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PROTOKÓŁ NR XXI/2016 

z XXI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia 28 września 2016 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 12.00 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 10 radnych, 5 nieobecnych (Pan Z. 

Bojkowski, Pan M. Białkowski, Pan L. Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. Sobociński). (zał. do 

protokołu).  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

 

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

- 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, 

- autopoprawki projektu uchwały w sprawie odmowy udzielenia dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, znajdującym się na obszarze Powiatu Nowodworskiego. (Parafia Greckokatolicka 

p.w. Św. Mikołaja w Żelichowie), - na wniosek Komisji Samorządowo – Społecznej. 

- dodatkowego projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem 

Nowodworskim, a Gminą Miasto Elbląg dotyczącego finansowania kosztów uczestnictwa 

mieszkańca Powiatu Nowodworskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Elblągu przy ul. 1 

Maja 1. 

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

 

Głosowanie: 9 za, 1 nie brał udziału w głosowaniu – Pani R. Cichosz, 5 nieobecnych (Pan Z. 

Bojkowski, Pan M. Białkowski, Pan L. Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. Sobociński) 
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Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie. 

 

Głosowanie: 9 za, 1 nie brał udziału w głosowaniu – Pani R. Cichosz, 5 nieobecnych (Pan Z. 

Bojkowski, Pan M. Białkowski, Pan L. Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. Sobociński) 

 

Porządek został przyjęty.  

 

2. Ślubowanie. (Postanowienie Nr 26/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 czerwca 

2016 r.) 

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Jana Drozd w okręgu wyborczym Nr 2 w oparciu 

o obowiązujące przepisy prawa, Komisarz Wyborczy w Gdańsku Postanowieniem Nr 26/2016 z dnia 8 

czerwca 2016 r. postanowił o wstąpienie na to miejsce Pani Renaty Zofii Cichosz. Pani Renata 

Cichosz złożyła ślubowanie. 

3. Wręczenie laureatom nagród za wysokie wyniki sportowe. 

Przewodniczący Rady i Starosta Nowodworski wręczyli laureatom nagrody za wysokie wyniki 

sportowe. Na sesję przybyli uhonorowani goście wraz z przedstawicielami organizacji. 

1.Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej w Sztutowie – przedstawiciel (Pan Henryk Kuczma) 

Laureatami uhonorowanymi ze wskazanej organizacji są następujące osoby: P. Patryk Ziarko, P.  

Maciej Daniluk, P. Kamil Żuchowski, P.  Marcin Wolski, P. Bartłomiej Piechnik, P. Paweł Friszkemut. 

2.UKS „Ogólniak” Nowy Dwór Gdański  - przedstawiciel Pan Artur Bryk 

Laureatami uhonorowanymi ze wskazanej organizacji są następujące osoby: P. Jakub Dąbrowski, P. 

Kacper Dyl, P. Natalia Dąbrowska. 

3. UKS Morze Stegna – przedstawiciel Pan Krzysztof  Juśko 

Laureatem uhonorowanym ze wskazanej organizacji jest P. Michał Werner. 

4. Przyjęcie protokołów z sesji XVIII z dnia 29.06.2016 r., XIX z dnia 05.07.2016 r., XX z 

dnia 12.09.2016 r. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady przypomniał, iż zgodnie z zapisami Statutu protokoły 

zostały wyłożone do wglądu w biurze rady.  

Czy są uwagi do protokołu z sesji XVIII z dnia 29.06.2016 r.? Nie wniesiono. Protokół został przyjęty.  

Czy są uwagi do protokołu z sesji XIX z dnia 05.07.2016 r.? Nie wniesiono. Protokół został przyjęty.  

Czy są uwagi do protokołu z sesji XX z dnia 12.09.2016 r.? Nie wniesiono. Protokół został przyjęty.  
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5.Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Pan Stanisław Juszczyk, Radny, poinformował, iż uczestniczył w procedurze awansu nauczycieli 

Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, jako Przewodniczący Komisji i był zadowolony z 

niezmiernie wysokiej postawy i wiedzy nauczycieli, co świadczy o tym, że dyrektor Dorota Chojna 

doskonale dobiera kadrę. Nauczyciele posiadają wiedzę, umiejętność pracy z uczniami, co dobrze 

wróży na przyszłość.  Radny stwierdził, że należy być z tego dumnym. Natomiast w Zespole Szkół                 

nr 2 uczniowie uzyskali doskonałe, najlepsze w historii szkoły wyniki z egzaminów zawodowych,  

osiągając nawet maksymalny poziom punktów. Gratulacje należą się dyrektor Wioletcie 

Przyborowskiej. Radny poinformował, iż często padały słowa krytyczne wobec powiatowych placówek 

i ponoszonych nakładów finansowych. Jednak powyższe dowodzi, że środki na szkoły były wydawane 

dobrze i należy dalej w nie inwestować.  

