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PROTOKÓŁ NR XXIII/2016 

z XXIII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia 24 października 2016 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 11.00 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych. (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 

dodatkowego 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: 15 za,  

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

 

Głosowanie: 15 za,  

Porządek został przyjęty.  

2. Przyjęcie protokołu z sesji XXII z dnia 28.09.2016 r. 

 

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

wyłożony do wglądu w biurze rady.  

Czy są uwagi do protokołu z sesji XXII z dnia 28.09.2016 r.?  

Nie wniesiono. Protokół został przyjęty.  

 

3.Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny odniósł się do następujących spraw: 

- dotyczy komisji powołanej do współpracy z firmą Budimex w zakresie budowy drogi S7. Radny jest 

zdania, iż nie może doprosić się spotkania, by poruszyć problemy budowy drogi S7 m.in. w sprawie 

braku porządku na drogach, w związku z trwającą budową, 
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- dotyczy porozumienia podpisanego z firmą Budimex. Radny zapytał, czy został podpisany aneks do 

powyższego porozumienia? Radny prosi o odpowiedź na piśmie, w zakresie szczegółowego 

rozliczenia inwestycji poszerzenia drogi od miejscowości Jazowa do Wiercin, z rozpisaniem 

szczegółowym kosztów oraz wskazaniem kto je ponosi. Radny zapytał również czy prace drogowe, 

które zostały wykonane w bieżącym roku, pozostawione zostaną w takim stanie na zimę? 

- dotyczy wypełnienia obietnicy złożonej rolnikom przez Starostę w Ostaszewie. Radny prosi o 

odpowiedź na piśmie w sprawie wypełnienia obietnic, które Starosta przedłożył  rolnikom na spotkaniu 

w Ostaszewie. 

Pan Henryk Ząbek, Radny  odniósł się do sprawy poniesienia kosztów zabezpieczenia budynku               

w Junoszynie. Radny wskazał, iż w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. zabezpieczona 

została kwota 30 tys. zł. W związku z powyższym pytanie co stało się z niewykorzystaną kwotą                   

29 tys. zł, w związku z poniesieniem kwoty 1.000 zł na zabezpieczenie dachu? 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, odpowiedziała, iż na początku zakładano 

zabezpieczenie środków w wysokości 30 tys. zł, jednakże powyższa kwota nie została wykorzystana 

w całości. Poniesiono koszt 1.000 zł zabezpieczenia dachu, w związku z czym pozostała kwota w 

wysokości 29 tys. zł, jeśli nie było potrzeby przenoszenia w budżecie 2015 r. na inny cel, pozostała w 

wolnych środkach. 

Pan Janusz Charliński, Radny, odniósł się do uzyskanej odpowiedzi na interpelację w sprawie 

nagrywania posiedzeń sesji Rady Powiatu, z której wynika, iż Zarząd Powiatu uznaje inną formę 

promocji powiatu. Radny jest zdania, iż najważniejsze dotyczy przede wszystkim przekazania 

społeczeństwu informacji. Posiedzenia sesji Rady Powiatu są bardzo ważnym elementem pracy 

każdego Radnego. Radny wskazał, iż Przewodniczący Rady powinien decydować o powyższej 

sprawie.  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady poinformował, iż współpraca Rady Powiatu, jak również 

Powiatu Nowodworskiego z Telewizją Malbork odbywa się na podstawie prawa prasowego, czyli 

media mają możliwość wstępu zarówno na posiedzenia sesji, jak i Komisji Stałych Rady Powiatu, co 

wynika również ze Statutu Powiatu Nowodworskiego, wówczas realizowana jest jawność 

funkcjonowania powiatu. Natomiast media mogą brać udział, ale też nie muszą. Przewodniczący Rady 

poinformował, iż są również imprezy około powiatowe dotyczące  m. in. konkursów szkolnych, czy 

zawodów sportowych, na których telewizji lokalnej nie ma, z powodu braku podpisania umowy 

pomiędzy Zarządem Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, a telewizją lokalną. Przewodniczący Rady 

jest zdania, iż stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu jest jak najbardziej zasadne, gdyż 

jest to jedna z form promocji naszego powiatu, a informacje ukazują się w mediach o zasięgu zarówno 

ogólnopolskim, jak i ogólnoświatowym. Przewodniczący Rady przychyla się do złożonego przez 

przedmówcę wniosku, by Zarząd Powiatu zawarł umowę z telewizją Malbork. Przewodniczący Rady 

poinformował również, iż odbył się odbiór chodników w miejscowościach Orłowo, Lubieszewo                            

i Ostaszewo, gdzie Powiat pozyskał kwotę 700 tys. zł od firmy Metrostav przy zerowym 
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zaangażowaniu własnych środków, a co nie ukazało się w mediach. Przewodniczący Rady jest 

zdania, iż polityka promocyjna, czy informacyjna powinna zostać przyjęta w formie uchwały Rady 

Powiatu, którą zgodnie ze Statutem Powiatu Nowodworskiego może przygotować Zarząd Powiatu, 

grupa Radnych, bądź Przewodniczący Rady.  

