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PROTOKÓŁ NR XIX/2016 

z XIX sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia 05 lipca 2016 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 9.23 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

M. Białkowski, Pani I. Tyburska). (zał. do protokołu).  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady poinformował, iż sesja została zwołana w trybie  

nadzwyczajnym, w związku z koniecznością przedyskutowania spraw dotyczących remontu 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim, o których 

poinformuje Starosta. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zarządził głosowanie. 

Głosowanie: 12 za, 2 nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pani I. Tyburska) 

Porządek został przyjęty.  

 

2.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż wskazany projekt 

uchwały, dotyczy zwiększenia o dodatkowe środki, o kwotę 180 tys. zł na remont SOSW w Nowym 

Dworze Gdańskim. Jedyna oferta, która została złożona w wyniku przetargu, jest droższa o kwotę 133 

tys. zł, od zabezpieczonych na wskazany cel środków finansowych. Ponadto Zarząd Powiatu 

zadecydował również o zabezpieczeniu w ramach 180 tys. zł kwoty, która zostanie przeznaczona na 

nadzór inwestorski nad wskazanym zadaniem. Natomiast kwota 60 tys. zł. przeznaczona zostanie na 

dokumentację techniczną budowy miejsc postojowych, które mają powstać na drogach powiatowych. 

Pani Wicestarosta poinformowała, iż wskazała dwie zasadnicze kwestie, które ujęte zostały w 

przedstawionym projekcie uchwały budżetowej.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, zgłosił zapytanie o czynniki, które wpłynęły na to, iż rok czasu 

zwlekano z decyzją o przeprowadzeniu przetargu  i rozpoczęciu remontu w budynku SOSW w Nowym 
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Dworze Gdańskim, mając zabezpieczone środki w budżecie ubiegłorocznym. Wiadomym jest, iż firmy 

budowlane organizują plan inwestycyjny własnych prac z początkiem danego roku, natomiast obecny 

czas jest dobry dla „cwaniaków”, którzy będą przysparzać problemy. Radny uważa, iż stwierdzenie 

Starosty, że ogląda każdą złotówkę, nie odnoszą się do sytuacji remontu ośrodka. Na dzisiejszej sesji 

radni podejmą decyzję, czy zwiększyć środki finansowe o kwotę 133 tys. zł, by prace remontowe 

SOSW w Nowym Dworze Gdańskim mogły rozpocząć się w bieżące wakacje, czy też ogłosić drugi 

przetarg i czekać na tańszą ofertę. Radny jest zdania, iż w chwili obecnej nie ma już czasu, by 

zwlekać z remontem ośrodka, co oznacza, że kwota realizacji wskazanego zadania wzrośnie o 133 

tys. zł. Radny uważa, iż Starosta działa z premedytacją, a powyższe przedsięwzięcie można było 

zrealizować zdecydowanie szybciej. Radny ubolewa nad tym, iż do sprawy podchodzi się nieudacznie. 

 

Pan Lubomir Głowacki, Radny, poinformował, iż niesłuszne są słowa skierowane w kierunku 

Starosty, gdyż Starosta był jedną z osób, która na posiedzeniu Zarządu Powiatu nie zgadzała się z 

przeznaczeniem dodatkowych środków na wskazany remont. Pozostali członkowie Zarządu byli 

zdania, by jednak przeznaczyć dodatkowe środki i rozpocząć remont SOSW w Nowym Dworze 

Gdańskim. Radny poinformował, iż długotrwały proces dotyczący remontu ośrodka, nie jest winą ani 

Zarządu Powiatu, ani Rady Powiatu. W dniu dzisiejszym albo radni zwiększą środki na remont 

ośrodka, albo ogłoszony zostanie drugi przetarg. Radny wskazał, iż wolą członków Zarządu Powiatu 

było, by w powyższym temacie wypowiedziała się i zarówno podjęła decyzję Rada. Pan Głowacki 

odniósł się do firmy, która jako jedyna złożyła ofertę. Prawdą jest, że firmy budowlane rozpoczynają z 

początkiem roku prace, jednak z pozyskanych informacji wynika, że firma jest porządna. 

 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, jest skłonny, by zagłosować za ogłoszeniem 

po raz drugi przetargu na remont SOSW w Nowym Dworze Gdańskim. Radny zadał pytanie, gdzie 

zamieszczono informację o przetargu oraz jaki jest termin realizacji remontu, do kiedy? Radny prosi o 

informację, by móc podjąć odpowiednią decyzję, wyrażając ją w głosowaniu.   