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, odniósł się do dwóch spraw: 

- zaapelował do Starosty Nowodworskiego, który również w powyższym ma swój udział, by sesje 

Rady Powiatu były nagrywane przez telewizję. Starostwo Powiatowe jest jedynym samorządem                  

w powiecie, których obrady Rady nie są dokumentowane. Radny zapytał jakie kierują się w tym 

przypadku przesłanki, gdyż ludzie się dopytują. 

- dożynki powiatowo – gminne, gdzie rolników mało, radnych również, pytanie dla kogo organizowane 

są uroczystości. Jest to podziękowanie za pracę rolników. Radny jest również zdania, by zastanowić 

się nad terminami, by nie kolidowały z innymi uroczystościami, jak również nad ich kształtem. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał jak przebiegają prace remontowe w SOSW                    

w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż prace przebiegają sprawnie i zgodnie 

z harmonogramem. 

 

9.30 – przybył Pan Z. Bojkowski 

 

6.  Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.   

6.1  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016 r.  

6.2 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za                    

I półrocze 2016 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie sprawozdania. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła dokument. 

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

7.1  zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. - (zał. do protokołu) – autopoprawka 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odczytała projekt uchwały. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał na czym polega program EduTikacja. 

 

Pani Dorota Chojna, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, wyjaśniła, iż w 

ramach środków pozyskanych z projektu kształcenia ogólnego 3.2.1, finansowane są zajęcia 

bezpośrednio z uczniami w ZS Nr 1, ZS Nr 2 oraz SOSW w Nowym Dworze Gdańskim. Dla Zespołu 

Szkół Nr 1 pozyskano 15 kompletów stanowisk komputerowych dla każdego ucznia, 20 tabletów, jak 

również środki na remont jednego pomieszczenia. Jest to kompleksowy projekt kształcenia ogólnego, 

w ramach którego będą odbywały się również zajęcia z doradztwa zawodowego oraz wyjazdy do 

pracodawców na zajęcia z przedsiębiorczości.  

 

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

Głosowanie: 11 za, 4 nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan L. Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. 

Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

7.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016–2032.(zał. 

do protokołu) – autopoprawka 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

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

przyjętej wcześniej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 

 

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

Głosowanie: 11 za, 4 nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan L. Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. 

Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

7.3 pozbawienia dotychczasowej drogi powiatowej kategorii drogi powiatowej. (zał. do 

protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  
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Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił dokument. 

 

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

Głosowanie: 11 za, 4 nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan L. Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. 

Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

7.4  wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu dla części nieruchomości zabudowanej 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim na rzecz Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił dokument. 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał czy dochody z tego tytułu będą dochodami Zarządu Dróg 

Powiatowych. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, wyjaśnił, iż dochody wszystkich jednostek trafiają do 

jednostki prowadzącej, czyli do Starostwa Powiatowego. 

 

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

Głosowanie: 11 za, 4 nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan L. Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. 

Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Jacek Gross, złożył wniosek o przerwę. 

9.47 – 10.00 – przerwa. 

7.5  wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił dokument. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, wnosi o uzupełnienie uzasadnienia powyższej 

uchwały o odniesienie do Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024. 

 

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

Głosowanie: 11 za, 4 nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan L. Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. 

Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  
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7.6  udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Powiatu 

Nowodworskiego. (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Marynowach). (zał. do 

protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił dokument. 

 

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

Głosowanie: 11 za, 4 nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan L. Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. 

Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

7.7  odmowa  dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Powiatu 

Nowodworskiego. (Parafia Greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Żelichowie) - (zał. do protokołu)  

- autopoprawka 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił dokument. 

 

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

Głosowanie: 11 za, 4 nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan L. Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. 

Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

7.8  przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną za I półrocze 2016 r. (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Roman Pawłowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały. 