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż był z Przewodniczącym Rady Powiatu u Starosty 

w sprawie rozważenia przez Zarząd Powiatu publikacji sesji Rady Powiatu i podpisania z telewizją 

lokalną umowy na promocję powiatu. Radny odniósł się również do ograniczenia tonażowego 

przejezdności dróg. Radny poinformował, iż przesłał opinię Pomorskiej Izby Rolniczej w powyższej 

kwestii, która jest odmienna od przedstawionej przez Radcę Prawnego starostwa. Wskazana sprawa 

nie została zakończona. Odbyło się spotkanie w Ostaszewie z rolnikami, na którym Starosta obiecał, 

że temat powróci, a na czas wywozu płodów rolnych ograniczenie nastąpi poprzez wywieszenie 

tabliczek. Radny jest zdania, iż Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 

interpretuje sprawę po swojemu, a Zarząd Powiatu po swojemu, wprowadzając ludzi w błąd w sprawie 

kosztu przejazdu jednej ciężarówki, jak również informacji o tym, kto ma ponosić koszty. Pan 

Sobociński poinformował, iż odbywa się to z chaosem, firmy, które wywożą płody rolne nie są w stanie 

zapłacić kosztów, jakie zostałyby ustalone, gdyż firma posiadająca tabór 40 - samochodów 

ciężarowych, za każdy samochód musiałaby zapłacić za przejazd przez drogę kwotę 50 zł. Dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim wprowadza destrukcję donosząc na 

członków Zarządu Powiatu jak i na Starostę do mnie różne rzeczy, jak również odwrotnie. Brak jest 

komunikacji telefonicznej by rozwiązać problem. Radny chce, by Starosta dotrzymał obietnicy złożonej 

przy rolnikach w Ostaszewie, a tabliczki ze wskazaniem „kogo nie dotyczy” powinny pojawić się na 

terenie całego powiatu, gdyż powyższe było obiecane, a do tej pory nie zostało zrealizowane. 

Traktujmy wszystkich równo, gdyż jedni mają obowiązek zapłaty za przejazdy drogami, natomiast inni 

są zwolnieni. Radny prosi o wypełnienie przez Starostę złożonej obietnicy w stosunku do rolników na 

spotkaniu w Ostaszewie, a dotyczącej zgody na zamianę znaku B18, na tabliczki „nie dotyczy”. 

Prośba o odpowiedź na piśmie w sprawie wypełnienia obietnic, które Starosta przedłożył  rolnikom na 

spotkaniu w Ostaszewie. Radny uważał, iż zostało zawarte porozumienie, jednak temat w dalszym 

ciągu nie został rozpatrzony, a najlepszym rozwiązaniem byłoby, by to sąd określił na ile władny jest 

samorząd do postawienia znaku B18 bez jakichkolwiek ekspertyz. 

Pan Roman Pawłowski, Radny, złożył wniosek, by ograniczyć czas wystąpienia Radnego w punkcie 

dotyczącym przedstawienia interpelacji, do 30 sekund, w celu przedłożenia konkretnej interpelacji 

przedstawiającej problem. Radny jest zdania, iż Pan Sobociński przedstawił wystąpienie, a nie złożył 

konkretną interpelację. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady poddał powyższy wniosek pod głosowanie. 

