statutu), 

natomiast zapytania w sprawach dotyczących bieżących problemów powiatu, w szczególności w celu 

uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym (§ 15 Statutu). Przewodniczący wskazał, iż ze 

swojej strony nie chce ograniczać czasu wypowiedzi, natomiast każdy radny powinien zdawać sobie 

sprawę w jaki sposób ma się zachować. Przewodniczący zaproponował, by radny wcześniej 

przygotowywał  interpelacje w taki sposób, by zachować odpowiednią formę.  
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Pan Andrzej Sobociński, Radny, wskazał, by nie ograniczać jego wypowiedzi, natomiast radny 

zgłasza zapytania na sesjach, by otrzymać konkretną odpowiedź. 

 

Pan Janusz Charliński, zgłosił wnioski w sprawie: 

- czasu dojazdu karetki pogotowia do Sztutowa (45 minut), karetka z Nowego Stawu, nie z Nowego 

Dworu Gdańskiego, 

- sprawa rozpatrywania przez Radę Powiatu tematu przygotowania służb i jednostek do sezonu 

letniego w miesiącu czerwcu, zbyt późno, 

- nadzór nad parkingami, chałupnictwo, 

- sprawa kolejki w dalszym ciągu na kolei jest „bajzel”, nic nie zrobiono, znaki drogowe poprzekręcane, 

Pan Roman Pawłowski, Radny – zapytał o zasadność  znaku stop na drodze Mikoszewo – Stróża, 

który dezorganizuje ruch. 

8. Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady:  

- Postanowienie Nr 16/2016 Komisarza Wyborczego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wygaśnięcia 

mandatu radnego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, Pana Jana Drozda.  

9. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Gdańskim. 

  Protokołowała: R. Kamińska                                                       

                                                   

                                                                  

                                                                              Przewodniczący Rady 

                                                                               (-) 

                                                                                  Jacek Gross 