 

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

Głosowanie: 11 za, 4 nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan L. Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. 

Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  
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7.9  skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. (zał. do 

protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił dokument. 

 

Pan Henryk Ząbek, Radny, zapytał o kwestię ujętą w skardze, a dotyczącą przyznania innemu 

przewoźnikowi tzw. „koperty”, które znajdują się na drodze dwukierunkowej w odległości 5 metrów od 

przejścia dla pieszych, pytanie czy błąd popełnił dyrektor, czy po prostu petent po prostu tak napisał? 

Brak czytelności co do powyższych przepisów. 

 

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

wyjaśnił, iż zaproszony został do udziału wyznaczania miejsc Wydział Komunikacji i Komendy 

Powiatowej Policji z Nowego Dworu Gdańskiego. Wobec powyższego wszystkie miejsca zostały 

wyznaczone przy asyście Komendy Wydziału Ruchu Drogowego zgodnie z prawem. Natomiast 

skarżący się próbował wyznaczyć jeszcze kolejne dwie „koperty”, niestety nie było już miejsca, wobec 

powyższego nie można było tego wykonać. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim poinformował, iż skarga mówi o tym, iż przyobiecano petentowi i nie dotrzymano słowa. 

Natomiast sprawa „melexów” na Mierzei wymaga innego podejścia do sprawy, w związku z 

pojawieniem się bardzo dużej ilości „melexów”, powyższe należy unormować. Pojazdów 

wolnobieżnych jest około 50, natomiast miejsc na rondzie jest tylko kilka, więc nie ma szans pomieścić 

wszystkich pojazdów.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż lawinowo wzrasta liczba pojazdów 

wolnobieżnych typu „melex”. Powyższy temat w kwestii próby regulacji funkcjonowania pojazdów 

wolnobieżnych typu „melex” na terenie Powiatu Nowodworskiego, zostanie poruszony na najbliższym 

posiedzeniu Komisji bezpieczeństwa. 

 

Pan Janusz Charliński, Radny, zapytał czy tzw. „koperty” są imienne? 

 

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

odpowiedział, że tak. 

 

Pan Janusz Charliński, Radny, jest zdania, iż nie jest to konstytucyjne. 

 

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

Głosowanie: 10 za, 1 wstrzymujący się – Pan J. Charliński, 4 nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan L. 

Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  
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7.10  rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez pracownika podległego 

Staroście Nowodworskiemu. (zał. do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił dokument. 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, zapytała czy, aby na pewno Rada Powiatu jest uprawniona do 

rozpatrzenia skargi na pracownika. Ze skargi wynika, iż skarżący jest niezadowolony z mechanizmu, 

który towarzyszy przetrzymywaniu i zabezpieczaniu samochodu na parkingu, jest również skargą na 

policję w kwestii braku zabezpieczenia samochodu oraz  trochę na całą procedurę. Natomiast skarga 

na pracownika, osobiście nie jestem w stanie stwierdzić, czy skarga jest bezzasadna, gdyż powyższe 

powinien rozpatrzyć jego przełożony lub Zarząd Powiatu, a nie Rada.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zadał pytanie w kwestii tego, że jeśli Rada Powiatu 

zgodnie z przepisami prawa nie ma kompetencji do rozpatrzenia wskazanej skargi, a została 

zatwierdzona pod względem formalno – prawnym przez mecenasa T. Landowskiego, to czy powinna 

być głosowana. 

 

Pan Lech Kraśniański, radca prawny, odpowiedział, iż skarga przywołuje przepisy prawa, m. in.              

art. 227 kpa, który wskazuje, iż przedmiotem skargi w szczególności może być zaniedbanie lub 

nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie 

praworządności lub interesów skarżących. Jednak istnieją orzecznictwa w sądownictwie 

administracyjnym, które mówią o tym, iż skarga na pracownika prowadzącego postępowania 

administracyjne, mający upoważnienie Starosty do wydawania powyższych postanowień jest skargą 

na działanie organu, czyli Starosty. Natomiast art. 229 wskazuje, iż skargę na Starostę rozpatruje 