Głosowanie: 3 za, 6 przeciw, 6 wstrzymujących się  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady poinformował, iż wniosek nie przeszedł.  
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Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odniósł się do sprawy złożonych obietnic rolnikom na 

spotkaniu w Ostaszewie. Starosta poinformował, iż polecenie wykonania przedłożonych rolnikom 

obietnic otrzymał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. Obecnie brak 

jest sygnału o wystąpieniu jakiegokolwiek problemu z wywozem. Starosta poinformował, iż być może 

jakiś znak został już ustawiony, jednak żadnego mandatu z tego tytułu nikt nie otrzymał. Starosta 

poinformował, iż problem został również poruszony na Konwencie Starostów, gdzie okazało się, że 

jest to problem wielu Starostów. Na powyższym Konwencie zajęto stanowisko spójne ze stanowiskiem 

Powiatów Polskich, jednocześnie złożony zostanie wniosek, dotyczący dokonania zmian w 

ustawodawstwie. Starosta odniósł się również do powołanej komisji nadzorującej prace dotyczące 

budowy S7 przez firmę Budimex, której przewodniczącym jest Radny Pan Stanisław Juszczyk i który 

zapewne odniesie się do powyższego wystąpienia. Starosta wskazał również, iż poruszana była 

kwestia braku odbioru telefonu od Pana Sobocińskiego, co nie jest prawdą. 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, poinformował, iż brak odbioru telefonu, nie dotyczy Pana Starosty 

tylko Pana Juszczyka, gdyż kiedyś na telefon zwoływana była komisja nadzorująca prace firmy 

Budimex. Radny poruszył także sprawę przedstawienia  propozycji do GDDKiA o przeprojektowanie 

pewnej części urządzeń melioracyjnych, gdzie w świetle nowej sytuacji ma zostać wybudowana stacja 

pomp przy Osłonce, a gdzie przy budowie drogi zrujnowany został system melioracji. Radny jest 

zdania, iż odbyło się spotkanie w terenie, po którym należało zasugerować GDDKiA, by powyższe 

było stanowiskiem powiatu. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, wskazał, iż Pan Sobociński miał już swój czas na 

zadawanie pytań, natomiast punkt dotyczący składania interpelacji został już zamknięty. Starosta 

wskazał, iż obecnie odpowiada na złożone wcześniej interpelacje. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, odniósł się do powyższego i przyznał rację Panu 

Staroście, następnie zakończył powyższy punkt, przechodząc do rozpatrzenia projektów uchwał. 

4.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

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

Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. - (zał. do protokołu)  

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż wskazana uchwała dotyczy rozwoju 

polityki wodnej i która jest ostatnią szansą, by wyremontować most w Tujsku. Starosta poinformował                    

o spotkaniu z Burmistrzem Miasta Nowy Dwór Gdański i Marszałkiem Województwa Pomorskiego, na 

którym przedstawiono problemy dotyczące turystyki wodnej. Pełna oferta dotycząca powyższego 

programu to między innymi remont budynku starostwa, gdzie szanse otrzymania dofinansowania w 

wysokości 50% z Dziedzictwa Kulturowego są znikome, gdyż jest to budynek użyteczności publicznej. 

Starosta poinformował, iż kolejnym źródłem otrzymania dofinansowania są „schetynówki”, gdzie 

szanse są również minimalne, ze względu na preferowanie w pierwszej kolejności samorządów, które 
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nie były dotychczas uwzględniane. Starosta poinformował, iż remont mostu w Tujsku ma szansę 

otrzymać 85% dofinansowania, przy 15 % wkładzie własnym, który pomniejszony zostanie poprzez 

zobowiązanie Gminy Stegny w postaci dofinansowania kwoty 100 tys. zł. Natomiast do całego pakietu 

potrzebne byłoby wyremontowanie walącego się mostu obrotowego kolejki wąskotorowej, na koszt                

1 mln zł w Rybinie, na którego remont nie otrzymano dofinansowania ze środków Dziedzictwa 

Kulturowego, jednak istnieje możliwość otrzymania z programu Pętli Żuławskiej 85% dofinansowania. 

Starosta dodał, iż pozostaje most w Żelichowie, który obecnie wystarczy, jednak z powyższego 

programu również istnieje możliwość jego remontu i otrzymania dofinansowania 85%, a wkład własny 

który powiat musiałby ponieść zostanie pomniejszony o 100 tys. zł, które w imieniu Miasta i Gminy 

Nowy Dwór Gdański zobowiązał się zabezpieczyć Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański. 

Starosta poinformował, iż wszystkie cztery inwestycje zostałyby sfinansowane na poziomie kwoty                

700 tys. zł, natomiast jeśli powiat miałby sam wykonać powyższe zadania kwota opiewałaby na 

wartość 8 mln. zł. Województwo Pomorskie w związku z programem RPO podpisało kontrakt 

terytorialny, gdzie zagwarantowano środki, które przeznaczone zostaną na Pomorską Podróż. 

