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PROTOKÓŁ NR XX/2016 

z XX sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia 12 września 2016 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 9.25 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady otworzył obrady XX sesji zwołanej w trybie 

nadzwyczajnym Rady Powiatu V kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji 

uczestniczy 13 radnych, 1 nieobecna (Pani I. Tyburska). (zał. do protokołu).  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zarządził głosowanie. 

Głosowanie: 13 za, 1 nieobecna (Pani I. Tyburska) 

Porządek został przyjęty.  

 

2.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

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

realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka w m. Stegna” w ramach 

„Programu rozwoju gminnej   i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”edycja 

2017. (zał. do protokołu). 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż powyższa uchwała jest standardową, 

przyjętą zarówno przez Zarząd Powiatu, jak i Radę Powiatu, realizacją działań dotyczących 

dofinansowania tzw. „schetynówek”. Gmina Stegna realizować będzie remont ul. Grunwaldzkiej                  

w Stegnie, przy którym oczekuje partnerstwa powiatu, a jednocześnie wejdzie w partnerstwo na 

oczekiwaną przez powiat inwestycję, tj. kontynuację drogi w Stegience. Starosta zobligował Skarbnika 

Powiatu do omówienia szczegółów finansowych powyższej uchwały. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, poinformowała, iż konsekwencją wskazanej uchwały, 

co nastąpi dopiero w momencie zakwalifikowania się wniosku, będzie zabezpieczenie wskazanej w 

uchwale kwoty, w przyszłorocznym budżecie. Natomiast na rok bieżący powyższa uchwała nie wpływa 

finansowo na budżet. 

 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, zapytał o kwotę dofinansowania, jaką powiat 

będzie musiał przekazać gminie Stegna na powyższą inwestycję? 
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Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, iż kwota jaką powiat będzie musiał 

przekazać gminie Stegna na powyższą inwestycję, wynosi 580 tys. zł, co stanowi 50,1 % ich wkładu 

własnego. 

 

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

Głosowanie: 13 za, 1 nieobecna (Pani I. Tyburska) 

Uchwała została podjęta.  

 

2.2 zmiany uchwały budżetowej na 2016 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 dokument. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał o kwotę 45.000,00 zł na zabezpieczenia uszkodzenia mostu 

w Tujsku, która zabezpieczona  zostanie w budżecie powiatu w powyższej uchwale, pytanie czy jest 

kwotą wystarczającą? 

 

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

poinformował, iż uzgodnione zostały wszelkie decyzje konserwatora zabytków, co do 

przeprowadzenia prac naprawczych mostu w Tujsku, który do końca miesiąca września br. powinien 

być już otwarty. 

 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, jest zdania, iż naprawa uszkodzonego mostu 

powinna trwać co najmniej tydzień czasu i zrealizowana w ramach bieżącego utrzymania, gdyż 

uszkodzeniu uległ tylko element nawierzchniowy. Radny nie wie jaki jest zakres robót i kosztorys. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż w przypadku awarii 

mostu w Tujsku, inspektor nadzoru budowlanego zlecił wykonanie ekspertyzy, co zostało szybko 

zrealizowane, natomiast zalecenia inspektora nadzoru budowlanego wskazały, by wszelkie prace 

dokonane przy moście w Tujsku uzgodnić z konserwatorem zabytków. Pani Wicestarosta 

poinformowała, iż dopiero po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków można było analizować koszty 

i zlecać wykonanie prac. Na chwilę obecną zgłosiła się firma, która podejmie się robót naprawczych, 

by most funkcjonował jak najszybciej. 
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Pan Andrzej Suszek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, dodał, 

iż po otwarciu mostu, wprowadzone zostanie ograniczenie przejezdności do 5 ton, nie dotyczyć to 

będzie autobusu szkolnego wiozącego dzieci do szkoły. Dyrektor wskazał, iż koszt materiału wyniesie 

około 11 tys. zł. 

 

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

Głosowanie: 12 za, 1 wstrzymujący się – Pan J. Charliński, 1 nieobecna - 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                                                       

                                                   

                                                                  

 