Rada Powiatu. Wobec powyższego Rada Powiatu ma obowiązek rozpatrzyć powyższą skargę. Radca 

prawny jest zdania, iż należy zmienić tytuł powyższej uchwały, który powinien brzmieć „rozpatrzenia 

skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Starostę Nowodworskiego”. Radca prawny 

poinformował, iż zgodnie z orzeczeniem Starosta odpowiada za wszystkich pracowników, w związku z 

czym błędna decyzja lub sprzeczne zachowanie pracownika skutkuje skargą na Starostę. Radca 

prawny wnioskowałby o zmianę tytułu uchwały w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań 

przez Starostę Nowodworskiego. Radca prawny poinformował, iż organy nadzoru uchylały uchwały 

dotyczące rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez pracownika podległego 

Staroście Nowodworskiemu, wskazując, iż skarga zgodnie z art. 229 kpa jest skargą na Starostę.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zapytał, czy wobec powyższego można zmienić tytuł 

uchwały?  

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, proponuje, by powyższy projekt uchwały zdjąć z porządku obrad. 
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Pan Lech Kraśniański, radca prawny, poinformował, iż procedura rozpatrzenia skargi posiada 

określony termin wykonania, skargę należy rozpatrzeć na najbliższej sesji Rady Powiatu.  

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, wskazała, iż skarga dotyczy niezadowolenia z postępowania 

pracownika, jak również z całej procedury. W przedstawionej uchwale Rada Powiatu powinna ustalić 

czy pracownik prawidłowo się zachował. Radna uważa, iż Rada Powiatu nie jest w stanie rozpatrzyć 

skargi na zachowanie pracownika, gdyż jest to kompetencja Starosty, jako przełożonego. 

 

Pan Lech Kraśniański, radca prawny, poinformował, iż na sesji rozpatrujemy to, co jest przynależne 

Radzie Powiatu. Skarga jest wieloczłonowa i dotyczy różnych działań związanych z organizacją, 

począwszy od policji, gdzie zarzuca brak zabezpieczenia w samochodzie materiałów, jak również 

wykazuje niezadowolenie z przyjętych stawek opłat za parkowanie pojazdu, które Rada Powiatu 

przyjęła jako maksymalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, zapytał kto może złożyć wniosek o zmianę tytułu 

uchwały, by Rada Powiatu mogła głosować uchwałę? 

 

Pan Lech Kraśniański, radca prawny, odpowiedział, iż wniosek może złożyć Starosta. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, nie złożył wskazanego wniosku. 

 

Pan Lech Kraśniański, radca prawny, poinformował, iż zgodnie z art. 232 kpa istnieje procedura, 

która nigdy nie była wykorzystywana, a która wskazuje, iż  skargę na pracownika można przekazać do 

załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu 

właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia. Co oznacza, iż uchwała zleca Staroście 

w imieniu Rady Powiatu rozpatrzenie skargi, natomiast po wykonaniu powyższego Starosta ma 

obowiązek poinformować o sposobie jej rozpatrzenia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, stwierdził, iż zgodnie z powyższym stwierdzeniem 

Rada Powiatu bez zmiany tytułu uchwały nie może jej głosować. 

 

Pan Lech Kraśniański, radca prawny, potwierdził powyższe. 

 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, zapytał dlaczego powyższy projekt uchwały przedkładany jest na 

Zarząd, skoro Rada Powiatu nie ma kompetencji, by uchwałę rozpatrzyć? 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, poinformowała, iż skarga jest wieloczłonowa, w zakresie braku 

powiadomienia o miejscu parkowania pojazdu, braku powiadomienia o zmianie miejsca parkowania 

pojazdu, jak również braku zabezpieczenia procesowego pojazdu jest skargą na policję. Poruszona w 
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skardze kwestia różnych stawek za parkowanie, które określa Rada Powiatu jest kwestią możliwą do 

dyskusji, natomiast skarga na niewłaściwe zachowanie pracownika w stosunku do skarżących 

rozpatruje jego przełożony, czyli Starosta, a nie Rada Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross wnosi o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji 

Rady Powiatu, w celu ustalenia stanu prawnego. 

  

Głosowanie: 10 za, 1 wstrzymujący się – Pan Z. Ptak, 4 nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan L. 

Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

7.11 zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2016 roku. (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 zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.  

Głosowanie: 11 za, 4 nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan L. Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. 

Sobociński) 

Uchwała została podjęta.  

 

7.12 zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Gminą Miasto Elbląg 

dotyczącego finansowania kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Nowodworskiego w 

Warsztacie Terapii Zajęciowej w Elblągu przy ul. 1 Maja 1. (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 zapytał o uwagi. Nie zgłoszono.  