Starosta wskazał, iż jest to niepowtarzalna szansa i ostatni okres spójności, jeśli powiat powyższego 

nie wykorzysta, to w niedługim czasie most w Tujsku trzeba będzie wyremontować ze środków 

własnych powiatu. Starosta prosi o przychylne rozpatrzenie i wykorzystanie niepowtarzalnej szansy, 

jaką jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do realizacji projektu „Rozwój turystyki wodnej w obszarze 

Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, jest zdania, iż należałoby przychylić się w kontekście wygłoszonej 

mowy, jednakże Radny nie wierzy w powyższe. Pan Sobociński poinformował, iż w pierwszej edycji 

Pętla Żuławska mowa była o 70% dofinansowania, w tamtym okresie w przypadku braku przystąpienia 

do programu i nie skorzystania z szansy otrzymania dofinansowania, społeczeństwo nie byłoby 

zadowolone.  Natomiast dziś mieszkańcy posiadają szerszą wiedzę w powyższym temacie. Radny 

poinformował, iż w pierwszej edycji okazało się, że koszty, o jakich mówiono okazały się 

zdecydowanie wyższe, a gminy obecnie ponoszą ogromne koszty z tytułu przystąpienia do 

powyższego programu. Pan Sobociński rozmawia z mieszkańcami, którzy twierdzą, że potrzeba jest 

ścieżek pieszo - rowerowych przy drodze 502, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwem, oraz 

przejezdności, a nie zwodzonych, kosztownych mostów. Radny nie wierzy w powyższe, gdyż 

społeczeństwo oczekuje czegoś innego, przede wszystkim infrastruktury drogowej, chodników, 

ścieżek pieszo – rowerowych.  

 

Pani Iwona Tyburska, Radna zapytała, czy do uchwały są jeszcze jakieś wątpliwości? Radna 

wskazała, iż dyskusja ma dotyczyć uchwały, a nie poglądów Pana Sobocińskiego o pracy Starosty                   

i całego Zarządu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, poinformował, iż wystąpienie Pana Sobocińskiego 

dotyczy celowości przeznaczenia środków.  

 



 

6 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, jest zdania, by przystąpić do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny podkreślił raz jeszcze, iż społeczeństwo oczekuje czegoś innego 

niż zwodzonych mostów i jachtów na rzece Tuga. Radny nie wierzy w projekt i jego dofinansowanie, 

gdyż społeczeństwo poznało się na programie w kadencji 2002 – 2006. 

 

Pani Iwona Tyburska, Radna, poinformowała, iż jako radni powiatowi otrzymaliśmy do analizy projekt 

uchwały, z którego wynika, iż powiat powinien przystąpić do realizacji programu. Jest szansa 

otrzymania dofinansowania kilkumilionowego na realizację kilku inwestycji, przy wkładzie własnym  

700 tys. zł. Radna wskazała również, iż na chwilę obecną jest to uchwała tylko intencyjna, gdzie po 

raz któryś z kolei odbywa się dyskusja o szansie na otrzymanie dofinansowania. Społeczeństwo 

oczekuje przejezdności przez mosty, a  jeśli nie ma innej możliwości wybudowania bezpiecznego 

mostu i jeśli przepisy obligują do wykonania mostu zwodzonego, to nie ma innego wyjścia, jak go w 

takiej formie wybudować. Radna jest zdania, by podjąć powyższą uchwałę i pozwolić Zarządowi 

Powiatu pracować, a nie opierać się na stwierdzeniu Pana Sobocińskiego „wierzę bądź nie”, co nie 

jest żadnym argumentem. Radna wskazała również, iż Przewodniczący Rady pozwala wypowiadać 

się Panu Sobocińskiemu o swoich emocjach, zamiast konkretnego odniesienia się do sprawy.   

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady sprostował powyższe stwierdzenie i poinformował, że 

Radny reprezentuje swoich wyborców w swoim okręgu wyborczym. Przewodniczący odniósł się do 

wypowiedzi przedmówczyni w kontekście braku konsekwencji finansowych, które istnieją,  gdyż w 

porządku obrad dzisiejszej sesji jest projekt uchwały przeznaczający kwotę 120 tys. zł na 

dokumentację, na remont mostu w Stobcu.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował raz jeszcze, iż faktem jest, że 

dofinansowanie z powyższego programu będzie na poziomie 90%, a prefinansowanie na poziomie 

95%. Program Pętla Żuławska jest najbardziej rozpoznawalna w Polsce.  