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż w cudzysłowie ujął „cwaniactwo” firmy, która 

złożyła ofertę na remont SOSW w Nowym Dworze Gdańskim, natomiast „łakomym kąskiem” dla firmy 

jest zwiększenie środków o kwotę 133 tys. zł na wskazane zadanie. Radny jest za tym, by powyższe 

zadanie wykonać, jednak ubolewa nad tym, iż wydatkowanie środków na powyższy cel, jak i 

ogłoszenie przetargu można było zrealizować zdecydowanie szybciej. W momencie podjęcia w dniu 

dzisiejszym decyzji o ogłoszeniu drugiego przetargu, zabraknie czasu na realizację zadania w 

odpowiednim momencie, jakim jest okres wakacji, natomiast byłby czas, gdyby przetarg został 

rozpisany w miesiącu marcu lub kwietniu br. Radny ubolewa nad tym, iż nie dopilnowana została 

każda złotówka. Radny uważa, iż brak jest woli Starosty na remont ośrodka.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż nie będzie komentował słów 

poprzednika, natomiast przedstawił informację o pracach dotyczących ośrodka. Starosta wskazał, iż 

po wykonaniu ekspertyzy stwierdzono, iż to nie budynek się „wali”, tylko „siada” podłoga. Od 
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powyższego momentu, Zarząd Powiatu ciągle rozpatrywał sprawy SOSW w Nowym Dworze 

Gdańskim. Starosta poinformował, iż rozpoczęto stosowne postępowanie, by naprawić podłogę, 

przeznaczono środki, które okazały się niewystarczające. W związku z powyższym podjęto decyzję o 

wykonaniu dokumentacji technicznej na całość prac, z podziałem na etapy. Zarząd Powiatu również 

wziął pod uwagę możliwości pozyskania środków zewnętrznych na powyższe przedsięwzięcie - 

PFRON. Po weryfikacji dokumentacji technicznej i dostosowaniu jej do kwot i poszczególnych etapów, 

okazało się, że przy założeniach remontowych na dużą skalę oraz przy specyfice ośrodka i budynku, 

należy ogłosić przetarg na całość prac, na co nie było powiatu stać. W związku z powyższym 

przymierzono się do posiadanych środków finansowych. Starosta wskazał, iż brak było opóźnienia, 

dokumentację należało przeprojektować i dostosować do posiadanych środków finansowych. Starosta 

poinformował, iż pewność otrzymania środków z PFRON-u będzie dopiero w momencie podpisania 

umowy, natomiast w chwili obecnej działamy w optyce solidnego przyrzeczenia, jednak nie można 

pozwolić na wydanie środków, które nie zostaną zrefundowane. Starosta odniósł się do sprawy 

audytu, który został nałożony, by wyjaśnić sytuację, dotyczącą kwoty 30 tys. zł, która wzrosła do 

prawie 100 tys. zł. Obowiązkiem Starosty jest czuwanie nad wskazanymi sprawami.  

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż termin zakończenia 

prac przewidziany jest do 30 października br. Firma budowlana, która złożyła ofertę, była jedyną firmą, 

która przyjechała na obiekt, zapoznała się ze stanem technicznym i jako jedyna złożyła ofertę. 

Natomiast ogłoszenie przetargu umieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie 

internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał, czy umowa jest częścią składową 

dokumentacji przetargowej? 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, odpowiedziała, że projekt umowy jest 

częścią składową dokumentacji przetargowej. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż jest za przeprowadzeniem remontu w ośrodku, 

jednak argumentacja Starosty w żaden sposób nie przekonuje. Radny poinformował również o 

znanym przez większość osób konflikcie Dyrektora SOSW w Nowym Dworze Gdańskim ze Starostą.  

Radny rozumie, że brak było wpływu na pewne działania, jednak wydatkowanie środków na powyższy 

cel można było zrealizować zdecydowanie szybciej. 

 

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

Głosowanie: 11 za, 1 wstrzymujący się - Pan H. Ząbek, 2 nieobecnych - Pan M. Białkowski, Pani I. 

Tyburska. 

Uchwała została podjęta.  
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2.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 -2032.      

(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, omówiła dokument. 

 

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

Głosowanie: 10 za, 2 przeciw – Pan A. Sobociński, Pan H. Ząbek, 2 nieobecnych - Pan M. Białkowski, 

Pani I. Tyburska. 

Uchwała została podjęta.  

 

3. Zakończenie obrad. 

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

Gdańskim. 

 

  Protokołowała: R. Kamińska                                                       

                                            

Przewodniczący Rady 

(-) 

Jacek Gross 

 