Głosowanie: 11 za, 4 nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan L. Głowacki, Pani B. Ogrodowska, Pan A. 

Sobociński) 

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

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał czego dotyczy porozumienie intencyjne w sprawie 

nawiązania współpracy Powiatu Nowodworskiego z powiatem Pomorze Przednie – Greifswald, do 

którego podpisania wyznaczono Starostę Nowodworskiego. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż rozważane jest nawiązanie 

współpracy z powiatem meklemburskim, który utożsamiany jest z podobnymi uwarunkowaniami, co 

powiat nowodworski. Starosta wskazał, iż jest inicjatywa utworzenia współpracy opartej na utworzeniu 

międzynarodowego centrum integracji młodzieży wokół basenu Morza Bałtyckiego, który zakładałby 

realizację programów szkolnych dla młodzieży. W projekcie mają zamiar uczestniczyć partnerzy                     

z państw Belgii, Danii, Szwecji, Niemiec i Polski. Starosta poinformował, iż w każdym z tych państw 

powstanie instytucja, centrum integracji, natomiast w Polsce najprawdopodobniej taka instytucja 

powstanie na działce w Junoszynie. Jednak nie dotyczyć to będzie przekazania działki dla instytucji, 

powiat cały czas będzie jej właścicielem. Powstanie powyższej instytucji byłoby korzystne w zakresie 

jej wykorzystania. Starosta poinformował również, iż na chwilę obecną wszystko jest w fazie deklaracji                        

i rozważania wskazanej możliwości.  

Pani Iwona Tyburska, Radna, zapytała jaki był koszt zabezpieczenia budynku w Junoszynie przed 

dalszymi zniszczeniami.  

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż rok temu Zarząd Powiatu postanowił 

spojrzeć na sprawę gospodarczo i zajął stanowisko, albo sprzedać albo zabezpieczyć budynek przed 

dalszą dewastacją. Starosta poinformował, iż Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć budynek, by 

nikt nie zarzucił że budynek został doprowadzony do gospodarczej zapaści. Zarząd Powiatu 

postanowił nawet przeznaczyć pewną kwotę na zabezpieczenie dachu budynku, która miała być 

podstawą do ogłoszenia zapytania ofertowego. Po wizytacji w Junoszynie, jak również po odbytych 

spotkaniach z potencjalnymi osobami, które mogłyby być zainteresowane nawet potencjalnie 

przystąpieniem do przetargu, zadecydowano, by maksymalnie jak się uda, należy budynek ratować. 

Jednak po jakimś czasie według ogólnej opinii uznano, że budynek należy zburzyć, jednak by to 

wykonać należy zabezpieczyć kwotę 100 tys. zł. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym 

Dworze Gdańskim zakupił folię ochronną, materiały i siłami pracowników z Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim nakryto dach i wstępnie oczyszczono plac z krzaków. Na 

powyższe przeznaczono kwotę 1000 zł.  

Pan Roman Pawłowski, Radny, zapytał o akcję ograniczenia dostępności dróg powiatowych dla 

samochodów o określonym tonażu, gdyż powyższe wywołało wiele zamieszania w powiecie. Z 

informacji pozyskanych wynika, iż powyższa sprawa została unormowana, zgody na przejazd będą 

wydawane na wniosek podmiotów za każdym, jeśli podmioty będą uczestniczyć w naprawie bieżącej 

ewentualnych uszkodzeń dróg. Natomiast dnia 6 września br. odbyło się spotkanie z instytucjami w 

kwestiach finansowania remontów dróg. Radny zadał pytanie na jakim etapie jest powyższa sprawa? 
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Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż na przełomie ubiegłego roku Starostwo 

Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim zostało poddane kontroli NIK pod względem gospodarowania 

drogami powiatowymi. Przeprowadzona kontrola stwierdziła, iż stosowana polityka drogowa prowadzi 

do agonii dróg powiatowych. Starosta poinformował, iż obrazowym przykładem rozpadu drogi jest 

droga między Rybiną, a Stegienką, jak również droga Tujsk – Chełmek, które niszczone są przez 

pojazdy ponadnormatywne. W związku z powyższym zorganizowano spotkanie, które było próbą 

podjęcia działań rozwiązujących powstały problem, by kolejna kontrola NIK nie wykazała, że nie są 

podejmowane żadne działania. Na spotkaniu postanowiono, by zacząć przestrzegać w miarę 

przepisów i próbowano zastanowić się, na których drogach należy wprowadzić ograniczenia. Zarząd 