 

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, wypowiedział się w imieniu swoich wyborców, jak również całego 

społeczeństwa. Radny zwrócił uwagę, iż jest to jeden z przykładów, gdzie widać współpracę powiatu z 

innymi samorządami, a co niesie korzyści nie tylko dla dwóch gmin, ale dla wszystkich mieszkańców 

powiatu nowodworskiego, którzy będą korzystać z dostępności komunikacyjnej. Radny wskazał, iż jest 

to „majstersztyk”, gdzie przy tak niewielkim wkładzie własnym zrealizuje się kilka inwestycji. Natomiast 

wkład finansowy jest odległy, powyższe zadania rozłożone zostaną na poszczególne lata 

finansowania. Radny poinformował, iż na chwilę obecną podejmujemy uchwałę intencyjną, która 

pozwala dalej działać Zarządowi Powiatu. Radny zaapelował w imieniu mieszkańców gminy Stegna o 

podjęcie powyższej uchwały i pozwolenie Zarządowi Powiatu do spokojnej pracy przez najbliższy rok. 
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Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, poinformował, iż Zarząd Powiatu ma bardzo dużo do powiedzenia, 

a jego członkowie są zdania, by powyższe inwestycje wykonać i przystąpić do programu. Radny 

wskazał, iż jest radnym całego powiatu, w którym potrzeby są wszędzie. Radny stwierdził, iż Zarząd 

Powiatu obecnie pracuje dobrze, a jeśli uda się zrealizować powyższe inwestycje, to będzie sukces 

całej Rady. Radny wskazał, iż miał wątpliwość i wnioskował o przedstawienie przypuszczalnych kwot, 

natomiast po przedstawieniu powyższego jest za wstąpieniem do programu, gdyż jest to jedyna 

szansa, by otrzymać  środki i zrealizować zadania. 

 

Pan Marcin Białkowski, Radny, poinformował, iż obecnie dużo ludzi skupionych jest na terenach 

Mierzei, jednocześnie stwierdził, iż powyższe projekty idealnie dopasowałyby się, by otworzyć dalsze 

perspektywy do rozwoju dla Powiatu Nowodworskiego. Radny jest zdania, by wykonać inwestycje, 

spełnić obietnicę i otworzyć mosty, by również miasto Nowy Dwór Gdański otworzyło się na szersze 

perspektywy.  

 

Pan Henryk Ząbek, Radny, wskazał, iż most w Tujsku powinien być wyremontowany, w taki sposób, 

jak był budowany z końcem XIX wieku, wówczas jeśli konserwator zabytków będzie konsekwentny to 

maksymalne obciążenie będzie wynosiło do 10 ton. Radny odniósł się również do pierwszego etapu 

Pętli Żuławskiej, gdzie analiza finansowa z założenia była deficytowa, w związku z czym nasuwa się 

pytanie czy założenia II etapu Pętli Żuławskiej będą również deficytowe? 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, wyjaśnił, iż założenia II etapu Pętli Żuławskiej nie 

informują o tym, iż należy przystąpić do spółki. Natomiast most w Tujsku ma być budowany 

zachowawczo, czyli musi posiadać funkcje zwodzone, ale może być wzmacniany, co niczemu nie 

przeczy. 

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, zapytał dlaczego powyższa uchwała jest tak bardzo naciskana ze 

strony Pana Marszałka, co tkwi w szczegółach finansowania? 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, poinformował, iż jest to uchwała intencyjna, a do każdej 

inwestycji potrzebne będzie podjęcie uchwały budżetowej o przeznaczeniu środków.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, dodał, iż w pokłosie powyższego już na dzisiejszej sesji będzie 

zabezpieczenie środków w kwocie 120 tys. zł na opracowanie dokumentacji mostu w Tujsku, co jest 

elementem spójnym. Radny chciałby dowiedzieć się, czy Gmina Nowy Dwór Gdański i Stegna 

przystępują również do projektu Pętli Żuławskiej etap II, gdyż posiadam informację, iż Gmina Nowy 

Dwór Gdański nie przystępuje do projektu, natomiast finansowo może przekazać środki. Radny jest 

świadomy tego, jak odbywało się finansowanie w I etapie Pętli Żuławskiej, wobec powyższego Radny 

nie będzie głosował za podjęciem powyższej uchwały. 
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Pani Iwona Tyburska, Radna, poinformowała, iż w związku z brakiem jakichkolwiek nowych 

argumentów wnoszących coś do projektu uchwały, należałoby zakończyć dyskusję i zagłosować nad 

uchwałą. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, poinformował, iż jest innego zdania, gdyż wypowiedzi 

Radnych, dotyczą jednak tematu uchwały. 