Powiatu spotkał się z niektórymi przedsiębiorcami, z rozmów których wynika, iż przedsiębiorcy chcą 

się włączyć w naprawę dróg, z których korzystają. Starosta poinformował również, iż odbył się protest 

rolników, w wyniku którego wydano zezwolenia na zaopatrzenie gospodarstw rolnych i wywóz płodów 

rolnych. Zarząd Powiatu przymierza się do drugiego spotkania w miesiącu listopadzie br. z 

przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie powiatu nowodworskiego, do czasu którego znane 

będzie natężenie oraz ugięcia na niektórych drogach. Wówczas na spotkaniu, trzeba będzie podjąć 

stosowne działania. Starosta wskazał, iż przepis prawny mówi jedno, a rzeczywistość co innego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, stwierdził, iż należy wypracować system remontów, 

napraw dróg. Przewodniczący Rady uważał, iż ustawienie znaku ograniczenia całkowitej masy 

dopuszczalnej do 12 ton jest ostatnim elementem procedury polegającej na spotkaniach, badaniach, 

analizach, wypracowanych wniosków. Okazało się jednak, że znaki ograniczenia do 12 ton pojawiły 

się na początku lipca br., w związku z czym nie należy się dziwić, iż rolnicy się zbuntowali. 

Przewodniczący Rady jest zdania, iż ustawienie wskazanych znaków, nie było do końca trafionym 

pomysłem.  

Pan Henryk Ząbek, Radny, jest niepewny co do kwoty poniesionej na remont dachu w Junoszynie. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, zobligował Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych                 

w Nowym Dworze Gdańskim do poinformowania Radnych, w związku z podjętymi działaniami 

mającymi zabezpieczyć budynek w Junoszynie przed zniszczeniem. 

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

poinformował, iż próbowano wykonać kompleksową naprawę dachu, natomiast firmy, które złożyły 

ofertę, koszt opiewał na kwotę ponad 40 tys. zł. Wobec niesprzyjającej pogody, ulewnych deszczy 

zabezpieczono dach budynku siłami pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim, natomiast koszty zakupu materiałów wyniósł około 1000 zł. 

Informacja została przyjęta. 

9.  Wnioski i oświadczenia Radnych 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, odniósł się do informacji Wydziału Rolnictwa                

i Ochrony Środowiska pt. „Ochrona środowiska z uwzględnieniem urządzeń melioracyjnych” 
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przygotowanej dla Komisji Samorządowo – Społecznej, by zwrócić uwagę, iż na terenie powiatu 

nowodworskiego nie funkcjonuje w Sztutowie port rybacki. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż jakiś czas temu nastąpiło zerwanie 

pokładu mostu w Tujsku, co jest efektem nie dostosowania się użytkowników do przestrzegania 

określonego tonażu. Eksploatacja kładki osiągnęła granice wytrzymałości i nastąpiło zamknięcie 

mostu, wówczas okazało się jak bardzo most jest potrzebny. Starosta wskazał, iż po stosownych 

procedurach, Konserwator Zabytków wydał zezwolenie na wykonanie nakładki, nie zwalniając jednak 

od zachowawczego remontu wskazanego mostu. Zabezpieczone zostały środki w wysokości 120 tys. 

zł, by określić koszt wykonania kompleksowej naprawy mostu. Starosta poinformował, iż początkowo 

założono przeprowadzenie przetargu otwartego, jednak w międzyczasie okazało się, iż są nowe 

uwarunkowania dotyczące przetargu. W związku z długotrwałą i skomplikowaną procedurą 

przetargową, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wystąpił z propozycją, by zastąpić wykonanie 

dokumentacji w oparciu o zapytanie ofertowe. Wystosowano zapytanie do dziewięciu firm, skąd 

otrzymano trzy oferty, które opiewały na kwotę około 200 tys. zł. W związku z powyższym wymagało 

to wszczęcia procedury przetargowej. Dnia 7 stycznia 2017 r. zakończy się aplikacja do Pętli 

Żuławskiej, jest to jedyne źródło możliwe, by pozyskać środki na remont wskazanego mostu. Starosta 

poinformował, iż odbył spotkanie z Marszałkiem, w którym uczestniczył również Burmistrz Nowego 

Dworu Gdańskiego, Pan Jacek Michalski, gdzie przedstawiono powiatowi propozycję. Efektem 

końcowym będzie wprowadzenie ruchu turystycznego wodnego do centrum Nowego Dworu 

Gdańskiego, który objęty ma zostać programem rewitalizacji przestrzeni miejskiej, jednak by tak się 

stało wszystkie mosty muszą zostać wykonane. Z uwagi na potrzebę remontu mostu w Tujsku musi 

zostać również wykonany most w Żelichowie na zasadzie: 85 % dofinansowania z Pętli Żuławskiej,  

100 tys. zł na wkład własny przeznacza Zarząd  Województwa, 100 tys. zł miasto Nowy Dwór Gdański 

i 100 tys. zł Powiat Nowodworski. Natomiast most w Tujsku wykonany byłby na zasadzie 85 % 

dofinansowania, 15 % wkładu własnego zabezpieczone przez Powiat Nowodworski oraz 100 tys. zł                    

z Gminy Stegna. Pozostaje jeszcze most kolejowy w Rybinie, który byłby dofinansowany na zasadzie 

85 % oraz udziału Powiatu w powyższym. Oprócz powyższego Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 

włączy Starostwo Powiatowe w program rewitalizacji przestrzeni miejskiej, gdzie wykonany zostałby 

remont budynku przy promenadzie starostwa - etap I z piwnicami. Natomiast udział całkowity powiatu 

w zadaniach mostowych wyniósłby 0,5 mln zł. Starosta poinformował, iż na następną sesję zostanie 

przygotowany projekt uchwały, dotyczący wyrażenia woli przystąpienia do projektu, gdzie Radni 

zadecydują, czy powiat przystępuje do projektu Pętli Żuławskiej 2, czy też nie. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, zapytał czy powiat wytrzyma finansowo, by udźwignąć powyższe 

zadania. Brak konkretów do przedstawionych propozycji. Radny wskazał również, iż jest jeszcze jedno 

źródło finansowania mostu z Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego.  

Pan Henryk Ząbek, Radny, wskazał, iż są jeszcze dwa mosty: jeden przy ujściu rzeki Tugi, a drugi 

kolejowy pomiędzy Żelichowem, a Nowym Dworem Gdańskim. 
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Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu wskazał, iż propozycja Marszałka jest bardzo 

ciekawa, jednak koszty powinny zostać bardzo skrupulatnie wyliczone. Należy zwrócić uwagę, iż na 

projekt mostu w Stobcu należy przeznaczyć kwotę 200 tys. zł, nie znając kosztu jego remontu, 

jednakże można sądzić, iż koszt będzie zdecydowanie wyższy. Przewodniczący Rady wskazał, by 

skrupulatnie wyliczyć koszty na inwestycje, jak również na utrzymanie i obsługę, które generowane 

będą na przyszłość. Przewodniczący zadał również pytanie czy uczestnictwo powiatu wiązać się 

będzie z przystąpieniem Powiatu Nowodworskiego do spółki Pętla Żuławska, gdyż to generować 

będzie koszty, które obecnie ponoszą gminy. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, podziela opinię, by wyliczyć wszystkie koszty. Starosta 

poinformował, iż  środki w dziedzictwie kulturowym są do pozyskania, jednakże szansa ich pozyskania 

wynosi 10%, natomiast koszt 0,5 mln zł na remont trzech mostów jest jak najbardziej realnym źródłem 

pozyskania. Jednakże by środki otrzymać, należy podjąć konkretną decyzję dotyczącą przystąpienia 

do programu. 

Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, wskazał, by rozpatrzyć wszystkie możliwości. 