 

Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski, poinformowała, iż temat Pętli Żuławskiej           

w intencji przystąpienia do programu, pojawiał się już wcześniej na sesjach Rady Powiatu, gdzie z 

różnych względów nie znalazł aprobaty. W obecnej chwili Zarząd Powiatu bardzo szczegółowo 

analizował wszystkie możliwości pozyskania środków na poszczególne potrzeby w zakresie inwestycji 

tj. na most w Tujsku, most obrotowy w Rybinie, jak również remont ściany budynku starostwa 

powiatowego, znajdującej się w wodzie, natomiast elementem dodatkowym, jaki się pojawił jest most      

w Żelichowie, gdzie przy niedużym udziale środków własnych wraz ze wsparciem Gminy Nowy Dwór 

Gdański można go podnieść, jak również podnieść jego nośność. Radna poinformowała, iż brak jest 

czasu, gdyż w miesiącu grudniu należy być przygotowanym do tego, by spróbować zawalczyć                     

o powyższe środki, gdyż nabór wniosków będzie prowadzony od  5 grudnia 2016 r. do 9 stycznia  

2017 r. Natomiast jeśli powiat nie będzie posiadał oszacowania i wizji co należy zrobić z 

przedsięwzięciami i Rada Powiatu nie wyrazi zgody, to temat Pętli Żuławskiej zostanie zamknięty, a 

wówczas trzeba będzie zastanowić się nad remontem mostu w Tujsku, z jakich środków należy 

powyższe wykonać. Pani Wicestarosta poinformowała, iż remont mostu w Tujsku opiewa na kwotę 

około 2 mln zł, natomiast wywołany temat zabezpieczenia środków w kwocie 120 tys. zł dotyczy 

zmiany przeznaczenia. Wykonano rozeznanie na dokumentację na remont mostu zgodnie z 

zaleceniami konserwatora, natomiast firmy, które zgłosiły się do powyższego dokumentację 

oszacowały w granicach 200 tys. zł. Obecnie potrzebny jest program funkcjonalno – użytkowy, który 

pozwoli na wykonanie czterech inwestycji, by przygotować się właściwie do wniosku, który musi 

zostać złożony w grudniu br. W związku z powyższym Pani Wicestarosta apeluje, by przyjąć projekt 

uchwały.  

 

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

 

Głosowanie: 12 za, 2 przeciw (Pan H. Ząbek, Pan A. Sobociński), 1 wstrzymujący się (Pan J. Gross) 

 

Uchwała została podjęta.  

 

Pan Roman Pawłowski, Radny, złożył wniosek o przerwę. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. 

10.08 – 10.20 – przerwa 

10.20 – Pan M. Białkowski i Pan A. Sobociński opuścili obrady sesji. 
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4.2 zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. - (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały. 

 

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

Głosowanie: 12 za, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu (Pan M. Białkowski, Pan A. Sobociński),              

1 przeciw (Pan H. Ząbek) 

Uchwała została podjęta.  

 

4.3 przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku „Powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2015.”- (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: 13 za, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu (Pan M. Białkowski, Pan A. Sobociński), 

Uchwała została podjęta.  

 

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

dodatkowy punkt - (zał. do protokołu) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały. 

 

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

Głosowanie: 13 za, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu (Pan M. Białkowski, Pan A. Sobociński), 

 

Uchwała została podjęta.  

 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o  złożonych 

oświadczeniach majątkowych Radnych Powiatu Nowodworskiego. (do odczytania) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, odczytał informację o złożonych oświadczeniach 

majątkowych radnych za 2015 r. złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r. 

Informacja została przyjęta. 
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6. Informacja Starosty  Nowodworskiego o  złożonych oświadczeniach majątkowych. (do 

odczytania) 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, poprosił Starostę o przedstawienie informacji. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, zobligował do powyższego Sekretarza Powiatu. 

Pani Joanna Bryk, Sekretarz Powiatu, przedstawiła informację. 

Informacja została przyjęta. 

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

Informacja została przyjęta. 