Pan Roman Pawłowski, Radny, wskazał, iż temat Pętli Żuławskiej 2 poruszany jest dość często, 

jednakże nikt nie spostrzegł, iż tam są środki na remont mostów, gdyż niektórzy radni twierdzili, iż jest 

to wymysł Starosty Nowodworskiego i głosowali przeciwko wszelkim pracom mostowym, czy też 

wykonaniu dokumentacji. Natomiast w dzisiejszym czasie zabezpieczane są na sesji środki, by 

zapewnić dostępność komunikacyjną mostu w Tujsku, w celu jego naprawy. Radny wskazał, by 

wszelkie propozycje partycypacji w kosztach remontów mostów złożone były na piśmie przez wójtów 

czy burmistrza. Inwestycja nie będzie realizowana w przeciągu roku tylko co najmniej dwóch lub 

trzech lat. Radny wskazał również, że jeśli kwota 120 tys. zł nie została wydatkowana na 

dokumentację na jeden most, to można wykorzystać ją na opracowanie programów funkcjonalno – 

użytkowych dla wskazanych inwestycji, które pozwolą wybudować w systemie zaprojektuj – wybuduj. 

Jest to na tyle wygodne, że firma która wygra przetarg odpowiada za cały proces inwestycyjny łącznie 

z dokumentacją. Program finansowany jest w 85% ze środków unijnych. Radny odniósł się do 

możliwych do pozyskania środków z Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego, które można pozyskać 

tylko na małe projekty. Nie można łączyć środków publicznych z dwóch źródeł na jedno zadanie. 

Należy wybrać jedno źródło. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu, wskazał, iż przedstawiona informacja odnośnie 

kosztów wykonania projektu mostu opiewała najpierw na kwotę 85 tys. zł, potem 100 tys. zł, następnie 

w budżecie powiatu została zabezpieczona kwota 120 tys. zł, aż w rezultacie okazało się, iż projekt 

kosztuje około 200 tys. zł. Przewodniczący Rady poinformował, iż  oprócz infrastruktury drogowej, 

mostowej, powiat posiada także infrastrukturę oświatową, która również nie jest w najlepszym stanie. 

Musimy być świadomi, tego, iż podejmując jakąkolwiek decyzję finansową, powinniśmy posiadać 

wiedzę na każdy most z osobna.  
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Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż na następnej sesji będzie zabiegał o 

przystąpienie do projektu Pętla Żuławska 2. 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, zapytał co to jest powiat, gdyż na dzisiejszej 

sesji brak jest obecności choć jednego przedstawiciela z gminy i miasta, który deklaracje by złożył. 

Pan Roman Pawłowski, Radny, zaapelował do Zarządu Powiatu i Starosty w sprawie: 

- podwyżek płac dla pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych w związku ze wzrostem 

minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2017 r. do kwoty 2000 zł., gdyż dojdzie do absurdu, gdzie 

nowy pracownik będzie zarabiał więcej od pracownika wieloletniego,  

- podwyżek dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek organizacyjnych starostwa, w  

związku z pełnieniem szeregu innych zadań, m. in. pozyskiwania środków finansowych, prowadzą 

inwestycje. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż Sekretarz Powiatu przygotowała opcje 

rozwiązania potrzeb w zakresie płac pracowników, jak również Zarząd Powiatu skrupulatnie rozważy 

powyższe. 

10. Sprawy różne. 

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

- Informacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycząca udzielenia Państwu Ewie i Arturowi 

Wasilewskim dotacji w wysokości 80.000,00 zł na zadanie pn. „ Orłowo, dom podcieniowy (1802 r.): prace 

konserwatorskie i roboty budowlane – etap IV.” 

- Informacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycząca udzielenia Panu  Michałowi 

Pielaszkiewiczowi dotacji w wysokości 150.000,00 zł na zadanie pn. „Mikoszewo, dom podcieniowy (ok. 1800 r.): 

remont budynku głównego wraz z orynnowaniem i naprawą komina”. 

- Informacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycząca udzielenia Pani Zofii Krupińskiej, 

Barbarze Leszczyńskiej i Panu Marianowi Leszczyńskiemu dotacji w wysokości 149.139,99 zł na zadanie pn: „ 

Marynowy, dom podcieniowy (1803 r.): remont podłóg, instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji alarmowej 

przeciwpożarowej – etap V”. 

- Informacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycząca udzielenia Pani Marioli Nowak i Panu 

Grzegorzowi Nowakowi dotacji w wysokości 67.122,89 zł na zadanie pn. „ Nowa Kościelnica, dom podcieniowy 

(XVIII w.): kontynuacja kompleksowych prac budowlano – konserwatorskich – etap IV.” 

11. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Protokołowała: R. Kamińska                                                                                                                                                       
                                                                                          Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                           Jacek Gross 
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