8.  Wnioski i oświadczenia Radnych 

Pan Roman Pawłowski, Radny, wnosi o przygotowanie wystąpienia do Wojewody i Ministra, w celu 

uregulowania statusu prawnego funkcjonowania punktów hazardowych, w związku                                     

z powiększającą się ich ilością na terenie Powiatu Nowodworskiego. Wystąpienie powyższego 

problemu zasygnalizowały Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w 

Nowym Dworze Gdańskim, jak również Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Gdańskim, z informacji których wynika, iż młodzież korzysta z punktów hazardowych, co 

przedkłada się na ich negatywne zachowanie. 

9. Sprawy różne. 

Pan Stanisław Juszczyk, Radny, poinformował, iż nie po raz pierwszy występuje sytuacja, gdzie 

osoba która wnosi najwięcej problemów w punkcie dotyczącym interpelacji, to w momencie, w którym 

możliwe jest wysłuchanie odpowiedzi, danej osoby wówczas nie ma. Radny odniósł się do kwestii 

komisji drogowej nadzorującej budowę S7 przez firmę Budimex, iż brak jest powodów dla których 

powinno odbyć się spotkanie na drodze, w takiej częstotliwości jak odbywało się to w pierwszych 

miesiącach trwania budowy. Brak jest również problemów, których nie da się rozwiązać w inny sposób 

np. rozmową telefoniczną, czy też rozmową w budynku starostwa bądź w siedzibie firmy Budimex                

u dyrektora. Komisja powstała w grudniu ubiegłego roku z udziałem Pana Sobocińskiego, ale kolejne 

spotkania na drogach, powodowały chaos organizacyjny, gdzie niewiadomym było kto przewodniczył 

komisji, gdyż Radny Sobociński ma przekonanie o własnej nieomylności i stara się wszędzie                       

i w każdym miejscu narzucić swój punkt widzenia, nie patrząc na to, iż mogą być inne sensowne 

argumenty. W związku z powyższym Pan Juszczyk jest zdania, iż łatwiej rozwiązuje się występujące 

problemy drogowe, spotykając się bez osoby Radnego Pana Sobocińskiego. Natomiast w chwili 

obecnej brak jest negatywnych sygnałów, dotyczących sytuacji drogowej w związku z budową drogi 

S7 przez firmę Budimex. Radny poinformował, iż sołtysi zgłaszają się w momencie wystąpienia 

problemów, natomiast jeśli brak jest jakichkolwiek informacji o występujących problemach drogowych 

od osób kompetentnych, nie potrzebne są żadne spotkania. Występujące błoto na Żuławach 

niekoniecznie związane jest z pracami drogowymi, ale również z wywozem płodów rolnych. Radny 
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odniósł się również do tematu przebudowy drogi w Jazowej oraz wystąpienia tzw. „haraczu”, co 

związane było z ograniczeniem tonażu na drogach powiatowych. Radny jest zdumiony, że 

porozumienie, jakie zawarł Zarząd Powiatu z gospodarstwem rolnym w Rakowie określane jest przez 

Radnego Pana Sobocińskiego mianem „haraczu”. Praktyką poprzedniego Zarządu Powiatu, jak                        

i obecnego była rozmowa z firmami, które w sposób intensywny korzystają z dróg powiatowych nie 

przystosowanych do ogromnego tonażu. Zarówno wtedy, jak i obecnie zawierane były porozumienia z 

firmami, które partycypowały w kosztach przebudowy, remontu, napraw cząstkowych, a czasami 

położenia „dywanika” na całej szerokości określonej długości drogi. Pan Juszczyk poinformował, iż 

wówczas Radny Sobociński, będący członkiem Zarządu Powiatu nie nazywał porozumienia 

„haraczem”, natomiast widzi tylko ten element współpracy z firmami zewnętrznymi, które dotyczą drogi 

w Jazowej, a nie jest to jedyne zawarte porozumienie. Pan Juszczyk wskazał, iż na naszych drogach 

na dużej ilości obowiązuje ograniczenie do 12 ton, nie jest to jednak złą wolą Zarządu Powiatu, chodzi 

o zabezpieczenie pewnych interesów samorządu, a przede wszystkim mieszkańców. Dążymy do tego, 

by drogi powiatowe nie zostały w sposób nadmierny zniszczone, gdyż w większości nie są one 

przystosowane do tak dużego obciążenia. Radny poinformował, iż został ustawiony znak i wydawane 

są pewnym firmom zezwolenia, które występują o pozwolenie z korzystania z dróg powiatowych, za 

symboliczna odpłatą, co służyć ma wyeliminowaniu innych przewoźników, którzy nie muszą 

koniecznie poruszać się po terenie powiatu nowodworskiego, gdyż nie mają interesu gospodarczego. 

Dzięki wydawanym zezwoleniom zyskujemy wiarygodną informację, jakie firmy na co dzień korzystają 

z dróg powiatowych, prowadząc działalność. Radny nie widzi nic złego w tym, iż Zarząd Powiatu 

próbuje pozyskać środki, jak np. w przypadku gospodarstwa w Rakowie.  

Radny odniósł się również do współpracy z firmą Budimex i poinformował, iż w okresie, w którym firma 

Budimex działa na terenie powiatu, w związku z budową drogi S7, została przebudowana droga w 

Jazowej na długości 1 km, gdzie z drogi mającej szerokość około 3 metrów wybudowano 6 metrową 

jezdnię o właściwej nośności i odpowiedniej nawierzchni, niestety teren jest taki, że porą zimową 

fragmenty drogi na poboczu zostały dosyć mocno zniszczone, jednak z chwilą kończenia inwestycji, 

firma poprawi wskazany ubytek, w związku z czym zyskamy piękny 1km odcinek drogi. Natomiast 

dalszy odcinek 1800 m w Jazowej, na który Rada Powiatu zabezpieczała w czerwcu kwotę 300 tys. zł 

od kilku miesięcy jest obecnie przebudowywany, po to by jezdnia tej drogi wynosiła 5 metrów. Na całej 

szerokości zgodnie z porozumieniem firma Budimex położy nawierzchnię bitumiczną. W związku  z 

powyższym na odcinku drogi od S7 do granicy z miejscowością Wierciny powstanie nowa prawie 3 km 

droga, jednak na chwilę obecną nie można dokładnie oszacować jej wartości. Następnie droga z 

Solnicy do Rakowisk blisko 2 km nowej nawierzchni, na której w ogóle nie można było się poruszać, 

niedawno położony został nowy dywanik na odcinku drogi powiatowej z miejscowości od Rychnów do 

Myszewka na długości 1800 m, naprawiane są również pobocza. Powyższe przykłady są efektem 

pracy komisji z firmą Budimex.  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu, wniósł o powołanie komisji nadzorującej prace 

dotyczące budowy S7 przez firmę Metrostav, analogicznie do powołanej komisji nadzorującej prace 

firmy Budimex. 
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Pan Zbigniew Bojkowski, Radny, poinformował, iż z firmą Metrostav uczestniczył w odbiorze 

chodników, których wartość opiewała  na kwotę 700 tys. zł. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, pogratulował podjęcia decyzji w sprawie przystąpienia 

do Pętli Żuławskiej, gdyż dla powiatu jest to duża szansa. Starosta odniósł się również do remontu 

dróg, które niszczeją, natomiast przewożone drogami powiatowymi ładunki, powinny być wożone 

zgodnie z przepisami prawa, podzielnie. Starosta poinformował, iż firmy korzystające z dróg 

powiatowych, przewożąc ciężkie ładunki, powoduję ich niszczenie. Natomiast ustalono na chwilę 

obecną, by dla mieszkańców i rolników wywożących płody rolne wydać zgodę na przejazd 

samochodów, gdyż chodziło o to, by wyeliminować firmy poruszające się drogami powiatowymi, a 

przewożące ponadgabarytowe ładunki. Starosta odniósł się również do ograniczenia czasu 

wypowiedzi w punkcie interpelacje, nie do 30 sekund, a do minuty lub dwóch, podkreślając, iż Radny 

Sobociński przedstawia interpelacje przez 15 minut. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu, poinformował, iż nigdy nikomu z Radnych nie 

ograniczał czasu wypowiedzi, uważając, że jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, to niech wypowie się, 

ale w sposób kulturalny.   

Pan Roman Pawłowski, Radny, poinformował, iż będzie wnosił formalnie o ograniczenie czasu 

wypowiedzi na sesji. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu, poinformował o Turnieju o Puchar 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, który odbędzie się w dniu 12 listopada 

br. o godz. 11.00 na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim. 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady,  poinformował, iż nowym Wójtem Gminy 

Sztutowo został Pan Jakub Farinade, natomiast nowym Prezesem OSP Powiatu Nowodworskiego 

został Pan Roman Pawłowski.  

10. Zakończenie obrad Sesji. 

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

Gdańskim. 

                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                           Jacek Gross 

 

  Protokołowała: R. Kamińska                                                       
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